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Dr. ZÁDOR ANNA, a művészettörténettvdornányok doktora 

AZ ANGOLKERT MAGYARORSZÁGON* 

Az angolkert hazai története alapjában megíratlan. Kétségtelen, hogy soha 
nem került a legfontosabb kérdések közé, és így feldolgozása nem sürgette 
kutatóinkat, mégis történeti, sőt botanikai jelentősége miatt ez meglepő 
hiány. Hosszú, 100 évet meghaladó virágzása, rendkívüli elterjedtsége, amely 
majd 200 kertről nyújt bár sovány adatokat, alig érteti meg a kutatóval a 
hazai kertek nagyfokú elfelejtését. Nyilván oka volt ennek az is, hogy a 
háború és az utána következő évek kevéssé kedveztek a kertek fennmaradásá-
nak, ápolásának és két évtized kemény munkája kellett ahhoz, amíg gyakor-
latban is elérkeztünk a kertek értékelésének, részleges helyreállításának, törté-
nelmi emlékként való kezelésének és ápolásának lehetőségéhez. Ez utóbbit 
elősegítette az az átfogó érdeklődés, amely az UNESCO által létrehívott 
speciális bizottságnak, a természet- és tájvédelmi IFLA-bizottságnak 1971-ben 
történt megalakulásával világszerte erőre kapott , és elősegítette e kertekre 
vonatkozó tudományos és komplex kutatások felvirágzását, sok helyen meg-
indulását. Ez a kutatás egyformán vonatkozik a kertekre mint építészeti-
tervezési együttesekre és a velük kapcsolatos botanikai kérdésekre. 

Az alábbiakban kizárólag a kertekkel mint kertművészeti-építészeti együt-
tesekkel foglalkozunk, mellőzve a tőlünk érthetően távol álló természet-
tudományos kutatás kérdéseit, de mindig szem előtt tartva, hogy ezek fontos 
másik oldalát jelentik a kertművészetnek. Rövid tanulmányunk természetesen 
nem törekedhet átfogó feldolgozásra, még kevésbé teljes anyagbemutatásra. 
Hosszú évtizedek ez irányú, kedvtelésből fakadt anyaggyűjtésének és egy 
alkalom kiváltotta anyagrendszerezésnek főbb eredményeit nyújt ja , ahogyan 
az eddigi kutatásaink alapján kibontakozott. Abban a reményben történik e 
vázlatos tanulmány közzététele, hogy a jelenleg lendülettel folyó kertépítészeti 
kutatások művelői mind az egészet, mind egyes kérdéseket illetően indítást 
nyernek majd munkámból, és azt mielőbb többirányú gazdagítással folytatják.1 

* Eredetileg az 1972. áprilisában Dumbarton Oaksban (USA) rendezett nemzetközi 
kertépítészeti konferencia előadásaként készült. Módosított és rövidebb alakjában e 
konferencia kiadványaként fog angolul megjelenni. 

1 Az alábbiakban a magyarországi angolkertekre vonatkozó irodalomról, valamint az 
angolkertre vonatkozó legfontosabb általános irodalomról adok rövid áttekintést . Mivel 
a 30-as évek folyamán a hazai kertekre vonatkozó levéltári és bibliográfiai gyűjtésem 
a háború alatt nagyrészt elpusztult és ezt mások munkássága is csak részben pótol ta , 
a következőkben a megmaradt bibliográfiai anyagból többet közlök, min t ami elenged-
hetetlenül szükséges lenne, hisz jegyzeteimben m á s aligha ismeri ki magát. Viszont 
az örvendetesen megélénkült kerttörténeti kutatások talán hasznosíthatják az itt közzé-
t e t t anyagot. Ez ment i a látszólag esetleges válogatást is. 

A hazai kertekről főleg útleírások, statisztikai és földrajzi leírások nyúj tanak anyagot . 
Legfontosabbak az alábbiak: J. Bernouüli: Reisen durch einen Teil des Königreichs 
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7. kép. Angolkertek Magyarországon (Térképvázlat a szövegben tárgyalt kertek elhelyezéséről. Gervers-Molnár V. rajza) 



Ungarn, herausgegeben von G. Rothenstein, Pressburg 1766-tól; — Korabinszky, J.: Geo-
graphisch-historisches und Produkten Lexikon, Pressburg 1786; — Windisch, K. G.: Geo-
graphie des Königreichs Ungarn I—II . Pressburg 1788; — Kunits M.: Topographische 
Beschreibung des Königreichs Ungarn I — I I . Pest 1824; — Csaplovits J. A .: Wegweiser 
für Fremde und Einheimische durch die königliche Haupts tad t Pesth, Pesth 1827; 
— uő.: Gemälde von Ungern, Pesth 1829; — Fényes A.: Magyarországnak és a hozzá 
kapcsolt tar tományoknak mostani á l lapot ja statisztikai és geográfiai tekintetben I—VI. 
Pest 1831 — 39; (a továbbiakban: Statisztika); — uő.: Magyaroszág leírása Pest 1839, ú j 
kiadás I—IV. 1847 (a továbbiakban: Leírás); — uő.: Magyarország geográfiai szótára 
(a továbbiakban: Szótár) Pest 1851; — Die Gartenanlagen Österreichs-Ungarns in Wor t 
und Bild, Wien 1913; — Pauer A.: Ada tok a magyar kert i kultúra történetéhez Klny. 
Szombathely 1926 (bár botanikai célú, de a legtöbb ada t i t t van összegyűjtve); — Rapaich 
R.: Magyar kertek é.n. (1940); — Ormos I.: A kerttervezés története és gyakorlata, 
Budapest 1955; ú jabban a gyakorlati munkában is igen tevékeny Örsi Károly publikált 
számos cikket, így: A magyar történelmi kertekről (Műemlékvédelem X I I . 1968. 2. sz. 
p. 1 — 9); — uő. Az elmúlt 10 év kertépítési eredményei a műemlékvédelemben, Magyar 
Műemlékvédelem 1967 — 1970, Budapest 1972; — Az angolkerttel foglalkozó külföldi 
irodalomból, illetve forrásaiból: D'Argenville: La théorie et practique du Jardinage, 
Paris 1747; — Hirsch feld C. G. L.: Theorie der Gartenkunst. Leipzig 1781; — Taschenbuch 
für Gartenfreunde, herausgegeben von C. C. L. Hirschfeld 1782-től; — Ideenmagazin fü r 
Liebhaber von Gärten, englischen Anlagen und für Besitzer von Landgütern, um Gärten 
und ländliche Gegenden, sowohl mit geringen als auch grossem A ufwand nach originellen 
Englischen, Gothischen, Sinesischen Geschmacksmanieren zu verschönern und zu vere-
deln, herausgegeben von J. G. Grohmann, Leipzig 1796; — Chambers, W.: Dissertation on 
Oriental Gardening, London 1774; — Morel, Jean Marie: Theorie des Jardins, Paris 
1776; — Walpole H.: Essay in modern gardening, London 1794; — Repton, i L : Obser-
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2. kép. H é d e r v á r : V á r k a s t é l y b e j á r a t a a sz f inkszes k a p u v a l ( O M F F é n y k é p t á r ) 



3. kép. Lipszky János térképének (1810) részlete az Orczy-kert és a Festet ich-kert tel 
(BTM Kiscelli Múzeum, 14755-2 sz.) 

A magyarországi kertépítészet szempontjából a másfél százados török meg-
szállás természetesen nagy törést jelentett, hiszen a létbiztonságot szolgáló 
épületek — várak, védelmi művek stb. fenntartása, illetve megépítése is 
nemegyszer nehézségekbe ütközött, nemhogy ilyen folyamatos munkát és 
nem csekély anyagi áldozatot jelentő kérdéssel foglalkozhattak volna. Mégis 
érdekes tünet, hogy a török által meg nem szállt területen tovább éltek a késő 
reneszánsz virág- és növénykülönlegességeket tenyésztő kertjei — elegendő, ha 
ezek sorából Lippai János háromrészes nagy művéről emlékezünk meg, amely 

vations on the Theory and Practice of Landscape Gardening, London 1806; — Conte E. 
Silva: Dell'Arte dei Giardini Inglesi, Milano 1801; — Percier et Fontaine: Choix des plus 
célébres maisons de plaisance de Rome et Environs, Paris 1809; — Griesebach A.: Der 
Garten, Leipzig 1907; — Gothein, M. L.: Geschichte der Gartenkunst. I — I I . J e n a 1920. 
— Hussey, Chr.: The Picturesque, London 1927, — Hallbaum, F.: Der Landschaftsgarten, 
München 1927; — Pevsner N.: Richard Payne Knight (Art Bulletin, X X X I . 1949. no. 
4); — Clark H, F : The English Landscape Garden, London 1948; — Feriello, F.: Arte 
dei Giardini, Roma 1956; — Stroud, D.: Capability Brown, London 1957; — Hadfield, 
M.: The Art of the Garden, London 1961; — Stroud, D.: Humphrey Rep ton , London 
1 9 6 2 ; — H o f f m a n n , A.: Der Landschafsgarten (Geschichte der deutschen Gartenkunst III.) 
Hamburg 1963; — Barbier C. P.: William Gilpin, his Drawings, Teachings and Theory 
of the Picturesque, Oxford 1963; — Rosenblum, A.: Transformations in Late Eighteenth 
Century Art , Princeton University Press, 1964; — Hussey, Chr.: Englisch Garden and 
Landscape, London 1967; — az ú jabban megjelent: Harris, J.: A Catalogue of British 
Drawings for Architecture, Decoration, Sculpture and Landscape Gardening 1550 — 1800 
in American Collections, New Jersey 1971, sajnos nem került kezembe. 
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fivére, a pozsonyi püspök kertjének leírását tartalmazza.2 Ez az elsősorban 
botanikai szemléletű és érdeklődésű könyv csak bizonyítéka annak, hogy a 
Felvidéken is, de Erdélyben is a kertészkedés tovább élt, sőt annak a kor 
szintjén álló tudományos szakismeretei is eljutottak hazánkba. 

A török kiűzése 1686 — után olyan nagymérvű pusztulás uralkodott 
minden téren, hogy érthető, ha a kert iránti érdeklődés csak lassan és relatíve 
későn ébredezett. A kedvezőtlen gazdasági viszonyok meggátolták a XVIII. 
század első felében Európa-szerte elterjedő, úgynevezett franciakertek gyors 
térhódítását. Másrészt az újjáépítés lendülete, az országnak Nyugat iránti 
érdeklődése és különösen a francia udvartartás és kultúra iránti fogékonysága 
lehet a magyarázata annak a meglepő ténynek, hogy a század harmadik 
negyedében gyorsan elterjedt ez a sok gondot és nagy anyagi megerőltetést 
igénylő reprezentatív kertstílus, természetesen az ország vezető rétegéhez 
tartozó főuraink kertészkedő gyakorlatában. A franciakert elterjedésével itt 
nem feladatunk foglalkozni, noha ez az ugyancsak megíratlan fejezete a 
magyarországi kerttörténetnek is sok meglepetést kínálna a kutatónak. Csak 
a leghíresebb kertet, a ,,magyar Versáliát" említjük, amelyet Esterházy Miklós 
herceg nem sokkal a századközép után Eszterházán, a mai Fertődön létesített 
nagy gonddal és költséggel, Európa leghíresebb mintaképét, a versailles-i 
kertet utánozva.3 Ez a nagy vueket mutató hatalmas kert mesterséges víz-
medencéivel, tavaival és a franciakert minden jellegzetességét felmutató rész-
leteivel már keletkezésekor nagv hírre t e t t szert. Nyilván a herceg kívánságára 
külön, metszetekkel gazdagon ellátott mű foglalkozott a kastély és a kert 
bemutatásával, anélkül, hogy akár ebből, akár az azóta folyó kutatások ered-
ményeként világosan tudnók, ki volt e nagyszabású mű tervezője, illetve 
mennyi része volt magának a hercegnek e műben. 

De ha a franciakertek hazai elterjedését vizsgáljuk, meglepetéssel tapasztal-
hatjuk, hogy a Nagyalföldet kivéve, gyors egymásutánban keletkeztek kisebb-
nagyobb területen — természetesen Eszterházát sem méretben, sem gazdag-
ságban el nem érő kivitelben — a francia ún. építészeti kertek. Úgy tűnik, 
hogy még 1770 és 1790 közt is — amikor a franciakert másodsorba kezd szo-
rulni, — sok helyen alakítottak ki ilyen relatíve megkésett felfogást tükröző 
kertet. Kevés terv maradt ránk, kevés útleírás vagy forrásként kezelhető adat 
áll rendelkezésünkre; mégis bizonyosnak látszik, hogy nemcsak a század 
harmadik negyedében, hanem annak időhatárán túl is a franciakert mintegy 
státusszimbólum volt, mégpedig nemcsak a Bécshez közel álló főnemesség, 
hanem a középnemesség sorában is. Erről vallanak az erdélyi franciakertek, 
melyeknek tulajdonosai tudatosan távol tartották magukat Bécs befolyásától. 
A francia kultúra általános terjedése és fokozatos térhódítása a haladónak 

2 Lippai J.: Posoni Ker t , Wien, 1664 — 1667. — Ez a korai és érdekes kertészeti-termesz -
tési szakkönyv újabban anasztatikus kiadásban megjelent. 4 hozzátartozó metszetlap 
az MTA tulajdonában van (Ormos Imre prof . szives közlése). — Pigler. A . : A pozsonyi 
prímási kert Szent György szobra (Magyar Művészet I. 1925. p. 567) a kert legrégibb 
ábrázolásával; — Ezt a botanikai szempontból jelentős ker te t Gothein id. m. is említi: 
I I . ]). 265. 

3 Beschreibung des hochfürstlichen Schlosses Esterhas im Königreich Ungern, Press-
burg 1784; metszet mellékletein a kert a laprajza is szerepel; — A kert és a kastély kelet-
kezésének történetével ú jabban Mőcsényi Mihály foglalkozik, nagyobb monográfiát 
készít elő. Eddig közzétettek: A fertődi táj-park-kastély együttesről (Műemlékvédelem 
X. 1966. no. 4. p. 214 — 217; XI . 1967. no. 2. p. 8 0 - 8 8 és no. 4. 228 — 234; — XI I . 1968. 
no. 3. p . 171 — 176). 

/V 



kép. Leopoldo Pollach: A Villa Belgiojoso angolkertjének terve 1793 (egykor Milano, 
Archivio dello Stato, elpusztult) 

5. kép. Leopoldo Pollach: A Villa Belgiojoso angolkertje (Silva művéből) 



6. kép. P. Rivet t i : „Pyramide et Maison Egypt ienne" a csákvári kertben (Foto: Kónya K. ) 

7. kép. P . Rivett i : «Gloriette Chinois» a csákvári kertben (Foto: Kónya K.) 
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tekinthető körökben a franciakert meghonosodását is jelentette. Ez indokolná 
a kérdés mielőbbi részletes feldolgozását.4 

A témánk szempontjából minket közelebbről érdeklő korszak a XVIII . 
század utolsó negyedévei-harmadával kezdődik: a felvilágosodás első hullámai, 
a francia enciklopédisták befolyása ekkor jutottak hozzánk. Kissé megkésve 
és több kerülővel, azaz többféle eszmeáramlat színező ráhatásával érkezik a 
felvilágosodás, de bizonyos, hogy hatása egyre erősödik, még akkor is, ha 
— eltérően több más országtól —- nem jelentkezett hatékony demokratizálás-
ban, a feudalizmus maradványainak gyors felszámolásában. A felvilágosodás 
megindította művelődési folyamat és az ennek alapját alkotó eszmék erősen 
hódítottak a felső társadalmi rétegekben,5 főleg a minket érdeklő építészeti és 
kertépítészeti kérdéseket illetően, hiszen a mintakép még mindig erősen Bécs-
ből, illetve a Bécs által begyűjtött és átformált mintákból eredt. Másrészt a 
tudásvágy szélesebb társadalmi rétegeket megmozgató ereje, az a szinte gyer-
meki hit, hogy a tudás boldogít, olyanokat is az új eszmeáramlatok hívévé 
avatott, akik anyagi javakkal, társadalmi ranggal nem rendelkeztek. Nem 
véletlen, hogy a XVlII . század legtöbb hazai megmozdulása a köztársasági 
mozgalomtól a nyelvújításig jórészt az értelmiség köréből toborozta híveit, 
akik közt a papság éppúgy szerepelt, mint a világi tisztségviselők. Ilyen 
bonyolult úton került az angolkert Magyarországra, s eleinte elsősorban a 
nemesség körében terjedt el. Viszont az új eszmék terjesztői sorában ott 
találjuk az irodalom számos képviselőjét, az egyház tanítórendjeinek, első-
sorban a piaristáknak tagjait, akik a kerttervezés újfaj ta áramlatának is köz-
vetítői lettek. Nálunk is szokásos volt ekkor, hogy a nemesifjak tanítását, 
utazásaikon a kíséretet-vezetést valamely művelt fő vállalja, így a rendszerint 
szerény származású, művelt papok révén nemcsak új ismeretek kerültek 
nemesi körökbe, hanem az ízlésáramlatok érvényesülésének különböző eredetű, 
a műveltség keveredésének első jelei is ekkor mutatkoztak. Hiszen a felvilágo-
sodás egyik nem mellékes vívmánya, hogy társadalmi rang eléréséhez" kívánatos 
és szükséges volt a lehetőleg korszerű forrásokból merített műveltség. Az isko-
láztatáson kívül ebben a művelt és a háznál élő paptanár, valamint kisebb-
nagyobb európai utazás tartozott az elterjedt módszerek közé, ha nem is 
beszélhetünk nálunk oly hosszan tartó és nagy területet felölelő utazásokról, 
mint amilyenek az angol nemesség úgynevezett Grand-Tour-jai voltak. 

Az angolkert gyors terjedését nemcsak az elmaradottabb társadalmi viszo-
nyok, a nehezebb gazdasági körülmények fékezték eleinte, része volt ebben 
bizonyos mértékben az ország földrajzi és éghajlati viszonyainak is. Mint 
ismeretes, az ország nagy részében kevés a csapadék, és nagyok a hőmérsékleti 
különbségek: forró a nyár, és hóval-faggyal terhelt a tél. Másrészt a hosszú 
késő nyár-ősz kedvez a fák színeződésének, és ezzel a kert festőiségét fokozza. 
Az angolkert igényelte nagy füves területek, egyenletesen nyírt pázsitok, a 

4 A magyarországi franeiakerteket az 1. jegyzetben említettek közül főleg Bernoulli i 
Korabinsky, Kunits , Csaplovits és Fényes említik. 

5 E korszak összetett ízlés- és eszmeáramlatainak kitapintása és legjobb analízise: 
Szauder, J.: Az estve és az álom, Budapest 1970 kötetben. 

6 Az idevonatkozó források nagyrészt máig feldolgozatlanok és kéziratban maradtak. 
Kresznerics Ferencről (1766 —1832) művészettörténeti vonatkozású feldolgozás nem 
készült, idevágó kéziratom csak töredékesen maradt meg.; — a piarista rajzoktatásról 
a legtöbbet Mojzer M.: Architectura civilis (Művészettörténeti Értesítő, 1967. p. 103 — 
118) nyúj t ja ; — Révai Miklósról (1750 — 1807) és a rajziskolák jelentőségéről 1. főleg 
SzabolcsiH.: Magyarországi bútorművészet a 18. —19. század fordulóján, Budapest 1972. 
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8. kép. P. Rivet t i : «Batiment Türe» a csákvári kertben (Foto: Kónya K.) 

9. kép. A csákvári „török ház" mai állapota (Foto: Rarlos J . ) 
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váltakozó színű lombos fák, a lehetőleg természetes eredetű tavak és patakok 
ilyen éghajlati adottságok mellett nehezen biztosíthatók. Hasonló okok miatt 
különös nehézséget okozott mindannak a nálunk korábban nem honos, úgy-
nevezett egzotikus növényzetnek, fáknak-bokroknak a meghonosítása, amelyek 
különösen érzékenyek voltak az időjárás említett szélsőségeire. Nem hagyható 
figyelmen kívül mindennek a gazdasági kihatása sem: természetes, hogy ilyen 
kertek létesítése és fenntartása különösen költséges volt, és ez már önmagában 
is azt jelentette, hogy csupán anyagilag szilárdan álló tulajdonos engedhette 
meg magának, kedvtelésből és reprezentációból egyaránt. 

Ami a meghonosítandó növényzetet illeti: kompetencia hiányában e kér-
désbe nem mélyedhetünk. De meg kell említeni, hogy az angolkert magyar-
országi elterjedésének első szakasza, főleg az 1800 körüli évek voltak a hazai 
kertkultúra gazdagodásának, növényzeti változásának fontos évei. Talán a 
legfontosabb áttörést a korábbról átöröklött és a törökkori import óta stagnáló 
flórán éppen az angolkert követelte változatosság és a szokatlanság iránti 
igény váltotta ki. 

Az ekkor meghonosodott növényzetnek köszönhető máig a hazai kerti flóra— 
főleg ami a zöldnövényzetet illeti, — túlnyomó része. A magyar angolkertek leg-
kedveltebb fái a jegenyék voltak, majd a hárs és a tölgy különféle fajtái, a 
vadgesztenye és az akác, amely egyébként mintegy hazai jellegzetességgé vált. 
Nagy szerep jutott a szomorúfűznek, az angolkert elmaradhatatlan hangulat-
teremtő fájának, amely változatos formációival különösen megfelelt a szenti-
mentalizmus áramlatának. A fák sorozatát bokrok és cserjék gazdag változatai 
egészítik ki, távoli országokból származó importnövények, amelyek színben és-
formában változó alakban meghonosítva nagymértékben hozzájárultak az 
angolkert megkövetelte növényi pompa és színgazdagság növeléséhez. Mi sem 
jellemzőbb a hazai növényvilág meggazdagodására és az iránta való érdeklődés 
ugrásszerű növekedésére, mint az a hatalmas növényleltár, amelyet Esterházy 
Pál herceg kertésze, a győri Anton Niermeyer állított össze, több mint 3000 
fa j t á t felsorolva, amelyek a kismartoni (Eisenstadt) kertben és üvegházaiban 
voltak találhatók, mindegyikről 14 adatot közölve: ilyen alapossággal kevesen 
vezettek ekkor növényleltárt.7 

A gazdag növényzet miatt is kiemelkedő rangú kismartoni kert csak egyike 
a legfontosabb példáknak, bizonyára a növényzet gazdagsága szempontjából 
sem volt az egyetlen. De részint nem ismerünk elegendő hasonlóan gazdag lel-
tárat , részint feltételezhető, hogy Kismarton méreteivel, illetve Esterházy 
Pál herceg lehetőségeivel más hazai főúr nem versenyezhetett. 

Az angolkert kialakulása és elterjedése Angliához fűződik, igényei leginkább 
az ottani, esőben bővelkedő klímának feleltek meg. Ma már bizonyosnak 
látszik mindamellett, hogy az angolkert a maga kora általános életformájának, 
eszmei igényeinek egyik jellegzetességét testesítette meg, és ez a magyarázata 
annak, hogy olyan országokban is - általában egész Európában elterjedt, 
ahol ilyen kedvező éghajlati körülmények nem várták: felváltotta a francia-
kertet. Erre elsősorban az egyént kifejező jellege miatt volt alkalmas, ami éles 
ellentétet mutatot t a franciakert szinte építészeti kötöttségeivel, a szellem 
szabadságát és kötetlenségét látszott képviselni, szemben annak nyírt fasorai-

' Balogh A.: Fertőd és Kismarton parkjai a XVII I . és X I X . század fordulóján (Kerté-
szeti és Szőlészeti Főiskola Evkönyvei, 1953. p. 165 — ). 
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10. kép. A csákvári holland ház a vízparton (V. Weixlgaertner l i tográfiája az MNMTörté-
nelmi Képcsarnokában) (Foto: Kará th J.) 

val és formált bokraival. A belsőépítészet ornamentális díszeit utánzó virág-
ágyak helyett „szabad" csopor tozatokat alkalmazott, facsoportokat ültetett 
látszólag tetszőlegesen és változatosan kanyargó utakat, ösvényeket létesített 
Mindeközben a kor embere nem volt tudatában annak az ellentmondásnak 
ami a tervszerű kertépítés, növénytelepítés és az igazi szabad természet közt 
fennáll. Annál kevésbé érezhette ezt, mert természetlátását erősen befolyásolta 
a tájfestészet, így főleg Claude Lorrain művei, amelyek a művelt gyűjtő féltett 
kincsei voltak. Ma már mind jobban felismerjük, hogy e tájképek nagyon a 
tudatosan szerkesztett változatokon nyugodtak, éppoly kevéssé tekinthetők 
természetes, alakítatlan tájnak, miként az angolkert sem volt az. Ezért volt a 
korabeli leírásokban oly gyakori annak a hangsúlyozása, hogy az egész kert 
olyan, miként egy befejezett és zárt tájképi kompozíció. Feltehetően Claude 
Lorrain hatása, illetve egyetlen mintaképként való szerepeltetése ma már nem 
tartható álláspont, de ennek bővebb taglalása nem ide tartozik. Véleményünk 
szerint olyan fantáziagazdag alkotások, mint például Piranesi metszetei vagy 
a későbarokk színpadkép bonyolult térrendszere, ú j fa j ta perspektívája ugyan-
csak hatással voltak, már csak ízlésformáló képességük miatt is, az angolkert 
kialakulására. 

A fantázia kötetlensége, amely e kor embereit azelőtt meg sem közelített 
országok, „egzotikus" tájak felfedezésére, berendezéseikhez keleti anyagok és 
formák igénylésére készteti, a játékost állítva átmenetileg a rideg reprezentáció 
helyébe, ugyancsak hatott az angolkert kialakulására. Nemcsak növényzete, 
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11 lí. kép. R o m b a u e r J . : H o t k ó e k e r t j é n e k r é s z l e t e i 



(MNM Történelmi Képcsarnoka (Foto: Karé th J . ) 



13. kép. Tata: Tópart i részlet a várra l (OMF fotóarchívuma) 

hanem kerti épületei is muta t ják ezt az álruhát viselő játékosságot, ezért a 
számos pagoda, kínai teaház, szfinksz és obeliszk a korabeli kertekben. De a 
távoli és ismeretlen világ nemcsak a fantázia szabadságát, romantikus csapon-
gását jelenti, hanem egyúttal az elfordulást a külvilágtól és a jelentől. Ennek 
az elfordulásnak ekkor erősen érzelmi jellege van, az öneszmélést, a magára-
találást szolgálja, hiányzik belőle annak a szakadásnak, elidegenedésnek tudata 
és lehetősege, ami XX. századi változatára oly jellemző. Elegendő, ha Goethe 
Vonzások és választások című remekének az egyéni sorsokat a természettel, a 
filozófiai tartalmú beszélgetéseket a kerti háttérrel magátólértetődő össze-
kapcsolására gondolunk, hogy e nagy átalakulásnak különböző jeleit érzékel-
jük. Mindez azt eredményezi, hogy az angolkert a meditációnak és az érzelmes 
merengésnek éppúgy színtere, mint annak a sajátos keveredésnek, a formáknak 
és színeknek, a valóságos épületeknek és a rom vagy sátor alakú „díszletezés" 
ötvöződésének, amit angolul a speciális stíluskategóriát jelentő „picturesque" 
kifejezéssel illetnek. Sem a képszerű, sem a festői nem megfelelő fordítása e 
terminusnak, több is, más is, de nem is használatos e kifejezés semmilyen kon-
tinentális országban, bár az angolkertek korai példái nálunk is — sok 
tekintetben rokon vonásokat mutatnak a ,,picturesque"-kel, amit csupán 
azért említünk, mert az angol szakirodalomban állandóan visszatérő meg-
jelölés ez az angolkert-stílus kapcsán. 
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Az is tisztázatlan egyelőre, mind az angol, mind a más nyelvű szakirodalom-
ban, hogy mi a különbség az angolkert és a t á j k e r t között. A két megjelölést 
szinte azonos értelemben, egymással váltakozva használják, sőt eltérő módon 
használja a kertészeti és a művészettörténeti szakirodalom. Ügy tűnik, hogy 
a XIX. század második felében továbbélő angolkert stílusában alakított ker tet 
általában tá jker tnek nevezik, Németországban meg mindvégig a tá jkert kife-
jezés a használatosabb, kivéve a legkorábbi angol stílű kerteket. Mivel most 
csak az angolkertről szólunk, és annak hazai elterjedését mintegy 1850—60-ig 
követjük, nem foglalkozunk a terminológia tar ta lmi tisztázásával sem. 

Nehéz meghatározni a pontos időpontot, amikor az angolkert hazánkban 
megjelent. A már említett lassúbb fejlődés, a sajá tos hazai körülmények elő-
mozdították, hogy a franciakert és az angolkert egyszerre, párhuzamosan élhet-
tek hazánkban. Habár ez másutt is előfordult, és — nemcsak közvetlen szom-
szédainkkal, hanem Németországgal összehasonlítva — nem lényeges késede-
lemmel lép fel az angolkert nálunk, mégis ál talában azt mondhat juk, hogy 
1770 előtt nem ta lá lható hazánkban angolkert. 

Németországban sem találunk angol stílusú ker te t a XVIII . század közepe 
előtt, elterjedése i t t is a század második felére, utolsó harmadára esik. Nagy 
pártolója volt Goethe, akinek felfogását e kérdés legnépszerűbb elméletírója, 
C. C. Hirschfeld befolyásolhatta több nyelven is közzétett művével. Az első 
híres angolkert Németországban a Sckell által tervezett schwetzingeni ker t , 
amely angol példákon ihletődött. Bizonyos, hogy ez volt egyik ú t j a a Magyar-
országra való behatolásnak is. 

Kétségtelen, hogy alig készült el a „magyar Versália", amikor ú j áramlatok-
ról és törekvésekről hallunk a hazai kertek terén, maga Eszterháza gyorsan 
hanyatlásnak indult és túlhaladottnak minősült. 

Ha pontosabb időmeghatározás nem is áll minden esetben rendelkezésünkre, 
mégis feltűnő, hogy a XVIII . század utolsó negyedének publikációi több 
angolkertet említenek, nyilván azért, mert tulajdonosaik büszkék voltak 
„haladó" voltukra, azaz arra, hogy kertjeik az ú j ízlést, a nyugatról jövő kert-
tervezés áramlatát képviselik. Az is kitűnik ezekből a sajnos elég szűkszavú 
forrásokból, hogy a legtöbb franciakert ekkor átformálódik, átalakul angol-
kert té, vagy legalább egy ilyen stílusban tervezet t résszel egészül ki, jeléül 
annak, hogy most már ez jelentette a társadalmilag rangosat, előkelőt; a 
franciakert már nem volt eléggé egyéni, a személyes ízlést és felfogást tükröző. 
Ezzel egy jellegzetes új , felvilágosodáskori vonás jelentkezik a mi területünkön 
is, az egyéninek, a személyiség ízlésének érvényesülése minden téren.8 

8 Felsorolunk néhány olyan franciakertet , amelyről főleg angolkertté való átalakítása-
kor hallunk: 

Ács (Komárom m.) Lichtenstein kastély kertje, á ta lakí tva 1824 körül (Pauer op. cit. 
p. 40). Apáti (Vas m.) Széchenyi kastély kertje, 1820 körül angollá alakítva (Kunits op. 
cit. I . p . 19). Baloghfalva, Felsöbaloghfalva (Blhovce) Koháry-Kóburg kastély park ja , 
1806-ban alakul á t angol kertté (Pauer op. cit. p. 29 és Bados J.: Magyar kastélyok 
Budapest, 1939. CXXXVI . kép). Betlér (Betliar) Nádasdy-Andrássy kastély és ker t , 
angollá alakítva 1800 körül (Fényes: Statisztika I I I . 146 és Pauer op. cit. p. 29). Cseklész 
(Bernolakovo) Esterházy kastélyának híres francia ke r t j é t minden forrásunk említi, 
így Korabinsky op. cit. p. 350—356, Windisch op. cit. p . 132); 1820 u t án alakítják á t 
angolkertté (Fényes: Szótér I. 208). Gyepüfüzes (Kohfidisch) Erdődy kastély ker t jé t 
1824 előtt alakít ják á t angollá (Kunits op. cit. I . p . 10 és Fényes: Statisztika I. 370). 
Ivánka (Ivanka pri Dunasi) Grassalkovich kastélyának francia kert tervét szerző t e t t e 
közzé (A Grassalkovich levéltár kerttervei, Magyar Művészet 1931. VI I . p . 395; — meg-
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14. kép.Tata: P l a t á n f a a t a t a i a n g o l p a r k b a n ( O M F fotóarchívuma) 



15. kép. Charles de Moreau: A ta ta i műrom részlete (Foto: Rados J . ) 

Adataink általában arra vallanak, hogy 1800-ig, a XVIII. század utolsó 
20—30 évében a kerttervezésben vegyes felfogás és stílus uralkodott anélkül, 
hogy a hazai kerteket helyes lenne rokokónak vagy festőinek (picturesque) 

emlékezik róla Windisch op. cit. I . p. 144, a Magyar Hírmondó Bécs, 1802 I . p . 695 mái-
átalakítását említi; — Fényes: Szótár I I . p. 139; — A kert gazdag szobordíszét Aggházy 
M.: Barokk szobrászat Magyarországon, Budapes t 1959, 2. p . 122 említi. Dóba (Vesz-
prém m.) Erdődy kastély „felséges angol ker t je az elsők közt az egész birodalomban" í r ja 
Fényes: Szótár I. p. 266. Homonna (Humenne) Csáky kastély 1800 után részben angol-
kertté alakítva (Fényes: Szótár I I . p. 115 és Statisztika I I I . p . 429). Később úgy látszik 
ú j ra nyírt franciakert té vált, mer t mint franciakertet közli a Vasárnapi Ü j s á g 1861. 
p. 712 — 713. Hogy ész (Tolna m.) A francia Apponyi kertet 1800 körül alakítják á t angol-
kertté, szobrok is díszítették (Fényes: Szótár I I . p . 121 és Pauer op. cit. p. 32). Nagycenk 
(Győr-Sopron m.) 1754 u tán franciakert övezi a Széchenyi kastélyt , 1800 után m á r angol-
kertet említenek (Korabinsky op. cit. p. 104 és Fényes: Szótár I . p. 233). Nagy Ida (Velká 
Ida) a 18. század végéről származó Csáky kastélyhoz „gyönyörű angol ker t" csatlakozott 
(Fényes: Statisztika I I I . p. 26 és Pauer op. cit. p . 42). Nagykároly (Carei) Károlyi kastély 
kert jét 1795 u tán alakítják á t angolkertté (Fényes: Statisztika IV. p. 283 és Paue r op. 
cit. p. 33). Seregélyes (Fejér m.) Zichy kastély ke r t j é t a 18. század végén alakít ják á t angol-
kertté (Kunits op. cit. I . p. 31 és Pauer op. cit. p . 35.). 

Ez a még jócskán bővíthető jegyzék arra vall, hogy a franciakert átalakítása angol-
kertté Magyarországon nagyjában mindenütt egyszerre történt , azaz egy negyedszázadon 
belül megindult. De az is kitűnik felsorolásunkból, hogy noha a franciakert elég későn, 
csak 175Ö u tán terjed el nálunk, elég széles elterjedtségre t e t t szert. 
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16. kép. Rauschenfels: A kismartoni angolkert a laprajza (OL. TEGY. XLIV. no. 1510) 

nevezni, ahogyan ez a hasonló jellegzetességeket mutató angliai kerteknél ter-
mészetes lenne. A kert nálunk is tájrészletté alakult, amely szinte befejezés és 
kerítés nélkül tárult ki a szabad természet felé, még növényzettel sem akar t 
határt jelölni. E kerteket különféle kisméretű kerti épületek gazdagították, 
amelyek formáit különböző területek és korok művészi stílusai adták. Teaházak 
és görögös tempiettók, kínai házak és japános hidak voltak általánosak Euró-
pában, míg ezekről ritkán olvasunk hazai kertjeink kapcsán. Gyakoribb, hogy 
török házról, mecsetről vagy másféle, töröknek mondott kertépületről hallunk, 
hiszen a hosszan tartó török megszállás u tán nem meglepő, ha nálunk az 
egzotikumot elsősorban a törökvilág jelentette. Ebben az átmenetinek tekint-
hető korszakban középkori jellegű kertépületekről is keveset hallunk, ami azt 
jelenti, hogy az ezek iránti érdeklődés csak e korszak végén jelentkezik, akkor 
is inkább részletformákban vagy romépítésben, mint aminővel Tatán fogunk 
találkozni. E némileg határozatlan stíluskorszak sokszor egymásnak ellent-
mondó jegyei ellenére tagadhatatlan, hogy új korstílus kialakulásának vagyunk 
tanúi, hogy az érzelem és a fantáziagazdagság egyformán fontos szerepet ját-
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17. kép. Parkrészlet Kismartonból a Tempiettoval (OMF Fotoarehív) 



szanak, és mindaz a fegyelem és építészeti rend, amely a franciakertek tipikus 
vonása volt, háttérbe szorult. 

Az előbbiekben átmenetinek nevezett korszakot legjobban az választja el 
az utána következőtől, hogy 1800 után Magyarországon már nem létesült más, 
mint angolkert, legyen az nagy vagy kis területű, a főnemesség vagy a köz-
nemesség számára készült: minden kerttervezés az angol kertstílus főbb 
vonásait mutatja, legalábbis erre törekszik, amint azt a leírások is jelzik. Ez 
egyúttal azt is jelenti, hogy a korábban oly változatos, játékos, de mindig 
fantázia-szülte kerti épületek és lakok nem fordulnak többé elő. Az új, érett 
stílus sajátos emelkedettsége, érzelmes-merengő hangulata nem ad teret ennek 
a játékos későbarokk vonásnak. Nincsenek kerti színpadok, sem kutak és vízi 
játékok, sem bújócskára alkalmas lugasok és pergolák: csak szobrok fordulnak 
elő itt-ott, főleg az erdélyi kertekben.9 Az érintetlen és alakítatlan természeti 
t á j szinte észrevétlenül egyesül az angolkerttel, amely tudatosan alakít termé-
szethű, valójában azonban épített-ültetett, rajztáblán kialakított természeti 
összképet. Ez az ízlésirány és ezzel az angolkert uralkodó szerepe a hazai 
kertek sorában a XIX. század közepéig uralkodóvá válik. Folytatódik ugyan 
a XIX. század második felében is, de mind jobban elveszti korábbi, romantikus-
érzelmes jellegét: nem zárt és magányos részekre törekszik, hanem nagyobb át-
tekintésű, napos-derűs területekre, amelyeket mind fejlettebb kertépítészeti 
eszközökkel el is ér. Ez valójában az igazi tájkert , noha a megkülönböztetés az 
angolkert és a tá jkert közt sem nálunk, sem külföldön, sem időben, sem 
stílusban nem különül el teljes élességgel — mint már említettük. 

A XIX. század első évtizedeiben az angolkertet minden hazai birtokosa 
társadalmi rangjelzőnek tekintette sőt ennél többnek: azt is jelentette, hogy 
birtokosa egy szinten áll a haladó és művelt emberekkel, mint akikkel -
véleménye szerint — a többi európai ország büszkélkedhetett. Fokozta ezt az 
elterjedést a csendes, bensőséges zárt természetrészletek kedvelése. Ebben a 
magatartásban az a valójában bonyolult jelenség jut kifejezésre, amely a fel-
világosodás és a francia forradalom megrázkódtatásai, az észbe vetett hitből 

9 A szövegben említett szobrokkal díszített kerteken kívül még számos más kert szobor-
díszéről tudunk. Ezek jórészt feledésbe merültek, sőt el is pusztultak. Minden arra vall, 
hogy a szobordísz igénye továbbra is élt, az angolkert korában is, legfeljebb tárgya vál-
tozott . Ez egyúttal figyelmeztet a szobrok témájának és esetleges programjának kér-
désére, hiszen e fontos problémákkal eddig még nem foglalkoztunk. Megemlítek néhány, 
a szövegben nem szereplő és szobordísszel ellátott ker tet : Begaszentgyörgy (Bogoj sveti 
Durad) a Kiss család kúriájának ker t jében 1815-ben még álltak szobrok (Pauer op. cit. 
p . 41). Király falva (Pálffy kastélyát a kertben számos szobor díszítette (Korabinsky 
op. cit. p. 325). Hőgyész már említett kertjében amely „csinos ízléssel készült angol kert 
vo l t " (Fényes: Statisztika I. p. 366) ugyancsak álltak szobrok. Illésfalva (Ilasovec) 
Csáky kastélyhoz tartozó kertben számos későbarokk szobor állt. (Aggházy op. cit. 2. p. 
121). Nagytétény (Pest m.) Száraz-Rudnyánszky kastély kertjében számos szobor áll t 
(Aggházy op. cit. 2. p. 105 és Magyarország műemléki Topográfiája, Budapest II . Buda-
pest 1962. p. 633). Nagyróna (Rovné) Erdődy kastély kertjében álltak szobrok (Fényes: 
Szótár I I I . p. 301 és Mednyánszky A.: Malerische Reise auf dem Waagflusse in Ungarn, 
Pesth 1844. p. 130). Peresznye (Vas m.) Berchtold kastély kertjében későbarokk szobrok 
álltak (Fényes: Statisztika I. 282, és Csatkai E.: Sopron vármegye műemlékei I I I . Sopron 
1937. p. 94). Dombi Is tván megjelenés előtt álló tanulmánya feldolgozza a pesti mesterek 
hagyatéki leltárait, a kőfaragókéból számos kertdísz, szobor és váza szerepel, főleg a 
gödöllői kastélyhoz. L. ez utóbbiról mint franciakertről már említett tanulmányomat 
A Grassalkovich levéltár kertterveiről, valamint Fényes: Statisztika I I . p . 419 és Düm-
merling ö.: A gödöllői kastély (Művészettörténeti Értesítő VII . 1958. p. 1 — 30), aki 
említi az angolkertté alakítást is. 
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18. kép. J . Fischer (Parkrészlet a kismartoni angolkertből a Tempiettóval (OL. Eszter-
házy gy. XLI I . 1378) 

való kiábrándulás után, az élet nehézségei elől menekülőt elfogja. Hazai művé-
szetünk a maga életkép és tá jkép iránti előszeretetével, az egyénire és nem a 
közösségre koncentrált alkotásaival, elsősorban az ábrázoló művészetek terén, 
sok párhuzamos jelenséget mutat ezzel a kertépítészetben is mutatkozó vonás-
sal. Oly összetett és egymással vegyülő, párhuzamos és ölelkező szakaszokra 
bomló kor ez, amelyet aligha lehet egyszerűen szentimentálisnak vagy roman-
tikusnak nevezni — hacsak nem értelmezzük e kifejezéseket oly tágan, hogy 
ebbe valóban minden belefér. 

Az angolkert maga a XIX. sz. eleji formájában megfelelő terepet bizto-
sított arra, hogy látogatója benne csendben, zavartalanul sétáljon, gondolkoz-
zon, élvezze a változatos színű és formájú növényzet szépségét, a békésen foly-
dogáló mesterséges csatornákban vagy természetes vízmedrekben csergedező 
vizeket, ahol még a virágok élénk színfoltjai is ritkán hangoskodnak, és minden 
erre a békés-lefojtott csöndre hangolt. — Ezzel válik a kert külön világgá, 
hivatva arra, hogy tulajdonosa természetét, ízlését, esetleg jellemét kifejezze 
és tükrözze, sőt változó kedélyállapotának is mindig más és más megfelelőt 
találjon. Ezeket a vonásait az angolkerteknek elsősorban Kazinczy Ferenc10 

10 Kazinczy Ferenc sokirányú érdeklődése, kora minden szellemi áramlata i ránt i 
fogékonysága különös érdeklődéssel fordult az angolkert felé. Ebben is német kortársai , 
főleg Goethe érdeklődését követte, ha nyilván sokkal szerényebb látókörrel volt is fel-
ruházva. Kazinczy ismerte a kertre vonatkozó legkorszerűbb forrásokat és hangsúlyozza, 
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19. kép. Gernyeszeg kastélya és p a r k j a Rohbock li tográfiáján (1857) 

hangsúlyozta, az elsők egyike nálunk, aki a kertépítés ú j jellegzetességeit, a 
vele járó botanikai fejlődést mint a műveltség és a haza szépségének emelkedé-
sét értelmezi. Ahol tehette, megemlékezik róla, akár Erdélyben utazik, akár 
Magyarország más és más területén: levelei sűrűn tűzdeltek az angolkert 
jellegzetességére, sajátos szépségére figyelmeztető szavaival.11 

hogy nem elég a divatáramlatnak hódolni, mindenütt angolkertet létesíteni, hanem 
ennek elméletét is tudni kell: ,, . . . valóban igen szükség is, hogy tudgyák hazánkba 
mi legyen az Anglus kert, mi abból mind az izlés mind a mesterség. Hazánkbeli Anglis 
kertek többnyire csak a legdurvább irregularitásból áll, azoknak Anglussága, m á r pedig 
ebbe több regulát és még nagyobb figyelmet kell követni, mint a cikornyás f rancia ker-
tekbe." (Kazinczy Ferenc Levelezése IV. Közzéteszi Váczy J . , Budapest 1893. p . 371.) 

11 A szövegben előforduló angolkerteken kívül — a teljesség igénye nélkül — még 
néhányat felsorolok: 

Andornak (Borsod m.) Mocsáry kastély és angolkertje (Fényes: Statisztika IV. p. 
106). Alsóribnice Draveczky kastély „jeles angolkertje" (uo. I I I . p. 360). Bély 
(Bél) Sennyei kastély kert je már 1786 u tán angolkert (Pauer op. cit. p. 41). Bozsók 
Vas in.) Sibrik kastély angolkertje 1812-ből (uo. p. 60). Böki (Habzany) Bujanovi ts 
kastély és „ángolkert" (Fényes: Statisztika I I I . p. 251). Bátorkeszi (Vojnice) Pálffy 
kastély ú j angolkertje (Fényes: Szótár I. p . 102). Csicsó (öicov) Zichy kastély r i tka szép-
ségű angolparkja (Fényes: Statisztika I. p. 150 és Szótár I . p . 219). Csécs (öecejovce) 
Szirmay kastély és kert (Fényes: Statisztika I I I . 28). Csór (Fejér m.) Somssich kastély 
angol ker t je (Dornyai B.: Bakony, Budapest 1927, p. 126). Fehérvárcsurgó (Fejér in.) 
Károlyi kastély angolkertje feltehetően a kastély 1840 körüli átépítésekor keletkezett 
(Károlyi I . : Fejér vármegye története, Székesfehérvár 1901. I I I . p . 382). Dárda (Baranya 
m.) urasági kastély angolkerttel (Fényes: Szótár I. p. 240). Előszállás (Fejér m.) Kun i t s 
1822-ben í r ja : „Der englische Garten ist interessant durch die mannigfaltigen Gegen-
stände und Anlagen, die er erhält . . . ein Lus thaus" , ami inkább a korai, á l ta lam át-
menetinek nevezett korszak kertjeire vallana (Kunits op. cit. p . 50; — Fényes: Szótár I . 
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20. kép. Körmend: Parkrészlet szobrokkal és obeliszkkel (OMF Fotoarchív) 

p. 302 és Statisztika I . p. 94, i t t a széles csatornát is említi.) Felsőpulya (Oberpullendorf) 
a kastélyt angolkert övezi (Fényes: Statisztika I . p . 283). Galgóc (Hlohovec) Galgóczy 
kastély és „különös szépségű angolkert ritka növényzettel" (Fényes: Szótár II. p. 38 és 
Pauer op. cit. p. 41). Gáta (Gattendorf) Esterházy kastély és „pompás angol k e r t " 
(Fényes: Szótár I I . p. 38. és Pauer op. cit. p. 41). Gomba (Zlate Kasy) Udvarnoky kastély 
és „gyönyörű angol kert, melly ámbár nem rég rendeztetet t . . . minden mostanság 
a megyében kitetsző kerttel vetekedik" (Fényes: Szótár II. p. 51 ós Statisztika I I . p . 
551). Hanajna (Hnosné) Sztáray kastély „szép angol kert tel" (Fényes: Statisztika I I I . 
p. 357). Ikervár (Vas m.) Bat thyány kastély „ritka szépségű angol ke r t " (Fényes: Szótár 
I I . p. 131 és Statisztika I. p. 404). Iszkaszentgyörgy (Fejér m.) Bajzáth kastély „gyönyörű 
angol kert tel" (Fényes: Szótár I I . p. 40 és Statisztika I . p. 81). Kistapolcsány (Topol-
cianky) „szép kastély pompás angol kert tel" (Fényes: Statisztika I I . p. 101 és Borovszky 
S.: Magyarország vármegyéi és városai, Bars megye Budapest én.) 1903 (p. 46). Körös-
ladány (Békés m.) Harrukern kastély „most készülő angol ker t" (Fényes: Statisztika 
IV. p. 27). Kőszegpaty, Alsópaty (Vas m.) Gyönyörű Festetich kastély és kert (Fényes: 
Statisztika I. p. 409). Lajtafalu (Pötzneusiedel) Bat thyány kastély „meglehetősen el-
hanyagolt angol ker t te l" (Fényes: Statisztika I. p. 187). Lengyel (Tolna m.) Apponyi 
kastély angolkerttel (Fényes: Szótár I. p. 323). Lovasberény (Fejér m.) Cziráky kastély 
igen nagy és szép angol kerttel (Fényes: Statisztika I . p. 88 ós Károlyi op. cit. IV. p. 31 7). 
Lovászpatona (Veszprém m.) „urasági kastély és ker t " (Fényes: Szótár I I I . p. 205). Lovrin 
(Lovrin) Lippay kastély „gyönyörű kertje, melly legelső a megyében" (Fényes: Statisz-
t ika IV. 407). Malacka (Maíacky) Pál f fy kastély és „felséges nagy angol ker t " (Fényes: 
Szótár I I I . p. 63 ós Jedlicska op. cit. I . p. 37). Magyarszombathely (Veszprém m.) Ester-
házy kastélyt övező angolkert (Dornyay op. cit. p. 92, Fényes: Szótár IV. p. 150 nem 
említi). Mocsonok (Mladeckové) püspöki palota és kert 1839-ből (Fényes: Szótár I I I . p . 
108 és Pauer op. cit. p. 42). Nagycenk (Győr-Sopron m.) Széchenyi kastély f ranciaker t jé t 
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21. kép. Villa angolkertben, Silva művéből 

már említettük, angollá alakítása igényes lehetett , mert Fényes: Szótár I. p. 233-on 
kívül Die Gartenanlagen Österreich-Ungarns H e f t 6. p. 28 is említi. L. még Csatkai -
Frey D.: Die Denkmale des politischen Bezirkes Eisenstadt und der freien Städte Eisen-
stadt und Rus t . Wien 1932, p . 55. Nagykároly (Carei) Károlyi-kastélyát más összefüggés-
ben már említettem, „ú jabb ízléssel épült kastély angolkerttel" mondja róla Fényes: 
Szótár I I . p . 182 és Statisztika IV. p. 283. Nagykágya (Cadea Mare) Lónyai-Pongrác 
kastély „szép angol kert tel" (Fényes: Statisztika IV. p. 97 és Szótár II . p . 167). Nagy-
perkáta (Fejér m.) Győry kastély „gyönyörű kert tel" (Fényes: Statisztika I. p. 92). 
Nagyláng (Fejér m.) Zichy kastély (Pollack Mihály) angolkerttel (Fényes: Szótár I I I . p. 
11 és Statisztika I. p. 85). Nagyszőny (Szőny) Zichy kastély és „szép angol ke r t " (Fényes: 
Statisztika I . p. 160). Németújvár (Güssing) Bat thyány „nyári kastély angolkerttel" (Fé-
nyes: Szótár H I . p. 139). őrmező ( ) Okolicsányi kastély „gyönyörű angolkerttel" 
(Fényes: Szótár I I I . p. 188 ós Statisztika IV. p. 434). Palin (Zala m.) Inkey kastély „gyö-
nyörű angolkerttel" (Fényes: Statisztika I . p . 508). Pellérd (Baranya m.) Urasági kastély 
és angolkert (Fényes: Szótár I I I . p. 216). Polgárdi (Baranya m.) Ba t thyány kastély 
és angolkert (Fényes: Szótár I I I . p. 248 ós Statisztika I . p . 82). Rakovic (Rakovice) 
Mednyánszky kastély és kert 1812 körűiről (Jedlicska op. cit. p . 385). Rohonc (Rechnitz) 
Batthyány kastély és „ú jonnan ültetett angol ker t" (Fényes: Statisztika I. p. 360). 
Saca (Jaca) Semsey kastély és pompás angolkert (Fényes: Statisztika I I I . p . 31). Sere-
gélyes (Fejér m.) angolkertje 1820 körül készül (Kunits op. cit. I . p. 31; Fényes: Szótár 
IV. p. 25 és Statisztika I. p. 88). Somberek (Baranya m.) Semsey-Sauska urasági kastélv 
angolkerttel (Fényes: Szótár IV. p. 35 és Stat iszt ikai , p. 56, valamint Zádor A.: Pollack 
Mihály tolnamegyei építkezései, Lyka Emlékkönyv, Budapest, 1954). Stomfa (Stupava) 
Várkastély angolkerttel (Fényes: Szótár IV. p. 44). Szarvas (Békés m.) Bolza kastély és 
angolkért (Fényes: Szótár IV. p. 67 és Statisztika IV. p. 19). Alsósztregova (Dolna Stre 
hová) Madách kastély angolkerttel (Fényes: Statisztika I I . p . 218.) Szentantal (Antol 
Apponyi kastély angolkertje (Fényes: Statisztika I I . p. 548). Szabadegyház (régen 
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Mielőtt néhány kiemelkedő hazai kert bemutatására kerülne sor, fel kell 
vetni azt a kérdést is, hogy kik voltak a tervezői, építői e kerteknek? Erre 
felelni — főleg nálunk — elég nehéz. Nemcsak a fennmaradt tervek szerény 
száma miatt, a hagyományosan felmerült, többnyire kevéssé hiteles nevű kert-
tervezők kilétének tisztázása sem történt meg, hanem az is nehezíti munkán-
kat, hogy a fennmaradt nevek köré semmiféle egyéniséget jelző ismereteket 
nem sikerült eddig köríteni, gyakran még a terveken szereplő névaláírások 
sem segítenek.12 

22. kép. Az egykori Festetich vüla Pesten (Barth kiadásában megjelent metszet, BTM 
Kiscelli Múzeum, 1. sz. 188. 14) 

Szolgaegyház, Fejér m.) „Nedeczky família nem régiben ültetet t ke r t j e " (Fényes: Statisz-
tika I. p. 97). Tavarnok (Tovarniky) „szép urasági kastély angol ker t te l" (Fényes: Szótár 
IV. p. 191 és Statisztika I I . p . 307). Tamáshida (Tamásda) Bárányi kastély angolkerttel 
(Fényes: Szótár IV. p. 172. Szirmabesenyő, Alsókelecsóny (Borsod) Bárányi kastély angol-
kerttel (K. Nagy S.: Bihar vármegye földrajza, Nagyvárad 1886, p. 217). Téglás (Hajdú-
Bihar m.) Back kastély „pompás angol kerttel, melly legszebb a megyében" (Fényes: 
Statisztika IV. p. 230). Tóalmás (Pest m.) Prónay kastély „gyönyörű angolkert je" 
(Fényes: Statisztika I. p. 442). Tótmegyer (Slovenski Meder) Károlyi kastély angol kert tel 
és angol kertészeti eszközökkel (Fényes: Statisztika I I . p . 332). Újlak (Üjlok) Forgách 
kastély angolkerttel (Fényes: Statisztika IV. p. 239). Üszög (Baranya m.) Pálffy „gyö-
nyörű kastély és ker t" (Fényes: Statisztika I. p . 29). Vál (Fejér m.) Ürményi kastély 
angol kerttel (Fényes: Statisztika IV. p. 256). Vittenc (Chtelniea) Erdődy kastély és 
„gyönyörű angol ker t" (Fényes: Szótár IV. p. 310 és Statisztika I I . p . 293). Zboró (Zborov) 
Szirmay kastély angolkerttel (Fényes: Statisztika I I I . p. 281). 

12 A szövegben szereplő kertépítőkön kívül számos további névről tudunk, mind terv-
tár i hiteles anyagon szereplők, mind hagyományosan fennmaradtak vagy az irodalom-
ban szereplők révén. Sajnos egyelőre e nevekhez semminő egyéniséget nem tudunk fel-
vázolni, Petr in és Nebbien-en kívül egyelőre nincs egyéniségnek tekinthető kertterve-
zőnk. Megemlítünk it t néhány nevet abban a reményben, hogy talán a további ku ta tás t 
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Valójában a legfontosabb kertek tervezőit sem ismerjük. Bernhard Petr in 
kívül a nálunk működött kertészek legtöbbje semmilyen kertészeti műben 
vagy lexikonban nem szerepel. I t t is tehát a kerttörténet egyik kutatandó 
kérdése vetődik fel, amelyre a feleletet a jövőtől várjuk. 

Az angolkert elterjedésének fontos forrása és eszköze a mintalapok és 
könyvek használata, amelyek a jelek szerint elég korán, már a XVIII. század 
utolsó harmadában ismertek voltak nálunk. Angol, francia és német kiadvá-
nyokat hagyatéki és könyvleltárak egyaránt említenek. Természetesen az is 
lehetséges, hogy a kerttulajdonosok, illetve az építtetők maguk szereztek ilyen 
mintákat tervezett kertjükhöz, bizonyos az is például, hogy a Grohmann-féle 
Ideen-magazin, amely a rajziskolák számára is ihletet, sőt mintákat szolgálta-
to t t — mintalapjaival és cikkeivel befolyásolta az új ízlés terjedését,13 

Kazinczy is hivatkozik rá. Sűrűbb kapcsolatokat Angliával főleg a protestáns 
lakta Erdélyben feltételezhetünk, de ez a kérdés sincs eddig pontosabban fel-
tárva. Van rá eset, hogy a kerttervező és az építész együttműködtek, mint 
például Kismartonban, vagy az is előfordul, hogy a tervet földmérő készíti el 

ilyenekből elég szép számban találunk levéltárainkban lapokat —, és a 
kertész az így kapott alapvetésen indulva készíti el tervét. 

Az angolkert-stílus Magyarországra érkezésének harmadik forrása minden 
valószínűség szerint Lombardia volt. Az osztrák uralom alatt álló területnek 
ugyanis Béccsel és Magyarországgal igen szoros kapcsolatai voltak, sőt további 
bizonyítékot szolgáltat az a tény, hogy jelentős osztrák építészek dolgoztak a 
XVIII. század végén Lombardiában, így elsősorban Leopoldo Pollach, aki 
1793-ban Milánóban a pompás Villa Beígiojoso-hoz nagyszabású angolkertet 
tervez. Ez a kert az angolkertekről szóló első olasz kiadványban már 1801-ben 
szerepel, bizonyítva rangját és jelentőségét.14 

Mivel Leopoldo Pollach féltestvére, Pollack Mihály a magyar klasszicizmus 
egyik legnagyobb alakja volt, aki fiatal korában Milánóban időzött fivérénél 
és hazatérve több kastélynak és a hozzájuk tartozó angolkertnek tervezője; 

segítjük. így a királyfalvai (Kralova pri Senci) kert tervezőjeként egy Dillenburgból 
származó Brünning kertész neve szerepel (Korabinsky op. cit. p. 325) vagy a nagykárolyi 
(Carei) kertnél 1793 -96-ból ismeretes egy Bode György nevű kertész (Fényes: Szótár 
I I . p. 181). A pesti Orczy kertnél Bene Gregor neve szerepel (Dorffinger: Wegweiser p . 
365), a sárosdi Eszterházy kertnél 1819-ben Eckler nevű kertész (Kunits op. cit. p . 94 — 
95 és Fényes: Szótár IV. p. 14 egy itteni Diana szobrot is említ). A Ludoviceum kert jénél 
a nádor kertészeként említik Kaschek kertészt (Rapaich op. cit. p. 178) — Becker's 
Taschenbuch-jának 1795-ös kötete említ egy Kinsky nevű Itáliában időző kertépítőt, aki 
a kerti lakok specialistája ós ennek tanulmányozásáért időz Itál iában. 

13 Grohmann és általában a rajzmintalapok fontosságára főleg Szabolcsi H. op. cit. 
p . 84 és köv. lapok muta t rá. 

14 A két Pollack építészről legtöbbet e tanulmány szerzője t e t t közzé, így: Leopoldo 
Pollach és Pollack Mihály (Archaeologiai Értesítő XLV.p. 189 — 244; uő.: Leopold Pollack 
(L'Arte 1963. p. 3 — 47). — Leopoldo Pollach kisebb kertjeiről közzétett tervek azóta el-
pusztultak, de tudunk róla, hogy az Erba-lncino-beli Villa Amalia részére, vagy a Ber-
gamo melletti Sombreno Villa Agliardi-ja részére készített olyan kertterveket, amelyek 
az angolkert minden jellegzetességét fe lmutat ják. Bár Olaszországban az angolkert 
korántsem volt oly elterjedt, min t nálunk, több érdekes kérdés kapcsán a modern szak-
irodalom is foglalkozik velük. A mi szempontunkból az alábbiak érdekesek: Pevsner, 
N.: Pedrocchino and some allied Problems (AR X X . 1957. I I . p. 113) és Wittkvwer, It.: 
English Neo-Palladianism, the Landscape Garden, China and the Enligthenment (L'Arte 
1969, p. 18 — 35). 
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23. kép. A Ludoviceum épülete és ker t je (Alt R. és Sandmann F . J . metszete (BTM 
Kiscelli Múzeum Lanfranconi 260) 

24. kép. A dégi volt Festetich kastély és ker t j e (Foto: Örsi K.) 
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25. kép. A dégi kastély vízparti részlete (Foto: Rados J.) 

joggal tételezhetjük fel, hogy erre vonatkozó ismereteit Lombardiában szerezte.15 

Összegezve azt mondhatjuk, hogy az angolkert-stílus forrásai Magyar-
országon elsősorban a mintakönyvek és folyóiratok voltak, amelyek ekkor 
bőven közöltek az ú j kertstílusról és a hozzá tartozó épületekről-bútorzatról 
cikkeket. I t t csak Grohmann Ideenmagazin-ját említjük, mint közismertet. De 
ide tartozik a személyes kapcsolat és összeköttetés a Nyugattal, amely ekkor 
nagyon megélénkült és fontos szerepet játszott az ú j kertstílus bevezetésében. 
Bizonyára az építtető tidajdonosoknak is megvoltak a kívánságaik és kül-
földön szerzett ismereteik, amelyeket a már említett kiadványok segítségével 
hazai kertjeik létesítésénél könnyűszerrel felhasználhattak. Az új stílus beáram-
lásának harmadik forrásaként Itáliára kell mutatnunk, amely általában a 
hazai klasszicizmus egyik fontos ihletője volt, és mint láttuk, kertépítészet 
terén is nagyon pontosan kimutatható ez a kapcsolat. 

Az első egyéniség az angolkert hazai elterjedése terén, aki egy személyben 
egyesíti a kertész és az építész képességeit, feltehetően képzettségét is, 

15 Pollack Mihály munkásságát legalaposabban e t anu lmány szerzője dolgozta fel 
monográfiájában: Pollack Mihály 1773—1855, Budapest, 1960. Pollack kert jei : Alcsut, 
Dég, Nagyláng, Szőny-Vajta (ez utóbbi eredeti terveit Rados op. cit. p 67 közölte) és 
Tengelic. Emellett megemlítendő a Ludoviceum nagy ker t je ós a Pollack halála után 
elkészült, a Nemzeti Múzeumot övező kert, ez utóbbi terveit nem ismerjük és aligha készít-
hette őket Pollack. Mindkét nagy középületet angolkert övezte. 
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26. kép. Holland ház a dégi parkban (OMF Foto Archív) 

Bernhard Petri (1768 1853) volt, aki négy évet töltött Angliában, hogy az ú j 
kertépítő stílust és a hozzá szükséges vízépítési, üvegház-építési ismereteket 
megtanulja. Bécsen keresztül - ahová később vissza is vonult — került 
Magyarországra, előbb Ráró és Vedrőd (Voderadv) kertjeiben működik, majd 
Hédervárt. Kertjei gyorsan hírnévre tettek szert, erre vall az is, hogy a Becker 
szerkesztette Taschenbuch für Gartenfreunde évkönyveiben ő maga számol be 
és mutat ja be Magyarországon készített műveit.16 

A Viczay-kastélyt övező hédervári kert 1786 előtt készült, tehát a koraiak 
közé tartozik. A hazánkban utazgató egyik első angol geológus, Townson meg 
is említi mint hírességet, mondván, hogy Viczay ,,egy német férfi tanácsát 
vette igénybe, aki előzőleg Angliában tanulmányozta az ú j stílust és így képes 
volt a természet esetleges és szétszórt szépségeit tájképi együttesbe szervezni".17 

16 Petr i Bernard-ról — aki később állattenyésztőként élt Bécs mellett — részletes 
adatok találhatók Wurzbach: Biographisches Lexikon des Kaisertums Österreich, Wien 
1870. vol. 22. p. 110, innen merí tet tünk.—Ráró már 1 794-ben elkészült, Vedrőd valamivel 
később, Hédervárt min t folyamatban levőt említi Korabinsky 1786-ban megjelent 
kötete (p. 228). Petri maga közli e nyilván újí tás számba menő kertjeinek leírását: Becker: 
Taschenbuch 1 797-beli kötetében és megemlíti példáid a vedrődi kertben állott Ámor-
szobrot. Rárót Fényes: Statisztika I. p. 121 említi. 

17 Townson, R.: Travels in Hungary with a short account of Vienna in the Year 1793, 
London 1797, p. 50: „(Viczay) had called the advice of a German, who resided a good 
while in England with a view to learn the ar t of adjust ing the scattered beauties of rural 
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27. kép. A fóti kastély 1830 körül (Ismeretlen mester aquarellje) 

Lehetséges, hogy a hédervári kastély egyik bejáratát díszítő szárnyas szfinxek 
Petri működésének korából származnak, bár aligha lehetnek az ő művei, mert 
sem szobrászi, sem szorosabban vett építészi működéséről nem tudunk. De ez 
a jellegzetes egyiptizáló motívum nálunk ritka, többnyire az átmeneti kor-
szakban fordul elő, míg Angliában elég gyakori. 

Hédervárott kísérelte meg Petri először jelentős újítását, az akácfa meg-
honosítását, amely máig a hazai tá j egyik jellegzetes fája maradt. Erről is 
büszkén emlékezik meg. De Petri legfontosabb műve a pesti Orczy-kert terve-
zése, az első nyilvános park, amely egy növekedő város lakói számára igyekszik 
friss levegőt biztosítani. Az 1810-ből származó térképen szereplő, feltűnően 
sűrű facsoportok a futóhomokos talaj megkötését célozták, ami sikerült is. 
Mint tudjuk, ez az első nyilvános városi kert később többfelé feldarabolódott, 
részint beépült, és csak kis része maradt fenn. 

Az angolkert természetéből fakadóan általában kevesek használatára szol-
gált, sőt a magány és a csönd már a tervezésnél uralkodó szempontok voltak. 
A városi park viszont nagyobb számú közönség számára készült, és csak stílu-
sában és főbb jellegzetességeiben őrzi meg az angolkert vonásait. E tekintetben 
tehát az Orczy-kert egy ú j kor kezdetét jelzi, amikor a lakosság széles rétegei 
állnak az érdeklődés előterében és nem az egyes használó, illetve birtokos 
család. így kezd a város felelősséget vállalni lakosságáért, és ha megőrzi is a 

scenery"; — Vályi A.: Magyarországnak leírása, Buda 1796, Fényes: Statisztika I . p. 
117 — 118; — Örsi K.: A magyar történeti kertek védelméről op. cit. p. 394 fig. 365 a 
szigetet is említi, a ma is álló kentaur-szoborral. 
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28. kép. Klette Károly: A fóti kastély 1835-ben (MNM Történelmi Képcsarnok, no. T. 
5530, Foto: K a r á t h J.) 

tervezés az angolkert fő vonásait , a magányt és a csöndet már sokkal oldottabb 
módon szolgálja. 

Még egy megjegyzés kívánkozik ide. Magyarországon az angolkert elterje-
dése, meghonosodása időbelileg egybeesik a nemzeti ön tuda t ébredésének, a 
magyar művészet önállósulásának korával, ezért nyeri el valaminő nemzeti 
eszmeáramlat aláfestését. Ugyanez a jelenség figyelhető meg az Északamerikai 
Egyesült Államokban, amely fejlődését tekintve velünk azonos kort él át 
ekkor, és ahol az angolkert elterjedése épp ezért lett nemcsak a társadalmi 
rang, de a nemzetté válás kifejezője is.18 

A magyarországi angolkert-művészet első szakaszát átmenetinek neveztük. 
Az ide tartozó példák sorából csak néhányat említve, az egyik legérdekesebb az 
Esterházy család csákvári kertje. 1781 körül ismeretlen építész építette a 
kastélyt, amelyet 1800 u tán építettek át klasszicista kastéllyá, talán már ekkor 
Charles de Moreau, a Kismartonban dolgozó jelentős építész tervei kapcsán. 
De újabb kutatási eredmények szerint Engel József Ferenc építész (1776 — 
1827), aki állítólag Milánóban született, ugyancsak részt ve t t az átépítésben, 
ahol később - talán az 1810-ben dúlt földrengés után — Louis van Montoyer 
is dolgozhatott. Mindez arra vall, hogy a kastély építéstörténete még tiszt ázat -

18 Downing, J. 11.: A Treatise on the Theory and Practice of Landscape Gardening 
adapted to North America, New York—London, 1841. 
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29. kép. Tórészlet az alcsúti kastélynál (Foto: R a d o s J.) 

lan. A kert valószínűleg 1800 előtt készült, gazdagon ellátva kertépületekkel, 
amelyek sorában egy „Temple d'Apollon", egy „Gloriette Chinois", egy 
„Bátiment Türe", egy piramis és egy egyiptizáló épület is szerepelt. Mindezt 
egy újabban talált, 9 lapból álló gouache-sorozatból tud juk , amelyek a kert 
különböző részeit ábrázolják és Beter Rivetti nevét viselik. Noha e festmények 
szerény művészi minőségre vallanak, fontosak mint korai dokumentumai egy 
jelentős kertépítészeti vállalkozásnak. Angolkertet mutatnak kanyargó utak-
kal, hosszan elnyúló fasorokat, szomorúfűzet és hársfát, tölgyet és akácot, 
nyugodt vízfelületeket, de emellett a régi franciakert néhány vonása (kerti 
színház, legyező alakban vezetett utak stb.) is megtalálható. E gouache-ok 
1783 és 1797 évek datálását mutatják, ami a kert építésére vonatkoztatható, 
mert e lapok aligha keletkezhettek 1795 előtt. Ekkor fordul ugyanis először elő 
Peter Rivetti neve a családi levéltárban. A csákvári kert a maga szokatlanul 
gazdag és sokféle kert épületeivel gyorsan kedveltté vált, valószínűleg fő vonalai-
ban fennmaradt akkor is, amikor a kastély mai monumentális kiépítését 
nyerte, ami aligha történhetett 1810 előtt. Néhány ezekből a kertépületekből 
— így a török pavilon ma is fennáll.19 

19 Számos, részben levéltári anyagból előkerült név ellenére má ig sem lehetett meg-
nyugtatóan tisztázni a csákvári kert és kastély mesterét. Az ú j a b b a n előkerült gouache-
lapok kapcsán Kovács P. készített alapos tanulmányt : Beiträge zur Geschichte des 
Esterházy Parks von Csákvár im 18. Jahrhunder t (Alba Regia Annales Musei Stephani 
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30. kép. A martonváeári kastély (Foto: Balogh A.) 

31. kép. Parkrészlet a martonvásári kastélyból (Foto: Balogh A.) 
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Ez az átmenetinek tekinthető keverékstílus a kertépítészetben többfelé elő-
fordul, így elsősorban Felső-Magyarországon. A korai példák közül megemlít-
hető a Jeszenák család majorházi kertje, amelyet Korabinszky már 1786-
ban leír, megemlítve a gótikus kerti lakot és a török síremléket.20 De ennek az 
átmeneti korszaknak legérdekesebb példáját a hotkóci (Hodkovec, Szepes-
újvár) Csáky-kert nyúj t ja , amelyet Kazinczy részletesen leír. Szerencsére fenn-
maradt egy műfaját tekintve r i tka festmény Rombauer Jánostól (1782 - 1849) 
1803-ból, amely e kert 23 részletét ábrázolja. Csáky Emánuel gróf, a kert 
építtetője nyilván nagyon büszke volt e korszerű és divatos műre, és meg-
rendelte a festőnél annak „portréját" , mintegy a sajátja helyett. Ő hívta meg 
Kazinczyt, hogy e kertet megtekintse és e látogatásnak köszönjük az 1806-ban 
közzétett részletes leírást. A főépület nem volt különösebben mutatós, való-
színűleg egy régebbi gazdasági épületből alakították át, de a kertbejárat és 
több kerti épület, részint késő barokk formákkal, igényes kialakítású. Másrészt 
a kertépületek közt van egy görögös tempietto, egy gótikus kápolna és sok 
szobor, tehát az együttes klasszikus és középkorias formák keveredése, miként 
a festmény részletein is látható. A kert tervezőjét nem ismerjük, sőt a kert-
tervet sem; egészében olyasmi lehetett, amit nyugaton angol-kínai, azaz késő 
rokokó kertnek neveztek. Kazinczy nyilván felismerte az új felfogás fontos-
ságát, és leírásában részint Hirschfeldre, az angolkert-építés nevezetes 
teoretikusára, részint Grohmannra hivatkozik. Mindketten igen népszerűek 
voltak ekkor. Kazinczy még hangsúlyozottan hozzáfűzi leírásához, hogy amíg 
manapság mindenki szert akar tenni angolkertre, nem foglalkoznak eléggé 
elméleti követelményeivel, és nem is tanulnak eleget hozzá.21 I t t is jelentkezik 

Regis, vol. X . Székesfehérvár 1969p. 170 — 180), akinek a gouache-ok fényképeit is köszö-
nöm. Azóta Örsi K.: A magyar történelmi kertek védelméről op. cit. p . 307 fig 370 fog-
lalkozott a kérdéssel és a Kertépítési tanszéken kéziratban maradt disszertáció is készült 
róla. A csákvári kastéllyal és ker t te l számos forrásunk foglalkozik, így Fényes: Szótár 
I . p . 196 és Statisztika I. p. 87; P a u e r op. cit. p . 30; — Lukcsics—Pfeiffer: A veszprémi 
püspöki vár a katolikus restauráció korában, Veszprém 1933. p. 214; — Krasztina L.: 
Csákvár története, Csákvár 1932, p . 35; — Bonyolítja a kérdést, hogy a kastélyt erősen 
vagy teljesen újjáépítet ték, feltehetően az 1810-es vagy 1814-es földrengés után. (Hazai 
és Külföldi Tudósítások 1810. I . p. 92 és 1814. I. p . 323). Ezzel az át- vagy újjáépítéssel 
több jeles ópítósznév (Moreau, Montoyer stb.) kapcsolatos, mindket tő dolgozott nálunk, 
de Csákvárra vonatkozó hiteles ada tok hiányoznak. Montoyer tervet készített az 1810-
ben leégett budai vár tetőzetének és felső emeletének helyreállításához, így csákvári 
szereplése nincs kizárva. Sem Moreauról, sem Montoyerről (1759 —1844. illetve 1749 — 
1811) nem rendelkezünk egyelőre alaposabb feldolgozással, noha mindket tő Ausztria építé-
szete szempontjából is jelentős mester . L. róluk Wagner-Rieger, R.: Wiens Architektur im 
19. Jahrhundert , Wien 1970. p. 40 A n m . 56 es p. 42. Anm. 76 —77. Montoyerről ú j abban 
jelent meg tanulmány: Hajós0.: Das Palais Rasumofsky in Wien (Alte und moderne Kuns t 
X V I . 1971. Nr. 117. p . 15). A kastély valamely építési korszakában Engel József Ferenc-
nek (1776 — 1827) lehetet t jelentős szerepe, a vonatkozó tervekkel foglalkozó tanulmány 
Bibó Istvántól megjelenés előtt áll. 

20 Majorházáról Korabinsky op. cit .p. 394 — 394; a számos kertszoborról Aggházy op. 
cit. 2. 167. 

21 Kazinczy F.: Hotkóc, Anglus Ker t ek (Hazai Tudósítások 1816. p. 2 6 2 - 2 6 3 és 268 — 
271, valamint 276 — 280), továbbá: Kazinczy F. Levelezése op. cit. IV. p. 316 — 328. — 
Rombauer János festményének mérete : 54x81,5 cm, a Magyar Nemzeti Múzeum Törté-
nelmi Képcsarnokában van, leltári száma 2086. Az érdekes ós nálunk egyetlen ilyen 
t á rgyú és szerkezetű festményt Sz. Koroknay Éva tárgyalta egy előadásában, amelynek 
szövegét az MTA Művészettörténeti Kutatócsoport jának Adat tárából használhattam. 
Rombauer e festményét reprodukál ja Tyhomirov: Rombauer en Russie (A M. N. Galé-
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32. kép. Martonvásár kastélya és pa rk j a a 19. század első felében (Kötz és Würbs lito-
gráfiája az MNM Történelmi Képcsarnokában, Foto: Kará th J .) 

33. kép. Alsó-Korompa a 19. század első felében (litográfia az Építészeti Múzeum gyűjte-
ményében, Foto: Mihalik T.) 
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34. kép. H . Nebbien terve a Városliget angolparkja részére (aquarell a BTM Kiscelli 
Múzeumában, ET. Lelt. 66. 165. 1) 

tehát a tudásba vetet t hit fontossága. Hotkóc kert jének leírásánál Kazinczy 
említi Tata nagy terjedelmű, már ekkor híres kertjót, az Esterházy család 
birtokában. Mivel mind Tata, mind Csákvár kertjei felismerhetők Magyar-
ország II. József rendeletére (1784) készült felmérésén, biztosak lehetünk e 
kertek korai keletkezésében. Lehet, hogy mindkettőt egyidőben kezdték, ha 
talán nem is egyszerre fejezték be őket.22 

Tatán két kert van, mindegyiket nagy vízfelületek gazdagítják, amelyek a 
békés nyugalom benyomását még fokozzák. Mivel az egykori várkastély egyes 
erődítései és bástyái még fennállottak, ezeket a tervező bevonta az angolkert 
kialakításába, és ezzel fokozta a hatalmas kert romantikus jellegét. A tatai 
kert nevezetessége a műrom is, amelyet 1801-ben Charles de Moreau épített a 
közelben előkerült római és középkori faragott kövek felhasználásával. Külö-

ria Közleményei I I I . 1961. p. 5—38. fig. 1, bővebb kifejtés nélkül. — Kazinczy köve-
tőinek sorából főleg Szeder Fábián említendő, mint aki mestere tanítását követve az 
angolkert elméletének fontosságára figyelmeztet. Tanulmánya „Az Anglus kertekről" cí-
men jelent meg (Tudományos Gyűjtemény 1825. I . p. 76 — 103). 

22 Kazinczy az első, aki a ta ta i kertet említi, kiemelve nemcsak a növényzet szépségét 
és gazdagságát, hanem a nagy vízfelületeket is (Kazinczy Ferenc ú t j a Pannonhalmára, 
Esztergomba, Vácra, Pest 1831). Nem teljesen tisztázott az a kérdés, hogy az itteni 
fej le t t vízmérnöki munka kinek köszönhető, hagyományosan Mikoviny Sámuellel 
hozzák kapcsolatba, aki 1727-ben és 1749-ben dolgozott Ta tán . Fényes: Szótár IV. 
p . 186 is említi Mikovinyt. 
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35. kép. H . Nebbien terve a városliget város felé néző főbejáratához (BTM Kiscelli Mú-
zeumában, ET. lelt. 66.165.1) 

36. kép. H . Nebbien terve a városliget park felé néző főbejáratához (BTM Kiscelli Múzeu-
mában, ET. lelt. 66.165.1) 
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37. kép. A városliget a 19. század közepén (Rohbock l i tográfiája a BTM Kiscelli Múzeu-
mában, lelt. sz. 549.17) 

nősen az egykori vértesszentkereszti bencés apátság templomának finom kő-
faragványai érdekesek, amelyeket gondosan és ügyesen használt fel a festői 
egyveleg megépítéséhez. Moreau műromja patakkal átszelt lankán terül el, 
alapjában háromhajós templombelsőt utánoz, amelynek főhajóján átcsörge-
dezik a patak. A kert növényi gazdagsága és az épülettöredék mulandóságot 
jelző rom volta a romantikus érzés felkeltésére szolgál. Közös vonás Tata és 
Csákvár közt a mindkettőnél szereplő török pavilon is, habár a tatai mintha 
kevésbé naiv lenne a csákvárinál. Mindkettő eltér az Ausztriában vagy Német-
országban ekkor található úgynevezett török házaktól, amelyeknél a barokkos 
jelleg dominál. Noha Moreau Bécsből jött hazánkba, a tatai rom nem emlékez-
tet Schönbrunn műromjára sem, amelyet főleg antik töredékekből állítottak 
össze.23 

Charles de Moreau-t több magyarországi kastéllyal kapcsolatban emlegetik 
e kérdés tisztázása, bármily fontos is, nem tartozik a kertekkel foglalkozó 

tanulmányunkba. Ezért megemlítjük csupán, hogy a tatai műromon kívül a 

23 Korabinsky op. cit. p . 126; — Townson op. cit. p. 52. — A kertben állott szobrok 
töredékeit említi Aggházy op. cit. 2. p. 284; — Bados J.: T a t a Budapest, 1954; — Zddor 
A.: Zur Frage der französischen Revolutionsarchitektur in Ungarn (XXII . Nemzetközi 
Művészettörténeti Kongresszus előadása, Budapest 1969) Budapest , 1973. —Rousseauról 
ebben a vonatkozásban Neumeyer, E. M.: The Landscape Garden as Symbol in Rousseau, 
Goethe and Flaubert (Journal of the History of Ideas, 1947. p. 187 — 217). 
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most tárgyalandó épületek és kertek sorából csak a kismartoni Esterházy-
kastélyt soroljuk Moreau hiteles alkotásai közé. A többször átépített, több-
százados hatalmas épülethez a XVI11. században Louis Gervaia tervei alapján 
franciakertet terveztek, amelynek terve ismeretes. De alig vette át Esterházy 
Pál herceg a hitbizományt, amikor mind a kastélyt, mint a kertet nem meg-
felelőnek találta, és hozzáfogott mindkettő korszerű átépítéséhez. E nagy-
méretű és teljesen az ú j kertstílus szerint átalakított kerthez tartozik a már 
említett növényleltár Niermeyer kertésztől. Adataink szerint Moreau 1801-től 
dolgozott a kert áttervezésén: sűrű beültetésűnek tartot ta , mert tömve volt 
magas koronájú fákkal, és hiányoztak belőle azok a kisebb zárt és bensőséges 
egységek, amelyeket 1800 körül elengedhetetlennek tartot tak. Arról is tudunk, 
hogy Moreau rendelkezésére különböző készültségű, műszaki és kertészeti 
szakemberek álltak. Legtöbbjüket Angliában képezték ki, hogy az új igények-
nek megfeleljenek. Noha az ekkor keletkezett hatalmas angolkert fő vonásaiban 
ma is fennáll, gondozottság és fenntartás tekintetében sokat szenvedett. 
A kertet hatalmas csatorna szelte át, négy mesterséges, tó méretű vízmedence 
gondoskodott nyugalmat és tükrözést nyújtó felületekről. Sok irányban 
kanyargó keskenyebb-szélesebb utak, gondosan választott és elhelyezett fák 
és cserjék biztosították a többféle szinten elterült és már ezért is változatos és 
hatásos kertalakítás szépségét. Az egész, a környező dombok és hegyek gyűrű-
jébe helyezve, valóban „igazi" t á j benyomását nyújtot ta . Az egyik legmaga-
sabb és tóban tükröződő dombon áll az oszlopgyűrűs Tempietto, belsejében a 
herceg nővérének, Esterházy Leopoldinának Canova által készített ülő 
szobrával — tehát valóban magas szintű emlékmű, amely fekvésénél és elhe-
lyezésénél fogva túltesz a németországi rokon formájú (Wörlitz, München: 
Englischer Garten) antikos körtemplomokon. A kismartoni kert gazdagsága 
és változatossága mind növényzeti, mind domborzati tekintetben, a nagy 
távlatok és bensőségesen zárt részletek biztosítják a festői szépséget. Ezt 
a herceg udvari festőjének és képtárigazgatójának, a bécsi Josef Fischernek 
(1769- 1822) festménye szemlélteti a leghatásosabban, mert e tájképbe sűrí-
tette mindazt, amit kora felfogása szerint jellegzetesnek és szépnek vélt. Nem 
hagyható említés nélkül, hogy Kismarton-Eisenstadtban fűthető üvegházak 
álltak, számos délszaki növénnyel: tehát minden tekintetben a kor magas 
szintjén álló létesítmény volt.24 

A kismartoni hatalmas komplexum egyben az átmeneti korszak záró-
akkordja is, kezdetét jelzi annak a mind erősebben érvényesülő törekvésnek, 
amely az angolkertek méltóságát hangsúlyozta, szemben a korábbi, olykor 
játékos hangulattal és tulajdonosa társadalmi rangjának fokmérőjeként 

21 Kérdéses, hogy a Moreau alatt dolgozó Jakob Rauschenfels a kismartoni ker t ki-
vitelezőjének vagy tervezőjének tekintendő-e. A néhány fennmaradt terv közül egyik: 
Plan des Ganzen zur Treiberey gehörigen Terrains im Eisenstädter Hofgarten (OL. 
TEGY. XL1V, no. 1510), amely az angol stílusú kert tervet , valamint az üvegházak 
részletterveit muta t j a , Rauschenfels aláírását viseli. Kismartonról a legalaposabb fel-
dolgozás Csatkai-Frey op. cit. p. 55 és köv.; — RadosJ.: Magyar kastélyok op. cit. 215 — 
216. — Valkó A.: Moreau a kismartoni díszkert rendezéséről (Annales Horti et Vini-
culturae vol. XVII I . Tom I I . fasc. 1. p. 101); — a korábbi irodalomból Fényes: Szótára 
II. p. 225 (felséges angol kert-et említ) és Statisztika I. p. 259 —262; — Korabinsky op. 
cit. p. 141—142, aki a kerti teremben volt magyar királyok festet t sorozatát is emlí t i . 
A kertben korábbi — franciakert — korában Schletterer 11 kertszobra állt az 1754 
körüli évekből (Aggházy op. cit. 2 p. 241). Ugyanaz a szobrász készítette a közeli Daru-
falva (Drassburg) 32 szoborból álló gazdag kertdíszét (uo. 2. p. 66). 
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38. kép. A Margitsziget 1811-ben. Részlet F. Simm térképéről (BTM Kiscelli Múzeuma, 
lelt. sz. 5146) 

tekintette. 1800 után meglepő gyorsasággal eltűnnek a korábbi franciakertek, 
a mitológiai tárgyú szobordíszek, amelyeket nemcsak a késő barokk, hanem a 
korai klasszicizmus is kedvelt. Néhány esetben a kertszobrok tovább éltek, 
főleg a távolabbi tájakon, így Erdélyben, ahol Kerlésen (Chiralea) Bethlen 
Lajos gróf épített 1810- 12 t á j á n családi kastélyt, és angolkertjét mitológiai 
tá rgyú szobrokkal ékesítette. Ezek feltehetően Schmelzer bécsi szobrász 
művei, és nagyon megnyerték Kazinczy tetszését, aki 1816-ban lát ta őket. Fel-
tehetően a kert terv — amelyről semmit sem tudunk — ugyancsak Bécsből 
származott, és nyilván álltak benne kisebb kerti lakok, épületek is.25 

Sok tekintetben rokon a gernyeszegi (Gernesti) Teleki-kastély impozáns 
épületét övező angolkert is. Nagy vízfelületek szabálytalan körvonalú szélei 
jellemzik, dús lombozatú fái még inkább elrejtik az amúgy sem hangsúlyosan 
befejezett víztükröket. A korábbi vár vizesárka helyén is vízfelület fogad, 
szélein itt-ott felállított gúnyszobrokkal, amelyek Mirabeau, XVI. Lajos és a 
francia forradalom korának több más a lakjá t ábrázolják törpeként. Való-
színűleg a kertnél korábbi építési korhoz tartoznak, de az sem lehetetlen, hogy 
máshonnan kerültek ide.26 Ez is arra vall, hogy igen nagy fontosságot tulajdo-
nítot tak a kertek szobordíszének, még ilyen, szinte rej te t ten álló távoli kastély 
esetében is, ami egy általunk még kellően fel nem t á r t ikonográfiái program 

25 Kerlésről (Chiralea) Kazinczy: Erdélyi levelek, kiadta Kristóf Gy., Kolozsvár, 1944-
I . p. 77; — Schmelzertől származó kertszobrait 1816-ból említi Lyka K.: Magyar mű-
vészet, Budapest én. p. 281. L. ehhez Bethlen Lajos Önéletírása, kiadta Szádeezky Lajos, 
Kolozsvár 1909, p. 30. 

26 Gernyeszegről (Gernesti) Biró J.: A gernyeszegi Teleki-kastély, Budapest, 1943. p. 
34 és uő.: Erdélyi kastélyok, Budapest , 1943. p. 8 és 114; — a kertben állt 7 mitológiai 
szobrot Aggházy op. cit. p. 100 említi. 
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39. kép. A főhercegi nyaraló és kertrészlet a Margitszigeten (F. Jaschke aquarellje a BMT 
Kiscelli Múzeumában, Lelt. sz. 15674) 

fontosságára enged következtetni. Egyébként Gernyeszegen gloriette, obeliszk 
és más építészeti kertdíszek is voltak, amint ezt egy 1831-bői származó és két 
magyar mérnöktől aláírt kertterv mutatja. 

Érthető, ha Erdély hegyes területein kisebb kiterjedésű angolkerteket lehe-
tet t csupán létesíteni, viszont a különböző szintmagasságok és a növényzet 
gazdagsága és üdesége, a többnyire természetes vízmedencék, illetve patakok 
és folyók növelik változatosságát, és kárpótolnak a szerényebb kiterjedésért. 
Általában az erdélyi tulajdonosok kastélyaikban időztek, és a személyes jelen-
lét biztosított az erdélyi kerteknek vonzó egyéni jelleget - ami a síkon elterülő 
nagyobb magyarországi kertekből nemegyszer hiányzott. A központtól, illetve 
a Nyugattól való távolság okozta nyilván, hogy az angolkertek itt gyakran 
megőriztek valamit az előző kertalakításból, és így némileg kevert stílust 
mutatnak, ragaszkodva a régihez és a hagyományoshoz, ami ugyancsak 
fokozta egyéni vonzerejüket. 

Ez az előbb keverékstílusúnak mondott kertépítészet, amely szobordíszei és 
kertépületei tekintetében barokk vonásokat őrzött meg, és alapjában az át-
meneti kor megkésett példáit nyújt ja , másfelé is előfordul Magyarországon, 
főleg a fő központoktól, főútvonalaktól kissé távolabb fekvő helyeken. így a 
XIX. század elejéről való például a szécsényi Forgách-Pulszky kastélyt övező 
szép angolkert, amelyet egyelőre ismeretlen kertépítő tervezett. Legszebb 
része a tó méretűvé szélesedett folyócska part ján terül el, különféle fákkal, 
bokorcsoportokkal kísérve, a nyugalom és a magány, a távolság és a zavartalan 
egyedüllét érzetét keltve, amit e kor különösen kedvelt. Bár a kertet mint 
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40. kép. A Zágráb melletti Ju r j avec parkjának részlete (Zasche li tográfiája 1852-ből, 
MNM Történelmi Képcsarnoka gyűjteményéből, Foto: Kará th J .) 

nevezetes angolkertet több forrás említi, tervezőjére vonatkozólag sehol sem 
találunk célzást. Lányi Sámuel 1826 előtt készült rajzán már szerepel az 
angolkert.27 

Ugyanilyen múlt-stílusra valló jeleket találunk a körmendi Batthyány-
kastély kertjénél, amelyet 1795 után kezdtek és 1820 előtt fejeztek be. Hatal-
mas pázsit terül el az épület előtt, fasorral falszerűen szegélyezve, mögötte a 
kanyargó utak, míg a főútnak „point de vue"-jét egy obeliszk alkotja.28 

A kertet talán Carl Wessely kertépítő tervezte, míg a Flora- és a Pomona-
csoportot abécsi J .M. Fischer szobrász készítette. Kazinczy egy 1807. február 
2-án kelt levelében említi a kertet és a benne állt Gessner-emléket, ami ugyan-
csak arra vall, hogy az angolkertet egy korábbi franciakertből alakították át, 
1780 körül. Ugyancsak obeliszkről hallunk a szlovákiai Csuz (Cuz)-ban is, 
amely létesítésekor a Csuzy család birtoka volt. Barlangok voltak itt és egy 
remetelak remete nélkül, valamint egy mozgatható kis híd, az üvegházban 
számos délszaki növény, amelyre a tulajdonos nagyon büszke volt, míg a 

27 Szécsényről Fényes: Szótár IV. p. 74 és Statisztika I I . p . '229. Lányi Sámuel ra jzá t 
közli Gentlion I.: Nógrád megye műemlékei, Budapest, 1954, p. 371 és fig. 379. 

28 Az obeliszk mesteréről nincs adatunk. A kertről Kuni tsop. cit. I. p. 144. — Kazinczy is. 
megemlékezik a körmendi kertről és Gessner benne álló emlékművéről egy 1807. febr. 2-án 
kelt levelében, Í.Kazinczy F . Levelezése op. cit. IV. p. 423; — Aggházy op. cit. 2. p. 150. 
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41. kép. A Zágráb melletti Jur javec parkjának részlete (Zasche litográfiája 1852-ből, 
MNM Történelmi Képcsarnoka gyűjteményéből, Foto: Kará th J.) 

kertben különféle ritka fák, a botanikus érdeklődés jeleként. Az egész réginek 
és újnak a keveredésére vall, romantikus és szentimentális beütéssel.29 

Már említettük a hazai angolkert egyik forrásaként a felső-olaszországi 
kerteket, különös tekintettel az ott működött Leopoldo Pollachra. Ha terveit 
összevetjük például a pesti Festetich-villát övező kerttel, amely villát 1803 
előtt minden valószínűség szerint Pollack Mihály építette, bizonyítottnak 
vehetjük, hogy a kiérlelt angolkert sokat köszönhetett ennek az olasz hatásnak. 
A Festetich-villa kertje az első angolkert volt Pesten, később botanikuskertté 
alakult, és fennmaradt része ma Füvészkert néven ismeretes. Eredeti tervét 
Lipszky 1810-ből származó térképe őrizte meg. Jó részét a később kialakított 
úthálózat szüntette meg, egy fennmaradt kis területe az 1830 után ugyancsak 
Pollack Mihály tervei szerint létesített Ludoviceum katonai akadémia angol-
kertje lett. Az ekkor vagy röviddel utóbb készült litográfiák is jól érzékeltetik 
a sajátos csend és magány hangulatát, amelynek felkeltésére az érett angolkert 
törekedett, elzártságával és világtól elfordulásával nosztalgikus hangulatot 
keltve. Már nem találunk az ilyen kertekben fantázia-szülte kerti lakokat vagy 
más játékos díszeket. Pollack kertjei nem nevezhetők angol értelemben 
festőinek miként a korábbiak —, hanem inkább érzelmesnek, szentimentá-
lisnak. Minden hatást a természet formálása, átalakítása nyújt , nemcsak itt, 

29 Fényes: Statisztika I . p. 15. 
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42. kép. Nagyugróc gotizáló kasté lya és angol ker t je (J. Zürnioh litográfiája a MNM Tör-
ténelmi Képcsarnoka gyűjteményéből, no. T. 6017, Foto: Kará th J.) 

hanem Pollack más kertjeiben is. Közülük a leghíresebb az alcsúti főhercegi 
kert. Pollack József nádor kedvelt építésze volt mindvégig, így a kastélyt és a 
hozzá tartozó, nagy gonddal készült angolkertet is 1820 körül tervezhette. 
Mivel a második világháború alatt és után szinte teljesen tönkrement, és most 
folyik helyreállítása, nem időzünk e fontos kertnél tovább. De megemlítjük 
Pollack másik, valamivel korábban kialakított nagy angolkertjét, amely a 
dégi Festetich-kastélyt övezte. Dég sík területen fekszik, a fekvés adta egy-
hangúságának feloldása valóban jelentős építészt igényelt, és Pollacknak 
sikerült is a kedvezőtlen adottságokon mind az épület, mind a kert szempont-
jából úrrá lenni. Angolkertje hatalmas zöld felületeivel, gondosan válogatott 
és elhelyezett különféle fáival, tó szélességű folyócskájával, amelynek part ján 
úgynevezett holland kertilak állt, a t á j alakítás képszerű szerkezetét és zárt-
ságát mutat ja , fokozva a méltóságteljes kastélytömb elegáns szépségét.30 

Rokon vonásokat mutat az egykori Károlyi-kastély angolkertje Fóton (ma: 
Gyermekváros), amely eddig pontosan meg nem határozott építésznek, aki 
Pollack kortársa volt, köszönhető. Lehet, hogy az 1820 körül keletkezett kert-
terv Erményi Ignác műve volt, miként a hagyomány tar t ja , de az eredeti terv 
nem maradt ránk. Fogalmat alkothatunk róla két vízfestmény segítségével, 
amelyek közül az egyik 1835 évszámot és Kiette Károly szignóját viseli, míg a 
másik — a r a j t a látható épület szerint — valamivel korábbi keletkezésű és 
esetleg más kéztől is való. Kie t te kis képén minden jellegzetes vonásával elénk 
tárul a hazai angolkert, nagy kiterjedésű sík pázsitjával, bokraival és cserje-

30 Pollackról 1. főleg a 15. jegyzetben említett munkáimat . Sajnos a Pollack tervezte 
kertek csakúgy, mint az eredeti kerttervek a háború alatt elpusztultak, a kertek rekon-
strukciója folyamatban van. 
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csoportjaival, nem túl magas növésű fáival. A mesterséges tó felületét méltóság-
teljes lassúsággal úszkáló hattyúk élénkítik, a természet gazdagságának és 
változatosságának bemutatását szolgálva. Az egészet a különféle magasságú 
és körvonalú, nem túlságosan távoli hegyek karéja övezi észak felől, ami a 
csendes komolyság és a magány kívánta zártság érzetét kelti.31 

A XIX. század első negyedében szinte minden hazai kert átalakul angol-
kertté. Igen sokról van bibliográfiai adat, de sajnos sem a tervek, sem más 
oklevélszerű alátámasztás nem bővíti ismereteinket. A fennmaradt vonzó 
példák sorából említhető a lovasberényi Czirákv-kastélyt övező angolkert, 
méltóságteljes bejáratával, vagy az igényes angolkert Oroszváron (Rusovce), 
amelyet a hagyomány Moreau-val hoz kapcsolatba. Noha erre bizonyítékunk 
még hiányzik, a feltevés nem lehetetlen, és valószínűsíti a kert igen korai 
keletkezését. 1802-ből említi egy újsághír, hogy a napóleoni háború veszélye 
elől az udvar e kastélyba és újonnan kialakított kertjébe menekül — ami azt 
jelentené, hogy ez a kevéssé ismert példa az elsők közül való. Sajnos a kert is, 
az épület is már 1830 után tetemes átalakításokon esett át, és eredeti alakjáról 
nincs képünk.32 

A jelentősebb angolkertek e látszólag esetlegesen összeállított sorozatát a 
martonvásári Brunswick-kastély híres kertjével zárjuk. Ez a család Beethoven 
mecénásai- és barátaiként is híres a hazai művelődéstörténetben, sőt az sem 
kizárt, hogy Beethoven Unsterbliche Geliebte-je azonos Brunswick Teréz 
grófnővel. Kétségtelen, hogy 1800 körül a nagy zeneszerző többször is tartóz-
kodott itt, és szeretett a nagyméretű és változatos részleteket nyújtó kertben 
sétálni. Feltehetően az eredetileg barokk kori épülethez csatlakozott az angol-
kert, amelynek hársfák között megnyitott rondójáról, nagy pázsitjairól és 
szomorúfűz övezte vízpartjairól Brunswick Teréz naplójában is megemlékezik.33  

A XIX. század közepéről származó litográfiánk még ezeket a jellegzetes 
angolkert-motívumokat mutatja, és feltehetőleg ez a kert akkor sem módosult 
lényegesen, amikor — 1860 körül — a főépületet neogótikus stílusban építették 
át, miként ma is fennáll. A gondosan válogatott sokféle fa a vízparton, a sza-
bálytalan partvezetésű meder és az egésznek békés-csöndes hangulata gondos 
és szakértő tervre vall, noha nem ismerjük tervezőjét. Feltételezzük, hogy 
azonos egy másik Brunswick-kert tervezőjével. Az alsókorompai (Dolnv Krupa) 
Brunswick-kertre gondolunk, amelynek tervezője, Henry Nebbien saját írásá-
ban említi, hogy ő alakította ki ezt a kertet 1817 előtt.34 

Az alsókorompai angolkert fő vonásai: a neoklasszikus főépület köré csopor-
tosított magas fák és változatos összetételű bokrok, a patak által kettéosztott 
pázsittal, ekkor több hazai és szlovákiai kastélynál megfigyelhetők, így Vysny 

31 Gróf Károlyi L.: A nagykárolyi Károlyi család összes jószágainak birtoklási története, 
Budapest , 1911. I . p . 67 — 68; — Bierbauer V.: A magyar klasszicizmus kastélyai (Ma-
gyar Művészet I I I . 1927. p. 224 — 234); — Rados J. Magyar kastélyok op. cit. p. 229; — 
Révhelyi E.: op. cit. p . 39 — 40. Fótról Fényes: Statisztika I I . é. 425 is megemlékezik. 

32 Oroszvár—Carlsburgról 1. Magyar Hírmondó 1802. I . p. 745; — Fényes: Szótár I I I . 
p. 170 és Statisztika I . p . 187. 

33 Brunswick Terézről 1. Czeke M. — H. Révész M.: Gróf Brunswick Teréz, Budapest , 
1926. Martonvásár kertjéről ú jabban: Balogh A.: A martonvásári kastély és pa rk ja 
(Műemlékvédelem X . 1966. no. 4. p . 210). 

34 Alsókorompáról (Dolny Krupa) Jedlicska op. cit. I I . p. 151, aki Nebbient is említi 
mint belga származásút, valamint Fényes: Statisztika I I . p. 537 és Szótár I I . p. 249; 
— Zádor A.—Rados J.: A klasszicizmus építészete Magyarországon, Budapest 1943. p . 
196. Eredeti állapotát Korabinsky op. cit. p. 319 említi. 

47 



43. kép. Kertépület a bonchidai kastélyból (OMF fotóarchívuma, no. 00423, Foto: 
Mihalik) 
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Blh-ben is, amelyet 1817 22 közt, tehát Alsókorompával azonos időben 
építettek.35 

Henry Nebbien, az alsókorompai angolkert feltételezett tervezője, hitelesen 
Budapesten dolgozott. 1817-ben benyújtja tervezetét a Városliget újjáalakítá-
sára, és megnyeri e korai városi parkra kiírt pályázatot. Valószínűleg belga 
származású volt, de mintaképei a kerttervezés terén angolok voltak. Pályázati 
beadványa ugyanis — amely ezt a kor városi parkjaihoz fő vonásaiban hason-
lító tervezetét kíséri — részletes előadásban sorolja fel az ilyen parkok követel-
ményeit, megnevezve minden fát és virágot, amelyet ültetni szándékozott, 
tehát egy, a megvalósítás gyakorlati szemszögéből készített terv áll előttünk. 
Ebből az érdekes és korjellemző írásból megtudjuk, hogy Nebbien az angol 
kertépítés terén első lépéseit a Brunswick család korompai kertjénél tette, sőt 
ennek alapján az is lehetséges, hogy Martonvásárt is ő dolgozott, noha ennek 
bizonyítékát még nem sikerült fellelni. Nebbien tervpályázatának szövege 
szerint William Kent volt a kertművészet a tyja , neki köszönhető, hogy Anglia 
e téren vezető helyre került. Mégis az igazi fejlődés Repton érdeme mondja 
Nebbien — , akinél a kert nem törekszik már egy tájkép festett világának fel-
élesztésére, hanem a természet egy szeletének formálása a maradandóságnak. 
Nebbien ezt a beadványát 13 rajzzal és vízfestménnyel kísérte, amelyeken e 
nagyarányú kertterv minden jellegzetes vonását és kellékét fellelhetjük. Ré t 
méretű nagy pázsitok váltakoznak bokorcsoportokkal és tetszőleges elrendezés 
látszatát keltő cserjékkel. Nagy szerepet kap a korábbi mocsaras terület helyén 
létesítendő mesterséges tó, amelyben két kisebb szigetecskét is formált és 
ezekhez vezető kis hidat is létesített. A nagyméretű városi kertben természete-
sen a hozzá tartozó kisebb-nagyobb épületeket is tervezte, tánctermet és nyári 
vendéglőt — nyilván a Pollack tervezte szerény méretű helyett — és még több 
másféle szokásos kis épületet. De a legjellegzetesebb építészeti alkotás e terv-
sorozatban a túlméretezett bejárati épület és annak kapuzata: félkörben elhe-
lyezett kettős oszlopsorok alkotják, amelyeket középen triumfális jellegű szobor-
csoport koronáz. Olyan nagyméretű és olyan jellegű az egész építészeti kompo-
zíció, amelyet a katonás fasorok még hangsúlyoznak, mintha valami uralkodói 
székhely bejáratához készült volna és nem egy növekvő polgárváros, illetve 
kialakuló főváros lakossága számára. Főleg azt kell kiemelnünk, mennyire 
megkésett ez az épület a század második évtizedében, hiszen a Napóleon előtti 
és alatti, sokszor csak ideiglenes formában kivitelezett díszépületekre emlékez-
tet , amelyek 1815 után már egyáltalán nem voltak aktuálisak, noha tervezé-
sükre nem ez az egyetlen példa. Érthető, ha ez a túlméretezett és igen költséges 
Nebbien-terv egészében nem került kivitelre, de azért megvalósult része is -
amely szerencsére jórészt napjainkig fennáll — igen kedvelt üdülőhellyé vált, 
és finom hangulatú metszetek révén (elsősorban Rudolf Alt és Rohbock művei) 
ismerhetjük meg eredeti állapotát.36 

35 Kuhn I.: Klassicisticki Architektúra na Slovensku, Bratislava 1955; — Architek-
túra c Ceském Národnim Dedictvi, red. Zdenek Wirth és A. Müllerova, Praha 1961. Az i t t 
közölt (fig. 607) lednicei „minare t t " 1797 — 1802-ből mindkétféle „törökös" kerti épü-
lettel, 8LZSLZ <1 nálunk és a Németországban szokásosakkal is mu ta t rokonságot. 

36 Henry Nebbien kéziratos pályázata 13 részben aquarell melléklettel a Budapest i 
Történeti Múzeum Kiscelli Osztályának anyagában van (E.T. 66. 165), címe: Ungarns 
Folks Garten der Königlichen Frei Stadt Pesth, 1816. — Bibó Is tván dr. szíves közléséből 
van tudomásom egy 1820-ban keltezett Nebbien-tervről a bécsi Aeusseres Burgtor 
körüli terület átalakítására, amit Nebbien mint „Wirtschaftsrat einiger Familien Ungarns" 
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44. kép. A bonchidai kastély és kertjének részlete (OMF fotóarchívuma no. 90421, F o t o : 
Mihalik) 

Noha a Városliget nem magánkert, egészében mégis jellemző az angolkert-
stílus széles körű elterjedésére hazánkban, elsősorban Budapesten, amely mind-
inkább centrális fontosságú fővárosa lett Magyarországnak. Egyelőre tisztá-
zatlan, hogy Nebbiennek köszönhető-e József nádor margitszigeti nagy parkjá-
nak átalakítása. Látszólag nem volt hivatalos állása; bécsi pályázatán így 
említi önmagát: Wirtschaftsrath einiger Familien Ungarns: tehát nem nevez-
hette magát a nádor vagy a Szépészeti Bizottság kertészének. Egy 1811-ből 
származó térkép mutat ja a sziget korábbi állapotát, már az angolkert fő 
vonásaival. Nyilván 1820 körül alakították át jobban tagolt, elegánsabb és 
kiegyensúlyozottabb kertté, amely a nagy terület kívánalmaival jobban tudot t 
számot vetni.37 Franz Jaschkenek (1775—1842) a harmincas évekből származó 

ír alá, tehát nem volt hivatalos állása. A te rv a hozzátartozó hosszú kísérő szöveggel 
Wien, Albertina, Architekturzeichnungen Mappe 66, Umschlag 6, nr. 3036, a sorozat 
fotókópiáit Prof . Eva Frodl —Kraf tnak köszönöm. — A városligetről: Thaly I.: A 200 
éves Városliget, Budapest 1956 készített népszerű monográfiát és közöl az akkor még 
magángyűjteményben őrzött Nebbien-tervekből is. — Alt és Sandmann, valamint Roh-
bock litográfiái a BTM Kiscelli Gyűjteményében találhatók no. 3317 12 illetve 549 
17 alatt . — A kevéssé ismert Nebbien neve Patisz: Beschreibung der Haupt und Frey-
s tadt Pest, Pes t 1833, p. 69 is szerepel. 

37 A térkép a következő feliratot viseli: Oeconomische Aufnahme von der Gegend bey 
Pesth im J a h r 1811, aufgenommen und gezeichnet von Josef Eggendorfer un te r der 
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vízfestménye a nádor nyárilakával muta t ja be az angolkert ismert fő vonásait, 
nálunk szokatlanul nagy területen. A sziget tágassága és békés nyugalma, 
amelyet a folyó karjai vesznek közre, nemcsak az angolkert kialakítására, 
hanem olyan átmeneti kerttípus létesítésére is alkalmas volt, amelyre ugyan-
csak több példát találunk szerte Európában. Magánpark, amely azonban 
bizonyos időpontokban és feltételek mellett a közönség számára is hozzá-
férhető, tehát átmenet a magán- és a nyilvános park között. Úgy tűnik, hogy 
az ilyenféle kert elsősorban a Habsburg-birodalom területén volt ekkor újdon-
ság. Mint kevéssé ismert példát említjük a Zágráb (Zagreb) melletti Jurjavec 
parkját., amelyet a magyar származáséi zágrábi püspök létesíttetett, és nyilván 
nagyon büszke volt rá, mert 1850 tá ján meghívta Johann Zasche litográfust, 
hogy több képben örökítse meg ezt a maga korában ritka igényes létesítményt. 
E litográfiákat, részletes leírással kiegészítve, külön albumban tétet te közzé, 
amelyben a nagyméretű kert minden fontos részlete megörökítésre került. 
Nagy pázsitok, vízfelületek, gondosan ültetett facsoportok és csendesen ka-
nyargó utak mellett tempiettókat és más, a korra jellemző kerti épületeket 
is találunk.38 

Városi parkoknál és más hasonló, többé-kevésbé nyilvános rendeltetésű 
létesítményeknél érthető, ha a kert és az épület közt nincs lényeges kapcsolat, 
még ha épületek — kisebb villák, tempiettók, vendéglők — álltak is e kertek-
ben. De magánkerteknél, ahol a kastély képezi az együttes leghangsúlyosabb 
és művészi szempontból legigényesebb részét, meglepő, hogy milyen laza 
kapcsolat mutatkozik az épület és a kert között. Valójában ez a kérdés tudato-
san nem is merült fel a tervezéskor, sőt a magyarországi, de általában az 
európai angolkerteknél az épület szinte rejtve maradt , megtalálni is meglepetés-
szerűen lehetett. Csak a korai példáknál van az az érzésünk, hogy valaminő 
kisebb méretű épület alkotja a kert egyik központját, ekkor sem az egészre 
terjedő hatással. A főépület előtt rendszerint terasz volt, lépcsőkön megköze-
líthető vagy azonos szinten az épülettel — vagy méltóságteljes pázsit terült i t t 
el, amelyet gondosan választott fák kereteztek, laza ültetéssel. Épület és kert 
önálló tényezők, nem forrnak össze olyan építőművészeti egységbe, mint amire 
a megfelelő korszak franciakertjei adtak példát. E vonásának köszönhető, hogy 
az angolkert különféle stílusban épített kastélyokhoz tartozhatott. Nagy 
részük nálunk klasszicista épületet övezett, amely stílus egyébként is jól illik 
az angolkert-stílushoz, de tartozhatott neogótikus épülethez is, amire Marton-
vásárnak az átépítés ellenére tovább élő angolkertje mutat példát. De más 
példák is találhatók, kisebbek-nagyobbak egyaránt. így megemlítjük a felső-
magyarországi Nagyugróc (Veiké Uherce) kastélyát, amelynek épülete és 
kertje annyira szokványos elemeket mutat, hogy úgy tűnik: egyenest valaminő 
mintakönyvből másolták ki. Csak a fák relatív alacsonysága és a fenyőfajták 

Direktion des Herrn F ran t z Simm Ingenieur, a fentemlí te t t gyűjteményben no. 5164 
alatt. Ugyani t t vannak Jaschke aquarelljei is no. 15.674 ala t t . — A Margitszigettel fog-
lalkozó ábrázolásokról 1. még Rexa I).: Margitsziget, Budapest , 1940. 

38 Park Jur javec bey Zagreb, album a Magyar Nemzet i Múzeum Történelmi Kép-
csarnokában, amelyre Cz. Wilhelmb Gizella dr. hívta fel figyelmemet, ehelyütt is köszö-
netet mondok érte. — A ri tka albumot később megtalá l tam Dumbarton Oaks gazdag 
kerttörténeti könyvtárában. — Hasonló nyilvános park létesült a 30-as években Pozsony-
ban is, Au (liget) néven, 1. Fényes: Statisztika II . p. 518. 
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45. kép. Kelety Gusztáv: Sárospatak (litográfia az MNM Történelmi Képcsarnoka gyűjte-
ményében, Foto: Karáth J .) 

nagyobb szereplése vall arra, hogy északibb területről van szó.39 Hasonlót 
tapasztalhatunk az egykori Bánffy-kastélynál Bonchidán (Bontida). I t t a 
középkori kastélyt többszöri átépítés után barokkizálták, és olyan híressé vált 
franciakerttel övezték, hogy a források erdélyi Versailles-ként emlegetik. Fel-
tehetően 1830 körül alakították át angolkertté, amelyet két kolozsvári mérnök 
tervezett, és ez az angolkert fennmaradt akkor is, amikor az épület főrészét 
neogótikus stílusban átalakították. Valószínűleg ez a stílus első jelentkezése 
Erdélyben, és fellelhető a kertilakon is. A Szamos part ján elterülő angolkert 
kígyózó útjaival és változatos tájrészleteivel továbbra is fennállt.40 

Miként Bonchida esetében, ahol az épület magja a késő középkorból szárma-
zik, Sárospatakon is, a hazai kastélyok legészakkeletibb példájánál hasonló 
esettel találkozunk. A késő reneszánsz idején átalakított épület hatalmas 
tömegű lakótoronyhoz csatlakozik, majd ez a reneszánsz rész 1850 után — a 
Bretzenheim család kívánságára újabb átalakításon esett át, a középszár-
nyon a romantikus építészet jegyeit mutatva. Közben — valamikor 1826 

39 Jos. Zürnich litográfiája — amelyre dr. Vargha László volt szíves figyelmemet 
felhívni — az MNM Történelmi Képcsarnokában található no. 6017 ala t t . 

40 A nagy kiterjedésű kertnek csak egy részét alakították á t angolkertté, benne több 
kerti épület állt, Tempietto, Solitude stb. elnevezéssel. Az utóbbi ablaknyílásainak dísze 
már neogótikus formákat muta t . Bonchidáról legrészletesebben Bíró J.: A bonchidai 
kastély, Cluj, 1935. p. 32 — 34 írt, megemlítve az 1831-ből származó ke r t t e rv szerzőit: 
Hermann Sámuel ős László János. Lehet, hogy a kertterv is eredetilegPichltől származott. 
L. erről Bíró J.: Erdélyi kastélyok op. cit. p . 8. A kertben állott Pán-szobrot Aggházy 
op. cit. 2. p. 26 említi. 
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körül készült az angolkert, amiről terv maradt fenn. Sajnos egyelőre nem 
tisztázott, hogy ez a terv mikor valósult meg. Első ábrázolásunk a kertről 
Kelety Gusztávtól maradt ránk, s ez már az á ta lakí tot t épületet muta t ja , 
amelyet a korábbi várárok helyén létesített nagy angolkert övez tölgyekkel és 
gesztenyefákkal, a hazai kertépítés jellegzetes és immár késői időpontban 
ábrázolt elemeivel.41 

Az úgynevezett angolkert-stílus tehát a felvilágosodás korának jellegzetes 
tüneteként és annak eszme- és ízlésáramlataival társulva jut el Magyar-
országra, különféle forrásokból táplálkozva. Jelentkezése időbelileg nem 
tekinthető megkésettnek, főleg ha a környező országok első e stílusú kert jei t 
vesszük tekintetbe. Az 1770 1800 közé eső szakaszt neveztük átmeneti 
stílusnak, amikor a franciakertek megszűnnek, és az érett stilusú angolkert 
kialakul. Ez az érett stílus a XIX. század első felében, főleg 1830-ig virágzik, 
de keveredik a kisebb helyeken létesített kerteknél olyan sajátos régies tüne-
tekkel, amelyek az angolos alaprajzba akár kerti szobrok, akár más építészeti 
létesítmények révén régies-barokkos vonást csempésznek be. Mégis a kert-
alaprajz következtében ezek a kevert stílusú kertek eltérnek az átmeneti kor-
szak kertjeitől. Megkülönbözteti őket az is, hogy miként a tiszta stílusú 
kerteknél, ezeknél sem szerepelnek játékos kertilakok (fancy buildings), 
amelyek az átmeneti stílus kedvencei voltak. A X I X . század második harma-
dában kimutatható széles körű elterjedése e stílusnak szinte észrevétlenül 
fejlődik át tiszta tá jker tbe , amely a magyarországi kerteknek uralkodó formája 
végifc a XIX. századon. 

E néhány példa is bizonyítja, hogy milyen nagy elterjedtségnek örvendett 
az angolkert-építészet hazánkban. De természetesen az említetteknél sokkal 
több létezett, Magam mintegy 200 példát gyűj töt tem, nagy részük — ha nem 
mind 1850 előtt, tehát e stílus fő korszakában keletkezett, 

Ma történelmi kert jeink műemléki védelemben részesülnek és folyamatosan 
helyreállítódnak. Mintegy 113 kertünk tartozik e kategóriába, amelyet az 
UNESCO frissen alakítot t szekciója, az UFLA 1971-ben ta r to t t és erre vonat-
kozó határozatokat eredményező konferenciája alapján dolgoznak fel.42 

Remélhetőleg ez a további munkát segíti majd elő nemcsak a kertek fenntar-
tása, hanem a rá juk vonatkozó szükséges kutatások tekintetében is. 

41 A sárospataki kastélyról a hozzáfűződő számos bonyolult kérdés mia t t már több 
tanulmány jelent meg, a kertről alig tör tént említés. Örsi K.: A magyar történeim 
kertek védelméről op. cit. közöl egy 1826-ból származó angolkert tervet Henry Cavet 
tői és tanulmányt készít a sárospataki kertről. 

42 A magyarországi történelmi kertek számbavétele már majd két évtizede folyik, 
a gyűj tés és feldolgozás terén a Kertépítési Tanszéknek és az OMF kertmérnökének, 
Örsi Károlynak vannak nagy érdemei. Remélhető, hogy az újonnan alakult IFLA bi-
zottság, amely az UNESCO égisze a la t t működik, elősegíti ma jd a történelmi kertek 
védelmét nálunk is. Helyreállításuk — mindig az adott körülményektől függően — folya-
matban van. 

Munkám készítése, főleg a képanyag beszerzése terén nagy segítséget kaptam az 
Országos Műemléki Felügyelőségtől, a Kertészeti Egyetem Táj- és Kertépítészeti Tan-
székétől, az MNM Történelmi Képcsarnokában és a Kiseelli Múzeumban dolgozó kollégák-
tól, am iéi t e helyütt is őszinte köszönetet mondok. 
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BORSOS LÁSZLÓ 

A REGI BUDAI ORSZÁGHÁZA1 

B E V E Z E T É S 

Rövidítések: Bud. rég. = Budapest Régiségei; F L . = Fővárosi Levéltár; FTT. = 
Fővárosi tervtár ; Gerevich = Gerevich László Gótikus házak Budán Bud. rég. XV. k. 
1950. 121 — 238. o.; H 67 sz. = a házszám Joseph de H a ü y Plan de la ville et cháteau 
de Bude című térképe szerint; Horler = Horler Miklós Budapest műemlékei I—II . k . 
(Magyarország műemlékei IV. és VI . k.) Bp. 1955, 1962; Kapossy = Kapossy János 
cédula anyaga az Országos Műemléki Felügyelőség gyűjteményi osztályában; OL. = 
Országos Levéltár; Pa tak i = Pataki Vidor A középkori Buda helyrajza. Bud. rég. XV. k . 
1950. 241—299 o. 11 kép; Paulinyi = Paulinyi Oszkár A m.kir. belügyminisztérium budai 
várbeli székházának története TBM. VI . k. Bp. 1938. 16 — 61 o. 18 kép; TBM. = Tanul-
mányok Budapest múltjából; Z 67 sz. = Zaiger über die Vöstung anno 1696 szerinti 
házszám; . . . . j. id. mű = az idézett mű címe a . . . sz. jegyzetben található. 

A régi budai Országháza a várnegyed északi részén, a Mária Magdolna-
templom szomszédságában alakult ki, két hatalmas barokk kolostor, a köztük 
levő térség és két polgárház összevonásából. A komplexust, bár csak kis részét 
foglalták el az országgyűlés helyiségei s azokban is — még a múlt századforduló 
körül mindössze háromszor hívták össze a diétát, mégis Országháznak 
nevezték. Buda volt ugyan az ország fővárosa, a királyi helytartó és a legfőbb 
államapparátus székhelye, de a fővárosi jelleg integráns részének érezték az 
országgyűlések jelenlétét is, ezért tartalom hiányában legalább az elnevezés-
hez ragaszkodtak. Még a hivatali lakások épületeit is Kis-Országháznak hívták. 

Az épületcsoportról a harmincas években kitűnő tanulmány jelent meg2, 
mely rendkívül alaposan tárgyalja 1686-tól a mű megírásáig a telektömb ki-
alakulását, az egyes hivatalok elhelyezkedését és az építkezések történetét. Ezt 
azonban az 1945-ben megindult feltárások a megelőző századok irányában, a 
tovagördülő idő pedig napjaink felé jelentékenyen meghosszabbították. Az 
így megnövekedett anyagot tanulmányunk elsősorban építészeti szempontból 
tárgyalja, figyelemmel kísérve a városszerkezet változásait, az egykori beren-
dezések sorsát és az épülethez fűződő fontosabb eseményeket. 

K Ö Z É P K O R 

Az Országháza közel másfél hektáros területén, a középkori Mindszent és 
Olasz utcák során 19 lakóház, egy kápolna állt, melyeket egy könyök alakú köz 
választott el a templomhoz épített 3 — 4 épülettől.3 Ezek egykori okmányok 

1 A M.É.SZ. 1971. évi tanulmánypályázatán I I . d í ja t nyert művet a szerző ú j a b b 
kutatási eredményeivel egészítette ki. 

2 Paulinyi Oszkárnak a rövidítésekben id. műve. 
3 Weidinger György—Horler Ferenc: A budai Vár 1687. és 1696. évi helvszínrajzai 

TBM. X I . k. 29 — 32 o. 1 - 3 mell. 
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szerint szintén polgárházak lehettek.4 Az utca névadója, a Mindszent-kápolna 
feltétlenül jelentősebb építmény volt, és a városképben is szerepet játszott . 
A telkek utcai mérete itt is megfelelt az első település szabványszélességének5, 
a 3 ,,rúd"-nak. A rúd (perche) a földmérésnél használt középkori mértékegység 
volt, 3 öllel, illetve 18 lábbal volt egyenlő.6 Az átlagos telekszélesség tehát 
nagyjából 54 láb volt. (1. kép.) E szabályos kiosztás a későbbiek során módosult. 
A Haüy-térkép 67. és 68. sz. telkei például egy normál telek felezésével kelet-
keztek, míg a 61. sz. telek harmadát a 62. sz.-hoz csatolták. A 63 - 65. és a 
138 — 140. sz. helyén pedig két házhely 116 — 122 láb szélességét osztották három 
felé, hasonlóan az Országház u. 18—22. sz. házakhoz,7 melyeknek architektú-
ráján világosan leolvasható, hogy az osztódás még a középkorban történt . 
A várfalak szorító gyűrűjében a házhelyek számát ugyanis csak osztással 
lehetett növelni. A szabványmérettől való mintegy 10%-os ingadozás nemcsak 
a középkori gondolkodás fegyelmezetlen és pontatlan voltát tükrözi, ami az 
összes ház alaprajzi szabálytalanságában is megnyilvánul, hanem a mások 
rovására terjeszkedő kapzsiságot is, ami nem riadt vissza okmányhamisítások-
tól, határkövek áthelyezésétől sem. 

Az 1686. évi ostrom a vár északi és déli keskeny oldalára koncentrálta a 
támadásokat. Az állandó ágyútűz, az aknaharc és a torlaszoknál folyt utcai 
harcok alapos pusztítást végeztek. A Szombati-piacon, Buda kereskedelmi 
életének egyik központjában még a telekhatárokat sem tudták az ostrom 
utáni felméréskor megállapítani.8 

Az 1696-ban felvett „Zaiger über die Vöstung" hű képet9 ad a pusztulásról. 
A rombadőlt templom környéke temetőnek használt puszta térség, tőle délre 
égett helyeket (Brandstatt), csekély falakat, beomlott és törmeléktől eltömő-
dött pincéket találni. A „Császár-réstől" távolabb eső házak már viszonylag 
nagyobb épségben maradtak meg. 

Mint a vár házai általában, ezek is haránttraktusokkal épültek. Ez a ház-
típus a hézagos fésűs beépítésű egymenetes harántházakból fejlődött ki úgy, 
hogy később a telek másik határára is hasonló házat emeltek, majd a köztük 
levő hézagot beboltozva azt is beépítették. 

Az Úri u. 47. számú,10 (H 67 sz. Z 64 sz.)11 félbeosztott telek déli határán is 
eredetileg egymenetes négysejtű ház állt, melyet 3 m széles köz választott el 
szomszédjától. Az emeletráépítés már fokozatosan erre is kiterjedt, utcai végét 
kváderkövekkel szegett tégladongával boltozták át, és föléje szobát építettek, 
majd az udvar felé is húztak egy kődongával gyámolított helyiséget, a mély 

I Pataki 268. o. 10. kép. 
5Lócsy Erzsébet: Középkori telekviszonyok a budai Várnegyedben Bud. rég. X I X . k. 

191 -205 . o. 
6 U j magyar lexikon VII. k. „Átszámítások" címszó, Nouveau petit Larousse illustré 

(Paris 1951) „Pe rche" címszó. Ezek szerint 12" = 1', 6' = 1°, 3° = I perche. A vári 
méretek közelebb állnak a f rancia ölhöz (1949,4 mm), mint a bécsihez (1896,48 mm). 
Valószínű, hogy a telkeknek nemcsak felmérése, hanem kitűzése is francia mértékrendszer-
ben történt . 

71. 1 kép és Borsos László: A Bartók archívum a budai várnegyedben. Műemlékvé-
delem 1971. évf . 1. sz. 16 — 25. o. 

8 Haüy helyrajza és jegyzéke a 3. j. id. műben. 
9 Nagy Lajos: A budai Vár topográfiája TBM. XVIII . k. Bp. 1971. 81 — 117. o. Az 

adatok alapján rekonstruált térkép Vass K lá ra Buda német utcanevei Bp. 1929. I . 
térkép „A Vár 1696-ban". Összeállította Tallien Ferenc; 3. j. id. mű 3. mell. 

10 Horler I . k. 562 — 563 o. 546 — 548. kép. 
I I H a H a ü y jegyzék, Z az 1969. évi Zaiger ada ta i t jelöli. 
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kapualj közepét így kicsiny udvar világította meg. Később ezt is beépítették, 
ezúttal téglaboltozattal. Az utcai szobát hordó boltozat vállát nem merték a 
szomszéd ház falába bevésni, hanem külön falat építettek melléje, melyet él-
szedett ülőfülkékkel tagoltak, míg a későbbi toldásoknál már a szomszédos 
tűzfalba vésték be a boltvállakat. Az eredeti háznak volt pincéje, a kapual ja t 
szokás szerint it t sem pincézték alá. A bejára t ülőfülkéin és ajtókeretén kívül 
csak a homlokzat őriz egyetlen gótikus műformát, egy keskeny csúcsíves 
ablakot sima, vakolt tölcséres béléssel. Hasonlít az Űri u. 31. sz. hármas 
ablakaihoz, de a bélést i t t kőhézagok helyett indákkal festették be. 

A következő ház a két utcára néző ket tős ház, az ún. Szerecsen-ház (H 66 és 
136 sz., Z 63 és 116 sz.), melyet ma Úri u. 49.12 és Országház u. 26. számmal13 

jelölnek. Az Úri utcai hárommenetes ház is folytatólagosan épült. Először 
északi ha tárán emeltek egy délre néző alápincézett harántházat , ma jd a déli 
oldalon egy kisebb pince nélküli házat, melynek kb. 10 m mélységét később 24 
m-re toldották meg. Ez alá már pincét is ástak, és a kapual j alatt a két pincét 
ferde alagúttal kötötték össze. A XIV. század végén a két házat összevonva 
kétemeletesre építették ki. A déli ház nem állt pontosan az utcavonalban, 
bütüfalának déli sarka 70 cm-rel há t rább került. A ráépítéskor az emeleti falat 
az utcavonalban tűzték ki, a két falsík közt adódó hegyes háromszög fölé ál-
erkélyt14 szerkesztettek, melyet változó kiugrású konzolokon csúcsívek hor-
danak. (2. kép.) A házat Szerecsen kamaraispántól a Gara testvérek vet ték meg 
10 000 aranyforintért 1403-ban, majd 1412-ben felosztották egymás közt.1 5 1 6 1 7 

Az adás-vételi szerződés szerint az Úri utcai ház udvarában még állt egy ,,kerek 
gárdonynak"1 6nevezett kis ház, mely az osztozkodás idejére már beépültaz ud-
vari szárnyakba.17 A korábbi toldalékról az Úriu . 47. sz. ház udvaráról látható 
tűzfal két emelet magasságra nyúló sarokarmírozása tanúskodik. 

A homlokzat konzolsora és sarokkiképzése — az oklevelekkel egybehang-
zóan — a XIV. század végére mutat. Több faragott részlet nem maradt ránk, 
még ülőfülkék sem, mert a kapualjat a XVII I . század végén lebontották. 

A Szerecsen-ház Országház utcára néző fele az osztályos levél szerint hasonló 
elrendezésű volt, mint az Úri utcai. A falvastagságok is két emeletről vallanak. 
Csak az utcai szárnya maradt fenn egyemeletes magassággal,18 de megőrizte 
kapualját szépen faragott , háromkaréjos ülőfülkéivel, melyekbe u tóbb -
ismeretlen céllal — durva tagozatú hevederíveket építet tek be. 

A többi ház csekély maradványait a klarissza kolostor építésekor lebontot-
ták, a pincetömb kiemelése még az alapfalakat sem kímélte meg. Az utcai 
folyosó a la t t betömött középkori pincéket találtunk, de szerkezeteik már nem 
maradtak ránk. Egyedül a H 63. sz. ház északi pincéjének egy 3 m hosszú 
szakasza áll még, a mai udvar alatt. A H 62. sz. ház telkének 84 láb szélességét 
csak 10 épület múlta felül, mégis csak normál méretű, hárommenetes ház állt 
raj ta , melynek két szélső pincéjét és összekötő folyosóját a restauráláskor fel-
tár tuk, s egy komputer kondicionáló gépháza részére igénybe is vet tük. Pa tak i 

12 Horler I . k. 4 1 1 - 4 1 3 . o. 355-356 . kép. 
13 Horler I . k. 4 1 3 - 4 2 3 . o. 357-368 . kép. 
14 Borsos 7 j. id. mű, 18. o. 
15 Gerevich 162 — 164. o. A 87 j.-ben a tulajdonmegosztási okirat teljes szövegét közli. 
16 Pataki 267. o. 
17 Paulinyi 11. kép. h—g—1 idom. 
18 Z. „ha t noch guets gemäur, gwölber und Keller" 
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2. lep. Uli u tcai homlokzat sarka a gótikus részletek bemutatásával (Szerecsen-ház 
erkély- és sarokkiképzése) 
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szerint ez lehetett a Hertlinus Pálóczi-féle ingatlan, s ez esetben az említett 
háztól délre a Mindszent-kápolna állt. 

A kápolnáról nagyon keveset tudunk. VI. Ince pápa Avignonban 1358. 
április 8-án egyéves és negyven napos búcsút engedélyez mindazoknak, akik 
a budai Mindszent-templom Négy Evangélistának szentelt oltárát bűnbánóan 
felkeresik.19 A klarisszák pincéjének építése ennek az alapfalait is el tüntette, 
legfeljebb az udvar alá nyúló szentélyének alapjait lehetne feltárni. E ház és 
északi szomszédja az 1696. évi Zaiger szerint a ferencesek ideiglenes lakóhelye 
volt,20 

A mai Országház utcában is hasonló pusztulásról tudósít a Zaiger. A 28. sz. 
telek végén állt középkori ház falrendszere még a volt Országházán is nyomon 
követhető.21 A vastag falai és a 26. sz. felé néző tűzfal lépcsős visszaugrása 
alapján ez is kétemeletes lehetett, A többi épületnek még a nyomai is eltűntek. 

A telektömböt észak felől lezáró Mária Magdolna-templom csak átmenetileg 
és rövid ideig tar tozot t az Országházhoz, ezért tárgyalására nem térünk ki. 

TÖRÖKKOR 

A hódoltság 145 éve alatt a Vár strukturálisan alig változott. Bár az erődí-
tések korszerűsítése állandóan folyt, ezek főbb vonalait nem érintették. Meg-
maradt a városszerkezet is, bár minden teret és szélesebb utcát bódészerű 
épületekkel, csarsikkal zsúfoltak tele. A telkek osztódása is folytatódott . Az 
1437-ben22 felvett 322 ház helyett Haüy 388-at mért fel, annak ellenére, hogy 
a Szombat-piacon állt 20 25 ház nem szerepel a kimutatásában. 

A Mária Magdolna-templom a XVI. század végéig keresztény templom 
maradt , azután Győzelmi vagy Órás dzsámi néven Allah dicsőségét szolgálta.23 

Az épülettömbünkön állt még a H a m a m dzsámi,24 melyet a mellette levő fürdőről 
neveztek el. Elhelyezéséből valószínű, hogy a Mindszent-kápolnából alakítot-
ták át. A fürdő a várnegved egyetlen közfürdője volt, a vizet nem csöveken 
vezették, hanem puttonyokban hordták a medencékbe. Ezért a dzsámit Kirba 
(puttony) dzsáminak is hívták. A fürdő és a dzsámi telkei az elnevezés szerint 
a tömb belsejében, hátsó oldalukkal érintkezhettek. 

A két utca neve kezdetben Mindszent utca mahalleszi, illetve Olasz utca 
mahalleszi volt, később Toprak Kuleszi jolu, azaz Földbástya ú t ja , illetve 
Hamam jolu, azaz Fürdő utca lett. 

A dzsámit és a fü rdő t Haüy és de La Vigne térképén hiába keressük s a 
Zaiger sem jelzi, pedig Marsigli török térképén kb. a Mindszent-kápolna 

19 Az oklevél az FL. középkori oklevélmásolatai (FOM.) közt található f. 58 alat t . 
Minthogy a Boldogasszony-templom körletében állott Mindszent-kápolna Csemegi 
szerint (A budavári főtemplom Bp. 1955. 11. o.) 1401-ben épült, a búcsúengedély csak 
a hasonnevű Úri utcai kápolnára vonatkozhatott . 

20 H 62 sz. = Z 60 sz. „Der PP. Franciscaner Wohnungshaus ad interim". H 63 sz. = 
Z 61 sz. „ha t noch ein Teil Gemäurund verschitte Keller. Is t ein Theil davon zur Wohnung 
f ü r die P P . Franciscaner applizirt". 

21 Paulinyi 11. kép b-c-e idom. H 138 sz. = Z 117 sz. „ha t noch etwas von alten 
Mauern" 

22 Palacky: Urkundliche Beiträge zur Geschichte der Hussitenkrieg in den Jahren 
1419-1436 . II . Bd. 4 7 3 - 4 7 5 . o. 

23 Fekete Lajos Budapest a törökkorban (Budapest tör ténete I I I . k.) Bp. 1944. 87 o. 
24 Fekete 23. j. id. mű 82. o. 
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helyén — raj ta van,25 s az általa felsorolt 9 fürdő közül a Cadi Sokaginde 
Hamam uzziurnaléval26 azonosítható, mely az ostrom alatt sértetlen maradt, 
„questo resta intat to". Az elnevezés mutatja, hogy az utcát vagy annak egyik 
szakaszát Kádi utcájának is hívták. A dzsámi nevének olvasata bizonytalan.27 

Az épségben maradt, de csak ingyenes rabszolgamunkával üzemeltethető 
fürdőt valószínűleg hamarosan szétbontották az építőanyagban szűkölködő 
polgárok, s ezért nem tüntették fel a későbbi térképeken. A mostani helyre-
állítás során köveik még másodlagos elhelyezésben sem kerültek elő. 

A törökök a tulajdonképpeni Váron kívül betelepítették a nyugati nagy 
zwingert és az északi glacist is, tehát a végvár jellegű tartományi székhely túl-
csapott a középkori nagyhatalom fővárosának keretein. Ez talán azzal magya-
rázható, hogy a hódítók ragaszkodtak lakószokásaikhoz, s szívesebben lakták 
az újonnan épített csarsikat, míg a házak elhanyagolva lakhatatlanokká váltak. 
Így aztán az útleírásokban düledező házak, piszkos utcák, bódékkal tele-
zsúfolt terek jellemezték a városképet. 

A visszafoglalás után a pogányság emlékeit gyűlölő ú j lakosság a XVIII. 
század végére - a felsőváros erődítményeinek és az alsóvárosok termál-
fürdőinek kivételével - eltüntette a török uralom minden látható maradvá-
nyát, hogy aztán a nyolcvanas években, II. József győzedelmes török had-
járata idején, ú j ra megjelenjenek — mint egy szimbolikus triumfus jelei — a 
törökökre való utalások.28 

K O L O S T O R É P Í T K E Z É S E K 

Amíg a kombattáns csapatok folytatták az ország felszabadítását, a katonai 
mérnökök sem maradtak tétlenül. Joseph de Haüy hadmérnök 1687 januárjára 

- nem egészen négy hónap alatt — elkészítette a Vár felmérését, Marsigli 
tüzértábornok 1686 októberében már városrendezési javaslatot terjesztett a 
császár elé.29 Az ő elgondolása alapján alakították ki a mai Kapisztrán teret, 
bővítették a Szentháromság és Szent György tereket. Az ő javaslatára épí-
tették ki a mai bástyasétányokat is. A török várfalakon belül ugyanis még 
helyenként álltak a középkori védőtornyok, a házak pedig rákönyököltek a 
falakra. E régen még hatásos védművek már teljesen korszerűtlenekké váltak, 
viszont akadályozták a közlekedést. Ezért a falkoronákon széles u ta t nyitottak, 
hogy a vártüzérség és a védőcsapatok mozgását megkönnyítsék. Persze a 
várárkokba vezetett szennyvíz miatt sétánynak még nem használhatták, s a 

25 Dr. Veress Endre Gróf Marsigli Alajos Ferdinánd jelentései és térképei Budavár 
1684 — 1686-iki ostromáról. Bud. rég. I X . k. Bp. 1906. VI. térkép. 

26 Veress 25. j. id. mű, 137. o. 
27 Károlyi Árpád—Wellmann Imre: Buda és Pest visszavívása 1686-ban. Bp. 1936. 

A 166. o. szerint az olvasat „Fevdkubba" = halálkupola, illetve „ F ó r b a " (kirba) = 
put tony. 

28 Schauff János 1790-ben a magyar oszloprendről kiadott művében javaslatba hozot t 
oszlopláb turbánszerű torusza Johann Schauff: Theorie der Säulenordnungen sammt einer 
ungarische Nationalsäulenordnung (Pressburg 1790). A Deák téri Két- török ház, Ország-
ház u. 24. sz., For tuna u. 21. sz., Táncsics Mihály u. 24. sz. török plasztikái, az Apród u. 
6. sz. falfestményei (Horváth Henrik: Chinoiserie falfestmények Budán Bud. rég. I I . k . 
Bp. 1933. 73 — 86. o.). Az elsőnek a szövege, a másodiknak a felirata m u t a t j a , hogy nem 
a rokokó orientalista divatjainak továbbéléséről van szó. 

23 Veress 25. j. id. mű, 157 —161. o. 
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3. kép. Martin Wittwer(?): Klarissza-templom homlokzata. Mayerhoffer felmérése 

középkor magas, védelmi jellegű házai helyett jobbára istállók, fészerek, kertek 
szegélyezték.30 Egyidejűleg újjáépítették és korszerűsítették a vár védműveit is. 

A várnegyedben megkezdték az egészségtelenül sűrű beépítés szanálását. 
Megszüntették a szűk zsákutcákat, melyek a mély telkek belsejében épült 
házakat szolgálták ki, s a telkeket szélességi irányban is összevonták, és az 
udvari szárnyak lebontásával egyesítették az udvarokat. A város szerkezete 

30 A sétány legtöbb háza a romantika és az eklektika korában épült, az 1920-as évek-
ben a sétány 28, 30, 34, 35. sz. telkein még kerítések, istállók álltak. 
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így jóval levegősebb lett . Haüy által felvett 388 telek 1696-ban 289-re, tehát 
kb. 3/4-ére csökkent, pedig az említett három tér szabályozását még nem 
haj to t ták végre. Természetesen a csarsikat mindenütt lebontották.3 1 A beépí-
tés fellazításában is jelentős volt a szerzetesrendek ferencesek, jezsuiták, 
klarisszák és karmeliták betelepedése és építkezései. 

E változások telektümbünket is erősen érintették. A szűk Szombati-piac 
helyén alakult ki a Vár új, tágas tere, az apró polgárházakat pedig két kolostor-
együttes váltotta fel. 

A betelepedést a ferencesek kezdték meg. Evangélista Szent Jánosról elne-
vezett kolostoruk 1270-ben a Vár ellenkező végén, a királyi palota szomszédsá-
gában épült, mivel ők voltak IV. Béla gyóntatói. Velük szemben Szent Eerenc 
leányainak, a klarisszáknak klastroma állt.32 A rendet Mátyás király oklevele 
nevezi így - „ordinis Sancte Clare" — , akik „ante ecclesiam Sancti Johanni 
Evangeliste" laknak,33 a kolostorukat egy 1312 keltű oklevél Szibilla háznak 
hívja.34 

A hódoltság első felében a ferencesek látták el a katolikusok lelki gondozá-
sát, de nem saját templomukban, hanem a keresztények egyetlen templo-
mában, a Mária Magdolna egyházában.35 Ennek emléke hagyományozódott 
át a visszafoglalás idejére, és ezért igényelték ki ennek romjait a ferencesek, 
akik tábori papokként a felszabadító hadakkal jöt tek Budára. A marianus 
ferencesek magyarországi tar tománya Mányai Domonkost küldte ki a ko-
lostor feltámasztására. 1690-ben kapták meg a templomot, melynek csak 
két kápolnáját tudták először helyreállítani, nyilván a torony két oldalán ma 
is álló kápolnákat. Maguk pedig középkori házak maradványaiban laktak. 

A végleges rendházat a templom déli oldalán építették fel, a kapott terület-
hez vásárolt magántelkeken és a középkori Vicus Strictus helyén. Az épület 
egyemeletes, alápincézetlen szárnyaival és boltozatos kerengőjével kolostor-
udvart fogott körül. Az emelet középfolyosójáról két cellasor nyílt. Az épület 
nem az utcavonalban állt, magas falakkal kerített udvarok és kertek vették 
körül, melyekbe erős kiugrású épületszárnyak nyúltak be. A nagyon szerényen 
kiképzett kolostornak egyedül a refektóriuma érdemel említést, fiókos bolto-
zatának intradoszát stukkókeretek díszítik, melyekbe valószínűleg freskókat 
festettek.30 Kert jét délről a szűk Ferences köz határolta. Mesterét nem ismer-
jük, építése 1733-ben fejeződhetett be.37 

Valamivel a franciskánusok u tán telepedtek vissza Pozsonyból a Szent 
Klára-apácák, akik óbudai pompás kolostorukból a török elől menekülve kin-
cseikkel együtt pozsonyi rendtársnőiknél találtak ú j otthont. Később csatla-
koztak hozzájuk a Nagyváradra, majd onnan Nagyszombatra fu to t t margit-
szigeti dominikánák is, akik 1637-re részben átléptek a klarisszákhoz, részben 
kihaltak.38 A Klára-rend jogot formált ingó kincseikre és ingatlan vagyonukra, 

31 Horváth Henrik: A budai Szent György relief TBM. I I I . k. Bp. 1934. 112-113 . o . 
32 Pataki 274—276. o. 11. kép. 
33 1469. szept. 18. keltezésű oklevél, másolata FL. FOM. f. 92. 
34 1312. szept. 4-én kelt oklevél OL. MODL. 29 662 „ . . . in domo Sibille ad Sanctum 

J o h a n n e m . . . " 
35 Horler I. k. 3 6 5 - 3 8 4 . o. 2 9 4 - 3 1 2 . kép. 
36 Pamlényi 23 — 27. o. 
37 Vánossy Ferenc: Neu aus seinem Stein-Hauff wiederum aufwachsenden Ofen. 

Ofen 1733. 14. o. A templom és a kolostor „ziemlich mehren Theils . . . aufgebaut worden." 
Bél Mátyás Notitia Hungáriáé Novae I I I . k. Bécs 1737. 448. o. is befejezettnek mondja . 

38 Henszlmann Imre: Magyarország csúcsíves stílű műemlékei II. k. Bp. 1880. 169. o. 
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4. kép. Klai'issza rendház II I . emelete és metszete. Mayerhoffer felmérése 

s így a két dúsgazdag szerzet vagyona egyesült. 1714-ben I I I . Károly meg-
engedte, hogy birtokaik kezelésére Budára költözhessenek. A pozsonyi és 
óbudai kolostorok osztozkodási egyezséget kö tö t tek / 9 s bár mindvégig óbudai 
klarisszáknak nevezték magukat, a budai Várban telepedtek le. Először gr. 
Csáky Franciska főnöknő érkezett meg 3 nővérrel és az Űri utcai Schweiger-
házba költöztek;40 1706-ban az Úri u tca 60. és 62. számú ingatlanokat vették 
meg, részben a karmelitáktól, részben a várostól. í gy a klarisszák ú j ra a 
ferences kolostor átellenébe kerültek volna, mint ahogy a középkorban is 
azokkal szemben állt kolostoruk.41 

A hely azonban túl kicsiny volt ahhoz, hogy a Szent Klára-rend hagyomá-
nyaihoz, gazdagságához és tagjainak előkelőségéhez méltó otthont nyújtson, 
ezért az utca túloldalán levő, sokkal nagyobb tömb telkeire vetették szemüket. 
Ez a törekvésük a város erős ellenállásába ütközött. A tanács jövedelmeit és 
polgárainak anyagi helyzetét féltette attól, hogy az adózó polgári telkek adó-
mentes egyházi területté válnak, s a kieső különbözetet a lakosságra kell 
hárítani. 

1718-ban sikerült telkeiket a kívánt helyen két házra elcserélni azzal, hogy 
az egyikre adómentességet nem kaphatnak, és leányiskolát fognak fenn-

39 Pupp Jakab: Budapest és környékének helyrajzi története Bp. 1868. 169. o. 
40 Dr. Schoen Arnold: Emlékezés a klarisszák budavári és a ferencesek pesti templo-

mára. Bp. 1943. 6. o. 
41 Pataki 276. o. „szemben épült meg a női harmadrend (beginák) kolostora... 1283-ban" 
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5. kép. Klarissza templom oldalhomlokzata restaurálás előtt 

tartani. A többi telek megszerzéséért kitartó és makacs küzdelmet folytattak, 
háromszor is igénybe véve Mária Terézia támogatását. Végre 1745-ben Grassal-
kovich közvetítésével sikerült az egész óhajtott terület tulajdonjogát meg-
szerezni, de az adómentességet kénytelenek voltak 8000 Ft- tal megváltani. 
Az időközben vásárolt Űri utca 47. sz. ház pedig adóköteles maradt.42 

Még az egész komplexus megszerzése előtt átköltöztek az egykori Szerecsen-
házba, és a Ferences köz felé ideiglenes templomot emeltek, melyet 1719. októ-
ber 15-én szenteltek fel Árpádházi Boldog Margit tiszteletére. A szűk épület 
és a nemzetiségi ellentétek miatt a magyar apácák a gr. Károlyi Sándor ala-
pította pesti klastromba (ma Műszaki Egyetem Diákotthona) mentek át, a 
többiek hozzáfogtak ú j rendházuk építéséhez, melyet feloszlatásukig sem 
tudtak befejezni. 

Az új templom alapkövét Patachics Gábor kalocsai érsek 1743. június 12-én 
tet te le, és 1748. szeptember 22-én szentelték fel Immaculata titulussal.43 

A templom alaprajza 17 x 38 m külső méretű szabályos téglalap, a szentély két 
oldalán a kontúrokat kétszintes helyiségek (oratóriumok?) töltik ki. (4. kép) 
A két 8 m mély travét két 4,5 m méretű követi, az utóbbiakban van az or-
gonakórus, alatta pedig 6 boltmezővel fedett előcsarnok. A travékat és a szen-

42 Paulinyi 28 — 31. o. 
43 Schoen 40. j. id. mű. 7. o. 
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6. kép. Klarissza templom oldalhomlokzata restaurálás u tán 

télyt csehboltozatokkal ívelték át. A szentély mögött — az alaprajz zárt 
téglányába foglalva volt a sekrestye, felette oratóriummal. Ezeket a föld-
szinten árkádsor, az emeleten nyitott terasz kötötte össze a kolostorral, melyek 
zárt folyosóba, majd lépcsőházba torkolltak.44 Az Országház utcai szárny épí-
tésekor az árkádok íveit befalazták, az emeleti át járót pedig zárt folyosóvá 
építették ki, elfalazva a hajóablakok alsó részét. (5, 6 kép) 

A templomtornyot a H 62. sz. középkori ház déli pincéjébe építették bele, 
félbevágva annak tégladongáját, az északi pincébe az orgonakórus egyik 
pillérének alapozása került. Ezt a szakaszt kriptának használták északi irány-
ban koporsófülkékkel bővítve. A kriptából az előcsarnok közepére vezető 
lépcső ma is látható. 

A templom homlokzata három szintet mutat, lent alacsony ablakokkal, 
középütt szoborfülke sorral, fent a nagy templomablakokkal, függőleges irány-
ban dór pillérek tagolják három — illetve a toronnyal együtt négy — szakaszra. 
A három tagú főpárkányból a középső szakaszban szegmentíves timpanon 
emelkedett ki. Az olaszos oromfalat középen ovális ablak töri át, kétoldalt 
csigás voluták támogatták, s felül háromszögű timpanon zárta le, csúcsán 
gazdag talapzatú kereszttel, indításánál vázákkal, míg a volutákat mozgalmas 
szobrok díszítették. 

44 Paulinyi 11. kép. 
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Ez a homlokzati rendszer sem Budán, sem a klarisszák korábbi városában Po-
zsonyban, nem fordul elő. A templom mind alaprajzában, mind felépítésében 
hasonlít a karmelita Martin Wittwer munkáihoz.45 A hajó, a szentély és a 
sekrestye egyetlen téglalapba való befoglalása, a templom hosszoldalán végig-
fu tó folyosó és a végét lezáró kétkarú lépcső megtalálható a linzi és a Spital am 
Pyhrn-i templomokon. A hajó oldalfülkéi között a pillérkötegeken átvezető 
keskeny folyosó is megvan, igaz, hogy csak a padlástérben.46 A homlokzat 
háromemeletes osztásának előképét Linzben láthatjuk, a középtengelyt ki-
emelő szegmentíves lefedés, a két vázával és talpas kereszttel díszített három-
szögű timpanon számos művén előfordul, s így a Wittwertől gyakran használt 
elemek közé tartozik. (3 kép) 

A karmeliták budavári temploma már 1734-ben kész volt, de a pillérkötegek 
folyosóin kívül semmi hasonlóságot nem mutat templomunkhoz, mely inkább 
a mester korai munkáihoz kapcsolható. A terveket az apácák korábban 
esetleg a karmelita telkek vásárlásakor — rendelhették meg, és csak a terve-
ző halála után építették fel. 

A kolostor 1734 54 közt épült, a templom és az adaptált Szerecsen-ház 
közt, az összes középkori maradványok lebontása után, teljesen új falakkal. 
Az utca felé széles, fiókos dongával fedett folyosó, az udvar felé nagy fesztávú 
boltozatos teremsor húzódott. Az elrendezés az emeleteken hárommenetesre 
váltott át, középfolyosóra fűzött két cellasorral, az első emeleten boltozva, a 
másodikon födémmel. A szárny két végén kétkarú keskeny lépcsők vittek fel a 
felső szintekre. Ezek közül az északit ma is használják, a délinek csupán a 
pincébe vezető karja maradt meg, elfalazva. A középfolyosó egyik fala a föld-
szinti falon, a másik a megfelelően méretezett boltozatokon állt. A Szerecsen-
ház az utca felé kétemeletes, az udvar körül egyemeletes szárnyakkal nagyjában 
megtartotta eredeti elrendezését, a gótikus álerkélyt azonban alá kellett 
falazni. 

A templom pompás kiképzése mellett a kolostor, magasan fekvő, nyomott 
ablakaival magtárszerűen hathatot t (1. 4. kép metszetét). 

Az Országház utcai szárny északi harmada már kész volt, a többi részét a 
rend feloszlatásáig még nem tudták befejezni, középen a falak és a tető már 
állt, déli harmadát még mindig a középkori ház foglalta el egyemeletes magas-
sággal, ennek közepén nyílt a kolostor főbejárata. 

A hatalmas rendházban 40 — 50 apáca lakott. 1773-ban számukat 52-ről 40-re 
csökkentette a Helytartótanács.47 Feloszlatásukkor 37 chorális és 10 laikus 
nővért írtak össze, vagyonukat 1 495 366 Ft-ra, jövedelmüket évi 67 291 
Ft-ra becsülték.48 Az ígért leányiskola működéséről nincsenek adataink. 

A templom berendezése és felszerelése pompás volt. 11 oltár díszítette, 5 
műmárvánnyal bevont kőből, 6 pedig fából, jórészt Bebo Károly alkotásai.49 

A gazdag ornamentikájú szószéket szobrok és domborművek ékesítették, de 
mivel szebbet akartak helyette állítani, 1773-ban a művész közvetítésével az 

45 Voit Pál: Martin Wit twer a győri karmelita templom építője Magyar Műemlék-
védelem IV. k. Bp. 1969. 187 — 225. o. 

46 Voit 45. j. id. mű alaprajza 301, 304, 306. kép. homlokzatra 281., t impanonra 294. 
kép. 

47 Eupp 39. j. id. mű, 15. o. 
48 Schoen 40. j. id. mű, 8. o. 
49 OL. C. 103. Helytartótanácsi levéltár, számvevőség, f . 64 — 71. 
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Újlaki-templomba került,50 ahol ma is látható. Az orgonakórus alatti egyik 
fülke mellékoltárát a budai erzsébetesek kórházának nagy kórtermében állítot-
ták fel.51 Felszerelésének jelentős része a középkorból származott. A XVIII. 
századi leírások csodálattal emlékeznek meg ereklyéiről és kincseiről. Vánossy 
Ferenc52 nehéz színarany kelyhéről, Szent Erzsébet-fejereklyéjéről, Szent 
Margit-csontjairól és arany házioltáráról ír. A szekularizáció u tán csak a 
Margit-oltárt tudjuk nyomon követni, 1864-ig Batthyány tulajdonban volt, 
innen a párizsi Rotschild-gyűjteménybe került, ma a Metropolitan Museum of 
Art kincsei közé tartozik. 

E pompás remekművet Rómer53 még Margit tulajdonából származó magyar 
ötvösmunkának ismertette, Czobor szerint Nagy Lajos anyja, Erzsébet hagyo-
mányozta az óbudai klarisszáknak,54 ma korának legnagyobb ezüstzománc 
munkájaként ismerik, és Északkelet-Franciaországból vagy a Ra jna vidékéről 
származtatják.55 

A templom fal- és mennyezetfestései a későbbi átalakítások és az 1945. évi 
ostrom alkalmával jórészt elpusztultak. A szentély összerepedezett és lehullott 
vakolatú boltozatának freskóiból csak tenyérnyi darabok maradtak meg, az 
orgonakórus alatti előcsarnok festését, ha töredékesen is, sikerült feltárni és 
restaurálni. A virágfüzérekkel díszített látszatarchitektúra ügyes kezekre valló 
rutinmunka. A szentély mögötti oratórium falán is helyreállítottak egy pálma-
fát ábrázoló falfestményt, mely valamivel temperamentumosabb kéz munkája. 
A kifestésben részt vet t a Skóciából bevándorolt Falkoner György és leánya 
Anna Erzsébet, aki Sophia néven klarissza apáca volt. Feltehetően a szentélyt 
az apa, az előcsarnokot a lány festette ki.56 

KORMÁNYHIVATALOK 

II. József terveinek végrehajtása megváltoztatta épületeink rendeltetését, és 
egyben döntően befolyásolta a két testvérváros és az ország fejlődését. A szer-
zetesrendeket feloszlató rendeletek a barokk Regnum Marianum laicizálását és 
az egyház hatalmának megbontását kezdték meg, a főbb kormányhivataloknak 
Budára való helyezése az eddigi névleges fővárost tényleges fővárossá tette, s 
megindította a két várost a világvárossá fejlődés út ján. A művelt hivatalnoki 
kar idehelyezése tette lehetővé, hogy — az eddigi feudális és klerikális szellemi 
központok rovására - megkezdődhetett az ország összes anyagi és kulturális 
erőinek koncentrációja, melyre — a „kiművelt emberfők" csekély száma miatt 
— feltétlen szükség volt.57 

Az 1782. jan. 26-án és 1786. febr. 26-án kelt rendeletek 6 klarissza és 4 
kamalduli kolostort, illetve 36 pálos kolostort szüntettek meg, az 1786— 1790-ig 
kiadott, a lelkészségek rendezésével kapcsolatos kolostorszabályozások 14 rend 

60 Horler I I . k. 165. o. 62 — 64. kép. 
51 Pokorny Emánuel: A Szent Erzsébet rend Bp. (1936) 48. o. 54. kép. 
52 Vánossy 37 j. id. mű 14. o. 
53 Rómer Flóris :r Der Hausal tar der seligen Margaretha klny. én. hn. ] 33 —145. o. 
54 Czobor Béla: Árpádházi Boldog Margit állítólagos házi oltárkája, Akadémiai Értesítő 

1901. évf . 409 — 422. o. 
55 Fülep Lajos: A magyarországi művészet története, I . k. 166. o. 119. kép. 
66 Dr. Schoen Arnold: A budai Szent A n n a templom. Bp. 1930. 158. o. 
57 Nagy István: I I . József reformjai Budán , TBM. XV. k. 363-402 . o. 

69 



109 rendházát oszlatták fel.58 E rendelkezések a teljesen elhanyagolt falusi 
lakosság lelki és kulturális gondozását célozták, hiszen az országban 950 
plébániát és 559 helyi lelkészséget kellett felállítani.59 

A budai klarissza kolostorban 1782. ápr. 10-én hirdették ki a királyi rendele-
tet . A rend vagyonát lefoglalták és leltározták,60 az apácáknak 5 hónap alatt 
el kellett hagyni a kolostort. Az üres épületet II. József megszemlélte és szemi-
nárium céljaira alkalmasnak találta. A felmérési és átalakítási terveket Mayer-
hoffer József budai kőművesmesternél rendelték meg. Ö ragaszkodott az 
eredeti beépítéshez még a H 137. sz. gótikus alapokon épült házat is meg-
tar tot ta - , de a középfolyosós rendszert statikai okokból megszüntette,61 és 
16 háromablakos hálóteremben 160 növendéket tudot t elhelyezni. Ez a létszám 
az említett lelkészhiányon mit sem segített volna, ezért a Magyar Udvari 
Kamara elnöke 1783. aug. 19-én Tallherr József kamarai alépítészt bízta meg 
a tervezéssel. Program szerint két különálló szemináriumban 472 növendéken 
kívül két-két prefektus-, lelkész- és házmesterlakás részére biztosított helyet. 
A négy gót házat (H 66., 67., 136., 137. sz.) lebontva, az utcákat kiegyenesítette 
volna és háromemeletes szárnyakat épített; a templom déli oldalához is 
traktust ragasztva, szabályos udvart alakított volna ki. Viszont épülete taka-
ratlan tűzfalakat hagyva csatlakozott volna a régi házakhoz. Az uralkodó 
elhatározása azonban időközben megváltozott, s így Tallherr a terveit befeje-
zetlenül küldte fel a kancelláriának. 

II. József ugyanis a közigazgatás racionálisabbá tételére a Magyar Udvari 
Kamarát , a Helytartótanácsot, a katonai főparancsnokságot és az ország-
gyűlést Pozsonyból, a Királyi Curiát pedig Pestről Budára helyezte át. Kár-
pótlásul Pozsony a szemináriumot, Pest pedig a mérnök- és állatorvosképzéssel 
bővített egyetemet kapta.62 

A kormányszékek áthelyezésével egyidejűleg át kellett hidalni azt az űrt, 
ami a török hódítástól megkímélt , a tényleges főváros szerepét betöltő Pozsony 
hosszú évszázadokon át zavartalanul virágzó kultúrája és életstílusa, valamint 
az alig száz éve felszabadult és erősen elmaradott két testvérváros közt 
feszült. A tisztségviselő magasabb társadalmi rétegek számára az eddig meg-
szokott lehetőségeket kellett biztosítani. Gondoskodni kellett építési területről, 
vízről, csatornázásról, útburkolatokról, közvilágításról, szórakozásról, kiránduló-
és sétahelyekről.63 Az építési kedvet adókedvezménnyel akarták felkelteni.64 

A fejlesztési programot a Helytartótanács és a budai magisztrátus együtt 
dolgozta ki. Ebben vetették fel először az Eszterházy-tüzérezred elhelyezésére 

58 Felhő Ibolya —Vörös Antal: A helytartótenácsi levéltár, Bp. 1961. 440. o. 
59 Marczali Henrik: Magyarország története I I . József korában, I—II I . k. Bp. 1881. 

I I . k. 164, 167. o. 
80 49. j. id. kútfő. 
81 OL. Cane. Hung. 1783 Acta generalia No. 9866. Mayerhoffer szerint a két emelet 

falai a boltozatokkal, illetve a padlásfödémmel együtt a fedélszékre voltak függetszve, 
„ex trabibus inferramentes sub tecto fixis pendet". A metszeten ábrázolt normál dőlt-
székoszlopos torokgerendás fedélszék ezt a terhet képtelen lett volna hordani. Az általá-
nosan használt középfolyosós elrendezésnél az első emeletről indított fa la t a földszint 
boltozatára terhelték. Az alsó két szintet 1. Holler I . k. 415. o., a I I . emeletet és metsze-
t e t a 4. képünk közli. 

62 Paulinyi 33 —39. o. 
63 Nagy István: 57. j . id. mű, 370- 377. o. 
84 Nyitrai Elek: A kormányszékek Budára helyezése és a téglaipar I I . József korában. 

Építéstörténeti és elméleti közlemények 1953. évf. 2. sz. 46 — 48. o. 
85 FL. Loc. Ant. 655. 1783. X I I . 9., 1784 L 19., I . 30-i iratok. 
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7. kép. F . A. Hillebrandt: A budai Országház az utcaképben 

az Újépület építését. A folyamatba tett közmunkák előrehaladásáról a tanács 
minden hónap 8-áig tartozott jelentést tenni a Helytartótanácsnak.66 

Az ú j program szerint a klarissza kolostor Úri utcai szárnyában és a templom-
ban a Curiát, a Sütő utcai szárnyban az Országház két tábláját helyezték el. 
A tervezést Franz Anton Hillebrandtra bízták, aki egyszemélyben az egész át-
költöztetés építészeti irányítója volt. Hillebrandt 1783. szept. 3-án vette át a 
tervezést Tallherrtől. 

Hillebrandt az idő-, pénz- és kapacitáshiány miatt az összes felhasználható 
szerkezeteket megtartotta, csak a legszükségesebb átalakításokra szorítkozott, 
de az elhelyezendő intézmények magas közjogi szerepét figyelembe véve 
reprezentatív megjelenésre törekedett. 

A Curia Úri utcai szárnyának díszes kocsibehajtót tervezett, mely az udvari 
traktusban két dongaboltozatos szakasszal kiszélesedik. Innen nyílik a három-
karú díszlépcső, mely csak a főemeletre vezet, a II . szintet a templom mellett 
meghagyott régi kétkarú lépcsőn és a Szerecsen-ház új lépcsőházán lehetett 
megközelíteni. A tárgyalótermeket haránt-elrendezésben helyezte el. A templo-

66 FL . Loc. Ant. 655. 1783. I I I . 24-én kelt 6386 sz. leirat. Később már hetenként küldi 
jelentéseit a tanács. 
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8. kép. F . A. Hillebrandt: A budai Országháza homlokzatának középrésze 

mot a pillérkötegek közé húzott falakkal és harántdongákkal három szintre 
osztotta, a tornyát és oromzatát lebontotta,67 és a nagy templomablakok 
helyett az ú j szinteknek megfelelő ablakokat helyezett el. 

A Sütő utcai szárnyat az alsótábla, a Ferences közre nézőt a felsőtábla 
részére alakították át, a sarokban karzatos lépcsőházzal. Az alsótábla másik 
végén tágas kétkarú lépcső visz az emeletekre. A szárny közepét háromhajós, 
változatos boltozatú főbejárat töri át, melyet a megtartott kolostorfolyosók 
kötnek össze a lépcsőházakkal. Az udvari helyiségekben a regnicoláris levél-
tárat helyezték el. A két ülésterem légterével a két felső szintet foglalja el. Az 
épület egysége érdekében a H 137. sz. házat is bevonták a kétemeletes tömbbe, 
udvari szárnyát pedig megtoldották a Szerecsen-házig, de csak egy emelettel 
és vékonyabb falakkal. Az Országház utcai szárny udvari homlokzata elé 
keskeny toldaléktraktust építettek, s ezzel kiegyenesítették a szárny törését. 
A földszintet árkádsorral törték á t 2 + 2 - ) - K + 2 + 2 - ) - l változatosan ki-
képzett ívekkel. Az utolsó axis kiesik a szimmetriából és az egyenesből, követi 
a szárny törésvonalát. Az emeleten két terasz közt héttengelyes társalgó-
folyosó volt, középen 3 nyílású királyi páhollyal. E toldalékot általában Hille-
brandt utáni időkből keltezik, pedig már az 1788. és 1793. évi helyszínrajzok is 

67 Ezáltal a homlokzat pillérállásai értelmetlenné váltak. 
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ábrázolják a földszinti rizalitjait, erősen túlozva azok 2 - 3 cm-es kiugrásait.68 

A beépítés mélysége is a klastromszárny folyosóval növelt méretének felel meg. 
Az 1792. évi országgyűlési tudósítások is megemlékeznek a királyi páholyról.69 

Hillebrandt éret t felfogására vall, hogy Tallherrel ellentében nem törte meg 
egy merev épülettömbbel az apró házakkal szegélyezett utcák enyhén hullámzó 
vonalát, s ezzel előtte já r t a múlt századvég építészeinek is, akik egyenesre és 
párhuzamosra nyomorítot t utcasorokba, takarat lan tűzfalakkal keretezték 
előre- vagy hátraugratot t egyenes homlokzatú házaikat, (7. kép). 

Bár Hillebrandt homlokzatain általában gazdagabb hangszereléssel dolgozik, 
itt rendkívül egyszerű, lapos, geometrikus kiképzéssel elégedett meg, kevés 
antikos tagozattal, a főrizalit ablakain feszes füzérekkel. A rizalitokat össze-
hangolta az utca töréspontjaival (8. kép.). A középső 3 tengelyt alacsony attiká-
val emelte ki. A nemes arányú épület előkelő zártságát kőkoloncok közé hú-
zott láncok is emelték.70 A parkozott udvar felé oldottabb formákkal, íves 
nyiláslezárásokkal, fonatos mellvédekkel közelebb jár fiatal kora Neumann-i 
világához. 

Az épületnek legmesteribb része az alsótábla terme — a mai kongresszuste-
rem —, ahol nemcsak a belső tér törését, hanem kedvezőtlen térarányát 
(kb 1:3:1) is meg kellett oldania. A kilenc tengelyű terem mennyezetét három 
nagy kazettával tagolta, melyeknek kerek tükrei oldják a ferdeséget. A középső 
három axisban helyezte el — a karzati szintnél alacsonyabbra a királyi 
páholyt, melynek páros oszlopokból alkotott kolonnádja megtöri az egyhangú-
ságot, és a páholy mélységével növeli a terem szélességét. Velük szemben a 
karzat dőlt konzolpillérjeit is függőlegesekkel vá l t j a fel. (17. 18. kép) 

A karzat az aranymetszés osztásában van. A magasabb alsó rész gazdag 
tagozású térrétegében játszódik le a terem funkciója, a szerényebb felső régió 
a légtér, a nézők helyeivel. Az eklektikus terekben általában a lábazatként 
kezelt szerényebb térréteget szánták a tulajdonképpeni funkciónak, míg az 
uralkodó archi tektúrájú felső rész a - többnyire akusztikailag és fűtés-
technikailag hátrányos magasságú — légtér. 

A karzat konzoljainak alakja majdnem tökéletesen megegyezik a bécsi 
„Magyar ház", az egyesített magyarországi és erdélyi kancellária kapuzatainak 
erkélyét hordó konzolokkal, melyeket Hillebrandt közel egyidőben tervezett.71 

(9., 10. kép) 
II . József reformjai az egész birodalomban nagy építkezésekkel jártak. En-

nek következtében a fővárossá előlépett Pest-Budán is nagy volt a munkaerő-

68 Paulinyi 13, 14. kép. A 113. j. szerint a folyosó később épült volna. A ferencesek 
felé néző szárny mélysége 11.25 m, a Sütő utcaié hozzáépítés nélkül 13.25 m, azzal együtt 
15, 6 m. E méretekből is látszik, hogy az említett helyszínrajzokon a szárnyat a folyosó-
val együtt ábrázolták. Mivel nem valószínű, hogy az akkori pénzügyi viszonyok mellett 
az 1786-ban elkészült és funkciója szerint még nem is használt épületet 1788-ra már 
átépítették volna, nyilván Hillebrandt átalakításából származik. 

69 Magyar Hírmondó 1792. jún. 12-i száma „Rakva volt ebben az egész folyosó, mind-
két nemű Hallgatókkal. Közepe tá ján a ' folyosónak egy királyi nézőhely szemléltetett. 
Ebben volt a ' F . Királyné, Ferdinánd Fő Hgel együt t . " 

70 OL. T. 60. 152/3 sz. terve az Úri utcai homlokzatot ábrázolja „Joseph Hil lebrandt 
Ans 1784" aláírással. A I I . emelet későbbi átépítése mia t t lemondtunk az a t t ika vissza-
állításáról. Ma már úgy érezzük, hogy úgy az att ika, min t a templom segmensíves t im-
panonjának rekonstrukciója homlokzati szempontból feltétlenül szebb lett volna. 

71 Lengyel Géza: A bécsi magyarház Magyar Iparművészet 1913. évf. 48 — 49. o. 78 — 
79. kép. 
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9. kép. F . A. Hillebrandt: Bécsi „Magyar ház" erkélye 



10. kep. I r a t t a r az alsotabla termeben, restauralas előtt 



11. kép. Landes Bau Direct ion: A volt klarissza zárda átalakítása a Helytar tótanács részére 
földszint: alaprajz (1793) 

és építőanyaghiány, hiszen a középítkezésekkel kapcsolatban a magánépítke-
zések is nekilendültek. Ennek ellenére a klarissza kolostor átépítése a meg-
felelő ütemben haladt. Téli időszakban fogtak neki, s bár a koronauradalmak 
az ígért épületfát nem szállították le,72 a templom levéltárrá való átalakítását 
1784. ápr. 30-ára befejezték,73 s a Curia is elkészült az aug. 20-i határidőre.74 

Az Országház átépítése már nehezebben ment. A dicasteriumok és az 
építész mindent elkövettek, de a szakemberhiányon az Oberhofbaudirection 
sem tudott segíteni.75 Kaunitz is tudomásul veszi, hogy a határidőket betartani 
nem lehet.78 A nehézségek ellenére 1785 végén befejezték az Országházat is. 

A szomszédos ferencesek 1786. június 22-én osztoztak a klarisszák sorsában. 
A kolostort hivatali célokra vették igénybe. Az elhelyezendő hivatalok és a 
tervek többször is változtak, végül is Heppe Szaniszló építési igazgató alakí-
to t ta át a provinciális tábla és a főlevéltár számára. 

A rendház feloszlatásával megszüntették a körülvevő gazdasági udvarokat 
és kerteket. A keleti oldalon a Sütő utcát kiszélesítették, a délre fekvő nagy 

72 Kapossy 790/136. 
73 Kapossy 790/23. 
74 Paulinyi 100. j. 
75 Kapossy 795/122. 
76 Kapossy 790/24 Kauni tz közli, hogy a kért 70 kőművest nem tudják a budai épít-

kezésekhez íeküldeni. 
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kertből és a Ferences közből pedig ú jabb közteret alakítottak ki. Egyedül az 
Űri utca felé maradt meg a zárt udvar a tűzifa tárolására. 

Az ú j térre, melyet Ferences térnek vagy Országház térnek is neveztek, épí-
tet ték fel a Vár ú j kút já t , mely a svábhegyi vízvezetékből táplál t Szenthárom-
ság téri víztározó vizét kapta.77 A márványból faragott díszes manzárdtetős 
kútépítményről78 a teret K ú t térnek is hívták. A vízvezetéket a veszprémi 
Turnier Henrik építette át, akinek 1790-ben adományozott nemesi címere az 
egyik budai ku ta t ábrázolja.79 

A többi hivatal közül az udvari kamara a volt jezsuita szemináriumban és 
kollégiumban,80 a helytartótanács a jezsuita akadémián,81 a katonai főparancs-
nokság a királyi palotában nyert elhelyezést. A karmeliták templomát szín-
házzá, kolostorát kaszinóvá építették át.82 A városban megjelentek a tárnok-
mesterek palotái mellett a hivatalnoki nemesség szerényebb copf lakóházai, 
melyek annyi pusztulás után még ma is copf jelleget adnak a Várnak. 1784-
1797-ig 323 ú j ház, 60 emeletráépítés a 121 toldalék épült Budán 1 325 887 F t 
értékben,83 mikor az ország összes adója évi 5 440 000 Ft-ot t e t t ki. A magán-
építkezésekhez járultak még a városi közmunkák és építkezések is, az állam 
által végzett átalakításokkal együtt a beruházások megközelíthették a két-
milliót. A Vár 182 háza közül 118-at érintettek a munkák. 

II . József látva az erőszakos uralkodása által keltett általános elégedetlensé-
get, 1789. december 18-án kelt magyar és német nyelvű rescriptumában (ta-
lán az első magyarul írt királyi leiratban) megígérte a panaszok orvoslását és 
az alkotmányos kormányzást,84 de a halálával megindult jégzajlás majdnem 
elsöpörte a Habsburg-birodalmat is. Odalettek a balkáni hódítások és az ottani 
népek felszabadítása is. Odalettek a reformok, de a nemesség reményei is egy 
független, köznemesi királyság megalapítására. Végül a francia forradalomtól 
megrettenve kibékült az uralkodóház és a nemesi nemzet, hogy ezáltal ú jabb 
félszázadra biztosítsák a feudalizmus reformoktól megtámogatot t uralmát. 

Ez a földindulás érintette a budai Országházat is. A parlamentet még ide 
hívták össze, de nemsokára visszavitték Pozsonyba.85 A Curiát visszakapta 
Pest,86 a ferencesek rendházába a királyi palotából kiszorult katonai parancs-
nokságot helyezték el, a feloszlatott provinciális tábla helyére. A kormány-
székeket is Pestre akarták áthelyezni, az egyetemet pedig Pestről Nagyszombat-
ba vagy Esztergomba.87 A királyi helytartó székhelyét viszont Pozsonyból a 

77Zakariás G. Sándor: Adatok a budavári kutak történetéhez. Bud. rég. XVII. k . 
314. o. 

78 Vályi András: Magyarország leírása. Buda 1796. 331. o. , ,új és márványból faragott 
kú t 

n'Korompay György: Veszprém. Bp. 1956. 47. o. 23. kép. 
80 Paulinyi 35Ó. o., Horler I. k. 356, 588. o. 
81 Horler I . k. 589 o. 571. kép. 
82Horler I . k. 4 7 9 - 4 8 7 . o. 438 — 444. kép. 
83 FL. Loc. Ant. 655. f. 103 — 108, 128 — 166. alatt a városi tanács 1790. okt. 27-i 

felségfolyamodványa, a városi számvevőség 1791. szept. 27-i kimutatása ós a tanács 
1792. júniusában kelt ú jabb folyamodványa. 

81 Marczali 59. j. id. mű, I I I . k. 556. o. 
85 Gvadányi József: A mostan folyó országgyűlésnek satyrico-critice való leírása. Lipsia-

Pozsony 1791. 
86 FL. Loc. Ant 655. f. 86 — 87 még az interregnum idején kérte a pesti tanács „Felséges 

Haza ! Tekéntetes Nemes Rendek 1" megszólítású „alázatos Ins tant iában" a Curia Regia 
visszahelyezését. 

87 Domanovszky Sándor: József nádor iratai Bp. 1925. 61 —63. o. 
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királyi palotába vitték át, s ezzel a főherceg nádor 150 főnyi udvartartása 
kárpótolta a várost88 a régi rezidenciák ragyogásáért. Komoly értékű képtárát 
mostanában rekonstruálta Garas Klára,89 a trónteremben rendezett fogadások 
és hangversenyek a társadalmi élet fénypontjai voltak. 

Ez a sok áthelyezés nagy építkezésekkel járt volna, amiről a francia háború 
miatt szó sem lehetett, az áttelepítések egy része már csak emiatt is elmaradt. 
A Helytartótanácsot a Curia helyére, az Úri utcai szárnyba helyezték át, de az 
udvarba tervezett keresztszárnyra és az egyemeletes szárnyak kétemeletes ki-
építésére már nem volt pénz.90 (11., 12., 13. kép). Ehelyett a ferences épüle-
tet kapták meg, a katonai parancsnokságok pedig a karmeliták kolostorát 
foglalták el. 

A Pozsonyba visszatért parlament termeit városi vigadónak használták. 
II . József a városi tanács kérelmére már korábban hozzájárult, hogy tánc-
mulatságokat, a redutokat az Országházban tartsák meg.91 Először csak a kis-
termet engedték át, de később az összes termeket használták. 1822-ben Scliams 
már oldalhelyiségeket is említ.92 Az 1833. évi szerződésben nagyterem, kis-
terem, ruhatár, étkező képezi a bérlemény tárgyát.93 Az ebédlőt a felsőtábla 
déli oldalához, a nagyterem és a volt sekrestye közé építették be, földszintjének 
nyitott árkádjait csak 1893-ban alakították át szobákká.94 A báli termek nép-
szerűségének az volt az oka, hogy táncmulatságokat, hangversenyeket minden 
jobb vendégfogadóban lehetett tartani, de az akkoriban oly népszerű álarcos-
és jelmezbálokat csak i t t , a városi redutban.95 

A regnicolaris levéltár helyiségei az árkádokra nyíltak, s nemcsak sötétek 
voltak, hanem a rosszul szigetelt teraszok miatt be is áztak.96 Ezért a loggiák 
fölé, az első emeleten bádoggal fedett helyiségeket építettek, melyek a hom-
lokzatot elcsúfították ugyan, de a beázásokat megszüntették. (14., 15. kép) 

A budai reduttermek az összes pest-budai tánctermeket felülmúlták, amíg 
Pollack pesti vigadója fel nem épült.97 Ezért 1833-ban, a termek pompájának 
emelésére a meglevő falikarok mellé 11 aranyozott facsillárt készíttettek. 
A nagyterem 3 csillárjának 132 gyertyájával fokozták a világítás fényerejét.98 

A Helytartótanács a tervezett toldalék elmaradása miatt állandó hely-
hiánnyal küzdött. 1817-ben József nádor a két volt kolostor közé, az Úri utca 

88 Rosier (János Kristóf) : Kalender von Ofen und Pest f ü r 1809. Pest, Hartleben 1809. 
37. o. A 35. o. szerint B u d a 22 500 lakosából a dicasteriumi tisztviselők, a katonaság, 
a klérus és ezek szolgái 5000 főt tesznek ki. 

89 Garas Klára: A budai vár egykori képgyűjteménye Bp. 1968 kiállítási katalógus. 
90 Az átalakítási tervek OL. T. 62. 500 1 — 3. sz. alatt , az elmaradt keresztszárny tervei 

T. 62. 501 1 — 2. sz. a la t t . 
91 FL . 2.D. 383/1786 Locumtenentialia 11. 9bris 786. 
92 Franz Schorns: Vollständige Beschreibung der königl. freyen Haupt Stadt Ofen in 

Ungern. Ofen 1822. 418. o. 
93 Gárdonyi Albert: A budai országházterem múlt ja História 1929. évf. 7 — 8. sz. 
94 FTT. 26 753/1893 —III . ép. eng. Fodor Is tván kőművesmester részére. 
95 FL. Locumtenentialia 2/1787. 1787. jan. 1-én kelt végzés. 
06 Paulinyi 112. j. 
9 ' Gemälde von Pesth und Ofen mit ihren Umgebungen . . . Pesth 1837. ,, . . . die 

Redoutensäle des städtischen Theater-Gebäudes in Pes th durch ihre räumlichen und 
architectonischen Effect n icht auch diese Säle in Hintergrund stellte" 

98 FL . BMT. 136. terv 1833. IX. l . A Landesbaudirection anyagából. A gyenge kézzel 
rajzolt terv szerint készült 
1 csillár 9' magas 5' á tmérő á 60 gyertya 
2 csillár 7' magas 4' á tmérő á 36 gyertya 
8 csillár 5' magas 3' á tmérő á 18 gyertya 
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12. kép. Landes Bau Direction: Toldalék a Helytartótanács részére. Helyszínrajz 

vonalában összekötő szárnyat akart építtetni, de ez anyagi okokból csak 
az 1822 — 23. években valósult meg, az Országos Építészeti Főigazgatóság 
tervei szerint." A jó arányú, egyszerű klasszicista épület sávozott földszint 
felett lizénákkal és párkánnyal keretezett I. emeleti és szalagkeretes II. emeleti 
ablakokat mutat. A l i tengelyes, monoton ritmusú homlokzat köti össze a 
templom tömegét a volt ferences épület görög ión fapilléres in antis homlok-
zatot kapott nyúlványával100. (16 kép) 

Az 1848. évi törvényhozás az országgyűléseket Pestre helyezte át. A dicas-
teriumok munkáját a felelős minisztériumokra ruházták, melyek jórészt a 
kormányszékek épületeit vették igénybe. A Helytartótanács számvevői épü-
letében, az egykori ferenceseknél kisebb átalakításokat is végeztek a Vallás-
és Közoktatási Ministérium hivatali szobáinak kialakítására.101 

Az 1849. évi ostromban kisebb károkat szenvedett az épület. Az Országház 
utca 26. sz. hivatali lakóháznak leégett a fedélszéke, az Országház tetejének 
egyharmadával együtt. A károk helyreállítása iránt még Debrecenben intézke-

99 Paulinyi 42 — 43. o. 15. kép. 
100 Horler I . k. 5 6 4 - 5 6 5 . o. 5 5 1 - 5 5 2 . kép. 
101 OL. H. 37. Közmunka és Közlekedési Ministerium 1848. év 192/1—4. sz. 
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13. kép. Landes Bau Direction: Toldalék a Helytartótanács részére. Alaprajzok ós kereszt-
metszet 

det t a kormány, s azokhoz azonnal hozzá is fogtak.102 Az ú j állószékes fe-
délszék muta t ja a tetőszerkezetek terén mutatkozott fejlődést. 

Az abszolutizmus idejében a Statthalterey Abtheilung, majd a visszaállított 
Helytartótanács használja az épületeket, lényegesebb átalakítás nélkül. 

A kiegyezés újból a szakminisztériumok rendszerét vezette be. A korszerű 
fejlődéssel párhuzamosan növekvő állami feladatok az államapparátust erősen 
megduzzasztották, s így az ú j minisztériumok a régi épületekbe már nem 
fértek bele. A Helytartótanács épületét három minisztériumnak szánták, a 
belügyi, közoktatásígyi és közlekedési-közmunkaügyi tárcáknak, s ezeken kívül 
itt maradtak volna a levéltárak is. A hivatali szobák egy részét lakóházakban 
helyezték el. 

A Közlekedés- és Közmunkaügyi Minisztérium 1869-ben Kauser és Frey 
építészeket bízta meg az Országház bővítésével. A tervezők a ferencesek 
Országház utcai szárnyának lebontásával és a Ferences tér elépítésével az 
utcavonalban háromemeletes épületet emeltek (Országház u. 30 32. sz.) 
eklektikus homlokzattal, az Üri utca felé a kolostor nyugati homlokzata elé 
egymenetes, kétemeletes szárnyat húztak, mely ívesen csatlakozott a temp-
lomhoz és a klasszicista irodaszárny kiképzését kapta. A tárca a terveket 
1869. május 9-én fogadta el, és részletes költségvetés hiányában, az ügy 
sürgőssége miatt, egységáras versenytárgyalással adták vállalatba.103 

102 OL. m.e. 1849. év 1/1 — 2. sz. 
103 Paulinyi 44 — 48. o. 
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A város tiltakozott a Ferences tér elépítése ellen, kifogásolta, hogy az ott 
álló közkút hozzáférhetetlen lesz, és hogy a reduttermeket sem fogja használ-
hatni. Az igazságügyminiszter peres eljárás helyett egyezséget javasolt. Buda 
15 000 Ft vételárat kapott, a minisztérium vállalta, hogy a Lant utcában és a 
Bécsi kapu téren új kutakat épít, és a termeket a saját használat biztosítása 
mellett továbbra is átengedi a városnak. 

Az egyezség alapján az építkezés 1870-ben megindult, 1872-re befejeződött, 
éspedig 100%-os hiteltúllépéssel. A rosszul számított helyszükséglet miatt 
azonban csak a belügyi és kultusztárcákat lehetett benne elhelyezni. Ezen-
kívül az 1871. január 26-án szervezett Országos Levéltárat fogadta be, mely 
az összes állami intézmények és a bécsi kancelláriák iratanyagát egyetlen 
intézetben egyesítette. Helyét az Országház u. 3 0 - 32. sz. ház alagsorában 
jelölték ki, de ennek nedvessége miatt az országgyűlési termekbe vitték át. 
Állítólag ekkor cserélték ki fafödémét szegecselt vastartók közé rakott csapos 
gerendákkal. 

A minisztérium így a reduttermek használatára tet t ígéretét nem tudta 
teljesíteni, de nem építette meg az ígért két közkutat sem, hanem csak egyet, a 
mai Kapisztrán tér közepén. Öntöttvas kútfigurája a Louvre-ban őrzött Gabii 
Artemisz másolata, négycsurgós talapzata inkább a romantikát idézte. 
A Kapisztrán-szobor felállításakor a mai Hess András térre vitték át, majd Ince 
jrápa szobrának felállításakor innen is eltávolították. Hosszas vándorlás után 

mialatt talapzata is elveszett végre a lebontott Úri utcai toldalékszárnj 
helyén létesített kis parkban állították fel, Pfannl Egon tervei szerint. 

Ä kultuszminisztérium távozása után az Úri utcai szárnyban a Közigazgatási 
Bíróságot helyezték el, de 2,5 m belmagasságú emeletét 1,6 m-rel megnövelték, 
és szegecselt tartók közti csaposfödémmel fedték le.104 A magasabbra vett 
ablakok a homlokzati arányokat megváltoztatták, az eredeti ablakméretek a 
templom átépített homlokzatán láthatók. 

A levéltár és a bíróság kiköltözése után, 1923. évben már csak a belügyi tárca 
maradt az épületben, de mégsem fért el benne. Ezért az Országház u. 30 32. 
szárnyat 1923-ban Tőry és Pogány tervei szerint emeletráépítéssel bővítették. 
Az utca felé egy emeletsor épült, képszéknek kiképezve, a rizalitok ablakai közt 
,,S" alakú álló konzolokkal. Az udvar felé két emeletet húztak, két nyitott 
árkádú toronnyal, melyek nyílásaiban a telefon légvezetékeinek porcelán 
csigáit sorakoztatták.105 A földkábelek bevezetése után e felépítményeket le-
bontották,106 a szárny lapos tetejét 1942-ben tetőszékkel fedték be.107 Az állandó 
helyhiány leküzdésére az Úri u. 49. szárny szép földszinti folyosóját szobákra 
osztották fel, s a barokk termekből rabicoltak el keskeny középfolyosót.108 

Végül a ferencesek udvari szárnyára középfolyosós elrendezéssel második 
emeletet húztak.109 

E munkánál sokkal nagyobb jelentőségű volt az országgyűlési termeknek 
a helyreállítása, amit (Kismarty) Lechner Jenő tervei szerint végeztek el 

io4 F T T 24 942 /1898- I I r . sz. ép. eng. Virágh kir. főmérnök és Bamberger Alfréd 
építőmester aláírásával. 

103 FTT. 109 965/1923 —III. sz. ép. eng. Báthory és Klenovits eég részére. 
ice F T T sog 967/1937. sz. ép. eng. 
107 FTT. 330 887/1942. sz. ép. eng. Králik László tervező építész részére, módosított 

engedély 332 434/1943. sz. Mindkét terv kivitelezői aláírás nélkül. 
íos pTT. 306 027/1935 —III. Riva József tervező és Pázsy József építőmester részére. 
109 Építési engedélye nincs. Dr. Kapocs Ferenc szíves közlése szerint 1936-ban engedély 

nélkül épült. 
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Iá. kép. Az Országház udvari homlokzata restaurálás előtt 

1928 1929-ben. Az alsótábla belső architektúrájának lehető teljes megtartása 
mellett kénytelen volt bizonyos változtatásokat végrehajtani. A magasabbra 
épített ú j födémre az egykori metszetekből110 ismert kazetta-osztásokat rakta 
fel, de jóval erősebb plasztikával és részletképzéseiket saját formavilágából 
merítette. A terem keskeny oldalának hatalmas hengeres kályháit nem pró-
bálta visszaállítani, mivel ehhez minden adat hiányzott, s a kályhák is már 
feleslegesek voltak, hanem helyükön végigvezette a karzatot. A két lépcső-
házat eredeti állapotába állította vissza, az oldaltermeket, valamint a beren-
dezési tárgyakat és világítótesteket egyéni stílusában tervezte meg. Ez tulaj-
donképpen az akkor Európa-szerte fel támadt klasszicizmusnak111 nemzeti ízű 
változata volt, melyet a tervező „Palatínus stí lusnak" nevezett. Bár az ú j 
részletek közel állanak Hillebrandt kiképzéseihez, könnyű felismerni Lechner 
jellegzetes formanyelvét, a nyúj to t t fogrovatokat, a haj lo t t levelű forgó rozet-
tákat . A hiányosan fennmaradt copf falfestések rekonstrukciója helyett fehér-
szürke-halványzöld színek finom pasztell árnyalataival festette be a felületeket, 
és diszkrét aranyozással emelte ki az építészeti dominánsokat. (17., 18., 19. kép) 

A munkákat az ellenzéki napisajtó pergőtüze kísérte, de a „belügyi vigadó-
nak" csúfolt terem, Hillebrandt remeke, a magyar késő barokk egyik legsikerül-

110 Horler I . k. 365. kép. 
111 Az 1928. évi genfi Népszövetségi Palota tervpályázatára beküldött és különösen 

a díjazott tervek túlnyomó többsége klasszicista volt. 
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15. kép. Az Országház udvar i homlokzata restaurálás u tán 

tebb belső tere, hoszú ideig tartó méltatlan használat után újra régi szépségében 
ragyoghatott.112 

A hivatalok berendezési tárgyaiból alig maradt ránk valami. Ezeket az 
Országos Levéltár vi t te magával 1923-ban. Az igazgatóságon levő Mária 
Terézia-stílusú bútorok még Pozsonyban készülhettek, két aranyozott álló 
kandallóóra budai órások munkája. Szintén i t t készült az a bőr karosszék, 
melyet a hagyomány József nádor elnöki székének tar t . Ezeken kívül még pár 
szerényebb irodabútor is található.113 Pár igényesebb bútordarab terve is 
ismeretes, melyeket Ullinger András pozsonyi asztalos készített.114 A könnyed 
Louis XVI. formák a klasszicizmus gyors elterjedését mutat ják. 

A Lechner-féle berendezés zöme is elpusztult, a nagy üvegcsillárok és fali-
karok kivételével, melyeket 1949-ben az akkor őrizetlen és gazdátlan termek-
ből a pesti Megyeházára vitték át, ahol Hild János tervezte közgyűlési termet 
világítják. 

112 Szónyi Ottó: Az egykori budai Országház helyreállítása, História 1929. évf. 6. sz. 
„Magyar műemlékek" melléklete, Szepesy Sándor: I I . József budai országházának helyre-
állítása, Magyar Építőművészet X X I X . évf. 5. sz. 1 —15. o., Jenő Lechner (mit einer 
Einleitung vom Künstler) Genf. 1930. X X I . o. 69 — 72. kép. Paulinyi 49. o. Az egykori 
fotók szerint a karzat balluszterét nem bonto t ták le, (10. kép) amit ácsolt „szőrös" geren-
daváza is bizonyít. 

113 Batári Ferenc: Levéltáraink műemlékjellegű berendezése. Levéltári Szemle, 1971. 
1 - 3 . sz. 123-129 . o. (6 képpel) 

114 OL. T. 62. (E —44 Aed 1785-37 — 3) tervek. Dr. Szabolcsi Hedvig: Magyarországi 
bútorművészet a 18—19. század fordulóján, Bp. 1972. 30—35. o. 174, 224, 232. kép. 
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16. kcp. Üi i utcai homlokzat az átalakított templommal és összekötő szárnnyal 



Ii. ki'p. Az alsótábla terme a királyi páholy felé nézve 

TUDOMÁNYOK HÁZA 

Az épületkomplexus az 1945. évi ostrom alkalmával jóval kisebb pusztulást 
szenvedett, mint 1686-ban.115 Az Úri utcai szárny fedélszéke és fafödéméi ki-
égtek, a templom teteje és csehkupolái elpusztultak, a felsőtábla faszerkezetei 
és belső kiképzése is tűz áldozata lett, a déli udvari szárny összes födémé le-
szakadt. Különösen a fedélhéjazatokat, a homlokzatokat és az ablakszerkezete-
ket tépázta meg az ostrom. Szerencsére az alsótábla-szárny pár kis kaliberű 
gránáttalálattal és a légnyomástól lesodort cserépfedéssel megúszta. 

A további romlások megakadályozására sürgető feladatként jelentkezett az 
épületcsoport lefedése. 1949-ben Meczner Lajos művezetésével a leégett tetők 
helyett korszerű, kötőgerenda nélküli fedélszékeket építettek, szegezett palló-
rácsos szaruzatokkal, ahol vonóvasakkal vagy vesbetonszerkezetekkel vették 
fel az oldalnyomást. A tetőket hódfarkú cserepekkel fedték be. 

Az állagmegóvás közben lebontották a későbbi zavaró toldalékokat. 
Az Uri utca 53. sz. íves épületszárny a ferencesek eredeti homlokzatát ta-

kar ta el, a 28. sz. udvarában levő toldalék az alsótábla belső homlokzatának 
szimmetriáját zavarta, a 30 32. sz. épület felső emeletei pedig kiestek a Vár 

,15Gerő László: A budai Vár helyreállítása, Bp. 1951. 54 — 58. o. 
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18. kép. Az alsótábla terme az utca felé nézve 

léptékéből, a két oldalrizalit elátávolítása is a tömeg csökkentését célozta, de 
egyúttal a középső udvar sivár és heterogén szárnyaira adott betekintést. 
A Mária Magdolna-templom gótikus oldalkápolnájából előkerült falak és tám-
pillérek bemutatására ezekkel együtt lebontották a ferences kolostornak a 
templomhoz csatlakozó lépcsőházát is. 

A felszabadulás után a Vár szerepe gyökeresen megváltozott. Addig a királyi 
palota, a négy csúcsminisztérium és a diplomáciai testületek házai előkelően 
zárt negyedet alkottak, melyben a főnemesi paloták és a plutokráciának polgár-
házakból átalakított int im és elegáns lakhelyei múlt század végi bérkaszár-
nyákkal és teljesen lerongyolódott régi házakkal váltakoztak. Az ú j kormány-
zati negyedet a Parlament körül alakították ki, az itteni miniszteriális épületek 
közé telepítve a Várból lehozott tárcák székházait. Ezeket követték a követ-
ségek is. A funkció nélkül maradt Várat pedig tudományos és idegenforgalmi 
negyednek jelölték ki. 

Épület tömbünkbe először a Budapesti Történeti Múzeumot akarták elhe-
lyezni. E célra a Szerecsen-házat helyre is állították, és a romos szárnyakba a 
Várnegyed egész területén folyó feltárásokból előkerült faragott köveket 
hordták össze. Időközben a múzeum végleges ot thonának a volt királyi palota 
déli szárnyát jelölték ki, a volt belügyi épületeket — miután az Úri u. 47. és 
Országház u. 28. számú két középkori lakóházat végleg leválasztották róla -
a Magyar Tudományos Akadémia kap ta meg, társadalomtudományi intéze-
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19. kép. A két országgyűlési terem közti lépcsőház 



teinek elhelyezésére. Az Országháza termét tudományos kongresszusok meg-
tartására állították helyre. 

A helyreállítási munkákat a KÖZTI tervezte, az Országház utca 30 32. 
sz. kivételével, mely a VATERV tervei alapján készült.136 

A restaurálás általában az eredeti állapot visszaállítását célozta, összeegyez-
tetve a mai igényeket az adottságokkal. (20. kép) A homlokzatok kiképzésén 
nem változtattak, de hatásuk mégis más lett, mert a kávákba helyezett egyrétegű 
barokk ablakok elől eltávolították a falsíkra ültetett kifelé nyíló gerébtokos 
szerkezeteket. Ezáltal a homlokzatok visszanyerték eredeti, mozgalmasabb 
plasztikájukat és erőteljesebb árnyékhatásukat.117 Ez t — a pusztulás mérté-
kétől függően — új Teschauer-ablakokkal vagy az eredeti szárnyak mögé 
szerkesztett belső ablakréteggel oldották meg. Mivel az alsótábla nyílászárói 
alig szenvedtek károsodást, ezeken változtatás nem történt. (8., 16. kép) 

A középkori házak teljes pusztulása csak a Szerecsen-ház csekély részlet-
képzését kímélte meg. A felső emeletek kiváltása és a barokk előfalazás lebon-
tása után a földszint lesarkítását, az emeletet hordó konzolos ívsort, a felette 
levő könyöklőt és sarokarmírozást be is mutatták, nyers betonnal egészítve ki 
az értelemzavaró vagy szerkezetileg hiányzó csorbulásokat; a pótlásokon 
látható a zsaluzódeszkák lenyomata. Az ívsor alatti falsíkon a gótikus nyílások-
nak nyomát sem lehetett találni, ezért a copf ablakkeretet helyezték vissza, 
némileg leegyszerűsített tagozatokkal. (2. kép) A 47. sz. udvarából látható 
kétemeletes sarokarmírozás még bemutatásra vár. 

A barokk templom lebontott tornyát alacsony felfalazással és sátortetővel 
jelezték, leszakadt boltozatait visszafalazták, és 3 déli ablakát a padláson 
talált törtvonalú és csigás töredékek alapján - rekonstruálták, és a földszint 
befalazott árkádjait megnyitották. (5., 6. kép) Az 1784. évi felmérés a befala-
zott állapotot mutatja, de mivel az elfalazás nem volt kötésben a pillérekkel, 
s a templomablakok magasságának utólagos csökkentése is megállapítható volt, 
az árkádok eredetileg nyitottak lehettek. A felosztott templomtér falai, bolto-
zatai, ablakai és többi homlokzatai változatlanok maradtak. 

Az alsótábla udvari homlokzatán funkcionális okokból az összes vakablako-
kat megnyitották. A barokk ablak vakablak egyenértékűségének konvenciója-
melyet felfestett ablakosztások igyekeztek hihetőbbé tenni a mai szem 
számára úgyis elfogadhatatlan. (14., 15. kép) 

A nyomasztó helyigények kielégítésére az Országház u. 28. sz. udvari 
szárnyát az 1793. évi bővítési tervek szellemében kétemeletesre építették ki, a 
kiégett felsőtábla termében pedig visszaállították a födémeket. 

Az alsótábla termét korszerű berendezésekkel, tolmácskészülékkel, hang-
erősítéssel, dia-, film- és írásvetítővel, légkondicionálással látták el. Ezeknek 
technikai helyiségei számára a társalgó folyosót felosztották, ahol ipari televí-
zión követi a szinkrontolmács az előadót. A királyi páholyok architektúrája 

116 Az állagmegóvást Meczner Lajos, a BTM. elhelyezését Ricdelmayer Gyula tervezte, 
a végleges helyreállítás torvezői a klarissza tömbnél Borsos László, Űri u. 51—53. sz.-
nál Kacziba Ferenc, Országház u, 30 — 32. sz.-nál Dragonits Tamás, a kongresszusi terem 
belső építésze Németh I s tván A KÖZTI társtervezőit lásd Borsos László: Az MTA buda-
vári kongresszusterme, Magyar Építőművészet 1972. évf. 6. sz. 

117 A XVII I . sz-i épületábrázolásokon sehol sem látni falsíkon ülő ablakszerkezeteket, 
a század végén jelennek meg a külső tokok ós szárnyak. .Tói megfigyelhető a fokozatos 
áttérés Canaletto 1767— 1 78Ó közt festet t varsói látképein. (Mieczyslaw Wallis: Cana-
letto Warschaus Maler, Warszawa 1954). 

88 



változatlan maradt . A fűtést négy ideiglenes kazánház látta el, ma a távfűtési 
hálózatból kapják a hőenergiát, ezért a Szerecsen-ház udvarán szabadon álló 
kéményt lebontották. 

Az Országház utcai épületek összekapcsolása funkcionális szempontból fel-
tétlenül szükséges volt, a kongresszusi terem büféjét és a telefonközpontot is 
itt lehetett legjobban elhelyezni. A tervező az összekötő szárny áthidalásszerű 
megoldását kereste, acél-üveg ablakfelületek közt kőburkolattal, szalagsávos 
elrendezéssel. 

A templomi falfestéseken kívül az Űri utca 49. sz. első emeletén is feltárták 
a Curia két tanácstermében a szobafestés töredékeit, melyeket a Helytartó-
tanács beköltözésekor átfestettek. A maradványokat restaurálták, és a vissza-
állított teremben a hiányzó részeket szkematikusan festett pannókkal egészí-
tették ki. E szárny főlépcsőházában»hatalmas méretű falfestmény készült, 
Bernáth Aurél lenyűgöző hatású kompozíciója. 

Kauser és Erey épületének lebontott I I I . emelete helyett manzard beépítés 
készült az üzemi étkeztetés helyiségei részére. Az épülettömb lezárása az el-
pusztult ferences templom helyén tervezett romkert felé ma is megoldatlan 
probléma. 

ESEMÉNYTÖRTÉNET 

A középkor három évszázadának és a hódoltság korának eseményeit alig lehet 
épülettömbünkhöz kapcsolni. A hiányosan ránk maradt okmányanyag leg-
feljebb adásvételeket, házfelosztásokat ad hírül. Megismerjük a háztulajdono-
sokat, kik közt iparűző polgárok, gazdag főnemesek és királyi vérből származó 
trónkövetelők egyaránt találhatók. A Gara testvérek osztozkodási szerződése 
egyike legalaposabb középkori házleírásainknak. A török időkről szóló adataink 
még hiányosabbak. 

A barokk szerzetesrendjeinek ingatlanszerző törekvéseit az építéstörténet 
során már érintettük, hasonlóképpen a hivatalok kialakulását és a történeti 
fejlődés, illetve a Parkinson-törvény szerinti növekedés folytán fellépő ú jabb 
helyiségigények kielégítését is. A felszabadulás előtti 160 esztendőben innen 
irányították az ország történetét. 

Kisebb szerepet játszottak az országgyűlések tar tására épített termek. Az 
első diétát 1790. június 10-ére, 25 éves parlament nélküli kormányzás lezárá-
sára hívták össze, 260 évvel az utolsó budai országgyűlés után. I I . József 
halála után a dinasztia fenyegetett helyzetét a nemesség a királyi hatalom 
megnyirbálására és sa já t osztályuralmának megerősítésére akarta felhasználni. 
Ű j hitlevél biztosította volna az alkotmányt, melynek sokáig tárgyalt szövegét 
augusztusban nyúj to t ták át Lipótnak, a trón várományosának. II . Lipót nagy 
áldozatokkal a török hódításról való lemondással — tisztázta a helyzetet, 
elszigetelte a nemességet, október 20-án a koronát és az országgyűlést Pozsony-
ba rendelte, ahol november 15-én, sa já t nevenapján megkoronáztatta magát, 
megesküdve anyja félévszázados hitlevelére. 

A francia forradalom hatására a következő diéta már békésebb lefolyású 
volt. Az 1792. május 22-ére összehívott országgyűlés megkoronázta I. Ferencet 
és hitvesét, a háború folytatására katonát és adót szavazott meg, miközben a 
termekben a gyűlések táncmulatságokkal váltakoztak. Június 26-án az ország-
bíró az üléseket , ,bérekesztvén 's egymástól öröm könnyhullatások között 
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elválánk".118 Ezzel a feudalizmus és az abszolutizmus további ötven évre meg-
erősítette reformoktól megtámogatot t uralmát. 

A következő diétákat Pozsonyban tar to t ták , bár József nádor minden alka-
lommal javasolta, hogy Budára hívják össze. Az 1805. évi országgyűlés előtt 
még azzal is érvelt, hogy ha a király Pozsony mellett döntene, az ottani ter-
meket kályhákkal és kettős ablakokkal (Doppelfenster) kellene ellátni.119 

Eszerint a budai termek egysoros ablakait erre az időre már megkettőzték. 
I . Ferenc azonban inkább engedélyezte a téliesítés költségeit. A Pozsonyban 
összeült országgyűlés azonban a francia hadak közeledtére határozat nélkül 
feloszlott. 

Az utolsó országgyűlést 1807. április 10-től december 10-éig ta r to t ták e 
termekben. A nádor további ily irányú javaslatainak emléke egy dá tum 
nélküli litografált alaprajz, mely a két termet amfiteátráhsan elrendezett pad-
sorokkal ábrázolja.120 A sokszorosító Trentsenszky-nyomda 1825 1837-ig mű-
ködött , a terv ez időszakban t a r t o t t országgyűlések egyikének Budára való 
összehívását célozhatta.121 

Az 1830. és 1843 44. évi országgyűléseken ismét felvetődött, hogy a parla-
mente t az ország központjába kellene áthelyezni. Az 1843. szept. 14-iki ülésen 
Szatmár, Turóc és Ugocsa megyék képviselői a ,,már fennálló budaiban kíván-
ják az országgyűléseket megtar tani" , a többség azonban Pest mellett döntött.122 

A pesti Uj-piacra építendő országház terveit nemzetközi tervpályázaton akar-
t á k beszerezni. A következő gyűlést azonban ismét Pozsonyban ta r to t ták meg, a 
beérkezett pályaműveket nem bírálták el. Az első népképviseleti országgyűlés 
már Pesten ült össze, a budai termek már szóba sem jöttek. Ebben szerepe volt 
a rendek II . József-ellenes érzelmeinek és a Vár katonai jellegének. Az épület 
józan jozefinizmusa sem volt alkalmas arra, hogy egy függetlenségre törő 
nemzet lendületét kifejezze. 

Az 1861. évi országgyűlést a kormány Budára akar ta összehívni, e célból a 
termekbe amfiteátrális padokat építettek be, s a főrendiházét még karzattal is 
ellátták. A nemzet azonban ragaszkodott az 1848: IV. tc.-hez, mely előírta a 
parlament Pestre való összehívását, s a császár kénytelen volt engedni. A fő-
rendek a Lloyd-épület, a képviselők a Nemzeti Múzeum dísztermében ülésez-
tek, melyeket hevenyészett gyorsasággal Ybl Miklós rendezett be.123 Egyedül 
az ünnepélyes megnyitás volt Budán, de nem a régi Országházban, hanem a 
királyi palota tróntermében, melyen a képviselőház testületileg nem is ve t t 
részt, csupán egyes képviselők jelentek meg.124 Az országgyűlés ápr. 6 —aug. 
22-éig tar to t t ; a budai termek berendezésének műszaki átvétele júl. 14-én 
történt.125 A beépítet t padsorok miat t a termeket Buda városa sem tudta a 
szokott célra felhasználni.126 

118 Magyar Kurí r 1792. évf. 837. o. 
119 Domanovszky 87. j. id. mű, I I . k. 45 — 47. o. 
120 FL. BMT. 89. Projectum Conclavium Tabularum Statuum Regni Hungáriáé, ex 

Lithogr. Josephi Trentschensky. 
121 Oerszi Teréz: A magyar kőrajzolás története a X I X . században. Bp. 1960. 37. o. 
122Zámborszky Ilona: A magyar Országház, Bp. 1937. 11. o. 
123 OL. Országgyűlési Levéltár K . 2. 1861 —VI. 389. Kauser Lipót építész beadványa 

1861. jún. 30-án. 
114 Vasárnapi Újság 1861. évf. 16. sz. 184. o. 
125 OL. A helytartótanács elnökségének 6769 ein. jelentése 1861. júl. 14-ón. Az át-

alakítás 36 779 f t . 77 kr.-ba került . 
126 Paulinyi 38. o. 
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Az Országházban tar tot ták Pest-Pilis-Solt megye gyűléseit 1811-ig, a pesti 
megyeház üléstermének elkészültéig. Az utolsó itteni ülések egyike lehetett az, 
amelyiken József nádort a megye örökös főispánjává választották.127 

Egyébként a termeket Buda használta vigadónak még II . József engedélyé-
vel. A reduttartás jogát a város bérbe adta, mint a Várszínház bérletének tar-
tozékát. Egyedül az 1833 — 36. években adták ki külön, évi 500 Ft-ért , amikor 
a Várszínházban a Nemzeti Játékszín társulata, a későbbi Nemzeti Színház 
törzsgárdája játszott, évi egy arany eszmei bér ellenében.128 

A város viszont a termekért semmit sem fizetett, még a karbantartási költsé-
geket is az állam fedezte. A Kamara 1823-ban a várost ú j tánchelyiség építésére 
és az eddigi bérleti díjak megfizetésére kötelezte. Többszöri fellebbezés után 
végül is a tanács évi 150 F t karbantartási költségben egyezett meg,129 melyet 
az abszolutizmus idején 210 Ft-ra emeltek. Ezt féléves részletekben fizették a 
Regnicolarfonde, illetve 1858 után a Landes Haupt Kassa pénztárába.130 

A használat, mint már láttuk, 1861-ig tartott . 
A farsangra szerzett ú j táncdalokat szokás volt i t t vagy a pesti redutban 

Vízkereszt napján bemutatni, s a divat i t t kapta szárnyaira.131 

Több mint 70 éven át itt zajlottak le a budai bálok, rendesen hetenként 
kétszer, amikor a nagyteremben bécsi muzsikára, a kisteremben cigányzenére 
táncoltak a párok. Gyakran szerepelt Bihari János bandája is.132 A termeket 
néha nagyobb fogadásokra még a főherceg-nádor is igénybe vette. Mikor 1800 
januárjában ifjú nejét, Pavlovna Alexandra cárleányt Budára hozta, itt tar-
tot ta első fogadását és három nagy álarcosbálját.133 1825-ben, fiának kereszte-
lője alkalmából a trónörökös, a későbbi V. Ferdinánd tiszteletére rendezett 
álarcosbálon a budai theatrum balettkara táncokat mutatott be. 

A legnagyobb ünnepséget a bécsi kongresszus után Pest-Budára látogatott 
I. Ferenc király, I. Sándor cár és I I I . Frigyes Vilmos porosz király tiszteletére 
a két testvérváros 1814. október 29-én rendezte. Ez a fényes táncmulatság volt 
a záróakkordja a szentszövetségi nagy monarchák öt napig tar tó ünnep-
lésének.134 

Bálokon kívül a nagyobb hangversenyeket is itt tar tot ták meg. Lanner János 
a bécsi keringő atyja 1834-ben három koncertjének egyikén itt játszotta először 
„Pesti keringő" című szerzeményét. Ahogy azonban Pest a fejlődésben kezdte 
megelőzni Budát, a nevesebb vendégművészek is az ottani ,,HétVálasztó"-t, 
vagy később a pesti redutot keresték fel koncertjeikkel.135 

A Pest-Budai Hangászegyesület, a Nemzeti Zenede őse is gyakran hang-
versenyezett itt, alakulásától 1839-től kezdve, de már az Erkel Ferenc és a 

127 Hazai 's külföldi tudósítások 1810. évf . 39 — 40. sz. 
128 Honművész 1833. évf . 217, 362 o., Rédey Tamás A Nemzeti Színház története Bp. 

1937. 74. o. 
129Gárdonyi Albert: A budai országházterem múlt ja , História 1929. évf . 7 — 8. sz. 
130 F L . Budai Levéltár 5335/858. sz. 
131 d'Isoz Kálmán: Zeneműkereskedelem és kiadás a régi Pest-Budán. Magyar Zenei 

Szemle 1941. évf. 6 — 7. sz. 6. o. 
132 Schams 92 j. id. mű , 418. o. 
133 Sebestyén Ede: József nádor és Pavlovna Alexandra bevonulása és ünneplése Pest-

Budán, 1800-ban. TBM. VI I . k. 145. o. 
134 Er. Kelényi B. Ottó: A Szent-Szövetségben egyesült uralkodók látogatása Buda-

pesten. Városi Szemle 1931. klny. 
135Sebestyén Ede: Buda és Pest nagy hangversenyei a X I X . század elején. TBM. I I I . 

K . 9 2 - 9 3 . o. 

91 



20. kép. A volt klarissza rendház I I . emeletének mai alaprajza 

Doppler fivérek által alapított Filharmóniai Társaság, működésének első, 
1853 —54-es idényében, az Országházba meghirdetett két koncertjét érdeklődés 
hiányában kénytelen volt lemondani és a Nemzeti Múzeum dísztermébe 
átvinni.136 

Nemcsak vidám mulatságok és zenei rendezvények fűződnek épületünkhöz, 
hanem történetünk gyászos eseményei is. A Martinovics-összeesküvés főbb 
vádlottait a szomszédos gárdaházakban őrizték, a másodrendű vádlottakat a 
volt ferences kolostor. Úri utcai szárnyában tar tot ták vizsgálati fogságban. 
A foglyok közt volt Kazinczy Ferenc és irodalmunk számos kiválósága. 
A királyi tábla pedig a volt refektóriumban tárgyalta a pert. Kazinczy napló-
jának vázlataiban megörökítette a rabok és a bíróság elhelyezését. Ezekből 

136 Mészáros Imre és d'Isoz Kálmán: A Filharmóniai Társaság múlt ja és jelene. Bp. 
1903. 51. o. 



látható, hogy az ő zárkája a lebontott lépcsőház melletti első cella, ma is 
áll,137 az utókor megemlékezésének minden látható jele nélkül. 

A klarissza-épiilet Úri utcai szárnyában volt elzárva gróf Batthyány Lajos 
1849. jan. 8-tól ápr. 23-áig. Úgy látszik, ekkor még nem határozták el kivégzé-
sét, mert viszonylagos mozgási szabadságot élvezett, felesége naponként meg-
látogathatta, és egy porkoláb kíséretében még sétálgathattak az utcákon is. 
Egy ilyen séta alkalmával a Szent György tér mellvédjéről láthatták a pesti 
síkságon feltűnt első honvéd előőrsöket. Másnap már fogolytársaival, gr. 
Károlyi Istvánnal és br. Jovich császári tábornokkal, valamint a József 
laktanyában őrzött további 28 rabbal együtt útnak indították őket nyugatra, 
„ismeretlen állomások" felé.138 Batthyány cellájának pontos helyét nem 
ismerjük. 

A budai Országház hosszú építéstörténetén is leolvasható az egyes nemzedé-
kek váltakozó viszonya a múlt hagyatékához. Az épületek anyagi értékeinek 
kuporgató felhasználása, a jelen szükségleteinek maradéktalan kielégítése, a 
hagyományos városkép kíméletes megőrzése, az aktuális építészeti és város-
rendezési elveknek mechanikus és kíméletlen alkalmazása csak századunkban 
vált át a műemlékvédelmi szempontok tudatos gyakorlatára. 

137 Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója Bp. 1951. 30—52. o. 
138 Károlyi Árpád: Németújvári gróf Bat thyány La jos első magyar miniszterelnök 

főbenjáró pere. Bp. 1932. 28, 212. o., Barsi Lajos: Utazás ismeretlen állomás felé 1849 
1856. Bp. 1888. 39. o. 
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DR. CS. TOMPOS ERZSÉBET 

A HATKAREJÜ, HÁRMAS LÁNC-CSILLAG POLITIKAI 
TARTALMA A KELETI KERESZTENYSEG 

ES AZ ISZLÁM EPITESZETEBEN 

A fonatos hatágú csillag — a hexagramm mind a keleti kereszténység, 
mind az iszlám építészetében gyakran alkalmazott motívum. Egyszerű alap-
t ípusa két egyenlőoldalú háromszög összetűzésével úgy jön létre, hogy az 
alkotórészek csúcsai egy képzeletbeli körívre illeszkednek (1. ábra). E forma 
összetettebb változata hatkaréjos megoldással, három láncszem-elemből az 
előbbi elvek szerint szerkesztett geometrikus alakzat (2. ábra). A két kompo-
zíció felépítési rendszerében a lényegi egyezés mellett jelentős különbség is fel-
ismerhető. A fonatos hatágú csillag alapgondolatát az egyszerű alaptípus a 
„kettősség", az összetettebb változat pedig a „hármasság" egységének hang-
súlyozásával fejezi ki. Véletlen formajáték lenne e sajátos törekvés? Vagy 
éppen eszmei fontosságú lehet a motívum s t ruktúrá jában kifejlődő eltérés? 

Általánosságban közismert a fonatos hatágú csillag több évezredes tartalmi 
jelentősége. ősi, asztrális eredetű jelkép. A tudományos kutatás megállapítása 
szerint feltehetően Mezopotámia kulturális hatása révén kerülhetett át Palesz-
t inába, ahol a judaizmus ótestamentumi hagyományában mint „Dávid pajzsa" 
az istenség (Jahve) fogalomkörére utal .1 E gondolat képzőművészeti szinten is 
megfogalmazódott. Fonatos, hatágú csillag látható például Dávid neve előtt 
egy Tarentumból származó I I I . századi sírkövön. Motívuma talizmánként 
ugyancsak használatos volt; ra jzában az isten nevének változatai olvashatók.2 

A szimbólum jelentése világosan kitűnik a vonatkozó bibliai szövegből. 
„Monda pedig Dávid a Filiszteusnak: Te jössz énreám fegyverrel, dárdával és 

1 Dávid csillaga alapgondolatával az asztrális jellegű, ún. „győzelmes varázspajzs" 
(nap jelkép) motívumára (felületén h a t planéta ábrázolás van) emlékeztet. Eredetének 
helye pontosan nem ismert, de India, Mezopotámia, Kré ta kultúráival minden bizony-
nyal kapcsolatos. Összefoglaló szakirodalom a szimbólum hagyományára vonatkozóan, 
1. Henry , V.; Magie dans l ' Inde antique, Paris, 1909. — Eisler, R. ; Weltenmantel und 
Himmelszelt, München, 1910. — Jeremiás, A.; Handbuch der altorientalischen Geis-
teskultur , Leipzig, 1929. 195 — 196. — Scholem, G. G.; The Curious History of the Six 
pointed Star, Commentary VI I I (1949), 243 — 251. — Goodenough, E . R.; Jewish Symbols 
in the Greco-Roman Period, Bollingen Series, XXVII I . , New York, 1953. — Lurker, M.; 
Symbol, Mythos, und Legende in der Kuns t , Baden-Baden, Strassbourg, 1958. — Ehrlich, 
E . L.; Die Kultsymbolik im Alten Testament und im nachbiblischen Juden tum, Der 
Davidstern, Stut tgart , 1959. — Csemegi, J . ; Motringfonat, lánckereszt, hurkoskereszt, 
Művészettörténeti tanulmányok, Bp. 1960. 7 — 35. — Uő.: Pentagramm és hexagramm 
(kéziratos tanulmány). — A magyar szakirodalomba Csemegi, J . vezette be a hexagramm 
mot ívum összetett változatának lánc-csillag elnevezését. 

2 A fonat sírkövön, 1. Kohl, H.—Watzinger, C.; Antike Synagogen in Galilea, Leipzig, 
1916., 185, 56. — Talizmánként, 1. Eisler, R . I. j-ben i. m. 35. á. — A zsinagóga építészet-
ben, 1. Schneider, A. M.; Südjudeische Kirchen, Ztschr. des Deutschen Palestine Vereins, 
1938., 102., 12. — Zichy J . ugyancsak hexagrammos talizmánról tesz említést, 1. A ma-
gyarság vándorlása, Bp. 1897. 233. o. XLVII . t . 5. és 5/a. kép. 
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paizzsal; de én megyek tereád a Seregek Urának és Izrael népe Istenének 
nevével, kit te szidalommal illettél" (Sámuel I —XVII. 45., Károli G.). 

A kereszténység, majd az iszlám szintén átvette a fonatos hatágú csillag 
motívumát; a középkor időszakában, mindenekelőtt keleti területeken mint a 
teljesség, a kozmosz, vagyis az istenség — a fény jelképe kitűnt szereplésével 
a kultikus emblémák közül.3 „Mindenkor természetfölöttinek vélt erők, hatal-

3 Példái már a római épitészetben gyakoriak, 1. Blake, M. E.; The Pavements of the 
R o m a n Building of the Republic and Early Empire, Memoires of the American Academy 
of Rome, 1930. 37/1, 37/2, 39/2 — 3, 41/1, — Uő.: Roman Mosaics of the Second Century, 
I . m. e. 1936. 43/3. — Picard, G. Ch.; Mosaique africanes du III ,rs. , Rev. Archéologique, 
1960. I I . 17 — 49. — Desjardins-Romer; A Magyar Nemzeti Múzeum római feliratos em-
lékei, Bp. 1873. XLVIIT. 132/241. — stb . A kereszténység számára a hatos szám „numerus 
perfectus", 1. Knappitsch, A.; St. Augustins Zahlensymbolik, Graz, 1905. 12. A hexa-
gramm, mint istenszimbólum, a teremtés ótestamentumi mítoszával kapcsolatban, 
1. Lurker, M. I. j-ben. i. m. 100. „Logosz" értelmezéssel, 1. Louwrens Tichelman, G.; 
Quelque figures magiques des bataks et leur origine, Geographica Helvetica, 1947. 
Kuta tása i szerint (104), ha a csillag hegye felfelé áll, akkor a „ tűz" , a legfőbb alkotó 
személyiségét hangsúlyozza, ha viszont a csillagszárak által bezárt szög keiül közép-
tengelybe, akkor a „v íz" vagyis a fiú alakjára utal. — A hexagramm a keleti keresztény-
ség művészetében, főként a Mediterraneum keleti részén, igen korán elterjedt . Ábrázolása 
padlómozaikokon gyakori; Magyarországon pl. Szombathelyen, Szt. Quirinus bazilika, 
IV. sz. Sajátos megoldásban, szentek feje körül, mint nimbus, 1. Schinnie, P . L.; Nubian 
Churches, Archeology. V. IX. (1. (1956), 58. és Ferguson, G.; Signs and Symbols in Chris-
t ian Art, Oxford, 1961. 149.; A hexagramm korai iszlám elterjedésére vonatkozóan, 1. 
Csemegi J . ; 1. j.-ben i. kéziratos tanulmány. — A hexagramm a mohamedán művészet 
korai korszakában, az óarab művészetben ugyancsak már ismert (Kairóban óarab sír-
kövön, faragott deszkalapon, kufi írással, hiv. Strzygowski, J . ; Mschatta, Jb . der Kgl. 
Preuss. Kunstsamml. 1904. 283, ill. IX . sz. — Későbbi továbbélésére 1. egy Louvre-ban 
őrzöt t fajansz tálat , hiv. Lane, A.; Early Islamic Pottery, London, é.n. 29/a, á. X I I . sz.), 
de tömegesebb feltűnésük inkább a szeldzsuk, oszmán művészetben tapasztalható, pl. 
a koniai Kara T a j medresze hatszögű mázas csempeburkolatán a hexagramm a leg-
különbözőbb változatokban unos-untalan előfordul (hiv. Otto-Dorn, K. ; Türkische 
Keramik, Ankara, 1957. 3/6 t . X I I I . sz.). Motívumaink szívós továbbélésére muta t , 
hogy pl. a keleti fegyvereken is igen gyakran előfordulnak. így például egy XVI. századi 
török szablyán hexagramm tűnik szembe Allah nevével (hiv. Stöcklein, H. ; Orientalische 
Waffen . . . München, J b . der bild. Kunst 1914 15. 29. á.). — Csemegi, J . ; Szocialno-
isztoricseszkij fon Perjaszlavlj-Zaleszkoj ikonü „Preobrazsenie", Acta Históriáé Art ium 
X I V . (1 - 2.) Bp. I 968. (49 — 62., 61. o. 10. j. — A hexagramm iszlám használatára 1. még 
Winkler, H . A.; Siegel und Charaktere in der mohammedanischen Zauberei, Studien zur 
Gesch. u. Kultur des islamischen Orients 7. Leipzig, 1930. — Az asztrológia és mágia 
hatására elterjedő fonatokról a Fat imida építészetben, 1. Creswell, K . A. C.; The Muslim 
Architecture of Egypt , I., Oxford, 1952. pi. 104. o. és 36. á., valamint 26., 31. t . 
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mak, istenfogalmak szimbóluma volt, . . . a Napé, a Világosságé, Halhatat lan-
ságé, Örökkévalóságé stb., s mint ilyet a babonás közhit — sok más jelképpel 
együtt — a sötét démoni erők távoltartására, rontó hatalmak megtörésére 
apotropaionként használta fel, még az újkorban is."4 A motívum eszmei fon-
tosságát figyelembe véve, aligha hihető tehát , hogy véletlen formajáték ered-
ménye lett volna az a különbség, amely az egyszerű alaptípus, valamint az 
összetettebb változat lényegi megegyezése mellett szembetűnik. Az istenség-
fogalom jelképes „ábrázolásában" a középkori egyházak nem tűr tek el semmi-
féle ötletszerű önkényességet! A hexagramm st ruktúrá jában kifejlődő eltérés 
csakis valamiféle fontos, esetleg történelmi jelentőségű hit tudományi állás-
foglalás eredménye lehetett. Dehát mikor, hol, mi volt az oka annak, hogy a 
hexagramm istenségfogalomra utaló jelképében a „kettősség" dualisztikus 
hagyományát olykor felcserélte a „hármasság" elvének hangsúlyozása? Végül 
is a keleti kereszténység és az iszlám építészetében mikor, hol, mi a hatkaréjú, 
hármas lánc-csillag jelképi értelme — esetleg politikai t a r ta lma? 

* 

A hatkaréjú hármas lánc-csillag problematikájára a művészettörténet i szak-
irodalomban először a közel-keleti építészet neves kutatója, K . A. C. Creswell 
figyelt fel 1952-ben kiadott nagyszabású összefoglaló munkájában, amely az 
egyiptomi iszlám építészet fejlődését, stíluskapcsolatait mu ta t j a be.5 A motí-
vum vizsgálata során mindenekelőtt az eredet kérdésére keresett választ . Meg-
állapítása értelmében a jelkép első ismert példái Szíria —Palesztina vidékén 
találhatók. Közülük pontosan datálható az az alkotás, amely Dzseras (Gerasa) 
város területén, a Szt. Kozma és Dámján (Anargyri) templomban maradt fenn; 
a padlómozaik számos egyéb jelképe közé illeszkedő fonat minden bizonnyal 
533-ban készült (3. ábra).8 Egy másik, feltehetően ugyancsak VI. századi 
padlómozaikon Jeruzsálem szomszédságában is feltűnt motívuma.7 Korai elő-
fordulásának harmadik bizonysága Hamä (Kanisat al'Uzmä) templomában a 
nyugati kapubejárat fölött figyelhető meg.8 Végül a felsorolt alkotások köré-
hez kapcsolódik még annak az oszlopfejezetnek a domborművesen faragott 
jelképe (4. ábra), amelyre Salamivában bukkant az 1937-ben szervezett belga 
expedíció.9 A továbbiakban K. A. C. Creswell vizsgálatai szerint a szimbolikus 
ábrázolást á tve t te és gyakran alkalmazta a bizánci, illetve bizánci kapcsolatok-
kal rendelkező kelet-európai keresztény építészet. Motívuma már a VI. század 

1 Csemeyi, J.; Közép-Európa románkori centrális templomainak építészettörténeti 
kérdései, Építés és Közlekedéstud. Közi. IV./3. 323 — 348., 332. 

5Gresswell, K. A. C. 3. j.-ben i. m. 213 -290 . o. és 108, 109, 111, 114. valamint 49. t . 
6 Creswell, K. A.C. 3. j.-ben i. m. 213, — Crowfoot, J . C.; Early Churches in Palestine, 

London, 1941. 132 —134. XVII . t . — Mansel, Gerausa, Jb . des deutschen arch.Anzeiger, 
LXXIV. (1959), 364. — Reallexikon zur Byzantinischen Kunst , II . S tu t tgar t , 1970. Lief. 
13., 761. 

7 Creswell, K. A. C.; 3. j.-ben i. m. 214. „ . . . was discovered near Jerusalem in the floor 
mosaics which have survived from a Byzantine church (Fig. 109, facing p. 214.), for 
which Hamilton suggests a sixth-century da te . " Hiv. Hamilton, R . W.; Byzantine 
Church a t Mukhmas, Quarterly of the Department of Antiquities in Palestine, I. 103 — 
104, X X X I X . t . 

8 Creswell, K. A. C.; 3. j.-ben i. m. 213. ,, . . . over the west door of the church at H a m a , 
known as the Kanisat al 'Uzma, which was converted into a mosque in 154/636/7)." 

9 Creswell, K. A. C.; 3. j.-ben i. m. 213. ,, . . . a t Salamiya, on a capital (Fig. 108., facing 
p. 212) found by the Belgian Expedition in 1937. I t is now in the Musée Royaux d 'Ar t 
et d'Histoire a t Brussels." 
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3. kép. Dzseras (Gerasa); Szt. Kozma és Dámján temploma, padlómozaik, 533 

táján megjelent Nicaea (Nikaia) városában, a Koimeszisz templom egyik kő-
mellvédjén (5. ábra),10 valamint egy Magneziából (Hermosz) származó oszlop-
fejezeten.11 E motívum, amint a kutató kifejti, Észak-Afrika partjaira is elke-
rült;12 például a Tunéziában feltárt, jelenleg az ún. Bardo múzeumban kiállított 
padlómozaikon (6. ábra)13 és a Blibaneből ismert hasonló alkotáson látható.14 

Velence középkori művészetében szintén meghonosodott a jelkép. Dombor-
műves alakban maradt fenn a Szt. Márk-templom egyik IX. századi kőmell-
védjén (7. ábra),15 majd a későbbi évszázadokban újjáépülő székesegyház 

10 Creswell, K. A. C.; 3. j.-ben i. m. 214. , , I t also occurs in Asia Minor, on a closure-
slab in the Koimesis Church a t Nicaea." — Hiv. Schmidt, Th. ; Die Koimesis Kirche von 
Nikaia, Berlin-Leipzig, 1927., X . t . Uo. megjegyzi „Wulff places this slab in the f i f th 
to sixth cen tury" , 1. Schmidt, Th, i. m. 168., és 33., 39. á. 

11 Creswell, K. A. C.; 3. j.-ben i. m. 214. Hiv. Strzygowski, J . ; in Melanges Charles 
Diehl, I I . 202, és XVI. t . 

12Creswell, K. A. .C.; 3. j.-ben i. m. 214. 
13 L. m. e. 
14 L. m. e. ,, . . . in a mosaic pavement found a t Blibane." Hiv. Bulletin de la Société 

archéologique de Souisse (1931), 20. sz. 24. o. és 7. á. 
uCreswell, K. A. C.; 3. j.-ben i. m. 213., 214. „The present basilica of St. Mark was 

built by the Doge Domenico Contarini (1043 — 71), who began its construction, according 
to Cattaneo, in A. D. 1063, bu t Cattaneo has shown that these are fragments f rom the 
original basilica erected by the Doge Just inian Partecipazio in 829, after the arrival of the 
body of St. Mark ." Hiv. „ In Ongania, La basilisa di San Marco in Venezia, p.p 109 —129." 
és Uő.; „Architecture in I ta ly from the Sixth to the Eleventh Century, p .p 285 — 292. 
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4. kép. Salamiya; oszlopfejezet, VI. század, ö. kép. Nicaea (Nikaia); Koimeszisz 
az 1937. évi belga expedíció felfedezése templom, faragott kőmellvéd, 

(jelenleg Brüsszelben, Musées Royaux VI. század 
d 'Art et d'Histoire) 

számos más részletén is helyet kapott.16 A X —XI. század időszakában a 
szimbolikus ábrázolás a balkáni görög együttesekben, például a sztiriszi 
Hosziosz Lukasz kolostor templomaiban (8., 9. ábra)17 is megjelent. A XI I . 
században Konstantinápolyban bukkant fel, az Iréné császárnő (1118—1143) 
alapította Pantokrator-székesegyházon.18 A középkor időszakában Dél-Itália 
sok tekintetben keleties színezetű művészetébe szintén beszüremkedett e 

and Fig. 144." — R. Cattaneo: L 'archi te t tura in Italia dal secolo VI. al mille circa., 
Venezia.MDCCCLXXXIII. , 248., 144. á. — O. Demus: ;The Church of San Marco, Washing-
ton, 1960. — H. Buchwald; The Carved Stone Ornament, of the High Middle Ages in San 
Marco, Jahrbuch des österreichischen Gesellschaft (Venice, 1964) 13. köt . 137 — 170., 
167. 

16 A fonat előfordul a székesegyház több részletén, kapu illetve ablaknyílás mellett . 
17Creswell, K. A. C.; 3. j.-ben i. m. 215. , ,It next appears on the closure slabs of the 

iconostasis of the greater church of St. Luke of Stiris in Phocis (Fig. 114. a.) and on the 
iconostasis of the smaller church in the same monastery (Fig. 114. b.). This monastery 
was founded, according to two eighteenthcentury manuscripts, by the Emperor Romanus 
I I . and finished in the year of the World 6474, and of Christ 974 (should be 966), which as 
a mat te r of fact is three years after the death of Romanus. There are other chronological 
errors in the manuscripts, and Dirhl (L'Église du couvent de Saint Luc en Phocide — 
Bibliothéque des Écoles Francaises h Athénes, fasc. 55.—pp. 5—12.) ascribes the monas-
tery to the early par t of the eleventh century, in which opinion Schultz and Barnsley 
concur (The Monastery of Saint Luke of Stiris in Phocit. pp. 15 —16.)". 

18 Creswell, K. A. C., 3. j.-ben i. m. 215. , , I t appears as a spandrel ornament on a marble 
f ragment from the Church of St. Saviour Pantokrator a t Constantinople, built by the 
Empress Irene (A.D. 1118— 1143)." Hiv. van Millingen; Byzantine Churches in Constanti-
nople, 2 1 9 - 2 0 . o. és L X . t . 
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6. kép. Tunéziában feltárt padló-
mozaik részlete, VI . század 
(jelenleg a Bardo múzeumban) 

Re 
7. kép. Velence; Szt. Márk temp-
lom, faragott kőmellvéd, IX. 

század 

sajátos jelkép:19 Palerméban mind a székesegyházon (1185),20 mind a Palazzo 
Chiaramonte (1307 1380)21 homlokzatán felismerhető motívum. 

A hatkaréjú hármas lánc-csillag, amint K. A. C. Creswell munkájából kitűnik, 
a keleti kereszténység művészetében figyelemre méltó szimbolikus ábrázolás 
volt. A kutató további kérdése, hogy vajon ezt hol, mikor, miképpen vehette 
á t az iszlám világ? Vizsgálatai alapján arra a következtetésre jut, hogy a 
fonat előfordulásának első ismert iszlám példái Kairóban találhatók, a XI. 
századi Bäb an Naszr, az egyik városkapu bejáratívének két oldalán (10. 
ábra),22 illetve az 1160-ból fennmaradt Szalih-Talä'i templom homlokzatán, 
egy ablaknyílás fölött.23 E motívum, K. A. C. Creswell megállapítása szerint, a 
fatimida építészetben a szíriai befolyás megerősödésével egyidejűleg, keresz-
tény mesterek munkássága révén terjedt el; a kairói Bäb an Naszr például 
három keresztény a szeldzsuk-törökök elől az egykori Edessa, a mai Urfa 
(Észak-Mezopotámia) városából menekülő örmény mester alkotó tevékeny-
ségének emléke.24 

19 L. m. e. Creswell, K. A. C. i. m. 215 
20 L. m. e. , ,It also occurs a t Palermo in the form of a medallion between the arches 

of the clerestorey of the Cathedral (See Arrata, Architet tura arabo-normana in Sicilia, 
t av . 653. These medallions, judging from the photograph, appear to have been wrongly 
restored by Arrata on tav. 67. — below to right) finished in 1185 . . . " 

21 L. m. e. ,, . . . in the tracery of one of the windows of the Palazzo Chiaramonte 
(Ibid. , tav. 87 and 88. Also illustrated in. C. Waern, Mediaeval Sicily, pl. LV.) built 
between 1307—1380." 
f 22 L. m. e. , ,It passed into Muhammadan ar t , thanks to the three Christian architects 
r om Urfa, who used it to decorate the shields on the Bäb an Nasr." 

23 L. m. e. „Seventy years later it appears on the facade of the Mosque of as-Sälih 
Talä ' i , 555H(1160), over the window of the room occupying the corner next the Bäb 
Zuwayla." 

24 L. i. m. 290. „The outstanding example of Syrian influence is the military architec-
tu re of Badr al Gamäli, who employed three Armenian architects, refugees from the 
Seljuq Turcs who had captured their native city Urfa in 1086, to built the three splendid 
gateways described above and the wall connected with them. Almost all the features of 
these fortifications are North-Syrian . . . Two other examples of Syrian influence may be 
cited — (i) the three axial entrances of the mosques of all Hakim and as-Sälih Talä'i . . . " 
Creswell, K . A. C. megállapítása uta l Briggs, M. S.; Muhammadan Architecture, Oxford, 
1924.72.1.az egyiptomi-örmény kapcsolatokra vonatkozóan: „ In any case we have hitherto 
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9. kép. Sztirisz; Hosziosz Lukasz kolostor, 
a templon-fal (nagy templom), X I . század 

8. kép. Sztirisz; Hosziosz Lukasz kolostor, 
faragványrészlet, X I —XII. század 

1971-ben megjelent tanulmányom,25 K. A. C. Creswell munkájától lényegé-
ben függetlenül, szintúgy a hatkaréjú hármas lánc-csillag építészettörténeti 
jelentőségét vizsgálja. A jelkép eredetének tisztázása természetesen számomra 
is mindent megelőző kérdés volt. Tanulmányom e téren még lényegében azonos 
eredményre jutott , mint a korábbi elemzés. Az összegyűjtött emlékanyag 
alapján valószínűnek tűnt, hogy a szimbolikus ábrázolás, amint K. A. C. 
Creswell is feltételezte, Szíria—Palesztina vidékén, a VI. század körül, a keleti 
kereszténység tanainak szolgálatában alakult ki. Legújabb kutatásom ered-
ményeként e megállapítás módosításra szorul. A hexagramm sajátos, összetett 
változata nemcsak keresztény templomokban lelhető fel, de megtalálható a 
római építészetben, a keleti hatásokkal erősen átszőtt Aquilea egyik mo-
zaikján, sőt néhány római kori zsinagóga részletei között is.26 A Carpha-

exclusively Arab style of Cairo, and this influence is even more apparent in the forti-
fications of Cairo constructed a t about the same time. The Bäb an Nasr, the Bäb al-Futuh, 
the Bäb Zuwalah and a position of the north wall of Cairo, all constructed between 1087 
and 1091 under the orders of the Armenian amir, still remain. According to Maqrizi, 
whose s tatement is accepted by most competent authorities, all this work was designed 
by one John the MONK' and constructed by three architect-brothers f rom Edessa in 
Armenia . . . the style of the gates bears out general opinion that their f o r m is essentially 
Byzantine, so tha t through Edessa and the Armenian architects it would reach E g y p t 
by a very natural channel." 

25 Csemegi-Tompos, E.; Szimvolicseszkoe znacsenie i isztoricseszkaja funkcija sesztilo-
pasztnoj t ro jnoj cepnoj zvezdü na architekturnüh pamja tb ikah vosztocsnovo hrisztian-
sztva, Periodica Polytechnica, XV. 1 - 2 . (Bp. 1972), 3 — 40. 

26 Áz aquileai mozaik részletét 1. Salmi, M.; L'Abbazia di Pomposa, h. n. 1966. 129. 
o. 268. á. A carphanaümi példa részletét 1. Hubert , J . ; L 'Ar t pré-roman. Paris, 1938. PI . 
XX. /a . — A Hebron közelében feltárt Esztemoa (es-Semua) területén fel tár t faragvány-
ról, 1. Goodenough, E . R . 1. j.-ben, i. m. I . 232 — 236. o. és I I I . 616. á. 1935 — 1936 közöt t 
Mayer, L. A. ós Reitenberg, A. ásta ki. 

101 



naümben, illetve a Hebron közelében levő Esztemoa (es-Semua) területén 
előkerült lelet igen érdekes következtetésekhez vezet. Különösen az utóbbi 
példa figyelemre méltó! A fonat egy antikizáló párkánytöredéken (11. ábra), 
hellenisztikus hatással á t i ta tot t építészeti együttesben bukkan fel. A zsina-
góga elrendezésében E. R. Goodenough úgy véli, hogy a főtérhez kapcso-
lódó háromfülkés megoldás nem volt összhangban az orthodox vallás temp-
lomi térigényével. Kutatásai szerint az épület a judaizmus hellenisztikus színe-
zetű, népi-misztikus irányzatának kultuszhelye lehetett.27 Jelképrendszerében 
például a háromfülkés térkompozícióval is hangsúlyozta a görög misztérium-
vallások hatására nagymértékben elterjedt „hármasság" eszme, a trinitas 
fontosságát.28 A hatkaréjú, hármas lánc-csillag eszerint már eredendően szin-
tézis volt: a judaizmus népi-misztikus irányzatának ez az istenségfogalmat 
kifejező jelképe tartalmában, formai megfogalmazásával egységbe foglalta a 
hexagramm ótestamentumi hagyományát a hellenizmus kultúrájának hár-
masság-eszméjével. 

* 

A kereszténység és a judaizmus népi-misztikus irányzatának helyi együtt-
élése, valamint eszmei rokonsága alapján természetes jelenség, hogy a keresz-
tény templomok jelképrendszerébe Szíria Palesztina vidékén beszüremkedett 

27 L. m. e. 233 — 236. „ . . . t he three were symbolically impor tant for Jewish ritual a t 
the time . . . " A zsinagógáról 1. . . . "was originally not in accord with orthodox rabbinic 
ideas . . . " A hatkaréjú , hármas lánc-csillag jelképéről, 1. uo. „Most clearly preserved is a 
six point star, later called Shield of David. I t seems clear t h a t a vigorous local artist was 
working here within the t radi t ion with which we have become familiar, but the absence 
of great emphasis on shells, vines, and vases seem to me indicate deep hellenization." 

28 L. m. e. 233. - Hackel, A.; Die Trinität in der Kirnst. Berlin, 1930. — de Vries, J . ; 
Note sur la voleur religieuse du nombre trois, Ogam, 1959, 305 — 306. — Lurker, M.; 
1. j.-ben i. m. 94 —103, — Pet tazoni , The pagan origin . . . of Christian trinity, Journal of 
the Warburg and Courtauld Inst i tu te , 9 (1946). 135—151. — Seifert, J . Z. Sinndeutung 
des Mythos, Wien 1954. — 1. még Morenz, S.; Fortwirken altägyptischer Elemente in 
christlicher Zeit, Koptische K u n s t , Essen, 1963. 54 — 64. 55. 158 — 164. 
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10. kép. K a i r o ; B ä b a n N a s z r , X I . s z á z a d 



11. kép. Esztemoa (es-
Semua), Hebron közelé-
ben; a zsinagóga farag-
vány os párkányrészlete, 

IV. század(?) 

a már korábban kialakult hatkaréjú, hármas lánc-csillag. További kérdés, hogy 
a következő évszázadokban mi lett a fonat sorsa? Már a bevezetőben felsorolt, 
K. A. C. Creswell által összegyűjtött példák számszerű gazdagsága jelzi, hogy 
a szimbólum jelentősége Bizánc sugárkörében, a keleti egyház hittérítő tevé-
kenységének kibontakozása során aligha csökkenhetett. Vizsgálataim alátá-
masztották e feltevést. A már ismert alkotásokon kívül a jelkép olyan távoli 
tá jakra is elkerült, mint Skócia. I t t a VII VIII. században, az ún. Bressay-kő 
feltehetően egyiptomi szerzetes-hatást tükröző domborművén jelenik meg (12. 
ábra).29 Ekkoriban készülhetett a Konstantinápoly melletti Naali-Tsiflikben 
fennmaradt mellvédfaragvány is, amely elrendezésével (13. ábra)30 a VI. 
századi Nicaea/Nikaia-i és a IX. századi velencei példa (5., 7. ábra) közé illeszke-
dik. Hasonló megoldások a X—XI. században meglehetősen gyakoriak lettek. 
Közülük a sztiriszi Hosziosz Lukaszban látható egyik alkotás (9. ábra) mellett 
jelentősebb a makrinitzai (14. ábra)31 és a rhodoszi (15. ábra)32 faragvány. 
Másutt, ugyancsak a I X XI. század időhatárai között, szintén kőmellvédeken 
mint hangsúlyos kísérő motívum tűnik fel a jelkép. Ezek közül a legkorábbi 
általam ismert példa IX. századi; a Kaukázus vidékéről, Potoletiból (Grúzia) 
származik (16. ábra).33 A X—XI. században hasonló kompozíciós alapelvű 
megoldások az osszétiai Diszéviben (17. ábra),34 Athénben (18. ábra),35 továbbá 

29 Curie, C. L., Scot, F. S.; The Cronology of the Ear ly Christian Monuments of Scot-
land, Proceedings of the Society of Antiquities of Scotland, LXXIV. Edinburg, 1940. 
78 — 79. — Simpson, W. D . ; The Celtic Church in Scotland, Aberdeen, 1935., 25. -á. 

30 Lehmann-Hartleben, K.; Archäologisch-Epigraphisches aus Konstantinopel und 
Umgebung, Byzantinisch-neugriechisches Jahrbücher (Berlin-Wilersdorf, 1922), I I I . 
107-110 . , 120. o. és 4. á. 

31 Miles, 6. C.; Byzant inum and the Arabs, Dumbar ton Oaks Papers (Washington, 
1964), XVII I . 1 — 32., 26. „ . . . at the meta-Byzantine Panaghia in Makrinitza below Mt. 
Pelion, a marble plaque (fig. 51.) . . .". I . m. 132. j .-ben: „The plaque is enmured in the 
east facade of the church, to the left of the main apse." Hiv . Sisilianos, D. K . monografikus 
munká já ra (Athens, 1939.), „opposite p. 48." 

32 Orlandos, A. K.; Arheion, Athine, 1948. 2 1 5 - 2 2 1 . 218. o. és 164. /2. á. 
33 Smerling, R.; Malüe forrni v architekture szrednevekovoj Gruzii, Tbiliszi, 1962. 
34 Smerling, R.; Gruzinszkij arhi tekturni j ornament, Tbiliszi, 1954. 45. 
35 A faragvány datálására vonatkozóan, Miles, G. C. 31. j.-ben i. m. 29., 151. „The last 

word surely has not been said on the problems of dating. The monography by K. Michel 
and A. Struck, „Die mittelbyzantinischen Kirchen Athens, Mitteilungen d. K. D. Arch. 
Inst i tuts , Athenische Abteilung, 31. 1906), pp. 279 — 324, needs revision. On the whole 
question of middle-Byzantine sculpture, two articles of Louis Bréhier are of special 
importance: „Etudes sur l'histoire de la sculpture byzant ine". Nouvelles archives des 
missions scientifiques et littéraires, 20. N.S. fasc. 3. (Paris, 1911), pp. 19 — 105.; and 
„Nouvelles recherches sur l'histoire de la sculpture byzant ine", idib. N. S. fasc. 9. (Paris, 
1913), pp. 1 - 6 8 . " — Sheppard, C. D.; Byzantine Carved Marble Slabs, The Art of Bulle-

9 0 . - 9 4 . 

t in (1969), LI. 6 5 - 7 1 . 
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12. kép. Bressay kő (Skócia) VII—VIII . század 
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14. kép. Makrinitza; a Templom homlokzatán 

másodlagosan elhelyezett kőfaragvány, I X —X. század 

15. kép. Rhodosz; farag-
ványtöredék, X I — X I I . 

század 

16. kép. Potoleti (Grúzia); templon-fal faragványos kő-
mellvéd részlete, I X . század (jelenleg Tbilisziben a Grúz 

Állami Művészeti Múzeumban) 
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17. kép. Diszévi (Grúzia osszétiai 
körzetében); a Templom szen-
télyhomlokzatán az oltár ablak 

fölötti faragvány, X. század 

18. kép.Athén; Panagia Gorgoepikosz (Mikri 
Mitropoli), a homlokzaton másodlagosan 

elhelyezett faragványos kőmellvéd, 
X — XI.század 

Kijevben, a Rusz fejedelemség fővárosában emelt székesegyház (19., 20. 
ábra)36 emlékanyagában találhatók. 

A hatkaréjú hármas lánc-csillag a X I —XII. század idején egyéb jelentős 
épületrószletekre is rákerült. A templom kapubejárata fölött helyezkedik el 
Kasztoriában, a Szt. Kozma és Dámján (Anargyri) XI . századi épületén (21. 
ábra).37 Gyakran jelenik meg gerendázatokon, főként szentélyrekesztő templon-

36 Karger, M.K.; Drevnij Ki jev po szledam dervnih kultur, — Arhitektura Ukrainszkoj 
SzSzR, Moszkva, 1954. I . 12. t . — Szofija Kiivszka. Derzsavniij architecturno isztorics-
nij zapovidnük, Kiijiv, 1971. 

37 Orlandos, A. K.; Arheion, IV. (Athine, 1939). 125. 
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19. kép. Kijev, Szófia-
templom, faragványos kő-

mellvéd, X I . század 

20. kép. Kijev, Szófia-
templom, faragványos kő-

mellvéd, X I . század 
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falak párkányzatán. Ilyen elhelyezés figyelhető meg az euboiai Hosziosz 
Lukasz (22. ábra),38 a kriezoti Szt. Háromság (Hagia Triász) együttesében 
(23. ábra),39 valamint a khioszi és chinvali múzeum faragványain (24 — 26. 
ábra).40 Oszlopfejezeteken, illetve vállköveken ugyancsak előfordul a fonat-
plasztika. Ezt példázza a thébai (Boeotia) múzeum egyik kőmaradványa (27. 
ábra),41 valamint a Dvinben (Örményország) újabban előkerült töredékrészlet 
(28. ábra).42 A szimbolikus ábrázolás a XI—XII . század idején Rhodosz szige-
tén még egy szarkofág-domborművön is helyet kapott (29. ábra).43 

De mi lehetett ekkoriban a jelkép eszmei tartalma, hogy ily gyakran alkal-
mazta a keleti kereszténység kultikus építészete? 

* 

38 U<5.; Arheion, Tomosz, Z. (Athine, 1951), 1 3 1 - 1 4 5 . o. ós 132, 134. á. 
39 Uő.; Arheion, Tomosz E . (Athine, 1939-1940), 3 - 1 6 . 
40 Csemegi-Tompos, E.; 25. j.-ben i. m. 20 — 31. o. és 22, 24, 35. á. 
41 L. m. e. 34. á. 
42 L. m. e. 13 — 15. o. és 14. á. 
43 Orlandos, A. K. 32. j.-ben i. m. 218. o. 164/1. á. 
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21. kép. Kasztória; Szt. Kozma és 
Dámján temploma, a déli főbejárat 
kapukeretének részlete, X I . század 



22. kép. Euboia; Hosziosz Lukasz-kolostor, a templon-fal összképe, és a párkány alsó 
felülete, X I —XII. század 

23. kép. Kriezot; Szt.Há- 24. kép. Khiosz; 
romság templom (Hagia ványrészlet az 
Triász), faragványrósz- múzeumban, XI . 

let, X I — X I I . század 

farag- 25. kép. Chinvali (Grúzia osszétiai 
állami körzetében); faragványrészlet az 
század állami múzeumban, X—XI . század 
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26. kép. Chinvali (Grúzia osszétiai körzeté- 28. kép. Dvin (Örményország); 
ben); farag ványrészlet az állami múzeumban faragvány részlet a z ' ásatási 
(feltehetően templonfal töredék), X —XI. területről, X I — X I I . század 

század 

27. kép. Théba (Boeotia); vállkőrészlet az állami múzeum- 29. kép. Rhodosz; szarkofág-
ban (feltehetően templonfal töredék),XI — X I I . század plasztika töredéke, 

X I —XII. század 

A hatkaréjú, hármas lánc-csillag eszmei tar talmára fényt vethet a motívumot 
befoglaló kompozíciók ikonográfiái vizsgálata. 

E jelkép korai, VI. századi példája, miként az elmondottakból kitűnik, 
néhány más észak-afrikai alkotáshoz hasonlóan,44 padlómozaikon tűnik fel 
Dzseras (Gerasa) város területén, a Szt. Kozma és Daniján (Anargyri) templom 
együttesében, az oltár előtti térrészen (3. ábra). Befoglaló kompozíciója szalag-
keretezésű, kőberakásos „szőnyeg", amelynek belső felületét rácsos tagozás 
osztja. Mintázata látszólag két „rétegben" rendeződik: a négyzethálóba 
csúcsra állított négyzetelemek illeszkednek. A kisebb, álló lapok felületét állat-
alakok töltik ki; a csúcsra állított, nagyobb rekeszek síkjára pedig különböző 
rozetták és fonatok rajzolódnak.45 Ilyen geometrikus alapelrendezésű, állat-
alakos és elvonatkoztatott szimbólumokat egyesítő padlómozaikok nagy 

41 L. 7, 13., 14. j.-ben említett példákat . 
45 L. 6. j. 
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számban ismertek a keleti kereszténység korabeli építészetében.46 Értelmük 
általában Ézsaiás próféta jövendöléseivel (XI. 6 — 8; LXV. 25.) átszőtt, ,,az 
isten eljövendő országának békéjére" utaló, eszkatológikus tanítás.47 A Dzseras 
(Gerasa) területéről ismert alkotás (3. ábra) is e témakörhöz kapcsolódik. 
Kompozíciós rendszerében ahatkaréjú, hármas lánc-csillag a feltámadás, illetve 
megváltás jelképek sorában a nyolcágú csillag,48 sziromkereszt,40 lánc-kereszt,50 

lánc-csillag51 stb. motívumával azonos méretben és formai hangsúllyal, még 
minden kiemelés nélkül jelenik meg. 

De már ekkoriban készült olyan kompozíció is, amelyben a szimbólum ki-
emelt helyet kapott. A Jeruzsálem melletti templomon például a bejárati nyílás 
fölé került. Ez esetben a kapuzat főtengelyébe helyezett jelkép kifelé nyilván-
valóan a belső tér kultikus tartalmát reprezentálta. Figyelemre méltó, hogy 
később a XI. század bizánci templomépítészetében, Kasztória területén a 
Szt. Kozma és Dámján (Anargyri) együttesében kissé archaizáló ízzel, de meg-
új í tot t formában, összevontan elevenedett fel az előbbi két szíriai—palesztinai 
megoldás alapötlete: a főkapu keretén, állatalakos és rozettás motívumokkal 
kiegészítve, középtengelybe került a hatkaréjú, hármas lánc-csillag kidombo-
rodó plasztikája (21. ábra). 

46 Beckwith, J.; Early Christian and Byzantine Art , Penguin Books, 1970. 28 — 29. 
47 Kitzinger, E.; Mosaiques byzantines israéliénnes. Le grand a r t en edition de poche, 

Flammarion, 1956. 10. — Grabar , A.; Die Kuns t im Zeitalter Justinians, München, 
1967. 112 —115. „Bei solchen Bildern wo der durch Gott befriedeten Erde muss man doch 
wohl an einen möglichen Einfluss der sogennannten jüdischen Tradition von Frieden, 
als eschatologisches Thema denken. Ein solcher Einfluss ist verständlich in Palästina, 
und Antiochia, wo die Mosaikböden den Frieden unter den Tieren im Anschluss an den 
Propheten Isaias (XI. 6 — 8; LXV. 25) darstellen. Ausserdem tauchen einige dieser Bil-
der auch auf den Bodenmosaiken der in Palästina entdeckten gleichzeitigen Synagogen 
auf, besonders in Tiberias (um 350), in Gerasa (um 450), und in Beth-alfa (6. jarhhundert) ." 

48 Reallexikon zur Byzantinischen Kunst , I . Stut tgar t , 1966. A nyolcas szám jelentés-
tar ta lmára vonatkozóan 1. i. m. 466. ,, . . . auf dem symbolischen Wer t der Zahl 8 . . . die 
als die des Wiederbeginnes u. der Auferstehung angesehen wurde (O. Perler, L'inscription 
du baptistere de Sainte-hécle á Milan et le „De Sacramentis" de Sainte Ambroise, Rivista 
di Archeologia Cristiana, 1951, 145 —166). L. még Dölger, F.; Ant ika u. Christentum, 4. 
1933 — 1934, 153 — 187. - van der Meer, F. and Mohrmann, Chr.; Atlas of the Ear ly 
Christian World, London, 1958. 129. — Kostof, S. K. ; The Orthodox Baptistery of Raven-
na, New Haven, London, 1965. 51. „ In the Gregorian Sacramentary, six is said to s tand 
for the present age, seven for the age of rest, and eight for the age marked by resurrection. 
Hiv . Augustinus, De Civitale Dei, X X I I . 30. 4 — 6. (Migne). 

49 50 51 A szirom-kereszt, lánc-kereszt, lánc-csillag jelképére vonatkozóan 1. Csemegi, J . ; 
1. j.-ben „Motringfonat, lánckereszt, hurkoskereszt" c. i. m. 30. o. 45. j., továbbá a motí-
vumra von. 17. o. , , . . . ősi, asztrális eredetű világmindenség-szimbólumokkal (penta-, 
és hexagrammokkal együtt szerepel). Különösen a lánckeresztnek a zsidó szimbolikában 
oly elhatározó jelentőségű hexagrammhoz („Dávid pajzsa") való szoros kapcsolatára 
muta t , hogy ennek három — rendszerint piskótaformájú — láncszemből szerkesztett 
változata a („lánc-csillag") i t t alakult ki, mintegy annak mintá já ra , s innen ter jedt el 
a középkor folyamán, főkcnt a Mediterráneum keleti felében . . . A jelképezett eszmei 
tar ta lom szempontjából. . . szemlátomást mindinkább a kereszténység . . . szolgálatába 
szegődnek. Krisztianizálódásukra jellemző példa az, hogy gyakran kapcsolódnak a kereszt-
motívumhoz; nyilván Krisztus-jelképpé válnak." E szimbólumok eredetére, életére von. 
szakirodalom, 1. i. m. 1. j.-ben. A kereszt-jelkép, 1. Abel, A.; Le Symbole de la croix 
(Byzantion II) , 1925, 3 3 7 - 4 4 8 . — Rodewald, A.; The Venaerable Sign, Spring (1944), 
75 — 90. — Dinkier, E. ; Zur Geschichte des Kreuzsymbols, Zeitschr. f . Theologie u. Kirche, 
1951. 148-172 . Dinkier, E.; Signum Crucis, Tübingen, 1967. — Finagan, J . ; The Cross 
The Archeology of the New Testament, Princeton New Jersey, 1969., 220—260. 
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A fonatos szimbólum mondanivalójának megfejtéséhez közelebb vezet annak 
a mellvédfaragványnak a vizsgálata, amely a nicaea/nikaiai Koimeszisz-
templom VI VII. századi együtteséből ismert (5. ábra). Önmagában a geo-
metrikus plasztika teljesen kitölti az egyszerűen keretezett mező felületét. 
Rajzába belső feliratszöveg illeszkedik; középen és a hat karéj hat pontján 
egy-egy körtárcsában kereszt alakú betűsorok olvashatók. Ezek összevont 
értelme: „Isten anyja, segíts a te lovagodnak, Hüakinthosznak, aki szerzetes, 
pap és apát".5- Nyilvánvalóan a kolostortemplom építtetőjére vonatkozhat a 
feliratszöveg. Eszerint a nicaea/nikaiai templom hatkaréjú, hármas lánc-
csillag faragványa szerzetesi alkotás, amely a kereszt megváltás szimbólumával 
többszörösen kiegészítve, a VI -VII. században már Mária-tisztelettel társult. 

Még inkább kitűnik a jelkép szerzetesi vonatkozása és kapcsolata a kereszt 
megváltás eszméjével a skóciai, VII—VIII. századból fennmaradt ún. Bressay-
kő elemzése során (12. ábra). A faragványon maguk a szerzetesek — a kutatók 
feltevése szerint az egyiptomi Antal és Pál53 — is megjelennek, mint zarándok 
hittérítők.51 Nagyméretű, a kőlap teljes szélességét elfoglaló tárcsamotívum 
alkotja a kőlap egyik oldalán a kompozíció felső részét; a kör belső felületét 
egyenlő szárú, gazdagon fonott kereszt díszíti. E kereszt középpontjában, az 
ikonográfiái rendszer magja egy hatkaréjú, hármas lánccsillag. A faragvány 
sajátosságai arra engednek következtetni, hogy az ekkoriban alexandriai kap-
csolatokkal rendelkező szigetország területén55 az egyiptomi szerzetesség hit-
térítő tevékenysége révén fontos szerepet kapott és a keresztkultusz megváltás-
eszméjéhez kapcsolódott a fonatos szimbólum. 

A kereszt és a hatkaréjú, hármas lánc-csillag tartalmi kapcsolata más példá-
kon is megmutatkozik. A Kaukázus vidékén, Grúziában a IX. századi, Poto-
letiből származó mellvédlapon (16. ábra) és a X. századi, Diszéviben (Oszétia) 
fennmaradt templom szentélyablak fölötti domborművön (17. ábra) helyi 
hagyományokkal átszőtt ikonográfiái keretben56 érvényesült e sajátosság. Az 
alapgondolat szűkszavúbb, egyszerűsített változata ismerhető fel Görög-
országban, az athéni Gorgopiko (Mikri-Mitropoli) másodlagosan befalazott, X. 
századi faragványán (18. ábra). 

Másféle ikonográfiái kompozíciókban is megnyilvánult a megváltás eszme 
és a hatkaréjú, hármas lánccsillag jelképi értelmének összefüggése. E gondolat 
formai változata a Rusz fejedelemség fővárosában, a kijevi Szófia-templom 
egyik domborművén (19. ábra) szembetűnően megmutatkozik. I t t gazdag 
mintázatú, szalagfonatos keretezésben három azonos méretű tárcsamotívum 
alakult ki: középen sas, kétoldalt pedig hatkaréjú rozetta, illetve hatkaréjú, 

52 Schmidt, Th.; 10. j.-ben i. m. X. t. és 12 —13., 20. „Mutter Gottes, hilf deinem Knecht 
Hyakinthos, dem Mönch, Priester und Abte . " 

53 Az egyiptomi és ír egyház koraközépkori kapcsolata a szakirodalomban közismert, 
1. Bull. de l'Association des Ad. E . et d. l 'Art Coptes, I I I . (Le Caire, 1937.), 56 — 57. 
— Paulsen, P . ; Koptische und irishe Kunst . . . (Tribus), S tu t tgar t , 1952 — 53. A sziget-
ország szerzetességének egyik legfontosabb példaképe volt Antal és Pál, a két egyiptomi 
aszkéta, 1. pl. Henry, F.; Irish Art , London, 1967. 147. — Curie, C. L., Scot, F . S.; 29. 
j.-ben i. m. — Simpson, W. D. ; 29. j.-ben i. m. 

54 L. m. e. A zarándok hi t tér í tő hivatását a domborműves alakok ruházata, a tarisznya 
és a vándorbot jelzi. L. még Aurenhammer, H. ; Lexikon der christlichen Ikonographie, 
Wien, 1961. 161. — Meinardus, O. F . A.; Monks and Monasteries of the Egyptian Deserts. 
Cairo, 1961. 11 — 95. 

55 L. 53. j. 
56 L. 33. j . 
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30. kép. Ochrid; faragványos kőmellvéd a Szófia-templomból, X I . század 

hármas lánc-csillag foglalja el a körök belső felületét. A faragvány főtengelyé-
ben a fonatokkal közrefogott sas, hasonlóképpen mint a kereszt, krisztológikus 
feltámadás-szimbólum:57 a hatkaréjú, hármas lánc-csillag tehát ez esetben is 
megváltás-szimbólummal társult. Összetartozásukat még a kijevi példa (19. 
ábra) és az alapelrendezésében hasonló ochridi töredék (30. ábra)58 egybevetése 

57 Réau, L.; Iconographie de l 'art chrétien, I . Paris, 1955. 137. — Aurenhammer, H . ; 
54. j.-ben i. m. — A sas és a kígyó, min t a jó és a rossz jelképe a balkáni művészetben, 
1. Mavrodinov, N.; Sztarobulgarszkovo iszkussztvo, Szófija, 1959. 279, 281. o. és 342. á . 

58L. Mavrodinov, N.; 57. j.-ben i. m. 
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is jelzi. Az orosz kompozícióval lényegében rokon balkáni alkotás ikonográfiái 
rendszerében a sas kétoldalára — a hatkaréjos motívumok helyére — éppen 
egy-egy keresztplasztika került. 

A megváltás-, illetve feltámadás-eszme és a ha tkaré jú hármas lánc-csillag 
jelképi tar ta lmának kapcsolata sajátos hangsúllyal fejeződik ki a Rhodosz 
szigetén fennmaradt szarkofágrészleten (29. ábra). I t t egy életfa-ábrázolás 
lombkoronájaként jelenik meg a fonat59. Márpedig az életfa keresztény felfogás 
szerint a kereszt motívumával azonos mondanivalót jelképez. 

Ám a hatkaréjú, hármas lánc-csillag előfordul számos olyan faragványon, 
ahol úgy tűnik, hogy nincsen semmiféle megváltás- vagy feltámadás-eszmével 
összefüggő szimbólum. Figyelemre méltó viszont, hogy ezek a példák általában 
szentélyrekesztő mellvéd vagy más egyéb templonfal-maradványok: i t t tehát 
éppen az elhelyezés módja utal a megváltás, a fel támadás eszméjére ! E több-
nyire szerzetesi eredetű alkotások ugyanis, mindenekelőtt a Naaly-Tsiflikben-
(13. ábra), Velencében (5. ábra), Makrinitzában (14. ábra), Rhodoszban (15. 
ábra) és a sztiriszi Hosziosz Lukasz-kolostor nagy templomában (9. ábra) fenn-
maradt domborművek, rendeltetésszerűen a szentély előterében, a templonfal 
oltárhoz vezető kapunyílása mellett helyezkedtek el. Márpedig az oltár vallási 
felfogás szerint az a hely, ahol megismétlődik Krisztus kereszthalálának misz-
tériuma. Így a templonfal kompozíciójában minden egyes jelkép, a hatkaréjú, 
hármas lánc-csillag is, szorosan kapcsolódik az oltárhoz vezető kapunyílás — az 
oltár hiedelem szerint megváltást közvetítő súlypontjához. 

E faragványcsoport kompozíciós rendszerében miként másutt, például a 
Kasztoriából ismert kapuzaton is megfigyelhető volt, a fonatos szimbólum 
kísérő motívuma igen gyakran rozettaelem. Elhelyezése a mellvéd-plasztikákon 
általában csaknem mindig nagyon hasonló megoldást mutat , Többnyire a hat-
karéjú, hármas lánc-csillag körül kialakított szalagtagozás keretében, a sarkok-
ba illesztett kis körtárcsák felületén bukkan fel. E jellegzetes megoldástól kissé 
eltér a sztiriszi Hosziosz Lukasz nagy templomában található példa (9. ábra). 
I t t a szentélyrekesztő templonfal északi oldalán olyan jelentős méretűre 
növekedett a fonatos szimbólum, hogy mellette a kísérő motívum jelzésére is 
alig maradt hely. E hiányt a déli oldalon alkalmazott mellvéd-plasztika pótolta; 
kőlapján a szalagkeretezéssel tagolt felület részeit rozettadíszítés tölti ki. 
A rozetta tehát — az oltár megváltást közvetítő kult ikus súlypontjához kap-
csolódva olykor a fonatos szimbólummal azonos fontosságra emelkedett. 
Motívuma a kuta tás megállapítása értelmében eredendően asztrális jelkép,60 

amely a kereszténység középkori művészetében az istenanya kultuszával telí-
tődött.6 1 Az utóbbi példák esetében, amint már előbb a nicaea/nikaiai alkotás 
feliratszövegéből is ki tűnt , a hatkaréjú, hármas lánc-csillag istenségfogalomra 
utaló, gyakran megváltás-, illetve feltámadás-eszmével kiegészített jelentés-
tar ta lmát nem egyszer Mária-tisztelet is színezte. 

A fonatos motívum VI — XI I . századi példáinak kompozíciós vizsgálata 
jelzi, hogy e többnyire szerzetesi együttesekben feltűnő jelkép értelme a vallás 
alapvető fontosságú tanaival, sarkalatos hittételeivel volt kapcsolatos. De mi 
lehetett ennek a kapcsolatnak a magyarázata? 

59 Orlandos, A. K.; 32. j.-ben i.m. — Flemming, J. : Der Lebensbaum, Jena , 1963. 
60 Streng, G.; Das Roset tenmotiv, München, 1918. — Goodenough, E . R . ; 1. j.-ben 

i. in. B. 7. „Stier, Löwe, Baum, Krone, Rose t te . " 
61 „Rosa myst ica" , 1. Streng, G.; 60. j.-ben i. m. 51. 
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További következtetésekhez vezet a hatkaréjú, hármas lánc-csillag rajzi rend-
szerének elemzése. A hatágú csillag, vagyis az istenség ősi szimbóluma geo-
metrikus szerkesztési elvek szerint három azonos alkotó (három láncszem) fel-
bonthatatlan egységében jelenik meg. E gondolat, amint már az eddigi kutatá-
sokból kitűnt, a judaizmus népi-misztikus irányzatának talaján kibontakozó 
kulturális szintézis hatására született meg. A jelkép tartalmában, formai meg-
oldásával a hexagramm ótestamentumi hagyománya és a hellenizmus trinitas-
tana ötvöződött. Később e sajátosan összetett jelentéstartalom krisztianizáló-
dott: most már nyilvánvalóan a keresztény istenség — a szentháromság02 

— fogalmát reprezentálta. 
A motívum jelentéstartalmát meggyőzően kihangsúlyozza a Rhodosz szige-

tén fennmaradt szarkofágtöredék (29. ábra) különleges alakítású plasztikája. 
I t t , amint már a korábbi vizsgálatok során kitűnt, egy életfa-ábrázolás lomb-
koronájaként bukkan fel a fonat. Márpedig az életfa mint a kereszt értelmezé-
sével megegyező szimbólum, a keresztény művészet középkori ikonográfiájában 
a világtengely ábrázolása.63 Ez vallási felfogás szerint a világ hierarchikusan 
egymásra épülő köreit köti össze.64 Aligha lehet tehát véletlen, hogy a lomb-
koronába, vagyis jelképesen a mindenség csúcsára — az istenség fokára -
a hatkaréjú, hármas lánc-csillag, azaz a szentháromság emblémája került. 

De értelemszerűen kapcsolódik a fonat mint szentháromság-szimbólum 
azokhoz a vallási tanításokhoz is, amelyeket a kuta tás a befoglaló kompozíciók 
elemzésével tárt fel. A jelkép nagyfontosságú isteneszméje és Krisztus kereszt-
halálának megváltást hirdető, triumfális gondolatköre a keresztény vallás 
tanításában a „teremtő" és a „teremtet t" ember összetartozását fejezi ki; 
szerves egységet alkot. E kettős tartalom egybevont ábrázolása éppenséggel 
nem szokatlan az egyház középkori művészetében. Jellemző például a keleti 
kereszténység érett korszakában az ikonográfiái rendszernek az az allegorikus 
képábrázolása, amelyen a szentháromság-kompozícióban a trónoló istenatya, 
feje fölött a szentlelket jelképező galambbal, ölében tar t ja keresztre feszített 
fiát („Sedes gratiae").65 Hasonlóképpen egységet alkot a hatkaréjú, hármas 
lánc-csillag jelképi értelme, a szentháromság gondolata az istenanya kultuszával 
is.66 Keresztény felfogás szerint a „teremtő", valamint a „teremtet t" ember 
közvetlen, megváltás-eszmében kifejeződő kapcsolata az istenanya révén 

62 L. 28. j.-ben i. m., továbbá Alpatov-Tarassow; Die Trinität in der byzantinischen 
Kunst , Byz. Neugriech. J b . 1927. 3 — 4. füzet . — Künstle, K. ; Ikonographie der christ-
lichen Kuns t , Freiburg, i. Br. 1928. 221 — 229. — Heimann, A.; L'iconographie de la 
Trinité, L ' a r t chrétien, I . 1934. — Braunfels, W ; Die Heilige Dreifaltigkeit, Düsseldorf, 
1954. — Réau, L.; 57. j . -beni . m. II . (1. Paris , 1956.) 14 — 29. — Lazarjev, V. N.; Ruszkaja 
szrednyevekovaja zsivopisz, Moszkva, 1970. 277—299. — Kirschbaum, E. ; Lexikon der 
christlichen Ikonographie, I .—III . Rom. Freiburg. Basel. Wien, 1968—1971. 525 — 532. 
— A magyar szakirodalomban 1. Csemegi, J . ; Trinitász-szimbólumok és ábrázolások 
a középkori Magyarország művészetében. Eredetük, továbbélésük és népművészeti 
kapcsolataik, Művészettörténeti tanulmányok, Bp. 1957. 7 — 45. 

63 Koch. H.; Sonderformen des Heilandkreuzes. Strassburg, 1934. — Troitzkij, N.; 
Krest Christa — drewo zizmi, Swetilnik, I I I . 1—29. — Circlot, J . E. ; A Dictionary of 
Symbols, London, 1962. 208-209 . 328. 

64 Circlot, J. E.; 63. j .-ben i. m. 328. 
65 Künstle, K.; 62. j.-ben i. m. — Lazarjev, V. N.; 62. j.-ben i. m. 
66 Schiller, C.; Iconographie der chrictlichen Kunst. Gütersloh, 1966. 60. — 62. 1. L. még 

Csemegi, J . ; 62. j.-ben i. m. 19. „A szentháromság ábrázolások . . . csoportjának egyik 
változatában a Mária megkoronázását ábrázoló művek tar toznak. Ezeken Máriát a szent-
háromság égi királynővé ava t j a . " 
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valósult meg. Az egyház tanításában ezért Mária személyisége á tv i t t értelem-
mel „templum trinitatis", akinek közvetítésével — amint a vallás hívei 
számára megfogalmazta — ,,a szentháromság kegyelemadó fénye láthatóvá 
lett a földön".67 

* 

A keresztény kultikus együttesekben az istenség, vagyis a szentháromság-
fogalom képzőművészeti megjelenítése az alapvető fontosságú feladatok sorába 
tartozott a középkor idején. Egyházi zsinatokon behatóan megvitatott, dog-
matikus hittételét szimbolikus, illetve allegorikus kompozíciók népszerűsítet-
ték. Ezek ikonográfiái alakulásával a szaktudomány területén számos össze-
foglaló és részelemző tanulmány foglalkozik.68 Az újabb kutatás e tekintetben 
megállapította, hogy a hittétel mindenkori „ábrázolási" formája és az adott 
történeti körülmények között rendszerint törvényszerű összefüggés tárható fel. 
Gyakran valamiféle társadalmi küzdelem ösztönözte az ikonográfiái változást. 
V. N. Lazarjev például az orosz középkori festészettel foglalkozó munkájában69 

rámutat , hogy az egyházatyákat igen sokszor a különböző eretnekségekkel 
folytatott harc kónyszerítette a trinitas-tan szimbolikus, illetve allegorikus 
kompozíciójának ,,korszerűsítésére".70 

Bizáncban a szentháromság fogalom főként példázatos bibliai képtípusok 
formájában jelent meg. A hittétel végleges kimunkálása után, a 381-ben tartot t 
második konstantinápolyi zsinatot követően a trinitas-tan allegorikus meg-
fogalmazásának igen sok változata alakult ki. Gyakran még az egyházi ünnep-
ábrázolások (például Hetoimaszia, Krisztus keresztelése, stb.) gondolatkörével 
is összekapcsolódott. Külön csoportot alkotnak azok a megoldások, amelyek 
az istenatya ölében ábrázolják Krisztus szentlélek-galambbal társuló képmását 
(Palaiosz, Szinthronoi, Paternitas, Sedes Gratiae stb.). Mindezek számbavétele, 
és vizsgálata azonban nem tartozik jelenlegi tanulmányom feladatai közé. 
A megoldások gazdag tárházából csupán egyet ragadok ki a kompozíciós 
sajátosság és az adott történeti körülmények közötti kapcsolat bemutatására. 
E képtípus már igen korán, a IV—V. században feltűnt, majd általánosan el-
terjedt a keleti egyház művészetében. I t t az ótestamentumi Ábrahám és Sára 
történetének keretében a megváltás próféciájával kapcsolatos három ifjú, 
illetve három angyal jelképezi a három isteni személyt (Teremtés könyve, I— 
XVIII.).71 A megoldás „inkább a szentháromság személyiségének egylényegű-
ségét, mintsem egységét hangsúlyozta."72 Kompozíciója nyilvánvalóan az 
isteni személyek egylényegűségét tagadó eretnekségek, eredendően az arianiz-
mus, majd a dualisztikus bogumil-katár állásfoglalás ellen irányult.73 

A szentháromság absztrakt vonalrajzé szimbólumai, az allegorikus megoldás-
hoz hasonlóan, ugyancsak nagy számban ismertek a középkor időszakából. 
A kutatás megállapítása szerint főként azoknak a népeknek a kultúrájában 
váltak közkedveltté, akik már a kereszténység felvételét megelőzően hozzá. 

67 Schiller, 6.; 66. j.-ben i. m. 
68 L. 28. és 62. j. 
69 L. 62. j.-ben i. m. 
70 L. m. e. 280., 284. 
71 L. 62. j-ben i. m. 
72 Csemegi, J.; 62. j.-ben i. m. 16., továbbá hasonló ikonográfiái megoldásokra vonat-

kozóan uo. 33. 
73 L. 62. j.-ben i. m. 
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szoktak a geometrikus jelképekben való gondolkodáshoz.74 Egyes eretnek-
mozgalmak jellegéből ugyancsak természetszerűen következett, hogy vallási 
eszméik így a trinitas-tan — kifejezésére szívesen választottak valamiféle 
elvonatkoztatott , esetleg fonatosan megkomponált formát.75 E megállapítás 
alátámasztására példaként szolgáljon ,,a manicheizmus közékori változatokban 
gazdag eretnekmozgalma, amely ősi asztrálmitológiai képzeteket is felelevení-
t e t t filozófiájában. Szimbolikájával — amelyben a szentháromság egyenlő 
oldalú háromszög formájában nyert megfogalmazást — már Szt. Ágoston is 
szembefordult."70 Hasonló absztraháló törekvések, a képábrázolás elvetése 
jellemzi a monofizita egyház felfogását is. Egyik vezetőjük, Philoxenosz 
például már az V. században helytelenítette Krisztus antropomorf megjeleníté-
sét, és határozottan elvetette a szentlélek galamb képében szokásos ábrá-
zolását.77 

Bizánc antik hagyományokkal á t i ta tot t kultikus művészetében az elvonat-
koztatot t jelképek nagyobb mértékben sohasem honosodtak meg. Dehát 
akkor a hatkaréjú, hármas lánc-csillag mint szentháromság-szimbólum mégis 
miképpen, miért lett a császárság templomépítészetének nagy jelentőségű 
motívuma ? 

E fontos ábrázolás keletkezését tekintve igen valószínűnek tűnik az a fel-
tevés, hogy krisztinanizálódását a VI. században Szíria—Palesztina vidékének 
erősen monofizita színezetű törekvései ösztönözhették. Később azonban már 
kétségtelen, hogy a jelképet elfogadta, és fenntar tás nélkül alkalmazta az 
orthodox szerzetesség. Különben aligha jelent volna meg a kolostorok katholi-
konjában, a liturgikus cselekmények kiemelt központi részén: a szentély-
rekesztő templonfalon. Állásfoglalásukat e tekintetben megfelelően reprezen-
tá l ja a sztiriszi Hosziosz Lukasz nagyhírű együttesének már korábban ismerte-
te t t megoldása; i t t is az építészeti kompozíció súlypontjába került az embléma 
(9. ábra). Látható, hogy a kolostorok papsága minden aggály nélkül, szembe-
tűnő helyen, figyelemkeltő méretben és formában használta az istenfogalom 
sajátosságának kifejezéséhez e fonatos ábrázolást. Vajon mi lehetett az oka 
annak, hogy Bizánc orthodox szerzetessége — Bizánc művészeti szokásaitól 
eltérő módon a tanulmányban tárgyalt példák esetében nem allegorikus 
kompozíciót, hanem elvont geometrikus motívumot — a hatkaréjú, hármas 
lánc-csillag jelképét — választotta a szentháromság hittételének propagatív 
népszerűsítésére ? 

* 

A szentháromság hittétele ütközőpont volt a keleti kereszténység és az 
iszlám istenfogalomról alkotott vallási felfogásában. Teológiai mezben, de 
lényegében politikai célzatossággal éleződött ki a kérdés, hogy a trinitas-tan 
összeegyeztethető-e, vagy sem az egyisten fogalmával. 

Valóságos hidegháború fejlődött ki — írja A. Grabar — a VII . század 
második felében, továbbá a V i l i . század elején a bizánci császárság és a kali-

74 Csemegi, J.; 62. j.-ben i. m. 33 — 34. 
75 Csemegi, J.; 1. j.-ben i. m. Motringfonat, lánckereszt, hurkoskereszt, 26 — 27. 
76 Uő.; 62. j.-ben i. m. 44. o. 79. j.-ben hiv. Müller-Mothes. 
77 Kitzinger, E.; The Cult of Images before Iconoclasm, Dumbarton Oaks Center for 

Byzantine Studies, Washington, 1954. 83 — 150., 131. 1. Philoxenos of Mabbug. 
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fátus között.78 Az orthodox szerzetesség, főként az iszlám főhatóság alá került 
provinciák területén, mindenekelőtt a szentháromság-tan védelmében elméleti 
vi tákat folytatott. E küzdelem vezéralakja a palesztinai Szent Szabbasz-
kolostor tekintélyes szerzetese, Damaszkuszi János. Állásfoglalása szerint 
Mohamed ariánus eretnek, aki nem fogadta el a Logosz és a szentlélek istensé-
gét.79 Hasonlóképpen élesen szembefordult a trinitas-tant elutasító iszlám fel-
fogással a VIII. század második felében Szíria püspöke, az arab és görög iro-
dalomban egyaránt járatos Abu-Qurra.80 ,,Az arabok elvetik a szentháromság 
doktrínáját, mert megosztja az isten személyiségét?" — írja , „De hiszen a 
Korán is egy, s mégis sok másolat készíthető róla; ugyanígy az Isten is egy és 
három."81 

A trinitas-tan vi tája a keleti kereszténység és az iszlám vallás vezetői között 
a IX. század közepén már a bizánci császárság trónusáig is elért.82 E korban, 
midőn a képrombolási küzdelmeket követően nagymértékben megerősödött a 
szerzetesi befolyás az udvarban, Niketasz Byzantinosz, Photius patriárka 
körének tagja hittudományi munkáját következőképpen ajánlotta I I I . Mihály 
(842—867) figyelmébe: „A keresztény vallás apologetikus bemutatása, főként 
a szentháromság tantételére összpontosítva".83 Még az uralkodók is részt vettek 
a küzdelemben. A mindinkább viharossá váló vita során maga a bizánci 
császár kérte fel Niketasz Byzantinoszt, hogy levélben bizonyítsa be Al 
Mutavakkil kalifának (842 — 861), miszerint a trinitas-tan nem mond ellene az 
egyisten fogalmának.84 

Végülis tragikus eseményekben csúcsosodott ki a keleti kereszténység és az 
iszlám vallás vezetői között elmélyülő hittudományi ellentét; a mohamedán 
hatalom kivégeztette a palesztinai Szent Szabbasz-kolostor szerzeteseit.85 

A szentháromság-tan elismeréséért folytatott harc a figyelem előterébe került . 
Jellemző módon a szentek életrajzát ismertető legendák szövegeiben is gyakran 
helyet kapott.86 Ezekből kitűnik, hogy Konstantinosz — Számárrá egykori 
követe, majd a szláv népek nagyhírű apostola — ugyancsak tevékeny szerepet 
vállalt a vitákban. Az írásos feljegyzések szerint megvédte a keresztényeket 
attól a mohamedán vádtól, hogy ők „az istenség szétszabdalói".87 Hitterjesztő 
munkássága során nyilvánvalóan Konstantinosz is fontosnak találhatta a 
szentháromság hittételének kifejtését. Szláv területeken, főként ahol valami-
féle iszlám hatás érvényesülhetett, később sem sikkadt el a trinitas-tan meg-

78 Meye7idorff, J.; Byzantine Views of Islam, Dumbar ton Oaks Center for Byzantine 
Studies, Washington, 1964. 115 — 132, 127. — Grabar, A.; L'iconoclasme byzantin, Paris, 
1957. 47., 1. még Every, g.; The Byzantine Patr iarchate, London, 1962. 74 — 75. 

79 Meyendorff, J.; 78. j.-ben i. m. 119. 
80 L. m. e. 120. 
81 L. m. e. 120. ,, . . . the Arabs refuse to believe in the Trinitarian doctrine, because it 

brings division of God? — But the Qurran is one, even if many copies can be made of it; 
in the same way, God is One and Three." 

82 L .m. e. 121. 
83 L. m.e. 121. „An apologetical exposition of the Christian faith, concentrated mainly 

on the doctrine of the Trini ty ." 
84 L. m.e 121. 
85 L. m. e. 129. Hiv. A. Papadopoulos-Kerameus; Pravoszlavnyi Palestinskii Sbornik 

(1907), 1 - 4 1 . 
86 L . m . e . 130. 
87 L. m. e. 130. ,,. . . he defends the Christian against the accusation, mentioned above 

(p. 119), of being — cut ters of God." 
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31. kép. A hatkaréjú, hármas lánc-csillag előfordulásának jelentősebb helyei a VI—XII . 
század időszakában 

fogalmazásának jelentősége. A kereszténységét bizánci forrásból merítő Kijevi 
Rusz fejedelemség egyháza például körültekintő gondot fordított a szent-
háromság hittételének kifejtésére. „Nincs három isten — hangsúlyozza a 
„Poveszti vremennüh let" szerzője — „egy az isten, három személy tökéletes 
egysége."88 

Önkéntelenül felvetődik a gondolat: Bizánc keresztény egyháza — Bizánc 
művészeti szokásától eltérő módon - a hatkaréjú, hármas lánc-csillag jelképét 
bizonyos esetekben azért alkalmazta kultikus alkotásain, hogy a szentháromság 
hittételét azok számára is megmagyarázza, akik az iszlám vallás hatására el-
vetik az allegorikus megjelenítési módot. A mohamedánok ugyanis, amint köz-
tudott, általában nem fogadják el az alakos képábrázolást! A fonatos motívum 
elvonatkoztatott, geometrikus formája viszont teljességgel alkalmas volt arra, 
hogy vonalas kompozíciójával számukra is reprezentálja a trinitas-tant, a 
keresztény istenségfogalom hármas egységét. 

E következtetést alátámasztja, hogy a hatkaréjú, hármas lánccsillag példái 
többnyire az iszlámmal folytatott harcban élenjáró szerzetesség alkotásain 
találhatók. További érv, hogy a fonatos motívum előfordulási helyei szinte 
kivétel nélkül olyan területekre összpontosulnak, ahol a keleti kereszténység 
és a mohamedán terjeszkedés érintkezett egymással (31. ábra). 

Véletlen lenne, hogy e szentháromság-jelkép rendszerint azokban az együt-
tesekben tűn t fel, ahol gyakran fordulnak elő arab kapcsolatokról tanúskodó 
kufita, illetve pszeudokufita szövegdíszítések ? Sőt! Véletlen lenne, hogy ez az 
iszlám területeken tipikus feliratszalag a Makrinitzából ismert mellvédlapon 
(14. ábra) éppen magát a szimbólumot is keretezi? 

88Lihacsev, D.; Literaturnüe pamjatniki , Moszkva—Leningrad, 1950. 77 — 78. 
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Nem hagyható figyelmen kívül vizsgálatunk szempontjából az sem, hogy 
kutatásom szerint — amelyet K. A. C. Creswell eredményei is megerősítenek — 
az ezredfordulóig egyetlen iszlám építészeti együttesben sem alkalmaztak 
hasonló fonatos motívumot. Annál inkább feltűnő ez a tartózkodás, mivel a 
hexagramm egyszerű példái, nyilvánvalóan a jelkép ótestamentumi hagyomá-
nyának áthatása következtében, általánosan elterjedtek az iszlám kultikus 
építészetében. A szimbólum összetett változatáról viszont éppen K. A. C. 
Creswell állapította meg, hogy első iszlám példája Kairóban, a XI. század 
végén, keresztény mesterek keze munkája nyomán bukkant fel.89 Meggondol-
koztató körülmény, hogy Makrizi szerint János szerzetes tervei nyomán ezek 
az örmény származású jövevények éppen akkor faragták ki a Bäb an Naszr 
(10. ábra) együttesében e jelképet, midőn az ugyancsak örmény származású 
— ismereteink szerint előbb bizonyosan keresztény rabszolga az örmény 
testőrséggel és katonasággal megerősített hadvezér, Badr (1074- 1094) lett 
Egyiptom tényleges ura.90 

A hatkaréjú, hármas lánc-csillag a XII . században sem vált szokványossá az 
iszlám kultikus építészetében. Mindössze két példájáról van tudomásom. Ezek 
egyike ugyancsak Kairóban, a Szalih-Täla-i templom homlokzatán látható.91 

Készítésének ideje 1160; az a korszak, midőn a kalifátus területén átmenetileg 

89Creswell, K. A. C.; 3. j.-ben i. m. 215., 290. 
90 Holt, P. M., Lambton, A. K. S.; The Cambridge History of Islam, I . - I I . Cambridge, 

1970. 189 — 190. „Originally an Armenian slave of the Syrian amir, J a m a l al-Din b . ' 
Ammar ' he had had a succesful career as soldier and governor in Syria. His Armenian 
bodygard and his army were loyal and reliable — and he insisted on taking them with him 
to Egyp t . " — János szerzetesre és az örménv építészekre vonatkozóan 1. Briggs. M. S.; 
24. j.-ben i. m., 1. még Creswell, K . A. C.; 3."j.-ben i. m. 215., 290. 

91 Holt, P. M., Lambton, A. K. S.; 90. j.-ben . im. 1 9 6 - 1 9 7 . — Briggs, M. S.; 90. j.-ben 
i. m. 71—75. — Creswell, K . A. C.; 3. j.-ben i. m. 215. 
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33. kép. Tbiliszi (Grúzia); „kaanik" pénzérem, 1261 — 1264 

nem érvényesült szigorúan az államvallás kontrollja, és igen erős volt a szíriai 
befolyás.92 A fonatos motívum másik, általam ismert iszlám vál toza ta Közép-
Ázsiában Iszkoder X I I — X I I I . századi templomának mihrabfülkéjében 
t ehá t a kultikus központban — marad t fenn.93 A jelenlegi ku ta tások eredmé-
nyei alapján még nem dönthető el, hogy a jelkép hangsúlyos megjelenésének e 
kivételes esetben mi lehet a magyarázata . Valószínűnek tűnik, hogy valamiféle 
helyi vallási irányzat hatására keletkezett. Emellet t szól, hogy a terület lakos-
sága mind az arab, mind a török hódítókkal szemben ellenséges álláspontot 
foglalt el.94 Lehetséges, hogy szeparatista törekvésük eszmei szinten is megnyil-
vánul t , és többek között hozzájárul t vagy éppen elősegítette e keresztény 
jelkép átvételét. A szimbólum értelmét bizonyára ismerték; különben aligha 
helyezték volna reprezentatív formában a kultuszhely kiemelt központ jába. 

Külön kérdés, hogy mi a magyarázata az iszlám iparművészetében — réz-
tálakon, kerámiaedényeken — olykor felbukkanó hatkaréjú, hármas lánc-
csillag alkalmazásának.95 Nem lehetetlen, hogy az iszlám által megszállott 
területeken ezek eleinte keresztény mesterek művei voltak.96 Később viszont 
a fonat már bizonyosan elveszítette elsődlegesen keresztény je lentés tar ta lmát 

92 L. 90., 91. j. 
93 Denyke, B. P.; Arhi tekturnüj ornament Szrednyej Azii, Moszkva, 1939. 120. o., 

115., 116. á. 
94 Világtörténet, I I I . (Zsukov, J . M. főszerk.), Bp. 1963. 498 -500 . 
95 Korai, X —XIII . századi példáit 1. Berlin, Staatliche Museen, Islamische Abteilung, 

Egyiptom, vagy Szíria területéről származó, Sung korabeli kínai utánzású mázas tál , 
továbbá Auboyer, J . , Darbois, D.; Afganistan und seine Kunst , Prague, 1968. 60., 115. á. 
bronz korsó. A jelkép a bizánci befolyás megerősödése idején, az ezredforduló korában 
a bolgár iparművességben is feltűnt, 1. Mavrodinov, N.; Drevnebolgarszkoe szokroviscse 
v Nagyszentmiklós, Budapest 1943. Tatar-Pazarj ik. X —XI. sz.-i ezüsttál. 

96 A motívum későbbi iszlám továbbéléséről tanúskodnak Kairóban az Iszlám Múzeum 
következő leltári számú példái: 4121, 15149, 15151, 15154, 15155, 15157 s tb . 
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(32. ábra): a népi képzelet ezt is beolvasztotta a varázserejű, bajelhárító 
motívumok gazdag tárházába.97 

Néhány kivétel azonban még mutatkozott! 
Meglepő például, hogy a XII I . század közepén a Kaukázus vidékén egy 

pénzfajtán is megjelent a szimbólum vonalrajza. Ez az ún. „kaanik" érem, 
amely Tbilisziben (Grúzia) 1261 1264 között, az iszlám hódítóknak fizetett 
adózás céljára készült (33. ábra).98 Érdekes, hogy szövegfelirata eltér a korabeli 
mohamedán formulától: Mohamed nevét például sehol sem említi. A fonat 
belsejében mindössze ennyi olvasható: ,,Az egyistenen kívül nincsen isten, 
nincsen társa".99 E feliratszöveg nem mond ellene a keresztény szentháromság-
fogalomnak ! A pénz sajátos jellegéből G. Kapanadze numizmatikai kutatásai 
alapján arra következtetett, hogy abban megmutatkozott Grúzia szemben-
állása a perzsa uralkodóval.100 A kaanik érem kibocsátása után néhány évvel e 
törekvés már oly határozottan feltört, hogy az arab nyelvű, grúz pénzekre 
keresztény imádság feliratszövege került.101 Vajon nem éppen e hitvallást 
fejezte ki korábban — szimbolikus ábrázolási formában a hatkaréjú, hármas 
lánc-csillag keresztény istenségfogalmat reprezentáló szentháromság-jelképe ? 

A politikai szembenállás e korban érthető módon gyakran nyilatkozott meg 
vallási szinten. Jelentőségét tekintve a hexagramm összetett változata nemcsak 
azért figyelemreméltó motívum a keleti egyházak középkori művészetében, 
mert nagy fontosságú hittudományi dogmát népszerűsített, hanem azért is, 
mert az iszlám térhódítása ellenében a Í X —XIII. század idején a keresztény 
hatalmak propagatív emblémája volt. 

* 

A XIII . században, a bizánci hatalom időleges felbomlása idején a bizánci 
alkotó tevékenységből eltűnt a hatkaréjú, hármas lánc-csillag. Ekkoriban, 
midőn Konstantinápoly császári örökében megalakult a latin császárság 
(1204 - 1259),102 az ú j történeti feltételek között a szimbólum elvesztette hit-
tudományi és politikai fontosságát. A római egyház ugyanis lényegében soha-
sem támogatta ilyen formában a szentháromság népszerűsítését. Ám Bizáncban 
sem nyerte vissza a jelkép korábbi jelentőségét, még a Palailogosz-restauráció 
után sem; a hanyatló birodalomban már nem volt hitterjesztő politikai erő. 
Még a szerzetesség is feladta korábbi harcosságát; a nagymértékben terjedő 
hezühaszmosz-mozgalom hatására teljesen passzív, szemlélődő életformába 
merült.103 Az egykor hatalmas császárság és a vele összeforrott államegyház 
most már csupán létfenntartásának biztosítására szorítkozott. Helyzetét belső 
bajok is súlyosbították; az elszegényedő ország kimerült az oszmán-törökökke[ 

97 A későbbi, X I V — X V I . századi változatok egyre dekoratívabb formában, díszes 
ornamentumként jelennek meg. L. pl. 4121 esetében. 

98 Kapanadze, G. D.; Gruzinszkaja numizmatika, Moszkva, 1955. 78 — 80. o. VII/94 — 
96. á. 

99 L.m e. 
100 L. m. e. 
191 L. m. e. 
102 Ostrogrosky, G.; Geschichte des byzantinischen Staates, München, 1952. 
103 Meyendorff, J.; 78. j.-ben i. m. 123. — A hezühaszmosz mozgalomra vonatkozóan 

1. Ivánka, E. ; Hesychasmus und Palamismus, Jb . d. öst. Byz. Gesellschaft, I I . Wien, 
1952. 
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34. kép. Szogratlj, Gubini-körzetben (Da-
gesztán); sírkőfaragvány, X I I — X I I I . század 

folytatott, mind reménytelenebb küzdelemben. Egyre inkább közönyössé vált 
az iszlám vallás tanításaival szemben. E jelenség eredményeként művészetében, 
úgy tűnik törvényszerűen, a szentháromság sajátosan absztrahált, mohame-
dánok számára elfogadható kompozíciós megoldásának alkalmazása érdektelen 
lett. 

Bizáncban kiszikkadt a szimbolikus forma politikai tartalma: ábrázolása itt 
eltűnt az alkotásokról. 

A hatkaréjú, hármas lánc-csillag motívuma a XIII—XIV. század időszakában 
Bizánc távolabbi sugárkörében, az ugyancsak iszlám térhódítással, illetve 
különböző eretnekmozgalmakkal hadakozó kaukázusi területek és a szerb 
királyság, valamint Dél-Itália művészetében bukkant fel. Eonata Dagesztán-
ban Szogratlj (Gubini körzet) egy X I I XIII . századi sírkő gazdag fonatos 
díszítésű dombormű-plasztikájában, a felső körtárcsa központi magjában kapott 
helyet (34. ábra).104 Örményországban Ketsarusz XIII . századi kolostori fő-
templomán, a déli homlokzat középtengelyében elhelyezett ablaknyílás fölé 
került (35. ábra).105 Grúziában Dada szerzetesi együttesében (Borzsomi körzet) 
az 1333-ban emelt főtemplomon, az előbbihez hasonlóképpen ugyancsak a déli 
oldalon, a külsőben jelent meg körtárcsába foglalt geometrikus rajza (36. 
ábra).106 A szerb példák közül, ismereteim szerint, legkorábbi az Athosz-
félszigeten alapított Hilandari kolostorában, a főtemplom XIV. századi 
narthex-épületének homlokzatán látható.107 Gazdag változatban ismeretes 
Ravanica szerzetesi együttesében, a főtemplomon (37. ábra).108 Eredetileg, a 

104 Debirov, N. M.; Rezba po kamuja v Dagesztane, Moszkva, 1966. 54. á. 
105 Strygowsky, J.; Die Baukunst der Armenier und Europa, Wien, 1918. I L 529., 

570. á. 
106 Beridze, F . ; Architektúra Szamche, Tbiliszi, 1955. 141. o. 71. á. 
107 Vasié, M. M.; Zica i Lazarica, Beograd, 1928. 94. á. 
108 Vulovic , B.; Ravanica, Beograd, 1967. Ezúton is köszönetet mondok Vulovic 

professzornak, hogy a kompozíció általa készített rajzi rekonstrukcióját rendelkezésemre 
bocsátot ta . 
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35. kép. Ketsarusz (Örményország); a kolostoregyüttes főtemplomának déli oldalán lá tható 
faragvány, X I I I . század 

XIV. században it t is a homlokzaton, ablak fölött helyezkedett el, két rozetta 
között, mint a páros nyílást összekapcsoló, felső zárómotívum. Később, töre-
dékes formában a nyugati kapubejárat fölé építették be a fonatot.109 E korban, 
Ljubosztinja 1387 után emelt kolostorában, ugyancsak a főtemplomon, már 
egy körablak kőrácsaként jelent meg a forma.110 Hasonló megoldás figyelhető 
meg a szicíliai Palermo arab-normann-bizánci hatásokat ötvöző művészeti 
világában, az 1380-ból származó Palazzo Chiaramonte homlokzatán.111 

A XII I —XIV. századi példák számbavétele után néhány érdekes törvény-
szerűség állapítható meg. 

Továbbra is jelentős maradt a szerzetesség szerepe a szimbólum propagatív 
népszerűsítésében. De ez már nem a bizánci anyaország, hanem távolabbi tá jak, 
mindenekelőtt a kaukázusvidéki és szerb kolostorok alkotó tevékenységében 
jelentkezett. Márpedig az örmény és grúz, valamint a moravai szerb kolostorok 
egyaránt „végvárak" voltak a keleti kereszténység és az iszlám hatalom közötti 
élet halál-küzdelemben. Másrészt e területeken jelentős harc folyt a dualisztikus 

109 L. m. e. 
110 Deroko, A.; Monumentalna i dekorativna arhitektura i srednevekovnoj Srbiji, 

Beograd, 1953. 350;, valamint Vasic, M. M.; 107., j .-ben i. m. 67., o., 115. á. 
111 Arata, G.; L 'archi tet tura arabo-normanna e il rinascimento in Sicilia, Milano, 

1914, 87. á. „Palermo — Palazzo Chiaramonte (secolo XIV. 1307 — 1380), Dinastia 
Aragonese (Frederico I I . = Frederico III . )" . 
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36. kép. Dada (Grúzia); a 3t. kép. Ravanica; faragványrészlet a főtemplom homlok-
kolostoregyüttes főtem- zatáról, másodlagosan a nyuga t i főbejárat fölé helyezve, 
plomának déli oldalán XIV. század 
lá tható faragvány, 1333 

eretnekségekkel. Szerbiában például tudjuk, hogv a XIV. században a bogu-
milokkal folytatott harc hatására fokozott jelentőségű lett a szentháromság-
ábrázolás.112 

A fonatos jelkép itt azonban már nem a belső tér liturgikus központjához 
kapcsolódott! Nem a szentélyrekesztő templonfalon, hanem erőteljesebb 
kifeléfordulással, a homlokzaton kapott helyet. Az agitatív szándék láthatóan 
formálisabban, a vallási tartalommal lazább kapcsolatban, inkább külsőséges 
demonstrációvá alakult. 

A szimbólum alakjának, befoglaló kompozíciójának megfogalmazásában is 
kifejeződött a formális, dekoratív törekvések növekedése. Most már üres 
esztétikum, ornamentális gazdagság támogatta a motívum hitelét. 

Láthatóan veszítette társadalmi erejét a hajdan nagy fontosságú jelkép ren-
deltetése. A fonat, végül is mint kőrács, az építészeti architektúra része lett, 
majd a XV—XVI. században — az oszmán-török hatalom delelőjén - az 
iparmívesség díszítményeinek kelléktárába süllyedt.113 E motívum életének 
utolsó szakaszában, hasonlóképpen más, korábbannagy fontosságú szenthárom-
ság-ábrázolásokhoz, a népi hiedelmek szintjére kerülve, „gonoszt távoltartó", 
ún. varázscsomó lett.114 Egyik ilyen késői példája Mangelbrettből, egy 1750-
ben készült fafaragványról ismert.115 A hatkaréjú, hármas lánc-csillag itt az 
egyszerű fonatos hatágú csillagok, rozetták sorában már teljesen kiemelés nél-
kül jelenik meg a falusi mester keze művén, mint a babonás képzeletvilág 
egyik apotropeikus eleme. 

112 Kalcicév, TZbornik, Zagreb, 1955. 
„ 113 Pl . Bode, W.: Die italienischen Hausmöbel der Renaissance, Leipzig, én. 86. á. 

Általánosságban 1. még Deonna, W.; La vie millónaire de quelques motifs décoratifs, 
Genava, 1929. — Csemegi, J . ; 1. és 62. j.-ben i. m. 

111 L. m. e. valamint Freyer, K.; Zum Problem der Volkskunst, Monatschr. f . Kunst-
wissenschaft, 1916. I X . 

us p r e y e r t x . ; Zum Problem der Volkskunst, Monatschr. f . Kunstwissenschaft, 1916. 
I X . 215., 4. á. 
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DR. HAJNÓCZI GYULA, a műszaki tudományok kandidátusa 

PANNÓNIAI AMPHITHEATRUMOK 

Az emberi szórakozás, szórakoztatás igényeit nagyon sokfajta épület — 
theatron, stadion, amphitheatrum, circus stb. — szolgálta az antikvitásban s 
így a római impérium korában is. Az olyan jellegű tartományban azonban, 
mint amilyen Pannónia volt, az élet nem támasztott sokrétű, változatos igé-
nyeket, így szinte csak egy épületfajta képviselte az enemű létesítmények sorát 
— az amphitheatrum. 

Az amphitheatrum1 az egyik legjellegzetesebb római épületfajta, még akkor 
is, ha ennek az épületnek megvolt a maga klasszikus görög előzménye.2 Az 

1 Az amphitheatrum eredete ma sem tisztázott teljesen. Az épület elnevezése ismert 
volt már a császárság kezdetén, szerepelt a Monymentum Ancyranumban (I.V. 41.), 
és Vitruvius is említi (I. 7.) anélkül, hogy valamiféle leírást adna az épület rendeltetéséről, 
szerkezetéről. Az ókori írók — Ovidius: Met. I I . 25.; Cassiodorus: Var. 42, 5.; Sevillai 
Isidoros: Or. XV. 2., XVI I I . 2. — etimologizálása szerint az amphi theatrum két színház 
egyesítéséből keletkezett, ezt a magyarázatot azonban a későbbi kuta tás nem fogadta el. 
Helyette Vitruvius V. 1. u ta lásá tve t ték kiindulásul, e szerint 2 : 3 arányú, négyszögletes 
alaprajzú fórum volt, a gladiátorküzdelmek első színhelye, m a j d az i t t elhelyezett fa 
ülések sarkokon való befordítása rajzolta ki azt a polygonális küzdőtér-formát, amely 
a tojásdad alakú arena kiindulásának tekinthető. P. I. Meier; Amphitheatrum P W . I . 
1894/1859—1962. — Kuzsinszky B.; Amphitheatrum. Ókori Lexikon I . (1902) 125 — 126. 
— F. Wege: Etruskische Gräber mit Gemälden in Corneto. Jahrbuch des kaiserlich deut-
schen Archeologischen Inst i tuts , Band X X X I . (1916) 123. — H. Kahler—G. Forni: 
Anfiteatro. Enciklopédia dell 'arte antica I . (1958) 374 — 390. — L. Crema: L 'archi te t tura 
Romana (1959) 95. — Hajnóczi Gy.: Amphitheatrum. Művészeti Lexikon I. (1965) 67. 

Az amphitheatrum fontosabb épületrészeinek megnevezései: az amphitheatrumot ma-
gát spectacula-nak is nevezték, arena — küzdőtér, cavea, visorium, gradus spectaculorum — 
lelátó, nézőtér, podium — a cavea arénával érintkező része, az előkelőségek helye, retro-
podium — a pódium alépítménye, feltöltött rész, vagy boltozott folyosó, ekkor gladiátor-
folyosó a neve, praecinctio — a lelátó horizontális osztása, kör já ra t az ülősorok között , 
maenianum — a praecinctiok közötti lelátószakasz, maenianum primum, secundum, 
summum — a lelátó alulról fölfelé történő beosztása, a társadalmi rangoknak megfelelően, 
summa cavea — a lelátó legmagasabb része, cuneus — a lelátó „vertikális" osztása, ké t 
felfutó, felületi lépcső közötti, ék alakú lelátószakasz, vomitoria — a nézőtérre vezető belső 
lépcsők vagy folyosók nyílása, tribunalia — az amphi theatrum kereszttengelyébe eső 
páholyok, velum, velarium — árnyékvető ponyva, porta posticae — a caveat és az arénát 
közvetlenül összekötő kapu, porta pompae — az arena hossztengelyébe eső főkapu, a dísz-
felvonulás belépője, porta Libitinae, porta libitinensis — az elesett gladiátorokat ezen 
a kapun vit ték ki az arénából, spoliarium — a helyiség, ahol az elesett gladiátorokat 
ruhájuktól , fegyverzetüktől megfosztották, viviarium, carceres, stabulae — állatőrző 
cellák. Az arénában lebonyolódó események és cselekmény megnevezése: spectacula — 
látványos — nem véres — bemutatók, venationes — állatküzdelmek, naumachia — hajós-
csaták . 

2 FJ. Dyggve: Recherches a Salone I I . (1933) 38. — a salonai amphitheatrum fel-
tárásának ismertetése során funkcionális és szerkezeti mozzanatokra hivatkozva leszögezi, 
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épület sajátos szintézis eredményeképp jött létre, építőik ui. alapul vették az 
emberek tömeges szórakoztatására már kiérlelt épületeket és építési mód-
szereket, ugyanakkor ezeket átformálták és új tartalommal töltötték meg, 
amely teljesen a római műveltség arculatát tükrözte.3 Az amphitheatrum ki-
fejlődésének a folyamatát tehát nem vizsgálhatjuk pusztán önmagában, 
hanem csak másik két, vele szoros rokonságot tartó épülettel: a színházzal és 
a színház és az amphitheatrum funkcióját egy épületben kielégítő ún. theatrum-
amphitheatrummal együtt.4 A rómaivá változott görög színház, a már tőröl-
metszett római amphitheatrum és a theatrum-amphitheatrum három különböző 
épületfajta ugyan,5 de mégis elválaszthatatlanok egymástól akkor, amikor 
akárcsak az egyiknek is akarjuk a lényegét megérteni és megmagyarázni. 
Pusztán a három épületfajta földrajzi elhelyezkedésének,6 előfordulási gyakori-
ságának vagy hiányának az összevetése hűen tükrözi azt a bonyolult folyama-
tot, amelynek során a megegyezések, a különbségek, az egymásrahatások stb. 
létrejöttek (1. ábra). 

A római színházépítésben kettős folyamat játszódott le: egyrészt a görög 
színházak átalakítása, „korszerűsítése" (az orchestra elcsökevényesítése a 
beléhelyezett ülőhelyekkel, a szkéné megmagasítása, tribunáliák beépítése a 
paradoi fölé stb.), másrészt új, római típusúak építése. Az átalakított színházak 
természetszerűleg a hellén művelődés területén helyezkedtek el, de az újak is 
zömmel a Mediterraneum világához közel eső vidékeken épültek fel, legtöbb 
Kisázsiában, Itáliában, Galliában, míg a többi tartományban csak szórványo-
san fordultak elő.7 

Az amphitheatrum szülőhazája Közép-Itália, Campania volt, így természetes, 
hogy az Appennini-félsziget dicsekedhet a legtöbb effajta épülettel. Emellett 
az újonnan a rómaiak által — civilizált területeknek is az amphitheatrum 

hogy a görög színház és az amphi theatrum épülete összehasonlítható és a vizsgálatok 
kiindulását képezheti. Vö. még E. Dyggve: Funtionalismen i Amfi teat re t (Studier f ra 
Sprong-og oldtidsforskning L I X . (1949). A fórumból való származtatás dogmatikusnak 
látszó álláspontjával szemben E . Dyggve felfogása a megalapozottabb, illetve: a halott-
kultusszal kapcsolatos emberküzdeímek színhelye a fórum lehetett kedetben, de az ú j 
épülettípus, az amphythea t rum a színházépítés tapasztalatain alakult ki. 

3L. Friedlaender: Darstellungen aus de Sittengeschichte Roms1 0 (1922) I I . 50—. 
4 F . Drexel: Gebäude für öffentlichen Schauspielein Italien und den Provinzen (L. 

Friedlaender9.10 IV. Anhänge X V I . 1921/223 — , Halbamphitheater . Eszerint főleg olyan 
kisebb telepek mellett épült, ahol nem tudtak — anyagiak hiányában — színházat is, 
amphitheatrumot is építeni. — A. Grenier: Manuel d'Archeologie Gallo-Romaine I I I . 
(1958) 881. Az épülettípus általa javasolt megnevezései: theatres-amphitheatres, theatres-
arénes, theatres-mixtes, demi-amphitheatre, theat re ampibies. 

5 E. Dyggve: Den senantike Faellesscene (1938). Die Bühne der Spätantike c. resuméje 
szerint a theat rum-amphi theat rum nem a színház vagy az amphi thea t rum fejlődéstörté-
netének egy állomása csupán, hanem ú j igényű szórakozóhely ú j t ípusú épületfoglalata. 

eE. Dyggve: Recherches IT. Fig. 14. Térkép az amphitheatrumok elterjedéséről. 
7 Magát a római színházat is á talakí tot ták az amfiteatralis játékok számára. Ahol nem 

volt ui. amphitheatrum, o t t a 2 — 3. sz. folyamán bizonyos változtatásokat eszközöltek 
az épületen, és ezt akkor is megte t ték , amikor az egyház a gladiátorjátékokat beti l tot ta, 
mert az állatküzdelmek élvezését megengedte. í gy a három épülettípus szoros egymásra-
hatásban fejlődött , változott, s egymáshoz való viszonyukban sokféle lehetőség adódott , 
ezek közül a legfontosabbak: a településnek volt 1) színháza is, amphitheatruma is, 
2) csak theatrum-ainphi theatruma volt, amit eredetileg már annak építettek, 3) csak 
amphitheatrummal rendelkezett a település, 4) csak színházat építet tek számára, de ezt 
a kései római időben átépí tet ték a kevert funkció kielégítésére. B. Saria: Das Theater 
von Stobi. Arch. Anz. (1938) 81. 
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lett a kedveltebb tömegszórakozóhelye, nem a színház: Gallia, Germánia, 
Britannia nagyban hozzájárult az épületfajta különböző megoldásmódjainak 
a kiérleléséhez. Behatolt és elterjedt az amfiteátrális játékok tartásának szokása 
a görög műveltségű tartományokba is, Hispániában, Észak-Afrikában és Kis-
ázsiában építettek legtöbb amphitheatrumot, de Hellasban szinte semmit, a 
nemzetközi jellegű kikötőváros, Korinthos ampliitheatruma szinte még ma is 
az egyetlen ismert görögországi példa.8 

1. kép. Az amphitheatrumok elhelyezkedése a római birodalom területén (E. Dyggve) 

Az előfordulás gyakorisága alapján több mint valószínű, hogy a theatrum-
amphitheatrum a galliai építészet sajátos eredménye volt,9 s úgy tűnik, hogy 
főleg a polgári telepek mellett létesült. Hellyel-közzel máshol is megépült, a 
Galliával szomszédos Raetiában,10 ezenkívül Délkelet-Európában, és — ha a 
szabályos kör és a körhöz közelálló alaprajzú arénával megépített amphi-
theatrumokat is ehhez a különleges típushoz soroljuk, akkor — Itáliában11 is, 
Kisázsiában is.12 

Pannónia provinciában tekintélyes méretű amphitheatrumok emelkedtek, 
ezek a tartomány építészetének legnagyvonalúbb alkotásai.13 A színházépí-
tészet felvirágzásához valószínűleg nem voltak meg a művelődési feltételek, 
ha épültek is theatrumok, akkor elsősorban a déli vagy nyugati országszélen 

8 L. Friedlaender: i. m . 102. 
9 A. Grenier: Manuel I I I . 881. — A theatrum-amphitheatrumok két formája is kiala-

kult: az egyik fa j t a az amphitheatrumhoz állott közelebb az arena, a lelátó és a scaena 
formája és egymáshoz való viszonya alapján (Senlis, Grand, Lutéce), míg a másik fa j t a 
a színházhoz (Drevant, Albans, Sanxay). 

10 S. Staehelin: Die Schweiz in römischer Zeit3 (1948) 468 — Äugst, a római Augusta 
Raurica Raet iában. — E. Dyggve: Den senantike . . . Fig. 23. Verulamium, a mai Angliá-
ban. 

11 J. Burckhardt: Der Cicerone (1925) 45— St. Germanoban. 
12 L. Grema: i. m. 440 — Pergamonban. Az épület két tengelyének aránya 136 m: 
13 Nagy L.: Amfiteátrumok. Bud. Ókor. I I . (1942) 571. Az aquincumi katonai amphi-

theatrumról állapítja meg, hogy a carnuntumi ún. Heidentor mellett a t a r tomány leg-
jelentősebb emléke. H a időközben az ásatások sok római épületet is hoztak napvilágra, 
ez az értékelés máig megőrizte érvényességét. 
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létesülhettek, nem a belső területeken, úgy látszik tehát, hogy a területi elkülö-
nülés még szűkebb körben tartományi viszonylatban - is érvényesült.14 

Nemcsak nagy, de viszonylag sok amphitheatrum létesült e távoli provinciá-
ban: Pannónia Superior székhelyén, Carnuntumban is, Pannónia Inferior szék-
helyén, Aquincumban is két-két amphitheatrumot építettek, egyet a Castrum 
mellé, egyet a polgárváros közelébe, ami meglehetősen ritka jelenség volt.15 

Brigetio territóriumához is tartozott egy amphitheatrum, és minden bizonnyal 
Sirmiuméhoz16 is. Végül még egy amphitheatrum ismert Pannóniából, a 
scarbantiai; ez az épület több olyan sajátosságot mutat, amely megengedi azt 
a feltételezést — legalábbis mai ismereteink alapján —, hogy a Borostyánkő-
é t mellett fekvő jelentős municípiumnak theatrum-amphitheatruma volt. 

Aquincum, katonai amphitheatrum (2. sz., 145 körül) 

A katonai amphitheatrum — az általánosan érvényes telepítési elveknek 
megfelelően - a lakott terület szélén emelkedett.17 Ä canabae déli oldalát 
zárta le a Duna-parti limes-út és a Brigetio felé elhajló út találkozásánál, és 
annak ellenére, hogy jellegzetesen „külvárosi" környezetben, sírutcák közelé-
ben feküdt, monumentális városképi elemek kapcsolták a településhez a meg-
épülése körüli időkben, az i. sz. 2. sz. közepén:18 a nagy É—D-i aquaeductus 
idáig futó pilléres ívsora és az épület északi tövében magasodó arcus triumpha-

11 A. Mócsy: Pannónia. P W . Suppl. I X . (1962) 771. foglalja össze a pannóniai szín-
házakra vonatkozó irodalmat (ugyanit t az amphitheatrumokkal foglalkozó irodalom is 
megtalálható). A feliratos anyag szerint Sisoiában és Aquincumban lehetett theat rum, 
Intercisában színészi maszkok agyagutánzatai kerültek elő, Savaria színházát a Passió 
Quirini említi. Az eddigi régészeti ku t a t á s két — egy savariai és egy aquincumi — épületet 
t a r t o t t színháznak, de a rendelkezésre álló adatok nem elegendők a szabatos meghatá-
rozáshoz. Savariában a Kálvária-domb oldalában levő maradványokat 1872-től kezdve 
Lakner E., Lipp V., Peez V., Fe t t ich N. kuta t ta és magyarázta különféleképpen, hol 
amphi theatrumot , hol színházat sej tve a romokban. Paulovits I. 1934-ben határozot tan 
állást foglalt a színház mellett, míg 1955-ben Soproni S. és Kralovánszky A. hitelesítő 
ásatásai megerősítették ezt a véleményt. Sajnos számottevő, építészetileg jelentős ered-
mény azonban nem várható egy esetleges további ásatás alkalmával sem. Paulovits 
I . : Savaria-Szombathely topográfiája . AS.l . (1943). — Sz. Burger A.: Leletmentő 
ásatások az 1955. évben. Arch. É r t . (1957) 84—. Aquincumban a Castrum déli oldalán 
a Dunaparton, az Árpád-híd hídfőjének a körzetében, hatalmas méretű porticus szom-
szédságában, íves lehatárolású épület nyomaira akad t Szilágyi J . Annak ellenére, hogy 
az építészeti jellegű tárgyi anyag i t t lényegesen több, mint Savariában, mégsem lehetett 
egyértelműen meghatározni az épület rendeltetését. A hely maga nem mond ellent a 
lehetőségnek, hogy i t t valóban színház állt — Rómában a Marcellus színház is szinte 
a folyóparton emelkedett —, bár az is lehetséges, hogy az íves falrendszer —- a porticus-
szal együtt — az aquincumi tábor folyami kikötőjéhez tartozott . Szilágyi J.: Nyi to t t 
csarnokos és körös építmény (sétacsarnok és színház ?) az aquincumi katonai coloniában 
Bud. Rég. XV. (1950) 479 —. Szilágyi J.: Aquincum (1956) 23 —. Szilágyi J.—Horler 
M.: Budapest Műemlékei I I . (1962) 516 —. 

15 L. Crema: i. m. 549. — mindössze öt helyiségről tudjuk ezideig, hogy két amphi-
thea t ruma volt: Roma, Pozzuoli, Thysdras (El-Gem, Észak-Afrika), Carnuntum és 
Aquincum. 

16 H. Kahler - G. Forni: Enciklopédia I. 307. feliratos anyag tanúsága szerint. 
17 Nagy T.: Az óbudai amf i tea t rum helyzete a környék rómaikori településében. Magyar 

Építőművészet (1941) 352. 
18 Nagy L.: Amfi teátrumok 569. A Viador u. 8. sz. ház előtt, csatornázás alkalmával 

került elő az az építési felirat, amely minden valószínűség szerint az amphitheatrum 
építésére vonatkozott , bár annak a lehetősége is fennáll, hogy a közelben feltételezett 
diadalív része volt. E szerint az építési idő: 145, Antoninus Pius uralkodása idején. 

130 



lis. Tájolása is megegyezett a katonaváros épületeivel, hossztengelye kb. 8°-kal 
hajolt el keletre az É D iránytól, s a Duna itteni folyásával párhuzamosat 
alkotva. 

Az amphitheatrumot valószínűleg természetes mélyedésbe helyezték el, az 
aréna szintje ui. kb. 1,5 m-rel alacsonyabb az épület környezeténél. A terep 
adottságainak kihasználásával sok földmunkát takarítottak meg, s így lehet-
séges, hogy a küzdőtér és a környezet szintkülönbsége egy korábbi, fából 
épített amphitheatrum emlékét őrzi.19 A kőbe való átépítés alkalmával buda-

2. kép. Aquincum, katonai amphitheatrum (2. sz.) 1. alaprajz 2. szerkesztésmód 

kalászi, gellérthegyi és a közvetlen környékből származó puha mészkövet 
használtak fel,20 a falazatok két kváderfal-réteg közé öntött, oltatlan mésszel 
kötött kisebb-nagyobb kövek konglomerátumából álltak (opus caementicium), 
a boltozatokban pedig opus spicatum falazásmódot is alkalmaztak. 

A kőépület abszolút méretei tekintélyesek,21 az amphitheatrum — a cavea 
6528 m2 alapterületével — a 21. helyet foglalja el a birodalom általánosan 
ismert 73 amphitheatruma között, arénája pedig nagyobb a Colosseum küzdő-
terénél. A teljes alaprajz hossztengelye 131,84 m (445 római láb), kereszt-
tengelye 108,42 m (367, 5 láb), az aréna ugyanezen adatai: 89,59 m (300 láb) 

19 Szilágyi J.—Horler M.: Aquincum katonai amfi tea t rum. Budapest M űemlékei I I . 
(1962) 405. 

20 T. Nagy: II secondo amfiteatro romano in Aquincum. Corvina (1941) 12. 
21 Nagy T.: A Fővárosi Régészeti és Ásatási Intézet jelentése a 1938 — 42 évek között 

végzett kutatásairól Bud. Rég. X I I I . (1943) 3 6 9 - 3 7 4 . — L. Crema: i. m. 440. — H. 
Kahler—G. Forni: Enciklopédia I. 387. — A. Mócsy: Pannónia P W . Suppl. I X . (1962) 
772. 
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és 66, I I m (222,5 láb). A megfelelő tengelyek különbsége megegyezik egymással, 
tehát a cavea azonos szélességben (21,12 m — 72,5 láb) öleli körül a kissé ki-
csúcsosodó — de mértani szerkesztéssel kitűzött —, tojásdad alakú arénát22 

(2. ábra). 
Maga az alaprajz áttekinthető, logikus rendszerével, szimmetrikusnak terve-

zett — és ugyanígy is kivitelezett — vonalvezetésével, szabályosság tekinteté-
ben a tartomány első amphitheatruma.23 A külső körítőfal (v = 2,50 m 
8V3 láb) és a pódiumfal (v = 1,00 m — 3*/3 láb) közrefogta cavea — a hossz-
tengely és a kereszttengely mentén — négy azonos negyedre oszlik, a negyede-
ket elkülönítő bejáratok mérete közel azonos. Minden negyedben hat pár 
radiálisan futó fal képezi a nézőtér alépítményét, a negyedek két szélső fala 
á t fu t a cavea teljes szélességén, a bejáratok oldalfalát képezve, a többi tíz 
azonban kb. csak a nézőtér feléig nyúlik be (v = 2,00 m — 62/3 láb), ezek tehát 
sarkantyúfalak, amelyek nem kötnek be a pódium falába. A retropódiumban 
gladiátorfolyosó nem fut körbe, csupán öt fülke kapott helyet benne. 

3. kép. Aquincum, katonai amphi theat rum. Rekonstruált keresztmetszet 

22 Mint ismeretes, az amphitheatrumok arénájának idoma nem ellipszis, hanem több kö-
zéppontból megszerkeszthető kettős kosárgörbe, s csak az egyszerűség kedvéért szerepel e 
néven a szakirodalomban. Az egyes amphi theat rumok arénájának szerkesztésére külön-
féle módszereket javasoltak, pl. a Colosseum közdőterének formáját P. Gaudet (Étude sur 
la construction et la disposition du Colisée. Páris 1878.) és G. Cozzo (L. Crema: i. m. 98.) 
nyolc középpontos görbével határozta meg, a salonai arena oválisa 12 origoból szerkeszt-
he tő meg (E. Dyggve: Recherches I I . Fig. 66.), a carnuntumi katonai amphitheatrumé 
pedig csak négyből. Az aquincumi küzdőtér határvonalának meghatározásához is ele-
gendő a négy középpont (Hajnóczi Gy.: Az aquincumi katonai arnfi teatrum kitűzése és 
szerkesztésmódja. Arch. Ér t . (1971). 2. sz. 186 — 189. A bemutatot t szerkesztés hitelét 
erősítik az amphi theat rum számadatainak összefüggései. Bizonyára nem véletlen, hogy 
a tel jes épület hossztengelye éppen a kétszerese az arena kereszttengelyének, továbbá, 
hogy az amphi theat rum kereszttengelyének és a küzdőtér hossztengelyének a különb-
sége azonos, az épület alapidomába beírható két koncentrikus körhöz viszonyítva. 
Valószínűnek látszik, hogy ez a különbség volt az épület modulusa, mer t a „pylonok" 
külső szélességét is ez az adat határozta meg, s közvetve a sarkantyúfalak irányát is: 
a modulusból szerkesztett, csúcsán álló négyzet megfelelő pontjai jelölték ki a sarkantyú-
fa lak — s ezzel együt t a lépcsőházak — építésvonalát. 

23 Gerő L.: Az óbudai Királyhegyen fel tár t római katonai amfi tea t rum helyreállítása. 
Technika X X I I . (1941) 316 — 326. Gerő László végezte el — példamutató módon — az 
épület elvi rekonstrukcióját, és h a j t o t t a végre a műemléki helyreállítását is. Az épület 
architektonikus értékét ebben lá t ja : a sarkantyúfalak „a nézőtérre vezető lépcsők be-
fogadására szolgáltak . . . ezzel eddig még sehol máshol ki nem muta to t t szellemes és 
logikus megoldást nyú j tva a nézőtéri közönség mozgatásának." 
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A cavea alépítményének falrendszere meghatározta a nézőtér ülőhelyeinek 
beosztásmódját is — ez a tény adja meg az amphitheatrum rangját. A sar-
kantyúfalak kettesével ui. rejtett, U betű alakú „pylonokat" alkottak, a 
pylonok között 3,00 m (10 láb) széles lépcsők futot tak fel a nézőtér középső 
praecinctiójára, áttörve az alépítmény földfeltöltését (3. ábra). A vomitoriák 
helyei minden bizonnyal a nézőtér felületi lépcsőinek irányát is kijelölték, ezek 
két lépcsőház között, a felezésvonalban, a külső támpillérek felé emelkedhettek 
a felső praecinctióig, amely töretlen ívvel koszorúzta az épületet.24 Így húsz 
lépcsőházas, két nem azonos nagyságú maenianumos és 24 cuneusos, kb. 
13 000 főt befogadó nézőtér rekonstruálható a falmaradványokból:25 a felépít-
mény funkcionális rendje az alépítmény szerkezeti rendszeréből — szinte 
spontán módon kikövetkeztethető (4- 5. ábra). 

A játékok zavartalan lebonyolítását célozta az aréna alagcsövezése. A po-
diumfalat 40 cm széles, 50 cm mély falazott csatorna kísérte, ebből az aréna 
tengelyeiben 2,40 m (8 láb) széles akna futot t a középütt 6,00 m (20 láb) 
mélyre süllyesztett, 9,40x8,40 m (31x28 láb) méretű medencébe. Sem a 
medencének, sem az arénába nyíló helyiségeknek, tereknek a rendeltetését ma 
már pontosan nem tudjuk. Valószínű, hogy a főtengelybe eső északi kapu volt 
a porta pompae, s az ebből nyíló kétajtós cella pedig a porta Libitinae. Mivel 
önálló Nemesis-szentély nem kapcsolódott az épülethez, talán az ÉK-i fülkét 
használták e célra. A kereszttengely bejárataiba helyezték — egyszerű alap-
rajzú, önálló kis építményekként — a carcereket, meglehetősen szokatlanul, ui. 
általában a főtengelyekbe eső kapuzatok bonyolult berendezése biztosította az 
állatok porondra való bebocsátásának zavartalanságát. Tribunáliáknak, páho-
lyoknak és ezekhez tartozó helyiségeknek a nyomaira nem akadtak. A többi, 
arénába nyíló fülke, a feltevések szerint, várakozó, illetve előkészületi helyek 
célját töltötte be. 

Aquincum, polgárvárosi amphitheatrum (2. sz., 130—160 között) 

Aquincum második amphitheatrumát — a polgárvárosit —, amely mind 
méreteiben, mind a tervezés és a kivitelezés igényességében a katonavárosinál 
szerényebb volt, a 2. sz. közepe tá ján építették.26 A város északi falának tő-

24 Az épület külső kontúrvonalának a kérdése ma sem eldöntött. Gerő László szerint 
— mivel a „pylonok" külső sarkai lépcsősen falazottak — az épület homlokzata nagy-
szabású tagolást nyer t : a „pylonok" hata lmas bástyákhoz vagy rizalitokhoz hasonlóan 
előreugrottak a lépcsőindítások síkjához viszonyítva, t ehá t csak a feljáratok voltak 
boltozottak, a „py lonoka t" boltív nem kötöt te össze. 

Nagy Tibor ezzel szemben azt állítja (Nagy T.: A Fővárosi Régészeti . . . 371.), hogy 
a lépcsőzetesen falazott sarkok az épület befejezetlenségével magyarázhatók, a sarkok 
a lépcsőzetesség alján mu ta to t t szélességben felfutot tak, a lépcsőházak boltozott be-
nyílóinak oldalát képezve. A homlokzatot tehát csupán a támpillérek tagolták, de bástya-
szerű rizalitok nem. Véleményem szerint a kétfa j ta felfogás szintézise ad ja a helyes meg-
oldást. A lépcsőzetes sarkok ui. rendszeresen ismétlődnek, tehá t nem lehetnek esetlegesen 
kialakultak, és nem lehetnek a befejezetlenség eredményei. Viszont az épület külső kontúr-
vonalának folyamatosnak kellett lennie, a felső praecinctio töretlen körbefutása érdeké-
ben. í g y a „pylonokat" nagyméretű külső homlokzati ívezetek kötötték össze, s az adódó 
benyílók hátsó síkjában nyíltak az alacsonyabb záradékú boltozattal fedet t lépcsőházka-
puk, valamiféle olyan ha tás t keltve, min t a pompeji amphi theat rum rámpájának oldal-
fala. 

25 Szilágyi J.: Aquincumi amfi teátrumok. (1956). 16. 
26 Nagy L. : Amfi teá t rumok 565. — Az amphi theatrum építési idejét a Nemesis-szen-

télyben levő oltárkövek feliratai határozták meg. A többször átalakítot t szentélyt 160 
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4. kép. Aquincum, katonai amphi theatrum. Gerő László rekonstrukciója 

szomszédságában emelkedett, attól mintegy 100 láb távolságra, hossztenge-
lyével kb. párhuzamosan a városfallal. Az amphitheatrum keleti bejárata az 
Ülcisia Castra irányába vivő, aquaeductussal szegélyezett út felé nézett, s a 
kaputól minden valószínűség szerint rövid bekötőút vezetett a vízvezeték 
mellett futó úthoz. A városnak ez az északi peremterülete a városfalon kívül 
sem volt lakatlan, mert magához az amphitheatrumhoz nyugaton Nemesis-
szentély kapcsolódott, mögötte nagy, bekerített telep terült el, amely a 
gladiátorok tanyája és gyakorlóhelye lehetett és az állatok ketreceit és istállóit 
is magába-foglalhatta. Az épülettől keletre nagyméretű kőépület magasodott, 
végül kissé északabbra még szerény lakóházak is csoportosultak. Lehetséges, 
hogy az amphitheatrum fokozatosan kiépült körzetét a kései időkben fallal a 
város testéhez csatolták, kihasználva az épületben rejlő stratégiai lehetősé-
geket.27 

Az épületet a terepszintből enyhén kiemelkedő agyagdombba vá j ták bele, 
de az aréna járószintje így is alacsonyabb lett az amphitheatrumon kívül eső 
tereprészeknél. A környezet talajvízszintjének megváltozása következtében a 
porondot később 60 -70 cm-rel megmagasították, a módosítás az épület 
küszöbeinek megemelését vonta maga után, és minden bizonnyal az aréna fel-

körül építették hozzá a déli caveahoz, annak tehát akkor már állnia kellett, így a kelet-
kezési idő 130 és 160 közé tehető. C. Torma: Amphitheatri Aquincensis pars septem-
trionalis (1881). A déli caveat is Torma K . t á r ta fel, de Kuzsinszky B. t e t t e közzé: Ku-
zsinszky H.: Az aquincuni amphi theat rum Bud. Rég. I I I . (1891) 81 —121. — E. Dyggve: 
Recherches I I . 40. Fig. l l . A földamphitheatrum és a pillórfolyosós amphi theat rum át-
meneteként idézi. H. Kahler—G. Forni: Enciklopédia I. 387. — Szilágyi J.: Aquincum 
(1956) 19 — 20, 71 — 74, 92, 96. — Szilágyi J.—Horler M.: Az Aquincum polgárváros 
amfi tea t ruma és gladiátorlaktanya. Budapest Műemlékei I I . (1962) 480. — A. Mócsy: 
Pannónia. P W . Suppl. I X . (1962) 772. 

27 1969-ben az Sz. Póczy K. és Hajnóczi Gy. által vezetett hitelesítő ásatások során a 
nyugat i kaputól északra a caveanak nekifutó falak kerültek elő, ennek a lapján feltételez-
hető, hogy Salonához hasonlóan ez az épület sem volt mindig „fuorile mura" . E. Dyggve: 
Den senantike . . . Fig. 22. 
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<5. kép. Aquincum, katonai amphitheatrum. Kiegészítő javaslat Gerő László rekonstruk 
ciójához 

töltésének a megváltoztatását is.28 Az amphitheatrum falazata az édesvízi 
mészkőből készült - opus incertum és opus rusticum módszerrel —, kivéve a 
podium belső, porond felé néző szabad felületét, amelyet vörösesbarna trachit-
tömbökkel burkoltak, opus isodomum formájában. Végül az amphitheatrum 
építőanyagai között megtalálhatjuk a fát és a tetőfedőtéglát is. 

A polgárvárosi amphitheatrum a befogadóképességet véve alapul 
éppen fele akkora, mint a katonavárosi: 3265 m2 nagyságú lelátófelületén 6 — 7 
ezer ember helyezkedhetett el.29 Az épület és a porond tengelyeinek méretei 
nagyon közel állnak egymáshoz (az amphitheatrumé 86,45 : 75,50 m, azaz 
292 : 255 láb, az arénáé 53,36 : 45,54 m, azaz 180 : 154 láb), így befoglaló 
formája a körhöz igen hasonlító, gömbölyded idom30 (6. ábra). A eaveát 
közrefogó gyűrűfalak nagyjából párhuzamosan futnak, annak ellenére, hogy 
távolságuk ingadozó, az északi félben 46 - 4 7 láb (13,82 14,24 m), a lelátó 
szélessége, a déliben helyenként eléri az 54 lábat (16,00 m-t) is. 

A sarkantyúfalas rendszerű amphitheatrum caveájának alaprajza összessé-
gében bizonyos kötetlenséget, részleteiben több esetlegességet mutat. A két 
lelátókaréj nem egyforma sem méretben, sem szerkezetileg. Ez a kettősség 
meglehetősen gyakori, és - az általánosan elfogadott magyarázat szerint a 

Sz. Póczy K. és Hajnóczi Gy. által vezetet t 1970. évi hitelesítő ásatás során a déli 
arenafal fülkéinek bejáratánál t űn t elő két egymás fölé helyezett küszöb. 

29 iSzilágyi J.: Az aquincumi amfi teátrumok 22. 3320 m2-nek határozza meg a két 
cavea alapterületét . 

30 L. Crema: i. m. 440. is kiemeli különleges kerekded formáját . A podium falának íve 
mértani szerkesztés eredménye, az épület többi részével ellentótben tehát szabályos. 
Két, erősen domborodó, három középpontos kosárgörbe fogja körül a porondot, a görbe 
középpontjainak meghatározásához az arénában beírható kör átmérőjének és az arena 
hossztengelyének a különbsége segít hozzá. A különbség méretével az arena középpont-
jába szerkesztett négyzet ellentétes csúcsa a kosárgörbe egyik középpontja, a másik ket tő 
pedig a hossztengely negyedeléseibe esik. 
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szabálytalanság oka az, hogy a két különböző formával és szerkezeti megoldás-
sal a terep adottságaihoz igazodtak. Az északi félben a falazatok méretei 
viszonylag szerények voltak, 0,90—1,20 m között váltakoztak, a sarkantyú-
falak nem előre megtervezett és kijelölt iránypontokat követtek, hanem egy-
mástól rendszertelen távolságban nyúltak be a feltöltésbe, alig érve el annak 
középvonalát. A külső gyűrűfal nem folyamatosan íves vonallal futot t körbe, 
hanem polygonálisan megtörve, az éleket a sarkantyúfalak becsatlakozása 
között elhelyezett támpillérek takarták el. Az épület külső síkjából kiugró, 
külső rámpa biztosította a lelátóra való jutást,31 a játékok és küzdelmek kiszol-

6. kép. Aquincum, polgárvárosi amphitheatrum (2. sz.) 1. alaprajz 2. szerkesztésmód 

gálását meg három szabályos rendben elhelyezett, arénába nyíló fülke és még 
néhány, feltöltésbe süllyesztett, belső helyiség. Az amphitheatrum déli fele az 
északinál szilárdabban volt megépítve, a falak is vastagabbak voltak, és a 
sarkantyúfalak alkotta „fésű" is lényegesen sűrűbben kapaszkodott a fel-
töltésbe, különösen középen, az épület kereszttengelyétől kissé keletre, ott, ahol 
a korábbi kuta tás a második déli — külső rámpa helyét feltételezte. Feltűnő, 
hogy az északi rámpa alépítményének esetlegességeitől eltérően it t nemcsak 
sűrűbb, hanem szabályosabb is volt a sarkantyúfalak rendszere: hat radiálisan 
futó fal szinte azonos távolságra sorakozott egymás mellett pillérekben vég-
ződve, nem úgy, mint az összes többi helyen, ahol a sarkantyúfalak becsatla-

31 Közismert analógiája a pompeji amphi theat rum feljárója. Aquincumiban azonban 
nem kétoldalas, hanem csak egyoldalas volt a summa caveara felvezető rámpa. 
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kozása között a felezésvonalban támasztották a támpillérek a gyűrűfalat. Az 
alépítménynek ez az egyetlen egy helyen tapasztalható szabályossága meg-
erősíti azt az újabban felvetődött feltételezést, hogy i t t nem rámpa vezetett a 
summa caveara, hanem a feltöltésbe vágott belső lépcsőrendszer fu to t t a 
középső praecinctióra, vagy esetleg a külső rámpa és a belső lépcsőház kombi-
nációja jött létre.32 Az arénába nyíló fülkéket itt is szabályosan — a kereszt-, 
illetve átlóstengelyekben — helyezték el, de a DK-it eltolták a keleti kapu 
mellé, s feltételezhető, hogy a feltöltés itt is magába fogadott egy-két belső 
helyiséget.33 

7. kép. Aquincum, polgárvárosi amphi theatrum. Torma K. rekonstrukciója 

Ez az alépítményrendszer csak korlátozott mértékben határozhatta meg a 
lelátó felépítményét, hiszen a sarkantyúfalak funkciója kimerült a földnyomás 
megosztásában és az ülőhelyek feltöltésbe való besüllyesztésének meggátolá-
sában, s így közvetlenül nem befolyásolhatta a cuneusok és a maenianumok el-
rendezését. Ennek ellenére a pódium mellvédkő-sora, a carcerek lépcsőzetes 
lefedése kőlapokkal - amelyek egyben ülőpadokul is szolgáltak - a sok fa- és 
téglalelet a nézőtér elvi rekonstrukcióját lehetővé teszi.34 Eszerint a lelátó két 
különböző méretű - kb. 30° hajlásszögű maenianumra oszlott, a felső ülő-
sorokat valószínűleg gerendaszerkezét tartotta, a felső praecinction fedett 
porticus futot t körbe, ahová az északi oldalon külső úton, a fal mellé épített 

32 Sz. Póczy K. és Hajnóczi Gy. 1970. évi hitelesítő ásatásai során előkerült a „lépcső-
ház" hatodik — nyugati — sarkantyúfala is, a keleti szélső fallal megegyező vastagság-
ban. í g y tehát két vastagabb fal között négy keskenyebb fal helyezkedett el, szimmetri-
kus elrendezésben. A déli karéj lépcsőházas változatának ra jzá t 1. először Szilágyi J.— 
Horler M.: Budapest Műemlékei I I . (1962) 467. ábrán, amelyet Hajnóczi Gy. rekon-
strukciója alapján publikáltak. 

33 A déli fél nyugati negyedében két szomszédos sarkantyúfal ajtópillérhez hasonlóan 
egymás felé fordul, ez a rekesz feltöltés nélkül maradhatot t . 

34 Az ülőpadokat névvel lát ták el. C. Torma: i. m. 48 — .A. Mócsy: Pannónia Forschung 
1964. Ac ta Arch. 1968. X X I . (1969) 366 idézi R. Mac Mullen: Soldier and Civilian in the 
Later Roman Empire (1963) 99. Mullen a padok felirata alapján figyelmeztet arra, hogy a 
katonaság nagymértékben résztvett a municipium életében. Lehetséges, hogy az aquin-
cumi katonai és polgárvárosi amphi theatrum néhány azonossága — pl. a bejára t i kapu 
mellé elhúzott carcer — is a katonaság közreműködésének a jele az építkezésben. — A re-
konstrukciót 1. C. Torma: i. m. I I I . tábla. 
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rámpa segítségével lehetett feljutni, a délin feltételezhetően belső lép-
csőkkel is (7 — 8. ábra). 

A porond talajába csatornákat, alagcsöveket nem fektettek, csupán az 
amphitheatrum keleti — tágasabb — kaputerének a padlójába. Ennek a 
csatornarendszernek a rendeltetése nem ismert, lehetséges, hogy az itt elhelye-
zett állatketrecek vízellátását biztosította s tisztántartását látta el. A nyugati 
kapubejárat szerényebb volt a keletinél, pedig minden valószínűség szerint ez 
a kapu volt a porta pompae. A katonai amphitheatrumhoz hasonlóan itt is 
kapuhoz kapcsolták az egyik porondról nyíló fülkét, de itt nem ez lehetett a 
porta libitinensis, hanem a kereszttengelybe eső északi carcer, ebből ui. köz-
vetlen kijárás nyílt a cavea feltöltésén keresztül hátra, a szabadba. 

Carnuntum, katonai amphitheatrum (2. sz., 177 — 184 között) 

Az amphitheatrum általános urbanisztikai helyzete emlékeztet az aquincumi 
katonai amphitheatruméra: a Castrum alatt, a Duna folyása mentén biztosí-
tot ta a tábor környékét, a polgárváros fölé telepített másik amphitheatrum 
ellenpólusaként.35 Az épület azonban itt jóval közelebb feküdt a castrumhoz, 
mint Aquincumban s szinte városias környezetben állt, szabályos, négy-
szögletes tér közepén, amelyet csak északról nem zártak le házak —, úgyhogy 
K NY irányú hossztengelye megközelítően párhuzamosat alkotott a folyó 
folyásával.30 

A kőamphitheatrum építését a markomann háborúk után kezdték meg,37 de 
ennek a későbbi épületnek volt előzménye: a helyén előzőleg ui. fából és földből 
róttak össze amphitheatrumot, s ezt olyan mély terepvölgybe süllyesztették, 
hogy a táborból fölötte szabadon ki lehetett tekinteni.38 Az átépítés során is 
csak az alépítményt építették kőből — a lelátó szerkezete változatlanul fából 
készült el —, a falakat opus incertum módján rakták, s a fontos helyeken kő-

35 E. Swoboda: Carnuntum4 (1964) Abb. 18. 
36 M. v. Groller: I . Die Grabungen in Carnuntum. 2. Grabung beim Amphitheater 

DRLiÖ X (1909) 66 Fig. 2 3 - , 
37 L. Klima—II. Vetters: Das Lageramphitheater von Carnuntum. DRLiO X X (1953) 

60. Valószínű, hogy 177-ben, Commodus alatt valamiféle átalakítást végeztek az épüle-
t en , annyi bizonyos, hogy 184-ben már állt az amphi theat rum. 

38 W. Kubüschek—S. Frankfurter: Führer durch Carnuntum6 (1923) 119. Abb. 97. 
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tömbökkel burkolták, a javításokat mindenhol opus spicatum falazástechni-
kával eszközölték. 

Az amphitheatrum alapidomának sajátsága, hogy a nagyméretű arénát 
viszonylag keskeny lelátógyűrű veszi körül, így a kb. 3360 m2 alapterületű 
cavea befogadóképessége 6 7 ezer fő nem haladta meg az aquincumi 
polgár városi ét. Az épület hossztengelyének és kereszttengelyének méret-
viszonya a 4 : 3 arányt közelítette meg (97,55 m — 335 láb: 76,38 m - 251,5 
láb), s a cavea nem azonos szélességben fogta körül a 72,20 m (244 láb), illetve 
44,25 m (141,5 láb) tengelyméretű mértanilag szabályos idomú39 - arénát, 
mert a két főkapu mentén 13,15 m 13,32 m (azaz 45 láb) méretre szűkült, 
míg a tribunáliáknál 16,4 m-re (55 lábra) kiszélesült (9. ábra). 

A sugárfalas rendszerű amphitheatrum két fele nem egyezett meg teljesen 
egymással. Az északi karéj külső falát támpillérek gyámolították úgy, hogy 

39 L. Klima—H. Vetters: i. m. 10. az amphitheatrum részletes ismertetése, rekonstruk-
ciójának bemutatása során meghatározza az arena mér tani szerkesztését is. Eszerint 
a porond körvonalát két egymásnak fordí to t t kosárgörbe adja , mindegyik két középpon-
tos, 18,00 m és 60,2 m sugárral. A cavea külső íve nem rajzolható meg az arena ívének 
középpontjából a lelátó változó szélessége miatt . 
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helyüket a cavea belső falrendszerétől függetlenül osztották ki.40 A lelátó al-
építményének belső gyűrűjét a retropodiumban megkettőzték, az egymástól 
1,0 1,3 m távolságra fu tó két fal által közrezárt akna funkciója ismeretlen,41 

gladiátorfolyosó szerepét nem tölthette be szűkössége miatt. A kettős gyűrű-
falból megközelítően azonos távolságra egymástól s valamiféle rendet érzé-
keltetve — indultak ki a cavea feltöltését megosztó falak, amelyek annak 
ellenére, hogy nem kötöttek be a határoló falakba, érintkeztek velük, tehát nem 
sarkantyúfalak voltak, hanem sugárfalak. A déli karéj külsejét falpillérek nem 
támasztották, talán azért, mert az amphitheatrumnak ez volt a Dunával ellen-
tétes oldala, így nem szorult gyámolításra, mint a partmenti szakasz. Az aréna-
fal szerkezete is elütött az északi résztől, hiányzott a kettős gyűrű, s csupán 
egyetlen bélésfal fu to t t körbe, amelyet átlagosan 75 cm magas kőtömbökből 
rakott kváderfal burkolt. 

10. kép. Carnuntum, katonai amphi theatrum. Rekonstruál t hosszmetszet 

A zárt rendszert mutató, gondosan kivitelezett alépítmény ellenére a 
szilárdsági feltételek csak faszerkezetű lelátó emelését engedték.42 Az optimális 
hajlásszöget, a 30°-ot alapul véve kb. 17 ülősor alkothatta a nézőteret, ahová 
a külső körítőfal mellé t e t t falépcsőkkel lehetett feljutni (10. ábra). 

A feltételezett falelátó hevenyészettségével szemben a cselekmény lebonyo-
lítását segítő és élvezését biztosító berendezéseket körültekintően tervezték 
meg. A nyugati kapu különösen bonyolult volt, a befelé szűkülő bejárat északi 
oldalán a vadállatok cellákra osztott „börtöne", az exedrával záruló zwinger 
helyezkedett el, vele szemben pedig előudvaros, oldalapsziszos Nemesis-
szentély. A keleti kapu terét pillérsor három hajóra osztotta, ez tölthette be a 
porta pompae szerepét. Az épület kereszttengelyében is megszakadt a feltöltés, 
nemcsak a főtengelyében; a déli oldalon rangosan kialakított várakozó- és 
pihenőhelyek fölött emelkedett a helytartói loggia, a tribunalia, s vele szembe 
nézett az ellenkező oldalon a quattuor viri szerényebb eszközökkel megépített 
páholya. 

40 A sugárfalak — vagy sarkantyúfalak — és a külső caveafalon levő pillérek egymáshoz 
viszonyított helyzete igen fontos az alépítmény szerkezetének megítélése szempontjából. 
Ahol a ket tő egy vonalba esik — ahol t ehá t a külső pillér a sugárfal folytatása — ot t 
átboltozott szektorok kiképzését feltételezni lehet, ahol azonban két sugárfal közötti 
falszakaszra helyeztek pillért, ot t a caveafalba nyílást nem hagyhattak, o t t a caveafal 
mögött feltöltésnek kellett lennie. Vö. Aquincum polgárvárosi amphi theatrum déli 
határfa lá t . 

41 Feltehető, hogy a fa— föld szerkezetű amphitheatrum kőbe való átépítésekor kettőzték 
meg a falat . 

42 L. Klima—H. Vetters: i. m. 33. 
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Carnuntum, polgárvárosi amphitheatrum (2. sz., 118 167 között) 

A polgárváros amphitheatruma a település nyugati szélén emelkedett, s a 
várossal közvetlen kapcsolatban állt, ami abban is kifejezésre jutott , hogy az 
épület hossztengelye megközelítően azonos — ÉK -DNy — tájolású volt 
Carnuntum háztömbjeinek orientálásával. Az amphitheatrumot széles út vette 
körül amire azért volt szükség, hogy a lelátót minden oldalról meg lehessen 
közelíteni — , s ebből az épületet körülölelő útból indult el egy északról merő-
legesen hozzá csatlakozó út a város felé s egy másik délről, déli irányba, a 
Heidentor felé.43 

Az amphitheatrum fa-föld szerkezeti előzmények nélkül — minden való-
színűség szerint a Castrum földamphitheatruma után, de annak kőbe való át-
építése előtt létesült, a 2. sz. közepe körüli időkben.44 Az aquincumi amphi-
theatrumokkal ellentétben ahol a katonait építették nagyobbra és a polgár-
városit kisebbre — itt ez volt a nagyobb méretű, hiszen a cca 7100 m2-es lelátó-
felületén legalább 14 ezer néző foglalhatott helyet,45 tehát a cavea befogadó-
képességét tekintve a tartomány legnagyobb amphitheatruma volt. Ez abból 
eredt, hogy sehol máshol a provinciában ilyen széles lelátó nem vette körül az 
arénát, a kisebb méretingadozásokat mutató cavea szélessége helyenként meg-
közelítette a száz lábat is (max. 28,3 m). A további méretek — a teljes épület 
két tengelyének aránya 121,00 : 106,00 m, azaz 400 : 350 láb, az arénáé 
69,00 : 52,00 m, azaz 230 : 170 láb - is a város jelentőségéhez illő, tekintélyes 
nagyságú középület adatai. 

A nagyszabású méretekhez bonyolult rendszerű alaprajzi kiképzés és igen 
fejlett szerkezeti megoldás járult (11. ábra). Annak ellenére, hogy az arénát 
sem és a caveát sem mértani szerkesztés útján tűzték ki vagy talán inkább a 
kivitelezés során torzították el formáját46 —, az alépítmény sugárfalas beosz-
tása a lelátó megépítése és megközelítése számára igen kedvező feltételeket 
teremtett. Egymástól nem azonos távolságra — 2,70 6,60 m közökkel 
viszonylag vastag sugárfalakat úgy építették meg, hogy a külső oldalon tám-
pillérekben folytatódtak másképpen kifejezve: a cavea külső körítőfala 
beljebb futott körbe a sugárfalak külső végződésénél —, s a támpilléreket 

43 F. Miltner : Das zweite Amphitheater von Carnuntum DRLiÖ XVII . (1933). (A kö-
vetkezőkben F. Miltner / . ) . 54. További irodalom H. Kühler—G. Forni: Enciklopédia 
I. 387. 

44 F. Miltner / . : 46. Az épület keletkezési idejének meghatározása annak a két fel-
iratnak alapján tör tént , amelyet az amphi theatrum keleti oldalán befalazva találtak, 
s amely municipiumnak jelöli még meg Carnuntumot. Ennek alapján 118 —167 között 
létesült. 

45 L. Crema: i. m. 440. Az épület nagyságát érzékeltetendő megállapítja, hogy szinte 
eléri Pompeji és Pola amphi theat rumának méreteit. — E. Swoboda: Carnuntum4 (1964) 
143. átveszi a befogadóképességére általánosan használt adatot, amikor 13 ezer főben 
határozza meg azt. A lelátó azonban ennél több ember számára biztosított helyet. A nagy 
méretekre némi magyarázatot ad az a tény, hogy az amphitheatrum volt az egyetlen 
olyan középület Pannóniában, amely munus révén létesült. 

4li F. Mxltner: Das zweite Amphitheater von Carnuntum (1949). (A következőkben 
F. Miltner II.) 12 szerint a szabálytalanságot a terep adottságaihoz való alkalmazkodás 
idézte elő. F. Miltner I.: 47. két hipotézist állít fel a mértani szabályosság hiányának 
indoklására: a) nagyon hosszú ideig építették az amphitheatrumot, s a késedelmeskedés 
miat t torzult el az eredeti terv, b) éppen ellekezőleg: gyorsan készítették, hogy az újon-
nan kapot t városi ranghoz méltó épület minél előbb elkészüljön. Tény az, hogy Carnun-
tumban is, Aquincumban is a katonai amphitheatrum a szabályosabb, és a polgárvárosi 
szabálytalanabb. Erre vonatkozóan 1. az értékelésben és összefoglalásban mondandókat . 
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helyenként kiszélesítve megerősítették. A retropodiumot tagoltan képezték ki, 
s mintha gladiátorfolyosót szándékoztak volna építeni: átlagosan 5,0 m távol-
ságra egymástól két gyűrűfalat húztak, a falköz azonban térbelileg nem függött 
össze folyamatosan, mert rekeszekre osztották. Az arénafal csak ezután követ-
kezett, a belső gyűrűfaltól 1,2 m távolságra, a kimaradó sávot földdel töltötték 
ki. A nyugati karéj teljes egészében a leírt rendszer szerint került kivitelezésre, 
a keleti azonban csak részben, mert a kereszttengely északi és déli oldalán más-
fa j ta építésmódot alkalmaztak. I t t vékonyabb és szabályosabban kiosztott 

11. kép. Carnuntum, a polgárvárosi amphi theatrum alaprajza (2. sz.) 

sugárfalak futottak a retropodium felé, de ezek nem kötöttek be közvetlenül a 
gyűrűfalba, hanem nyílások közvetítésével, így szabályos rendben kiosztott és 
kiváltott ajtók kötötték össze a sugárfalak közötti „szektorokat", oldalirányú 
közlekedést biztosítva a retropodium mögött, s valamiféle „pseudo" gladiátor-
folyosó-csökevényt alkotva. Ezt a szabályosabb falrendszer-szakaszt akkor épí-
tették, amikor az amphitheatrumot a markomann háborúk pusztítása után 
kijavították, s valószínűleg ugyanazok készítették, akik a katonai amphi-
theatrumot is megalkották. Ezeknek a falaknak a falazási technikája ui. meg-
egyezik a katonai amphitheatruméval, s a korábbi épület falszerkezetét jellem-
ző kiegyenlítő téglarétegek is hiányoznak belőlük.47 

A szektorok kitöltés-, illetve lefedésmódjára a sugárfalak vastagsága, egy-
mástól való távolsága s a falakban hagyott nyílások helyzete alapján következ-
tethetünk. Az adódó szabálytalanságok ellenmondanak annak, hogy egységesen 

47 F. Miltner I.: 49 ennek ellentmond, hogy általában az opus mixtum a későbbi. 
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dongával fedték volna le mindegyik szektort: eltorzult, kónikusan keskenyedő 
boltozatokat kellett volna falazni, így a túlzottan elferdült közöket betölthet-
ték, s csak a szabályosabbakat boltozták át. A szektorok hosszán végig-
húzódó az aquincumi katonai amphitheatrumban levőkhöz hasonló 
lépcsők nyomára nem akadtak, csupán néhány, a szektor egy részét elfoglaló, 
nem rendszeresen telepített lépcsőházéra, a közlekedés tehát belső úton 
bonyolódott le, de elég körülményesen. A közönségmozgatás zavartalanságát 
emellett külső — provizóriumszerű — fatornyokkal is biztosították. A belső 
lépcsők elhelyezkedése alapján rekonstruálni lehetett a lelátó felépítményét, 
eszerint a nézőtér három meanianumra oszlott.48 

A cselekmények lebonyolítását, az épület üzemeltetését szolgáló további 
létesítmények, terek stb. számbavétele során megállapítható, hogy a két főkapu 
azonos értékű és alaprajzú volt: előudvarszerű betüremkedésből nyílt mind-
kettő külső kapuja, belül pedig pillérsor o s z t o t t a háromhajósra belső terüket. 
Az állatketrecek az aréna kereszttengelyének két végén helyezkedtek el, s a 
keleti zwingertől északra s a nyugatitól délre alakították ki a tribunáliákat. 
Nemesis-szentélynek valószínűleg a nyugati carcer szomszédságában levő 
szektort rendezték be.49 

Scarbantia amphitheatruma 

Pannónia provincia ötödik — tárgyi, épületmivoltában — ismert amphi-
theatruma Sopronban, Scarbantiában emelkedett. Az épületnek a környezet-
hez való viszonya kissé szokatlan volt, mert a várostól meglehetősen távol 
emelkedő dombháton építették fel,50 ahonnan nagyon szép kilátás nyílt 
magára Scarbantiára is, környékére is: ez az elhelyezésmód tehát színházéra 
vallott. A városhoz való viszonyát azonban nem tekinthetjük — a távolság 
ellenére — rendhagyónak, mivel a környezetét részben beépítették, s a mellette 
nyugatról húzódó, Vindobona, illetve Carnuntum felé vezető Borostyánkő-út 
az amphitheatrumtól kezdve sírutcává alakult át, és ez kötötte össze az 
épületet a város északi kapujával. 

Az amphitheatrumot még nem tár ták fel — csupán próbaásatásokat végez-
tek a területén,51 így szerkezetére, nagyságára és rendszerére vonatkozólag 
csak feltételezéseink lehetnek. A jelek szerint olyan gyűrűfalas földamphi-
theatrum szolgálta ki a municipium és á környék lakosságának igényeit, 
amelynek caveája szabálytalan volt:52 a kb. 60 m (200 láb) és 43 m (143 láb) 
tengelyméretű — 4 : 3 arányú — aréna nyugati oldalát ui. kb. 15 m (50 láb) 
széles, a keletit ennél szélesebb lelátógyűrű övezte. A cavea 3000 m2-t nem meg-
haladó felületén tehát megközelítően 6 ezer fő foglalhatott helyet,53 az amphi-

48 F. Miltner / . : Abb. 11 
49 F. Miltner I I . : 16. A n m . 7. 
50 Radnóti A.: Sopron és környéke régészeti emlékei. Magyarország Műemléki Topo-

grá f i á ja I I 1 (1953) 25. Az amph i thea t rum az ún . Bécsi dombon (Koronázódomb, Király-
domb) emelkedet t , azon a környéken, ahol a város névadó kel ta elődjének a helyét fel-
tételezik. 

51 i f j Gallus S.: Soproni Hí r lap (1933) aug. 3. ezenkívül júl. 19. 20. 25. 29. 
52 Storno M.: A római amf i t e a t rum és nemeseum Sopronban. Soproni Szemle (1941) 

2 0 1 - 2 1 6 . 
53 Sz. Póczy K.: Sopron rómaikori emlékei. Műemlékeink (1965) 24. Az a m p h i t h e a t r u m 

caveá jának szétterült földfeltöltése kb . 125 m X 85 m mére tűnek m u t a t j a az épüle te t . 
H a a te rveze t t ásatások ezeket a méreteket igazolják, akkor az épület befogadóképessége 
sokkal nagyobb lehetet t . 
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theatrum így nagyságrendileg az aquincumi polgárvárosi és a carnuntumi 
katonai amphitheatrum befogadóképességéhez állt közel (12. ábra). 

Az arénát meglehetősen vastag — 2,20 m kőfal övezte, benne három, 
valószínűleg boltozott kapubejáratot hagytak, az épület É-Ény D-DK 
irányú főtengelyének két végén és a nyugati karéj középvonalában is, a 

Borostyánkő-út felé. A városi kapu volt a legrangosabb, a bejárat egyik 
oldalán ui. Nemeseum kapcsolódott a cavea külső falához, a másikon meg az 
állatketrecek és istállók épületei társultak hozzá. A nyugati kapu tölthette be 
a porta libitinensis rendeltetését. Az előkerült sok cserép- és famaradvány 
arra utal, hogy a lelátót fagerendákból ácsolták össze, s — állandó jellegű 
tetővel — részben le is fedték. 

Brigetio amphitheatruma 

Brigetio Ószőny — amphitheatruma a Castrum és a polgárváros között 
feküdt.54 A két településrészt összekötő úttól kb. 100 m távolságra és a Castrum 

54 Barkóczi L.: Brigetio. Diss. Pann . Ser. I I . Fasc. 22. (1951). 7.49. Az amphi theatrum 
területén tervszerű ásatás nem folyt, falmaradványok egyáltalán nem láthatók. Mar-
sigli, annak ellenére, hogy Ószőny környékének római emlékeit lerajzolta, vázlatai az 
amphitheatrum romjai t nem tüntet ik fel. Pococke vázlatkönyvében ezzel szemben sze-
repel: a tábor és a falu között ábrázolja. 

12. kép. Scarbantia, az amphi theatrum környékének helyszínrajza 

13. kép. Brigetio helyszínrajza. 1. Polgárváros, 2. tábor 
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nyugati kapujától kb. 300 méterre építették fel úgy, hogy az amphitheatrum 
hossztengelye K Ny irányú volt, s a Duna folyásával kb. párhuzamosat 
alkotott. Az épület urbanisztikai helyzete tehát eltért a többi pannóniai amphi-
theatrumétól, mert — mondhatjuk — központosán helyezkedett el a tábor és 
a polgárváros között, a canabae közepén. (13. ábra). Így mint erődítést 
nem vették számba, s minden bizonnyal azért nem építették fel a tábortól 
keletre amelyik irányból Celamantia, Brigetio balparti ellenerődje úgyis 
védte a települést —, hanem inkább nyugatra, hogy a polgári lakosság is 
könnyen elérhesse.55 

Értékelés, összefoglalás 

A pannóniai amphitheatrumok építészeti leírásai és ismertetései — és a 
bevezetőben elmondottak is — azt igazolják, hogy az amphitheatrumok, 
annak ellenére, hogy azonos rendező elv hívta életre mindegyiküket, nem voltak 
egyformák az impérium egyes tartományaiban. Különbözőre formálták a 

14. kép. Az amphitheatrumok két alaptípusa E. Dyggve (1. 2.) és K. Heidenreich (3. 4.) 
szerint 

helyi igények, a lakosság gazdasági-társadalmi állapota, művelődési foka, az 
építkezési készség fejlettsége, hagyományai. Nyilvánvaló, hogy a birodalom 
nagy építészeti múlttal rendelkező területein egészen másfajta amphitheatru-
mok jöttek létre, mint az újonnan romanizáltakban, mások a polgári települé-
seken, mások a katonai táboroknál. A különbség nem is a méretekben jutott 
legszemléletesebben kifejezésre, hanem a szerkezetükben, amelyek egymástól 
való eltérése az épületfajta tipologizálásának lehetőségét adja (14. ábra). 

Az általánosan elfogadott rendszerezési alapot az ülősorokat tartó lelátó 
szerkezete biztosítja, eszerint két alaptípus különböztethető meg:56 

55 H. Kahler—G. Forni: Enciklopédia I . 387. 
56 E. Dyggve: Recherches I I . 39. Minden amphi theatrummal foglalkozó tanulmány m a 

is Dyggve tipológiáját veszi alapul. Fig. 6. és Fig. 7. a két alaptípus szkematikus ra jzá t 
is megadja. Ezeket alapulvéve hasonló — némileg módosított — vázlatokat közöl K . 
Heidenreich: Das Amphitheater der Colonia Traiana bei Xanten . BJ . 145. (1940). Abb. 4 
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I. Az elsőnél a padok tömör alépítményre kerülnek, az alépítményt két fal 
fogja közre: a külső körítőfal és az aréna pódiumfala. Az ülőhelyek megközelí-
tése a külső fal mellé épített rámpákkal történik (külső közlekedésű amphi-
theatrumok), vagy a tömör feltöltésbe vágott lépcsők segítségével (belső 
közlekedésű amphitheatrumok). 

II. A második típus kizárólagosan belső közlekedésű, mert a lelátót radiális 
falak, boltozott, emeletes pillérfolyosók fellazított támaszrendszere tartja, az 
ülőhelyeket az alépítményben elhelyezett lépcsőzeteken, lépcsőházakon át 
lehet megközelíteni.57 

A második típus teljesen egyértelmű, képviselői a római építészet legmonu-
mentálisabb épületei: a Colosseum, továbbá Verona, Pola, Nimes, Arles stb. 
amphitheatruma. Az első típusba sorolható épületek azonban, kezdetlegesebb 
voltuk mellett, sokkal változatosabb kiképzésűek, és éppen a provinciális, így 
a pannóniai emlékek megértése miatt szükséges további osztályozásuk.58 

Az első típushoz tartozó amphitheatrumok caveájának szerkezetét — az 
egyszerűtől a bonyolult felé haladva — a következőképpen jellemezhetjük: 

1/1. Gyűrűfalas rendszer. Nem tekintve a küzdőtérhez vezető — a főtengelybe 
eső bejáratok falait, a lelátó feltöltését csak az aréna kerületi vonalával 
többé-kevésbé megegyező irányú falazatok, az ún. „gyűrűfalak" tartják és 
fogják össze. Lehet: 

a) gladiátorfolyosó nélkül (Aventicum,59 Caerleon60), 
b) gladiátorfolyosóval vagy arra hasonlító megkettőzött, belső falgyűrűvel 

megépített amphitheatrum (Pompei, Vindonissa).61 

Az ehhez a fajtához sorolható példák tipikusan külső közlekedésűek (Pompei) 
de Caerleonban az átlós tengelyekbe eső áttörések lépcsők befogadására szol-
gáltak, Vindonissában pedig a külső körítőfal belső oldalára helyeztek lép-
csőket. 

1/2. Sarkantyúfalas rendszer. A feltöltés nyomásának felaprózása és megosz-
tása, valamint az ülőhelyek süllyedésének megakadályozása céljából a fel-
töltésbe radiálisan falnyúlványok futnak be, ezek a külső körítőfalból indulnak 
ki, de az arénafalat - vagy a vele párhuzamosan futó belső gyűrűfalat — nem 
érik el, csak sarkantyúszerűen „lebegnek" a feltöltésben. Van: 

a) gladiátorfolyosó nélkül (Aquincum katonai, Aquincum polgári), 
b) gladiátorfolyosóval vagy arra hasonlító kettős falgyűrűvel megépített 

amphitheatrum (Fréjus,62 Saintes63). 
Ezekben az amphitheatrumokban a közönség mozgatása kétféleképpen 

történhet: az Aquincum polgárvárosi amphitheatrum külső közlekedésű, de az 

57 A. Gnirs: Führer durch Pola (1915) 36. A polai amphi theatrum külső lépcsőtornya 
kivétel, ezt utólagosan — a cavea megmagasításakor — építették a homlokzathoz. 

58 A két alaptípusnak egy harmadik — átmeneti — formációval való kiegészítésére 
már történt javaslat, amikor az aquincumi katonai amphi theat rumot a „földamphi-
theatrumok kevert dunavölgyi csoport"-jába sorolták. Nagy T.: A Fővárosi Régészeti 
. . . Bud. Rég. X I I I . (1943) 371. — Szilágyi J.: Az aquincumi amphitheatrumok (1956) 
10—. E tanulmányban javasolt és bemuta to t t rendszerezés E. Dyggve tipológiájának 
továbbfejlesztése és kísérlet arra, hogy néhány ú j terminus technicus bevezetésével és 
konkretizálásával a különböző építési módszereket egyértelműen meg lehessen határozni. 

59 F. Staehelin: i. m. Abb. 126. A mai Avanche Svájcban. 
60 lt. E. M. Wheeler—T. V. Wheeler: The Roman Amphitheatre a t Caerleon (1928) 

Plate X X . A római Isca Silunim Britanniában. 
61 F. Staehelin: i. nr. Abb. 125. A mai Windisch Svájcban. 
62 A. Grenier: Manuel I I I . Fig. 204. A római Forum Jul ium Galliában. 
" A . Grenier: Manuel I I I . Fig. 224. 
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Aquincum katonavárom, a fréjus-i és a sáintes-i belső: közlekedésé amphi-
theatrum. < < . ,. ... i. . 

1/3. Sugárfalas rendszer. A sarkantyúfalas, megoldás továbbfejlesztése oly 
módon, hogy az osztó falak nem „lebegnek" a feltöltésben, hanem sugár* 
sorozat formájában bekötnek az aréna-,, illletve gyűrűfalba, s az alépítményt 
mintegy zárt rekeszekre, „szektorokra" tagolják. Ismeretes: 

a) gladiátor-folyosó nélkül (Carnuntum katonai), 
b) gladiátor-folyosóval, vagy ahhoz hasonló kettős falgyűrűvel kivitelezett 

amphitheatrum (Cimiez,64 Carnuntum polgári). 
Az idézett példák külső, illetve vegyes közlekedésűek. 
Végül még egy variáns létezik, a 
1/4. Gyűrűs-sugaras rendszer. A lelátó alépítményének szerkezete a gyűrű-

falas és a sugárfalas rendszer összevonásából keletkezett, ilyen amphitheatrum 
épült pl. Sarmizegetuzában.65 

Ez a rendszerezés az épület bonyolultságát veszi alapul, s így az amphi-
theatrumok legszebb példái a második típushoz tartozók, mint pl. a 
Colosseum — ezek mintegy továbbfejlesztésének látszanak. Úgyhogy feltéte-
lezhető, hogy a kiindulást jelentő gyűrűfalas (1/1) és a legérettebb megoldást 
képviselő pillérfolyosós (II.) szerkezet között a sarkantyúfalas (1/2.) és a sugár-
falas (1/3.) rendszer fejlődéstörténeti átmenetet képezett az épületfajta kiala-
kulásának idején,66 a későbbiekben azonban ezek a strukturális különbségek 
nem jelentettek egyben időbeli egymásutánt, mert a különböző eltéréseket más 

gazdasági, műveltségi vagy műszaki stb. tényezők idézték elő.67 Termé-
szetesen a provinciális alkotásoknál fordított folyamat is feltételezhető: a 
fejlettebb típust képviselő épületekből vettek át építészeti gondolatokat, de 
ezeket át nem értetlen valósították meg, így csökevényes, valóban „provin-
ciális" alkotások jöttek létre (15. ábra). 

E kiegészített rendszerezés viszonylatában a pannóniai példák a következő 
sajátságokat mutatják: az aquincumi katonai amphitheatrum az I. típus 2. 
variánsa, azaz sarkantyúfalas, gladiátor-folyosó nélküli, belső közlekedésű 
amphitheatrum. Egy viszonylag egyszerűnek tűnő terv igen szabatosan és 
igényesen kivitelezett példája, amely a közönségmozgatás fejlett megszervezé-
sével messze kiemelkedik a birodalom perifériáján emelt - hasonló ren-
deltetésű épületek sorából.68 A funkció szellemes kielégítéséhez kiérlelt forma 
járult, ami nemcsak az aréna mértanilag meghatározható alapidomának sza-
bályosságában jutott kifejezésre, hanem még inkább a sarkantyúfalak kiosztás-
módjának rendszerességében, amely a belső közlekedés kielégítésének egyik 
feltétele. Az egyetlen olyan pannóniai példa, amelyben a cavea két felének 
alaprajzi vonalvezetése megegyezett egymással. Érdekes viszont, hogy az 
épület ilyen gondos megoldása mellett a játékok lebonyolításához szükséges 
kiegészítő létesítmények viszonylag igénytelenek voltak. 

64 A. Grenier: Manuel I I I . Fig. 199. A római Galliában. 
65 Daicoviciu: Siebenbürgen in Alter tum (1943) abb. 24. 
66 E. Dyggve: Recherches I I . 40. Fig. 11. Az Aquincum polgárvárosi amphi theat rumot 

idézve állapítja meg: ,,I1 est possible, que cesmurs transverseaux aient contribué a dévé-
lopper le type I I . plus élévé dans l 'art de la construction." 

67 E. Dyggve: Recherches I I . 43. 
68 A tömegszórakozó-helyekre érvényes mai normák szerint az előírt 7 perc kiürítési 

időt és a becsült 13 ezer főt alapulvéve 24,7 m együttes lépcsőkar-szélesség szükséges, 
esetünkben 20 X 3,00 m - 60,00 m a lépcsőkar-szélesség, így 3 perc is elegendő volt arra, 
hogy a nézők elhagyják a lelátót. 
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Az épületnek — a másik aquincumi amphitheatrumot nem számítva — 
sem a provinciában, sem közvetlen szomszédságában nincs megfelelője, hason-
mása. Szerkezeti vonatkozásban kapcsolatba hozható vele a galliai Fréjus és 
Saintes60 amphitheatruma, különösen az utóbbi, amelynél az U betű alakú 
pylonok nem kifelé nyitottak, mint Fréjus-ban, hanem befelé, Aquincumhoz 
hasonlóan. Saintes-ben a pylonok közötti lépcsőmegoldás is emlékeztet az 
aquincumira, a különbség csupán annyi, hogy itt minden második közbe 
helyeztek lépcsőt, nem mindegyikbe. Caerleon amphitheatruma pedig azért 
idézhető analógiaként — annak ellenére, hogy nem sarkantyúfalas, hanem 
gyűrűfalas —, mert annak is feltöltést áttörő lépcsői vannak, s a kereszt-
tengelyben önálló, behelyezett carcerei.70 

15. kép. Az amphi theatrumok ún. I . típusának alfajai : i. 2. Gyűrűfalas —, 3. 4. sar-
kantyúfalas —, 5. 6. sugárfalas — és 7. 8. gyűrűs-sugaras rendszer 

Saintes amphitheatrumát az L sz. 1. sz. első felében, afréjus-it a második 
felében építették, tehát korábbiak az aquincuminál. Mégis ezekkel a nyugati 
példákkal való összevetés jelöli ki a helyét az amphitheatrumok sorában és 
határozza meg valósan értékét, mert megmutatja e rendszerben rejlő lehetősé-
geket: a hozzá legjobban hasonlító saintes-i amphitheatrum caveáját az egyik 
főbejárati oldalon minden nehézség nélkül képezték ki, fejlesztették tovább 
pillérfolyosós rendszerűvé. 

Az aquincumi polgárvárosi amphitheatrum — ugyanúgy, mint a katonai 
az I. típus második változatát képviseli ugyan — sarkantyúfalas, gladiátor-
folyosó nélküli amphitheatrum —, mégis lényeges a különbség a kettő között: 
a polgárvárosi nem belső közlekedésű. Még ha feltételezzük is azt, hogy a 
cavea déli felében levő, szabályos sarkantyúfal-sor nem rámpa alépítménye, 
hanem a kereszttengely vonalában elhelyezkedő tribunalia közvetlen megköze-
lítését szolgáló, belső a feltöltésen áthatoló — lépcsők gyámola, akkor sem 
változik meg az épület lényege: a cavea alépítményének szinte egészét fel-
töltés takarta, így valójában ez jobban megtestesítette típusának vonásait, 
mint a város déli végén emelkedő társa. A nem nagy múltra visszatekintő 

69 A. Grenier: Manuel I I I . Fig. 204. (Fréjus), Fig. 224. (Saintes). 
70E. Dyggve: Recherches I I . Fig. 10. 
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polgári települések szerény anyagi és műszaki készségét híven tükröző provin-
ciális alkotás, amely ha néhány mozzanatban — pl. a pódium fülkéinek elosztás-
módjában — emlékeztet is a feltételezett előképére, a katonai amphitheatrum-
ra, sajátos eszközökkel gyarapította az amphitheatrumok szerkezeti megoldá-
sának lehetőségeit, s mint ilyen közeli, szoros analógiákat nem is ismerő 
épület.71 Végül nem valószínű, hogy a lelátó két karéját pusztán a terep valami-
féle adottsága miatt építették különbözőre, ennek funkcionális okai is lehettek, 
elsősorban az, hogy a déli rész közlekedési rendszere nem egyezett meg teljesen 
az északiéval. 

A carnuntumi katonai amphitheatrum a tömör alépítményű amphitheatrumok 
fejlettebb osztályába sorolható, mint az aquincumiak, az I. típus harmadik 
változatát, a sugárfalas, gladiátor-folyosó nélküli, külső közlekedésű megoldást 
képviseli. Arénájának szabályos formája, a cavea alépítményének viszonyla-
gos rendszeressége, valamint a jól felszereltség adják az épület architektonikus 
értékeit, amelyek azonban bizonyos ellentmondásban állnak az arénafal 
szerkezeti következetlenségeivel, a lelátó igénytelenségével stb., aminek köz-
vetett oka a település másik amphitheátrumának tekintélyes méreteiben s 
nagy befogadóképességében rejlett, feleslegessé téve még egy hasonló rendelte-
tésű, nagyigényű épület létrehozását. 

A carnuntumi katonai amphitheatrum rendszere-felépítése jól érzékelteti, 
hogy mennyiféle változat szolgált egyugyanazon igény kielégítésére, s hogy 
mennyire kevés példa akad, amellyel — szerkezeti szempontból — közvetlen 
kapcsolatba hozható. Az épület első faszerkezetű és földfeltöltéses formája 
valószínűleg hasonlított a britanniai — soha kőbe át nem épített — föld-
amphitheatrumokhoz72 és Xanten73 első amphitheatrumához, amelyben csak 
a pódium épült meg kőből, míg a lelátót három, gyűrűsen elhelyezett cölöpsor 
tartotta. Az átépített, korszerűsített alakja pedig a sugárfalas rendszer egyik 
legkövetkezetesebben kivitelezett — s mint ilyen, a típust megtestesítő — 
megoldását jelenti.74 

A carnuntumi polgárvárosi amphitheatrum az I. típus harmadik változatát 
képviseli, annak is fejlettebb alfaját: gladiátor-folyosóhoz hasonló, kettős fal-
gyűrűvel megépített, részben belső közlekedésű, sugárfalas amphitheatrum. 
A provincia legtöbb embert befogadó amphitheatruma volt, amelynek terveit 
gondosan és igen körültekintően készítették el, de - valamilyen okból kifo-
lyólag — felületesen kivitelezték. A sokfajta szabálytalanság és pontatlanság 
sem tudta azonban az épület igényességét és értékeit lerontani, s kétségessé 
tenni a tényt, hogy a provincia legnagyvonalúbb enemű alkotása. Az építési 
módszert alapul véve a galliai Cimiez75 amphitheatruma hasonlít leginkább 
hozzá, annak ellenére, hogy az lényegesen kisebb és szabályosabb is. 

Scarhantia amphitheatrumának típusára vonatkozólag a rendelkezésre álló 
adatok alapján - nagy általánosságban azt állapíthatjuk meg, hogy méretei-
ben és építőanyag-felhasználásában rokona a tartomány többi amphitheatru-
mának, rendszerét és funkcióját tekintve azonban fennáll annak a lehetősége, 
hogy benne theatrális játékokat is lebonyolítottak. Az épület — bátran 
mondhatjuk festői elhelyezése, továbbá a cavea erősen aszimmetrikus volta, 

71 L. Fréjus és Saintes amphitheatrumáról mondot takat . 
72L. Klima—H. Vetters: i. m. 55. 
73 K. Heidenreich: i. m. 34. Taf. 9. 
74 H . Kahler—G. Forni: Enciklopédia I. 387. 
75 A. Grenier: Manuel I I I . 600. Fig. 199. 
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a két karéj feltöltésének kirívóan különböző magassága s a pódium szokatlanul 
vastagéfala, mind olyan sajátságok, amelyek a theatrum-amphitheatrumokat 
jellemezték.76 De magának Scarbantiának múltja, közigazgatási helyzete, 
formája s így társadalmának összetétele is lehetővé tették, hogy a városban 
olyan — szórakoztató jellegű - épület emelkedjék, amely differenciáltabb 
igényeket is ki tudot t elégíteni. 

Összefoglalva a pannóniai amphitheatrumokról elmondottakat és bele-
helyezve a tartományok egymás közötti viszonylataiba, megállapítható, hogy 
bizonyos egységesség jellemezte az itt épülteket. Ezt azért kell kellőképpen 
hangsúlyozni, mert meglehetősen kevés az azonosság a birodalom északi 
peremén elhelyezkedő provinciák amphitheatrumai között, s míg noricumi, 
raetiai vagy másfajta típusról alig beszélhetünk, addig Pannónia e területen 
elért építészeti eredményeit legjobban megtestesítő két carnuntumi és két 
aquincumi amphitheatrum nagyon hasonlít egymásra, és valójában egy egy-
mással rokon szerkezeti rendszer variációjaként jött létre. 

Ezen belül természetesen jellemző különbségek is adódtak: az aquincumiak 
sarkantyúfalasak voltak, a carnuntumiak sugárfalasak, tehát szerkezeti tekin-
tetben az utóbbiak fejlettebb rendszert képviseltek. A közlekedést azonban az 
aquincumi katonai amphitheatrumban oldották meg a legnagyvonalúbban, 
másodjára a carnuntumi és azután az aquincumi polgárvárosiban, míg a másik 
carnuntumi amphitheatrum kizárólag az ősi — rámpás — megközelítésmóddal 
élt. 

Valószínű, hogy a kitűzés és a kivitelezésmód igényessége nem volt azonos a 
katonai és a polgári települések épületeinél, mert nem lehet véletlen, hogy 
mindkét székhelyen a Castrum melletti amphitheatrum volt a szabályosabb, a 
„katonásabb", ezek arénáját lehet ma is szerkesztéssel meghatározni stb., 
míg a polgári településhez hevenyészettebb épület társult. Végül érdekes 
fényt vet a katonai és a polgári településrészek közötti közigazgatási, társadal-
mi és tradícióbeli különbségekre az a tény, hogy Carnuntumban a polgári 
amphitheatrum kétszer akkora volt, mint a castrumhoz tartozó, Aquincumban 
pedig éppen fordítva, a polgári fele olyan nagy, mint a másik, viszont a két 
székhelyen, a két épület befogadóképességének a summája — kb. 20 000 fő — 
megegyezett. 

Az architektonikus sajátságok és értékek ezen összevetését pontos időbeli 
viszonylatokkal — s így az esetleges egymásrahatások feltételezésével — 
sajnos nem tudjuk kiegészíteni. Az igazság az, hogy egyik épületnek sem tudjuk 
szabatosan a keletkezési idejét, mint láttuk, a közvetett adatok és a valószínű 
időhatárok fél évszázados eltéréseket is kijelölnek. Ennek alapján - a feltéte-
lezett föld-faszerkezetű előzményeket nem tekintve — a carnuntumi polgári 
vagy az aquincumi katonai amphitheatrum épült a legkorábban, ezt követően 
építették meg az aquincumi polgárvárosit, míg a feltevések szerint a sort a 
carnuntumi katonai amphitheatrum létesítése zárta le. De éppen a két koráb-
binak feltételezett épület mutat olyan építőanyag-felhasználási és szerkezeti 
sajátságokat, amelyek ellentmondanak a koraiságnak: Carnuntumban a téglá-
val vegyes falazat, Aquincumban a kései castellumokra emlékeztető — kissé 
bizarrnak tűnő hasonlattal élve: a patkó alakú erődtornyokhoz hasonló 
hatalmas falazatok. 

76 F. Brexel: i. m. 224. — II. Kahler—G. Forrni: Enciklopédia I . 387. 
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DR. PÓCZY KLÁRA 

VÁROSÉPÍTÉS PANNONIÁBAN 

A principátus idejében a városi jogú településeket általában colonia, muni-
cipium névvel jelölték. A colonia — Róma testéből mintegy kiszakított — ú j 
várost jelentett, a municipium a helyileg már régebben kialakult, várossá 
emelkedett települést. Itáliában és a legtöbb provinciában a rangfokozatok 
értékelését illetően bizonyos értelemben eltérés mutatkozik: Itáliában a 
municipium, vagyis az ősi, helyi gyökerekkel rendelkező város volt a rangosabb, 
s a kiszolgált katonák települését, a coloniát az újgazdagok kissé lenézett lakó-
helyének tekintették. Ezzel szemben azokban a provinciákban, mint pl. 
Pannóniában is, ahol a városi életmódnak semmiféle előzménye sem volt, 
éppen a coloniákban élő italikus veteránok és kereskedők hozták létre azt a 
fejlett társadalmi, jogi és műveltségi szintet, amelyre a municipiumok helyi 
lakossága csak lassan, négy-öt generáció alatt jutot t el. A provinciális muni-
cipiumoknak ezért az volt a törekvésük, hogy mennél előbb válhassanak colo-
niává, hiszen ez jelentette a „rómaibb" életforma kereteit.1 

A kutatás mai állása szerint Pannónia területén kb. 25 város lehetett, 
amelyek az alábbi időrendben nyerték el a colonia vagy a municipium rangot2 

(1. ábra Mócsy A. nyomán): 

Emona a Száva mentén Tiberius-kori colonia,3 

Savaria a Borostyánkő-útvonal mentén Claudius-kori colonia,4 

1 Az „urbs" rendszerint Rómát jelentette, a „város" szót ritkán használ ták más tele-
pülések esetében. A későbbi évszázadokban a „res publ ica" , majd a „civi tas" megjelölés 
vált általánossá. 

2 Forni G., t anulmánya a Swoboda E. szerkesztette Carnuntina kiadványban (Graz 
1956) 41 — ; Carnuntum J h b . (1956) 13 — . Mócsy A., Pannónia RE Suppl. I X (1962) 693.; 
Acta Arch. Hung. 21 /1969/ 360. (teljes irodalommal), Pannónia területén eddig csupán 
néhány város helyén volt tervszerű régészeti feltárás, amelyből a városok alaprajzá-
ra, a városszerkezetre vagy jó esetben a városképre is következtetni lehet. A leg-
több város területéről töredékes emlékanyagból kell levonnunk a következtetéseket. 
Több esetben az egykori irodalomban szereplő város helyét sikerült lokalizálni, 
de van olyan feliratról ismeretes városnév, amelynek a beazonosítására nem volt lehe-
tőség, pld. Mun. Yolg. . . -ról az sem bizonyított, hogy egyáltalán Pannóniában volt: 
ehhez Mócsy A., Municipium R E Suppl. X I fl968) Sp. 1016. 

3 Schmid IT., B R G K 15 (1925) 2 0 2 - ; JOAI 19 — 20 (1919) Beibl. 157 — , SaéelJ., 
Archeolsky Vestnik 4 (1953) 304 — ; Vodnik po Emoni (Ljubljana 1955) 42 — ; Plesnicar-
Gec L., Anticna Emona v srcu moderne Ljubljane (Ljubl jana 1961) 12 —; La nécropole 
romaine a Emona (Ljubl jana 1967) Inventar ia Arch. 10.; Arch. Pregled 5 (1963) 85—; 
6 (1964) 68 — ; 7 (1965) 120. Arch. Vestnik 17 (1966) 4 5 3 - ; Detoni M.-Kurent M., The 
Modular Reconstruction of Emona (Ljubljana 1963). SaSel J., Emona R E Suppl. X I . 
(1968) 546. 

4 Járdányi-Paulovics I., Savaria-Szombathely topográf iá ja (Szombathely 1943); Al-
földi A. iun., Arch. É r t . (1943) 71; Türr E., Arch. Ér t . 80 (1953) 130; Mócsy A., Arch. É r t . 
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1. kép. Pannóniai városok 

Sirmium5 és Siscia6 a Száva part ján Flavius-kori colonia, 
Andautonia7 és Neviodunum8 a Száva mentén Flavius-kori muni-
cipium, 
Scarbantia9 a Borostyánkő-úton Flavius-kori municipium, 
Poetovio10 a Dráva partján Traianus-kori colonia, 
Mursa11 a Dráva partján Hadrianus-kori colonia, 

81 (1954) 189; Arch. É r t . 92 (1965) 27; Ac ta Ant. Hung . 7 (1965) 200; Szentléleky T 
A szombathelyi Isis Szentély (Budapest 1960); Kádár Z. — Balla L., Savaria (Budapest 
1958); Buócz T., Savaria topográfiája (Szombathely 1968); Tóth E., Arch. É r t . 98 (1971) 
143. 

5 Hoffiller V., Bericht über d. VI. In t e rna t . Kong. f . Arch. (Berlin 1940).; Popovié 
V., Sirmium, ville imperiale. Studio di Antichi tä cristiana X X V I I (1969) 665. MiloseviS 
P., Limes u Jugoslavoji 1 (1961) 77; Milosevié A.—Milutinovic 0., Grada Materials I I 
(1958) 45; Petrovié J.-Popovié F., Arch. Pregled 1 (1959) —7 (1965). 

6Hoffiller V.—Saria B., Antike Inschrif ten aus Yugoslavien (Zagreb 1938) 237; 
Mócsy A., Bevölkerung 24. Mano-Zisi Dj., Sbornik Radova Narodnog Muzeja (Beograd) 
4 (1963) 93. 

' Saria B., R E X X I I (1954) 1638; Mócsy A., Bevölkerung 21. 
8 Hoffiller V.—Saria B., Inschriften 109.; Saria B., Ser ta Hoffilleriana (Zagreb 1940) 

249.; Petru P., Arh. Pregled 6 (1964) 73; 7 (1965) 123; Arch . Vjestnik 17 (1966) 491. 
9 Praschniker K., Arch. É r t . 51 (1938) 29; Kenner Fr., Mi t t . d.k.k. Centr. K o m m . 1967 

381; Nováki Gy., SSz 9 (1955) 143; SSz 10 (1956) 344; Radnóti A., Sopron és környéke 
régészeti emlékei; Csatkai E., Sopron és környéke műemlékei c. művében (Budapest 
1956) 13; Storno M„ SSz (1938) 221.; SSz (1941) 201., Póczy K., Arch. É r t . 89 (1962) 
47; Sopron római kori emlékei (Budapest 1954).; Arch. É r t . 94 (1967) 137; Acta Arch. 
Hung. 23 (1971) 93; 

10 Abramic M., Führer durch Poetovio (Wien 1925); Schmid IF., B R G K 15 (1925) 
212; Mikl-Curk I., Arch. Vestnik 1 5 - 1 6 (1965) 259; Zasopis ZN 2 (Maribor) 1967. 

11 Pinterovicc D., Osijecki Zbornik 5 (1956) 55; Prilog topografi j i Murse. Limes u Jugo-
slavija 1 (1961) 35; Mócsy A., Bevölkerung 74. 
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Bassianae,12 Cibalae13 és Mun. Iasorum14 a Dráva —Száva közén 
Hadrianus-kori municipium, 
Gorsium,15 Mogentiana16 és Mursella IM a Duna és a Balaton között 
feltehetően Hadrianus-kori municipiumok, 
Aquincum18 és Carnuntum19 a Duna-parton Hadrianus-kori municipium, 
Sala20 a Borostyánkő-útvonalon és Mun. Faustinianum21 a felté-
telezések szerint a Dráva—Száva közén a II. században lett muni-
cipium, 
Vindobona22 a Duna-parton Commodus-kori municipium, 
Brigetio23 a Duna-parton Caracalla-kori municipium, 
Mursella 17.24 a Duna—Száva -Dráva háromszögében ugyancsak 
Caracalla-kori municipium, 
Sopianae25 a Drávától északra feltehetően már a II . században városi 
település volt, a IV. században a feltételezések szerint Valeria polgári 
igazgatásának a székhelye. 
Iovidze a Dráva mentén feltehetően már a II . században városi 
település, a IV. században püspöki székhely. 

12 Gribic, M., Antiqui ty 10 (1936) 475; Mócsy A., Arch. Ért . 92 (1965) 39; Pannónia 
Forschung (1969) 349. 

13 BrunSmid J., Vjesnik hrvatskog arheoloskog d ruz tva 6 (1902) 117; Mócsy A., Bevöl-
kerung 76; Raunig-Galic B., Arch. Pregled 7 (1965) 148. 

14 Hoffilier V.—Saria B., Antike Inschriften aus Jugoslavien (Zagreb) 1938 269.; 
Mócsy A., Acta Arch. Hung. 21 (1969) 349., R E Suppl. XI . (1968) Sp. 1004; Alföldy G., 
Epigraphica 26 (1965) 95. 

15 Patsch C., „Hercul ia" R E V I I I (1913) 612; Füz J., Das Al ter tum 8 (1962) 65; 
Gorsium (Székesfehérvár 1964); Gorsium. Der kleine Pauly 2 (1967) 845; Arch. É r t . 95 
(1968) 132; Gorsium (Székesfehérvár 1970); Acta Arch. Hung. 24 (1972) 3; Berichte übe r 
die Augrabungen in Alba Regia 1 (1960); — 13 (1972). 

16 Mócsy A., Bevölkerung 53; Kiss Á, Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 
6 (1967) 37. 

" Mócsy A., Bevölkerung 53; Bíró E., Arch. É r t . 86 (1959) 173; 
18 Budapest Régiségei I —XXI passim.; Kuzsinszky B., Aquincum Ausgrabungen u . 

Funde (Budapest 1934).; Alföldy A.—Nagy L.—Szilágyi J., Budapest Története I — I I 
(Budapest 1942). Budapest az ókorban; Nagy L.,Az Eskü téri erőd, Pes t város őse (Buda-
pest 1946); Szilágyi J., Aquincum (Budapest 1956); Nagy 7'., Budapest Műemlékei I I 
(1962) 18; Szilágyi J., „Aquincum" R E Suppl. X I . (1999) 61; Bud. Rég. 21 (1964) 55; 
Nagy T., Bud. Rég. 21 (1964) 9; Ac ta Arch. Hung. 23 (1971) 44; Póczy K. Sz., Acta Tech-
nica (1970) 177; Arch. Ér t . 99 (1972) 15. 

19 iSwoboda E., Carnuntum, Seine Geschichte u. seine Denkmäler. 4. Aufl. (Köln-Graz 
1964); Swoboda E.—MilenoviS R. M. és Reinfuss G. ásatási beszámolói Carnuntum J B . 
1961 —1969 köteteiben; Vetters H., Osterreichische Zeitschrift f . Kuns t u. Denkmal-
pflege 17 (1963) 159; 

20 Sala helyét egy újabban előkerült felírat töredék alapján a Zala átkelőhelye mellé 
teszi Mócsy A., aki elkezdte a római város tervszerű régészeti feltárását . 

21 Mócsy A., „Pannón ia" 600; Ac ta Arch. Hung. 21 (1969) 350. 
22 Pascher G., RLiÖ X I X (1919) 167; Neumann A., Die röm. Ruinen unter dem H o h e n 

Markt (Wien 1957); Forschungen in Vindobona I . (1948- 1967) Lager u. Lagerterrito-
r ium. RLiÖ 23 (1967); Zivilstadt u. Landbezirk RLiÖ 24 (1968); Ladenbauer-Orel H., 
Archaeologische Stadtkernforschung in Wien. J b . d . Ver. f. Geschichte d. Stadt Wien 
21 — 22 (1965 — 66) 13; Neumann A., Skulpturen des Stadtgebietes von Vindobona (Wien 
1967) Corpus Signorum Imp. Rom. I . 1. 

23 BarkócziL., Brigetio. Diss. Pann . II . 22. (Budapest 1944-1951); FA 18 (1966 — 67) 
68; FA 19 (1968) 59; Acta Ant. Hung . 13 (1965) 215. 

24 Mócsy A., Bevölkerung 74. 
25 Gosztonyi G., A pécsi ókeresztény temető (Pécs 1938); Arch. É r t . (1940) 28; Fülep 

F., Acta Ant. Hung . 12 (1967) 13; Pécs római kori emlékei (Budapest 1964). 
26 Mócsy A., Ac ta Arch. Hung. 21 (1969) 349. 
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Muri. Volg . . P helyét esetleg á Duna és a Balaton közötti sávban 
keresik; a városi rang elnyerésének időpontja ismeretlen. 

A hadrianusi municipiumok többsége — pl. Bassianae, Cibalae, Aquincum, 
Carnuntum — a Severusok alatt colonia rangra emelkedett. 

Fentiek alapján megállapították, hogy a pannóniai urbanizáció szakaszosan 
haladt előre; a folyamat egy-egy fontosabb állomása a Flaviusok, Hadrianus, 
majd a Severusok korára tehető. 

A Iulius - Claudius-dinasztia idejében az ú j tartomány déli és nyugati sáv-
jában — vagyis a Száva mentén és a Borostyánkő-útvonalon — kereskedő-
városok létesültek.28 

A katonai megszállást követően felmérték az új tartomány területét, és ki-
jelölték néhány város helyét. A legkorábbi alapítású városoknál a kataszteri 
felméréssel egy időben az utcahálózatot is kitűzték. Ennek következtében a 
lakótömbök már ebbe a rendszerbe illeszkedtek, és többnyire azonos tájolásúak 
voltak. A városfejlődés során, illetve a város funkcionális változásai következ-
tében e települések szerkezete folytonosan változott, sőt torzult. Módosult: 
a) az épületek tájolása, b) a városfal szerkezete, c) az utcahálózat beosztása d) a 
forum helye és még e) a temetők rendje is. 

A kutatás rendelkezésére álló régészeti anyagot településenként vizsgálva e 
felsorolt öt adat szempontjából a pannóniai városépítésről a következők álla-
píthatók meg: 

A legkorábbi városok Emona és Savaria, valamint Siscia, Sirmium és 
Scarbantia közül a két colonia településrendszere szabályosnak mondható. 
Bizonyára készen kapott várostervek szerint tűzték ki utcahálózatukat (2. 
ábra. Tóth E. és Schmid W. rekonstrukciói). Megfigyelték, hogy az insulák 
beosztása, oldalaik aránya a szokásos augustusi, claudiusi coloniák adatai 
közé sorolható.20 A hasonlóság ellenére két, viszonylag jelentéktelen eltérés 
mutatkozik Emona és Savaria építkezéseinél. Emonában egy Augustus és 
Tiberius nevét feltüntető felirat szerint városfal épült 14 körül,30 ezzel szem-
ben Savaria — jelenlegi ismereteink szerint — Claudius korában nem kapott 
városfalat. Ebből következik, hogy az I. sz. 15 és 50 közötti időszakában 
olyan mértékig konszolidálódhatott a helyzet a Borostyánkő út mentén, hogy 
a polgári települések erődítését szükségtelennek tartották. 

A másik két eltérés a két város utcahálózatának a méreténél mutatkozik: 
Emona insulái kisebbek Savariáénál, ahol már tágasabban, levegősebben 
építkeztek.31 

27 Mócsy A., „Pannónia" 600; R E Suppl. X I . (1968) Sp. 1003. 
28 A városok topográfiájához Graf A., Übersicht der antiken Geographie von Panno-

nién (Budapest 1936). Scarbantia urbanizációja az I. század első felében Noricum köz-
igazgatási keretein belül indult meg. Ezzel magyarázható részben a sok hasonló jellem-
vonás Savaria, Virunum, Flavia Solva, és l u v a v u m településrendszerével. Schober A., 
Die Römerzeit in Österreich (Wien 1953) 68; Mócsy A.: Arch É r t . 92 (1965) 27; Póczy 
K. Sz. Acta Arch. Hung. 23 (1971) 93; Schmid W., Ö. Jh . 1 9 - 2 0 (1919) Beibl. 140. Weber 
E., Die römerzeitlichen Inschrif ten der Steiermark Graz 1969. 177; Modrijan W., Schild 
von Steiermark 9 (1959 — 61) 13; Vetters H., R E X V I I (1967) H b 250; Saria B., Burgen-
ländische Heimatbl . 13 (1951) 228; Ehhez Panciera S., La vita economics di Aquileia. 
(Aquileia 1957) 57; Mócsy A., Pannónia R E Suppl. IX. Stu t tgar t 1962. 538. 

29 Mócsy A., uo. 
•"> SaSel J., R E Suppl X I (1968) Sp. 549. 
31 Buócz TArch. Ér t . 89 (1962) 184; Savaria topográfiája (Szombathely 1967); 

A legújabb kísérlet az utcahálózat rekonstrukciójára Tóth E. Arch. Ér t . 98 (1971) 143 2. 
kép.; Az Emonával való összehasonlításhoz Detoni-Kurent, lásd 3. jegyzet. 
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Az I. század folyamán még e két colonia is csak nagy vonalakban, vázlat-
szerűen alakult ki. Elkezdődött ugyan a provincia területének a felmérése, 
meghatározták az igazgatási körzetek határait, de a lakosságnak mintegy 
90%-a Pannóniában még a római megszállás előtti szinten vagy ahhoz hasonló 
körülmények között élt a Száva vonalától északra levő területeken. 

A Flaviusok idejében, majd döntő mértékben Hadrianus alatt, a helyi tele-
pülések közül a hangsúlyosabb civitas-központok váltak municipiummá. így 
aztán a II. század közepére már nagyjából az egész provincia közigazgatása, a 
hadsereg által igénybe vett területek kivételével, az autonómiára berendezett 
különféle városok kapcsolatából, szövedékéből állott. Az urbanizációs folyamat 

megindulása óta még csupán egyetlen évszázad telt el, s mégis e viszonylag 
rövid időszak ellenére óriási különbségek figyelhetők meg az egyes városok 
fejlődésénél. A municipiumok élete területenként, a helyi adottságok szerint 
más-más intenzitással bontakozott ki. Azonos rang vagy azonos jogállás ellenére 
a szabályoktól teljesen eltérő településszerkezetek és városképek jöttek létre. 

A flaviusi municipiumokban, vagyis Scarbantiában, (3a ábra, Póczy K. 
rekonstrukciója), Sisciában és Sirmiumban — a kevés régészeti megfigyelés 
arra mutat, hogy a város utcahálózatát, az insulák méretarányát, a forum 
helyét a claudiusi coloniák szkémája szerint tűzték ki, általában 90x65 m-es, 
vagyis 6 : 5 arányú insulákra lehetett következtetni. Noricumban Flavia Solva 
municipiumánál ugyanez a tendencia mutatkozik.32 

32 Vö. 28. j. Siscia és Sirmium esetében a kora császárkori városról csupán a tá jolásra 
ehet következtetni. 5. és 6. jegyzet. 

i 

2. kép. a) Savaria, b) Emona utcahálózatának rekonstrukciója 
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3. kép. a) Scarbantia, b) Gorsium, c) Carnuntum, d) Aquincum utcahálózatának rekon-
strukciója 

A nyolc-tíz Hadrianus-kori municipium közül csupán néhánynak a területén 
folyt tervszerű ásatás. A legkorszerűbb eredmények Gorsiumból ismeretesek. 
I t t a város centrumában 2 x 3 , vagyis hat 55x63 m-es insula helyét figyelték 
meg. A városszerkezet szempontjából fontos, hogy a két főutca egymást derék-
szögben keresztezte, metszette33 (3b ábra Fitz J . alaprajza szerint). 

Figyelemre méltó, hogy ugyanekkor a határ mentén már egészen más 
irányban fejlődtek a légióstáborok szomszédságában felnőtt polgárvárosok: 

33 Füz. J., Acta Arch. Hung. 24 (1972) 30. 
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4. kép. Az aquincumi polgárváros helyszínrajza 

Carnuntum, Aquincum településrendszere meglepően hasonlít a katonai tábo-
rokéhoz (3c, d ábra. Swoboda E. és Szilágyi J. nyomán). Aquincum polgárvá-
rosánál pl. az észak—déli főutca beletorkollik a kelet —nyugati főutcába és azt 
nem metszi. Az előbbi tengelyében, az út meghosszabbításának a vonalában 
(a Castrum principia helyén) épült fel a forum nagy szentélye (4. ábra, Hajnóczi 
Gy. rekonstrukciója). Hasonló elrendezésre lehetett következtetni Carnuntum 
esetében is.34 

Nyilvánvaló, hogy a provincia belsejében a kisebb városokban legfeljebb a 
forum és közvetlen környezete épült be szabályosan (3b ábra). Az aránytalan-
ságok a flaviusi és a hadrianusi municipiumok településrendszerében és élet-
módjában Pannóniában nem az ősi hagyományok (meglevő kultuszhely, jelleg-
zetes építkezés stb.) befolyása nyomán keletkeztek. A Dunántúlon a bennszülött 
lakosság hagyatéka éppenséggel nem volt annyira karakterisztikus, hogy a 
municipium rang elnyerését követően az új városrendezések útjába komolyabb 
akadályokat gördített volna. Viszont mennél később jutot t egy-egy település 
municipium ranghoz, annál erőteljesebben hatott életformájára és a városépí-
tésre a település funkciója. Ezzel magyarázható, hogy miért formálódott a 
Borostyánkő útvonal melletti kereskedővárosoknak, a tartomány belsejében 
elterülő mezővárosoknak vagy pl. a limes menti légióstáborok szomszédságában 

mintegy azok függvényeként — felnövő polgári településeknek a városképe 
más-más szkéma szerint (3. ábra). 

A II. század közepéig keletkezett pannóniai városoknál az eltérések ellenére 
szabálynak mondható, hogy mindenütt kőépületek álltak a forumon, és mind-
egyik városban emeltek capitoliumi szentélyt, curiát vagy basilikát, sőt köz-
fürdő sem hiányzott az együttesből. A provincia mindegyik városában elké-
szült a közműhálózat első fázisa, s ugyanakkor a jelentősebb városok, települé-

34 Aquincum alaprajza: Szilágyi J., Aquincum (Budapest 1956) 25; Carnuntum alap-
ra jza: Swoboda E., Carnuntum. (Köln —Graz 1964) 288. 
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sek szélén felépültek az amphitheatrumok.35 E nagyobb lélegzetű középítkezé-
sek kiadásait a városi vezetőség felajánlásaiból és a befolyt közpénzekből 
fedezték. A felsorolt monumentális középületek révén a II. század közepére a 
coloniák és a municipiumok centruma városias benyomást öltött. Ugyanekkor 
a mellékutcákban a lakóházak építkezése és berendezése meglehetősen kezdet-
leges volt, a magánháztartások közművesítésére még nem került sor. 

Az urbanizáció intenzitását vizsgálva a Dráva—Száva közének nyugati 
sávja települt be legsűrűbben, s az itteni városi lakosság életszínvonala emel-
kedett viszonylag a legmagasabbra (a terület keleti határa Inferior és Superior 
észak—déli határával egyezik). Legritkábban lakott s a városépítés szempont-
jából is kezdetleges viszonyokat tükrözött még ekkor a Drávától északra 
húzódó területnek az a része, amely Inferiorhoz tartozott (a Duna és a Balaton 
északkeleti szegélye között). A II . században a Dráva—Száva közére esik a 
városok 3/5-e, a Dunántúlra 2/5-e, az összes város közül x/3 a colonia s 2/3 a 
municipium. A pannóniai városhálózat a rajna—dunai provinciákéhoz viszo-
nyítva általában közepesnek mondható; Noricumban ugyanekkor csak 9 város 
jött létre, Dáciában 12, Moesia Superiorban 13. Az összehasonlítás arra mutat, 
hogy Pannóniában a romanizáció egészséges fejlődésnek indult volna a II . 
században, ha a markomann—quad-, szarmata háborúk nem jöttek volna 
közbe. 

Felmerülhet a kérdés: vajon a provincia lakossága milyen arányban, mek-
kora százalékban élt a városokban ? A kutatás álláspontja szerint hektáronként 
kb. 250—300 fővel lehet számolni a sűrűn beépített területeken.36 Pannónia 
kisebb-nagyobb városi települései közül Sirmium 60, Bassianae 19, Emona 23, 
Savaria 43, Carnuntum polgárvárosa 60, Scarbantia 23, Vindobona és Brigetio 
20, Aquincum polgárvárosa 38, Gorsium 38 ha kiterjedésű volt. Átlagban tehát 
városonként mintegy 20— 28 hektárnyi sűrűn beépített területtel lehet szá-
molni, ami azt jelentené, hogy a tartomány városi lakosságának a száma soha-
sem érte el a negyedmilliót. 

A városok kb. 50 — 60 km-enként létesültek (ha egybevetjük a sűrűbben és 
ritkábban telepített területeket), s a provincia fontosabb útvonalait szegélyez-
ték. A köztük levő távolságok átlag egynapi lovasútnak feleltek meg. 
A Balaton körül ritkább volt a városok láncolata, itt viszont állami és császári 
birtokok, úgynevezett villagazdaságok helyettesítették bizonyos fokig a város 
szerepét.37 

Érdekesen alakult a pannóniai urbanizáció a III . század első felében, vagyis 
éppen abban az időben, amikor Itáliában és a provinciák többségében a városi 
életmód gyors hanyatlásnak indult. Pannóniában a városiasodás súlypontja 
ekkor a Duna menti területre tevődött át. A Marcus-féle háborúk következté-
ben a provincia belsejében a legtöbb kisváros teljesen tönkrement, néhány-
nak a fejlődése hosszú időre megtorpant (pí. Mogentianae, Mursella, 
Scarbantia stb.). Űj város kizárólag a határvonalon keletkezett, vagy — mint 
pl. a Dráva—Száva közének keleti részén — a határmenti sávban, ami ebben 
az időben a provincia katonai bázisát jelentette. Az aquincumi és carnuntumi 
polgárvárosok rendezése, Aquincumban a városfal építése is erre az időszakra 

35 Lásd 3 - 2 4 . jegyzeteket és Póczy K. Sz. Arch. Ér t . 99 (1972 15-, 
36 A különböző számítási módszerekhez: Lavedan P., Les villes fran<jaises (Paris 1960) 

1 L, aki két szélsőséges feltevés — C. Jullian és F . Lot — között a középutat választotta. 
37 Erről a kérdésről Thomas E., Römische Villen in Pannonién (Budapest 1964). 
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esik. A severusi katonai konjunktúra idején a légióstáborok melletti katona* 
városok jutottak túlsúlyra: a colonia vagy a municipium rangot a canabaera is 
vonatkoztatták, ami a korábbi szabályok értelmében teljesen elképzelhetetlen 
volt. A tartomány katonai romanizációja következtében éppen a katonai-
városokban folyt a legjelentősebb építkezési tevékenység. Hivatalos tervek 
szerint rendezték az utcahálózatát, lakónegyedeit, a település kereskedőrészét 
és az ipari kerületeket38 (5 — 6. ábra, Schmid W. és Póczy K. szerint). 

Carnuntum, Vindobona, Aquincum, Brigetio városépítése a III . század első 
felében azt példázza, hogy a katonavárosok rendezett utcái, közműhálózata, 
kőházai, ill. emeletes középületei a provinciális városkép igényeinek minden-

ben megfeleltek. A pannóniai városképeknek különleges színt adtak bizonyos 
fokig az ekkor felépülő orientális kultuszok szentélyei: Mithras, Doliche-
nus, Magna Mater, Dea Syria még a forumon is helyet kaptak a klasszikus 
istenségek mellett. Az új szentélykörzetek rendszerint a város szélén, már 
meglevő kis kultuszhely bővítése révén — a város fórumán álló templomnál 
lényegesen monumentálisabbá váltak, s nagyobb látogatottságnak örvendtek 
(pl. Poetovioban, Savariában, Brigetioban).39 

A határzónában a III . századelején a magánépítkezések is megszaporodtak, 
sőt néhol a középületeknél már díszesebbek a lakóházak, a városi villák. Az 
építtetők a munusok vállalói, az adományozók, a katonai középrétegből és 
az orientális kereskedőcsaládokból kerültek ki.40 Megfigyelhető, hogy a lakos-

38 Schulten C., Canabae, R E X X I X (Stuttgart 1931) Sp. 1453; Mócsy A., Arch. É r t . 88 
(1950) 117; Alföldi A., Arch. É r t . (1940) 202. 

39 10., 4., és 23. jegyzetek; valamint Szentléleky T., Das Iseum von Szombathely. Neue 
Beiträge zur Gesch. d. Alten Welt I I . (Berlin 1965) 381; Abramic M., Poetovio (Wien 
1925) 28; Láng N., Laurae Aquincenses I I . (Budapest 1941) 169. 

10 Gabler D., Arch. Ér t . 93 (1966) 20. 

5. kép. Carnuntum katonavárosának helyszínrajza 
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sag jól szituált rétege a határmenti zónában is többet áldozott saját kényel-
mére, mint városa szépítésére és fejlesztésére. 

A városok előnyös helyzetének az infláció vetett véget a I I I . század közepén, 
s a provincia minden településén szinte megállt az élet a 260-ra tehető nagy-
hatású ellenséges betörés körüli időszakban (csupán Carnuntumot kerülte el 
az ellenség inváziója és bizonyos mértékig a Borostyánkő útvonalat). Ezt 
azért hangsúlyozzuk, mert ez az ellenséges betörés a pannóniai településhálózat 

egyensúlyát teljesen felborította. 260 után a kormányzat elsősorban Dél-
Pannóniának a Dráva - S z á v a közötti területébe invesztált lényegesen többet, 
mint a Brigetio —Aquincum háromszögébe, ami azzal magyarázható, liogy az 
itáliai bázissal való összeköttetés miatt újból szükségessé vált a Száva menti 
és a Borostyánkő útvonalra fűződő települések feljavítása. Dácia kiürítésekor 
a katonai erők nagy részét a dél-pannóniai városokba vonták vissza, s a tarto-
mányi ügyintézéssel, közigazgatással kapcsolatos hivatalok többségét is ide 
helyezték. Sirmiumba pénzverde és különféle hivatalok kerültek, Sisciában 
ugyancsak pénzverde és fegyvergyár működött. A városba került garnizonok 
is megpezsdítették az életet, és lehetőséget nyújtottak az ú j építkezéseknek; 
Poetovioban pl. a lakosság létszáma szinte megduplázódott, s a különböző 
lakónegyedek összekapcsolódtak az új építkezések folytán; a Drávára merőleges 
útvonalak mellé, a folyó fölé magasodó dombokra is villákat emeltek.41 

A tetrarchia idején a birodalom vezetősége újabb intézkedésekkel és erő-
teljes beruházásokkal kísérelte meg a határtartományok felerősítését. E cél 

41 Hoffiller-Saria uo. 269. 
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érdekében Ázsiában, Afrikában, Britanniában és a Rajna Duna határvonal 
provinciáiban azonos rendelkezésekkel, hasonló támogatással állították talpra 
a városokat. A IV. század folyamán Pannóniában több szakaszban erősítették 
meg a katonai és polgári településeket. Az építkezésekkel egyidőben rend-
szerint az elnéptelenedett városok lakosságát is feltöltötték. 

Elsősorban az új tartományi székhelyeket építették ú j j á és vették körül 
— a jelek szerint — szabálytalan alakú védőfallal. Sirmiumban és Savariaban 
a városok néhány pontján megtalálták — már az egykori irodalomban emli-

7. kép. a) Scarbantia, b) Bassianae késő,császárkori városfalának a vonala 

t e t t — városfalak nyomait.42 Sisciát és Sopianaet is hasonló rendszer védhette. 
Ugyanekkor megerősítették az ú j császári székhelyeket összekötő Augusta 
Treverorum-Vindobona-Sirmium átlós útvonal fontosabb csomópontjait is: 
Scarbantia és Bassianae városok ellipszis alakú monumentális erődfala ekkor 
épülhetett:43 előbbi meglétét ásatások, utóbbiét légifelvétel bizonyítja (7. ábra 
Grbic A. és Póczy K. publikációi). A csomópontok ilyen mértékű biztosításá-
ra azért volt szükség, mert a IV. század közepére a trier-constantinopolisi 
átlós út vált a legfontosabbá s ennek a pannóniai szakaszán a Vindobona-Sir-
mium uton bonyolódott a provincia közlekedésének a zöme. Az útvonal biz-
tonsága nélkül a résztartományi székhelyek között is megszakadt volna az 
összeköttetés. Itáliával továbbra is a Száva menti és a Borostyánkő út tartot-
t a a kapcsolatot: Emona városfalát pl. kijavították, Neviodonum fölé ments-
várat emeltek, Aquae Balisaet és Poetovio-t később megerősítették.44 A li-

42 Hlavacek B., Arch. Pregled 7 (1965) 23; Buócz T., Savaria Topográfiája (Szombat-
hely 1967) 9. 

43 Póczy K. Sz., Arch. Ér t . 94 (1967) 137; Grbic A., Antiquity 10 (1936) 475. 
44 SaSelJ., R E Suppl. XI . (1968) Sp. 550; Saria B., Serta Hoffilleriana (Zagreb 1940) 

249; Hoffiller-Saria, Inschriften . . . 269. 
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mes menti városoknál ezzel szemben nagyszabású erődítésről egyelőre nem tu-
dunk. I t t nem volt szükség erre, mert a polgári lakosságot is védte a szom-
szédos tábor helyőrsége, illetve a határmenti erődrendszer. 

A Constantinus-kori restaurációs program egyik jellemzője, hogy az épületek 
a legtöbb esetben a korábbi városszerkezetektől teljesen eltérő rendszerhez 
igazodnak, tájolásuk mindig eltér valamennyire attól a lebontott épülettől, 
amelynek a helyére kerültek. A kétféle tájolási tengely nemcsak Sirmium, 
Siscia, Gorsium, Savaria, Scarbantia, Carnuntum esetében szembetűnő,45 

hanem a vidéki települések, magányos villagazdaságoknál is. Felmerülhet 
ennek alapján annak a lehetősége, hogy a nyugati provinciákkal egyidőben a 
IV. század elején Pannóniában is ríj centuriációra került volna sor. A teljesen 
új alapokon nyugvó közigazgatás esetleg új kataszteri felmérést tet t szüksé-
gessé. 

AIV. század első felében a pannóniai városok életében alapvetően új korszak 
kezdődött; újonnan tájolt utcák, ú j közigazgatási szervek részére létesített új 
alaprajzi elrendezésű épületek révén a városszerkezet lényegesen módosult, 
amit csak tetézett a monumentális városfal koszorúja (pl. Bassianae, Scar-
bantia). Az új erődrendszerek csupán a település centrumát vették körül, s 
elzárták a korábbi utcák egy részét. A városfal egyenes vagy íves vonalához 
(pl. Sirmium) később utcák igazodtak, eltorzítva a derékszögű városszerkeze-
tet. A principátus idejével való összehasonlításnál a városépítés szempont jából 
jellemzően újnak mondható az is, hogy a korábban viszonylag azonos nívójú 
pannóniai városok közül Sirmium messze kimagaslik ekkor, elhagyja a többi 
település szintjét: császárváros, valóságos világváros lett46 (8. ábra, Milosevic 
nyomán Mócsy vázlata). 

Diocletianus és I. Constantinus idejétől kezdve a pannóniai települések élete 
bizonyos fokig konszolidálódott néhány évtizedre; az ú j rendszabályok válto-
zott tartalommal bár, de mégiscsak biztosították egy időre az urbánus 
szervezetek fennmaradását a provinciában. Egyik 307-ből származó aquin-
cumi felirat még feltünteti a városi ordo tagjait. Az építkezések is pozitívan 
tájékoztatnak a IV. század első harmadának életszínvonaláról: még egy 
ízben kijavították a közműveket, karbantartották a középületeket, változat-
lan maradt a legtöbb colonia kiterjedése.47 Bár II. Constantinus idejében 
császári rendeletre Pannónia nagyobb városaiban új diadalíveket emeltek, 
szimbolizálva az uralkodók monumentális építkezéseit,48 éppen ekkor, a IV. 
század közepén kezdtek rohamosan hanyatlani a határmenti városok, s elnép-
telenedésük is feltartóztathatatlanul megindult. 

A városi élet felbomlása területenként más és más intenzitással és eltérő 
módon zajlott. A leggyorsabban ment tönkre Valeria, s a legtovább tar tot ta 
magát a Dráva—Száva vidéke. 

Valeria limes menti sávjában pl. már a IV. század végén és az V. század 
elején a polgári lakosság is bekapcsolódott a határvédelembe. A korábbi légiós-
táborok szomszédságában emelkedő polgárvárosokat fokozatosan elhagyták, 
a táborok körüli canabae is romokban hevert, legfeljebb az erőd közvetlen 
közelében tengődött kisebb lakótelep. Maga a limes menti Castrum ments-

45 Vö. 4., 5., 6., 9., 15., 19. jegyzetekkel. 
46 Popovic V., Studi di Antichitä cristiana '27 (1969) 665. 
47 Rlészletesen: Póczy K. Sz., Bud. Rég. 21 (1964) 55. 
48 Mócsy A., „Pannónia" R E Suppl. I X . 1962. 697; Swoboda E., Carnuntum3 152. 
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vára lett egv nagyobb körzetnek; ugyanezt a funkciót töltötték be a tartomány 
belsejében a tartományi székhelyek és az erődített telepek.49 

Az V. század folyamán Pannónia prima településein is rohamosan egyszerű-
södött a városi életforma. Ennek az oka részben a sok új „barbár" telepes és a 
csekély létszámú, helyben maradt urbánus lakosság együttélésével magya-
rázható. A kiváltságos helyzetben levő résztartományi székhelyek lakossága 
természetesen jobb körülmények között élt még a IV. század végén is, mint a 
provincia kisebb városai. Savaria és Sopianae lakosságát a IV. században nem 
„barbár" családokkal töltötték fel, hanem új hivatalnokgárdával, tehát 
kulturáltabb, városlakó elemekkel. A meg-megújuló ostromokat követ 
tőén a romanizált családok elvándorlása sem volt teljes.50 A központosítot-

adminisztráció itt még egy ideig fenntartotta az egykori állami gépezet marad-
ványait. Az V. század közepe táján ezt a szerepet az egyház vette át; rendet 
tartott és irányította a lakosság életét. A kis egyházközségek rendelkeztek az 
építkezésekre fordított közpénzekkel, magánerőből új már alig épült, a városi 
lakosság közadakozásából emelték a templomokat.51 A védelemre beren-
dezkedő lakosság részére magtárak, raktárak, kézműves műhelyek álltak 
minden rendszer nélkül az erődfalak mögött. A magánépítkezések színvonala 
egészen primitívnek nevezhető: boronaházakat, vertagyag-falú kunyhókat 
tapasztottak a korábbi romos kőépületekhez, itt húzta meg magát a lakosság, 
amint erre a Vindobona, Carnuntum, Scarbantia, Savaria, Poetovio romjai kö-
zött folyó ásatások bizonyító anyagot szolgáltattak.52 Az V. századközepén 

49 Radnóti A., A Magyar Tud. Ak. I I . Osztályának Közleményei 5 (1954) 494; Sági K , 
Acta Arch. Hung. 9 (1961) 428. 

50 Noll R., Eugippius Vita Severini (Linz 1963) 6; Mócsy A., Pannónia Sp. 776. 
51 Ehhez: Severinus K a p . IV, 1. 
52 Vö. 22., 19., 9., 4. és 10. jegyzetekkel. A városi életforma bomlásának folyamata 

az építkezéseken a VI. századig követhető nyomon a legtöbb pannóniai városban. 

f 

8. kcp. Sirmium késő császárkori településrendszere 
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keletkezett földrengés katasztrofális hatását több városban kimutatták az 
ásatások. 

Pannónia Secunda és Savia területén a korábbi városszerkezetek változat-
lanul érvényben maradtak a császárkor végéig. Lényeges átalakuláshoz 
a nagyszabású egyházi építkezések sem vezettek, hiszen a legtöbb temp-
lom a mártírsírok helyén, a város szegélyén létesült, s alakultak búcsújáró 
hellyé; a város inkább széthúzódott.53 

A VI. század elején amikor Theodorik halála után Justinianus meg-
kísérelte helyreállítani az Imperium Romanum tekintélyét több Dráva — 
Száva közi és nyugat-pannóniai egykori római városba helyőrséget küldött. 
Az erődfalakat kifoldozták, s az új zsoldosok a romos településen együtt 
éltek a helyben maradt „romanizáltak" utódaival.54 A városerődök a környező 
lakosság centrumának számítottak, ahol peremvárosi szinten folytatódott az 
élet. A lakosság generációkon át továbbvitte a kezdetleges körülmények elle-
nére a római építőszokásokat. 

A VII —IX. század időszakában néhány késő császárkori, fallal körülvett 
településen germán, avar, szláv népcsoportok váltották egymást. A római utcá-
kon közlekedtek, a városfalakat is megújították. A korai középkor első évszá-
zadaiban az egykori római településekre beköltöző és betelepített lakosság 
ezért akaratlanul, mondhatni öntudatlanul igazodott egy olyan adottsághoz, 
amelynek gyökereit nem ismerte, építkezése is szokatlan volt számára, mégis 
befolyásolta életformáját. 

Összefoglalóan a pannóniai városok településrendszerével kapcsolatban az 
alábbi jellemző vonásokat emelhetjük ki: 

1. A pannóniai városépítés kezdete az eredeti értelemben vett, klasszi-
kusnak mondható római urbanizációnak már csupán a végével érintkezett. A 
Iulius—Claudius-ház alatt az impérium területén több száz új várost alapí-
tottak, Pannóniában ezek közé mindössze két szabályos alaprajzzal ren-
delkező colonia sorolható: Emona és Savaria. 

2. Az urbanizáció lendületes korszakának nevezhető Pannóniában a Flaviu-
soktól Hadrianusig terjedő mintegy hetven év. Többségükben a helyi települé-
sek emelkedtek ekkor municipium rangra,55 ezért városrendezéssel igyekeztek 
legalább a települések centrumában rendezett állapotokat teremteni, a speciális 
feladatokat igénylő igazgatási központ kialakítása érdekében. A municipiumok 
szerkezete ennek következtében területenként különböző típussá formálódott: 
a provincia belsejében a főútvonalat szegélyezi mindkét oldalon néhány szabá-
lyos insula, ezzel egyidőben a limes menti polgárvárosoknál inkább a Castrum 
szkémája ismerhető fel. Sakktáblaszerű insularendszerhez hasonló szabályosság-
ra csupán a Száva-menti és a Borostyánkő-útvonal mentén létesült munici-
piumoknál törekedtek, de a gyakorlatban ez sehol sem valósult meg. 

3. Részben a városépítés viszonylag rövid korszakával magyarázható, hogy 
Pannóniában nagyjából hasonló szintű városképek alakultak ki. Később sem 
növekedett meg egyik városnak sem olyan mértékig a jelentősége az egy 

53 Egger 7?., Der heilige Hemagoras (Klagenfurt 1948) 45; Thaller H., Festschrif t für R . 
Egger I I . (Klagenfurt 1953) 315; Fülep F., Acta Arch. Hung. Idevonatkozó irodalommal. 

54 Barkóczi L., Acta Arch. Hung. 20 (1968) 275., 310.; Kiss A., Pannónia lakosságának 
kontinuitásáról. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (1965/66) 86. összefoglaló irodalom-
mal . 

55 Mócsy A., Pannónia 693. A városi élet kialakulásához A l földi A., Századok 70 (1936) 18. 
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Sirmium kivételével, amely a IV. században császári székhellyé vált —, mint 
pl. Itáliában, Észak-Afrikában vagy Kisázsiában. (Az óriási szintkülönbségeket 
jól illusztrálja ott az a példa, hogy Karthagóban, Antiochiában ahhoz pl., hogy 
valaki bejusson a város vezetőségébe, tízszeres, sőt hússzoros „summa hono-
raria"-t kellett fizetnie, mint a provincia kisebb városaiban.56) 

4. A pannóniai városok fejlődését minden bizonnyal az is befolyásolta, hogy 
szinte évszázadonként más-más területre tolódott át a tartományon belül az 
urbanizáció súlypontja. A provincia belsejénél, a főforgalmi utaknál már a II . 
században fontosabb volt a limes: Superior és Inferior székvárosainak helyét 
124-ben ezért jelölték ki a Duna-parton, egy-egy légióstábor szomszédságában. 
A katonai jelleg azután mind fokozottabban érvényesült a városépítésben is 
a III . és a IV. századok folyamán. 

Az urbanizáció súlyponteltolódása miatt mindig egy újabb várostípus épít-
kezése kapott lendületet, s ez a városszerkezetekre is kihatással volt. Egészen 
leegyszerűsítve a problémát azt mondhatjuk, hogy: a ) Pannóniában az I. 
században a kész tervek szerint felépített colonia, b) a II . században a város-
rendezéssel kialakított municipium, c) a III . század elején a városi szintre emel-
kedett canabae, légióstáborok mellett d) a IV. században a városfallal körülvett 
erődített város fejlődött számottevően. Mindebből következik, hogy a pannóniai 
városépítésben az eredeti előírások alig jutottak érvényre, hiszen a II. század 
folyamán létrejött szabálytalan városképek is mind jobban torzultak a 111 
IV. század folyamán. A városi életforma felbomlása a IV. század második 
felében feltartóztathatatlanul megindult. Az V VI. században a provincia déli 
és nyugati részén néhány római város helyén éltek. A település elsősorban 
mentsvárként funkcionált, ahol a falak mögött vegyes összetételű lakosság 
húzta meg magát. Az egykori városszerkezet már teljesen széthullott; a romos 
épületek egy részében még laktak, a közművek fenntartásának módjára azon-
ban már senki sem emlékezett. 

56 Az adatok összeállítva: Haywood R. M., Roman Africa (Economic Survey of Ancient 
Rome) IV. 76; a pannóniai viszonyokra csupán a munusok (munera) alapján lehetet t 
következtetni: Gabler D., Arch. Ér t , 93 (1966) 20. 
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DR. BONT A JÁNOS, a műszaki tudományok kandidátusa 

AZ ÉPÍTÉSZETI KÖRNYEZET ESZTÉTIKUMA* 

LUKÁCS GYÖRGY AZ ÉPÍTÉSZETRŐL 
Lukács György a marxista esztétika rendszerét megalapozó monumentális 

műve: „Az esztétikum sajátossága",1 különösképpen a dezantropomorfizált, 
ill. az antropomorfizált visszatükrözés különbözőségét, a különösség kategó-
riáját, az esztétikum kialakulását, az esztétikai mimézis mibenlétét meg-
világító gondolatai még inkább azok összefüggő rendszere — alapul szolgál-
nak az építészet mint esztétikai jelenség értelmezéséhez is. Az építőművészet 
történetének lezárása a barokkal, a X I X —XX. századi építészet — ide értve 
korunk produktumait, jövőt építő kísérleteit — esztétikai értékei iránt 
mutatott teljes értetlenség és elutasítás azonban vitára késztetnek bennünket. 

Nem kétséges: a modern avantgarde-építészet elutasításában Lukács György 
személyes ízlése, vonzalmai és ellenszenvei is közrejátszanak — ami többé-
kevésbé természetes. Vitáznunk azért kell vele, mert a XIX—XX. századi 
építészet az esztétikum határain kívülre helyezését esztétikai rendszeréből veze-
ti le, elvileg megalapozza. 

Az esztétikum-fogalom szűkös értelmezéséről 

A lukácsi rendszerteremtő erő és erudíció átható szubjektivitása ellenére 
ennek tüzében kiforrott — megrendítően monumentális alkotásának, ,,Az 
esztétikum sajátosságá"-nak szakszerű filozófiai elemzéséhez nem érezzük 
magunkat hivatottaknak. 

Nem hagyhatjuk azonban megjegyzés nélkül, hogy az esztétikum-fogalom-
körének Lukács György által történt behatárolása; a mindennapi élet-
ben, a termelő tevékenység folyamatában keletkező, kibontakozó és a 
praktikum világával szerves egységben élő esztétikum — a hagyományos kéz-
műipari jellegű iparművészetek és még inkább az ipari forradalom ipari művé-
szete, építészete produktumainak kirekesztése az esztétikum köréből az esztéti-
kum szűkös, arisztokratikus szemléletén alapul, ill. szükségképpen ahhoz vezet. 
Lukács György az említett jelenségek esztétikai jelentőségét nem érzékeli, és 
a „kellemesség" kategóriájába sorolja őket. Szemléleti hibája következtében 
nem csupán a XIX—XX. századi építészet esztétikuma iránt marad vak, 
hanem — ami még súlyosabb — az alakuló jövő, a tudományos és technikai 
forradalom térbeli formavilágának esztétikai üzenetét sem fogja föl. 

* Fejezet a szerzőnek ,,Az építészeti környezet fogalma — a tudományos és technikai 
forradalom építészete" című doktori disszertációjából. 

1 Lukács György: At. esztétikum sajátossága I I . köte t . Tizennegyedik fejezet. Az 
esztétikai mimézis határkérdései. I I . Az építőművészet. Akadémiai Kiadó, Bp. 1969. 
373 — 425. o. 
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A XIX—XX századi építészet elutasítása 
Lássuk Lukács György érveit, amelyekkel a X I X XX. századi építészetet 

az esztétikum köréből kirekeszti. Egészen tömören:2 

— Az építészet-építőművészet nem képes negációra. 
— A XIX- XX. században a művészet tartalma nem alapulhat máson, 

mint a kapitalista társadalom tagadásán. 
Az építőművészet anyagi kötöttségei folytán nem képes megtagadni a 
kapitalista társadalmat. 

— A XIX—XX. századi építészet tehát nem művészet. 
Megjegyzés: Lukács György esztétikájában az esztétikum megjelenési formái 

a művészetek. 

Az építészet nem, képes negációra 
Az építészet nem képes negációra — pontosabban: az ellentétes erőknek, az 

igenlésnek és a tagadásnak, harcuk dialektikájának ábrázolására. Az építészet 
nem a harc időbeli folyamatát idézi fel, nem az antagonisztikus társadalmi erők 
valamelyikének szubjektív interpretációja. Az építészeti világ kiegyensúlyozott, 
befejezett teljesség, ,, . . . nyugvó azonosság . . ,".3 

A képtelenség az összeütközések bemutatására, a tagadásra nem korlátolt-
ság, hiányosság, lemondás, hanem az építészet lényegi sajátosságának fonákja. 
E „hiányosság" következtében az építészet az összes művészetek közül egyedül 
tud ja ,, . . . egy korszak általános társadalmi létét direkt módon kinyilvání-
tani".4 A kor általános képletének direkt megfogalmazása — ez az építő-
művészet sajátos funkciója: keletkezésének és kibontakozásának történelmi 
oka és célja. 

Az építészet képtelenségét a tagadásra Lukács György támadhatatlan logi-
kával vezeti le annak sajátos lényegéből. 

A láthatóvá tett statika 

Mindenfajta épület-építmény gyakorlati szilárdsága az erők egyensúlyát fel-
tételezi. Ez anyagi-technikai szempontból szükségszerű. Az építőművészet 
esztétikai jelentését az emberek részére hasznos, sőt nélkülözhetetlen valóságos 
térbeli konstrukció közvetíti. A művészi forma mozgási szabadságát a tér-
konstrukció létrehozásának szilárdsági, technológiai feltételei határolják le. 
,, . . . a természeti erők architektonikusan ábrázolt küzdelme nem a maga válto-
zatos dinamikájában, hanem mint az egyensúly — persze feszültséggel teljes — 
statikája jut el a vizuális átélhetőségig."5 

Az emberivé szelídített természeti erők 

Az egymás ellen feszülő természeti erők statikájának vizuálisan átélhetővé 
mintázott formarendje: az építészeti tektonika a természeti erők irányításának 
és emberi célok szolgálatába rendelésének az adott korban elért szintjét repre-

2 I . m. 1/. 373 — 425. o. 
3 Hegel: A logika tudománya I . kötet . Akadémiai Kiadó, Bp. 1957. 

Függelék. Idézi Lukács György I . m. 1/405. o. 
4 1 . m. 1/408-409. o. 
5 I . m. 1/405. o. 
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zentálja: „ . . . nem a természet meghódításáért folytatott emberi küzdelmet, a 
társadalom természettel folytatott anyagcseréjének folyamatát fejezi ki, 
hanem mindenekelőtt azt, hogy a természet egy konkrét emberi közösség 
szükségleteinek van alávetve . . .";6 , , . . . egy végérvényes, megörökített diadal 
büszkeségével fejezi ki azt a fokot, amelyet az ember a természeti erők meg-
hódításának terén éppen elért. Amin már eddig úrrá lett, az nyomtalanul el-
tűnt, és semmi sem jelzi a további előrehaladást."7 A tektonikusán formált épí-
tészeti tér ,, . . . a tartósság, sőt az öröklét hordozójának tűnik, . . . élménye 
spontánul egy korlátlan múltbeli és egy éppilyen jövőbeli létet is tartalmaz".8 

A társadalmi együttélés pátosza 

Nem véletlen, hogy az építőművészet a történelem folyamán a mindenkori 
uralmi rend „öröklétének" reprezentálójává lesz. Az egymás ellen feszülő erők 
statikája, a „nyugvó azonosság", amelyet az építészeti tektonika átélhetővé 
mintáz, súlyos társadalmi jelentést hordoz. 

Az építés a természet meghódításának, lakályossá, emberivé szelídítésének 
egyik alapvető eszköze. Szükségképpen társadalmi jellegű tevékenység. Társa-
dalmi összefogást igényel; és még ha látszólag partikuláris törekvéseket szolgál 
is, valójában kollektív célokra, társadalmi hatás kiváltására irányul. Az építő-
művészet, amely a társadalom praktikus, köznapi szükségleteit szolgáló építési 
tevékenységből nő ki, az emberi-társadalmi élet foglalatát alkotó építményeket 
és a velük együtt élő, a hatásuk alá vont objektumokat a korabeli emberi 
világot felidéző architektonikus rendbe foglalja. E rendben a társadalmi együtt-
élés és együttműködés hatalma, a kollektív célok érdekében végzett társadalmi 
munka pátosza maga a társadalmi lét, megrendítő módon átélhetővé válik. 

A természeti erők meghódításának szubjektuma nem az egyes ember, hanem 
a társadalom; a társadalom lesz úrrá a természet erői felett. Azáltal, hogy az 
építészeti tér a természet meghódításának adott konkrét szintjét megjeleníti, 
egyben a társadalmi fejlődésnek meghatározott fokát is reprezentálja. Tudjuk: 
„a korszak uralkodó eszméi az uralkodó osztály eszméi".9 Az építészet nem az 
osztályharcot, a társadalom belső és külső ellentéteit, hanem ezeknek egy idő-
szakra jellemző viszonylagos egyensúlyát idézi fel, „azokat az általános meg-
határozásokat, amelyek minden társadalomból — felépítése és létezése összes 
ellentmondásossága és ellentétessége mellett — valódi egységet hoznak létre. 
Másrészt a mindenkori szintézis Hogyanjában az alapul szolgáló társadalmi 
problematika visszfényéből is mindig megjelenik valami",10 — természetesen 
nyugvó — noha feszültségekkel teljes egyensúly formájában. 

A természeti erők kiegyensúlyozása út ján létrehozott valóságos térbeli 
konstrukció sajátos önálló művészet alapjául szolgál, amely a korabeli emberi 
világ legáltalánosabb meghatározottságait, feszültségteljes egyensúlyát, térbeli 
rendjét jeleníti meg. Ez a rend szintetikus jellegű: a közöst ragadja meg, azt, 
ami a kor egyedeit, ha még oly ellentmondásosan, sőt ellentétesen is, társadal-
milag összeköti. És mert ennyire konkrétan társadalmi, szükségképpen törté-
nelmi is: meghatározott kor és társadalom világát mintázza meg. 

6 1. m. 1/408. o. 
7 1. m. 1/408. o. 
8 1 . m. 1/406. o. 
9 Hivatkozás Marxra. I . m. 1/408. o. 

10 I . m. 1/409. o. 
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Az építészet társadalmi érzékenysége 

„Mindebből az következik, hogy az építészet mint művészet rendkívül 
érzékeny a társadalmi-történelmi változások iránt."11 A többi művészet eseté-
ben a társadalmi megbízatás közvetlenül az egyes embereknek és sorsuknak fel-
idézésére irányul, és csak közvetve a társadalmi lényegre, és a művészeti 
problémák mint valamely alkotó személyiség teljesítményei oldódnak meg. 
Következésképpen lehetőség nyílik a kor általános problematikájának egyedi-
szubjektív megközelítésére, a kor egymás ellen feszülő társadalmi erői közül a 
haladónak a képviseletére. Az építészet e tekintetben kétségkívül nehezebb 
helyzetben van. Megbízói általában „gazdagok"; nem függetlenítheti magát 
közvetlen megbízóitól. De lényegesebb ennél, hogy mint művészet szükség-
képpen a kor általános meghatározottságait közvetíti és így egyszerűen 
szólva: nem lehet sokkal különb koránál. Természetesen ez sem abszolút 
formában igaz. Mert az egyes alkotások noha az általános meghatározott-
ságok alá rendelten — mégis csak felmutatják azokat a feszítő erőket, ame-
lyeknek kiegyensúlyozott egységét képviselik. És amit a kor harcaiból az 
egyes alkotások nyugalmas pátosza elrejt, kiolvasható a versengő építészeti 
irányzatok produkcióinak, a retrográdnak és a haladónak egymásmelletti-
ségéből. 

Lukács György általában mindig egyedi alkotásokra gondol, és figyelmen 
kívül hagyja az összetett építészeti rendszerek, az urbánus táj , a komplex 
építészeti környezet tanulságait. Nem utolsósorban ezért marad értetlen a 
XIX —XX. század építészetével sőt teljes térbeli művészetével szemben. 
Lássuk ezek után azokat a konkrét érveket, amelyek alapján Lukács György 
a XIX —XX. századi építészetet a művészet köréből kirekeszti. 

A XIX. SZÁZADI ROMANTIKUS HISTORIZMUS 

A társadalmiság elhomályosulása 
Kétségtelen, társadalmi érzékenység következtében, olyan társadalomban, 

amilyen a kapitalizmus, ahol ,, . . . az egyének társadalmilag meghatározott 
gondolati és érzelmi világa és a belőlük összegeződő társadalmi megbízatás 
kapcsolatai meglazulnak . . .",12 az építészet szükségképpen elbizonytalanodik, 
társadalmisága, kollektív jellege és ebből táplálkozó méltósága, pátosza 
veszendőbe megy, formái kiüresednek, tartalmatlan klisékké válnak. 

Az építészet konkrét, határozott és egységes társadalmi megbízatásának 
szétbomlását Lukács György a marxi tanítások alapján a kapitalizmus belső 
ellentmondásaival magyarázza. ,, . . . a gépi munka széttépi az ember, a munka 
és a munkatermék . . . összetartozását."13 Ezzel együtt az egyén és az 
osztály között objektív társadalmi-történelmi szükségszerűséggel egy meg-
szüntethetetlenül véletlenszerű meghatározás jelenik meg".14 „Ezért a burzsoá 
uralom alatt az egyének szabadabbnak képzelik magukat, mint régebben, 

1 11. m. 1/416. o. 
121. m. 1/417. o. 
13 I. m. 1/419. o. 
141. m. 1/420. o. 
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mert életfeltételeik véletlenek a számukra; a valóságban természetesen kevésbé 
szabadok, mert inkább vannak besorolva dologi hatalom alá."15 

A kapitalista termelési viszonyok és azok konzekvenciái mellett a burzsoá-
ziának a korábbi uralkodó osztályokkal kötött kompromisszuma e kor eklekti-
kus historizmusának konkrét történelmi háttere. 

Az eklektikus historizmus, a korabeli építészet általános ,,stílusának"-mód-
szerének, részletekbe menő elemzése — úgy véljük — itt mellőzhető. Csatlako-
zunk Lukács György bírálatához, amelynek iényege: az építészet konkrét-
egységes társadalmi megbízatásának, . . . szétbomlása, . . . üres szubjektivi-
tásban és divatos önkényben való feloldódása. . .".16 

A korabeli bérház 
A kor jellegzetes épülete a tömegesen épülő nagyvárosi bérház: a spekuláció 

és a kizsákmányolás eszköze. Olcsóságát, tömegáru jellegét elmúlt korok valódi 
társadalmi méltóságát lehelő formáival leplezi. A homlokzat az anyagi-
technikai feltételektől és az anyagi funkcióktól egyképpen független, hazug 
díszlet , a korabeli burzsoá érzésvilágnak és viselkedési konvencióknak hűséges 
megjelenítője. 

Bármennyire igaz is ez a bírálat, nem indokolja a kor egész építészeté-
nek az esztétikum körén kívülre helyezését. 

Anélkül, hogy egyes haladó irányzatok, kiemelkedő alkotók munkásságára 
hivatkoznánk, két körülményre hívjuk fel a figyelmet. 

A nagyipar szelleme 

Az építészet a természeti kötöttségektől nyert emberi-társadalmi szabadság 
pátoszát a kor tudományos és technikai eredményeit hasznosító mérnöki 
konstrukció megmintázásával idézi fel. Az eklektikus historizmus időszaka 
lényegében az első nagy ipari forradaloméval szinkrón. Az ipari forradalom 
teszi szükségessé és lehetségessé a városok robbanásszerű fejlődését. Az ipari 
forradalom talaján jelennek meg azok az új építőanyagok és szerkezetek, 
amelyek lehetővé teszik eddig nem ismert távolságok áthidalását, óriási ipari, 
közlekedési, kiállítási csarnokok építését.17 

15 „A rendben (még inkább a törzsben) ez még el van fedve, példáid a nemes mindig 
nemes marad, a roturier mindig roturier, tekintet nélkül egyéb viszonyaira; ez egyé-
niségétől elválaszthatatlan minőség. A személyes egyén és az osztályegyén közötti kü-
lönbség, az életfeltételeknek az egyén szempontjából való véletlensége csupán annak 
az osztálynak a fellépésével kezdődik, amely maga is a burzsoázia terméke. Az egyének 
egymás közötti konkurrenciája és harca hozza csak létre és fejleszti ki ezt a véletlenséget, 
mint olyant. Ezért a burzsoá uralom alatt az egyének szabadabbnak képzelik magukat , 
mint régebben, mert életfeltételeik véletlenek a számukra; a valóságban természetesen 
kevésbé szabadok, mert inkább vannak besorolva dologi hatalom alá ." 

Marx—Engels: A német ideológia. Marx—Engels Művei I I I . kötet. Kossuth Könyv-
kiadó, Bp. 1960. 63 — 74. o. I . m. 1/420. o. 

161. m. 1/419. o. 
17 Az első öntöt tvas hidat a Severnen Coalbrookdale mellett Angliában 1779-ben 

építik fel; támaszköze 31 m. 1796-ban épül a Sunderland-híd (Anglia), amely már 72métert 
hidal át . Hector Horeau francia mérnök 1849-ben a Grandes Halles-t 91,44 méteres fesz-
távúra tervezi, de elképzelése nem kerül kivitelre. Elgondolásai nyomán épül fel 1885-ben 
a világkiállítás csarnokszerkezete, amely 48 méteres fesztávot hidal á t . Ezzel lényegesen 
meghaladja az ókor mind ez ideig meg nem haladott csúcsteljesítményét, a római Pantheon 
kupoláját , amely 43,2 méter á tmérőjű. 
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Bár a burzsoá csak fanyalogva veszi tudomásul a modern ipar elemi erőit, és 
romantikus-szentimentális mázzal szelídíti „szalonképessé" őket; a század 
második felében és főképpen az említett műfajokban a historizáló részletek 
mellett a figyelem egyre inkább a modern világ szellemét idéző merész kon-
strukciókra, nyílt szabad terekre terelődik. 

A modern metropolis 
Másodiknak a modern metropolis, a XIX. században robbanásszerű hirte-

lenséggel nagyra nőtt város képét idézzük. A párizsi „Grand Boulevard"-t, 
az „Avenue des Champs Elisée"-t, a „Place d'Etoile"-t és szerényebb vissz-
fényüket: a pesti Nagykörútat, Andrássy utat (ma: Népköztársaság útja). Az 
egyes épületek jelentéktelenek, sőt csúnyák; valóságleplező romantikájuk, 
semmitmondó konvencionalitásuk idegen tőlünk. De a modern nagyváros 
dimenziói, a sugárutak és körutak rendszere imponáló és megragadó. Ez a 
sokat átkozott korszak többet épít, mint előtte bármelyik. És építői (G. E. 
Haussmann18 például) felismerik és megértik: hogyan kell a sokat, a nagyot 
nagyvonalú, áttekinthető, az életfolyamoknak medret teremtő térstruktúrává 
elrendezni. Megteremtik a korabeli társadalmi élet izomorf foglalatát; nem-
csak anyagi-technikai, hanem esztétikai értelemben is. A XIX. századi metro-
polis térrendszere a korabeli burzsoázia átélhetővé, megragadhatóvá formált 
világa: vitathatatlanul esztétikai minőségű fenomén. 

Az építészet léptéket vált 

A XIX. századi városépítészet lenyűgöző alkotásai azért nem keltik fel 
Lukács György érdeklődését, mert a XIX. és a XX. század építészetét elmúlt 
korok nézőpontjából szemléli. Az esztétikumot a reneszánsz és a barokk nagy 
individuális teljesítményeiben, templomok, paloták elszigetelt, önálló világot 
alkotó térkompozícióiban érzékeli; a kapitalista nagyipar tömegtermékeivel 
értetlenül áll szemben. Közben az építészet léptéket vált: a feltételek, a szem-
lélet és a módszerek gyökeres átalakulásban vannak. A bérház csupán közöm-
bös eleme a sugárutakkal, körutakkal tagolt nagy városépítészeti együttesek-
nek, az esztétikai megítélésnek sem elsőrendű tárgya már. 

Mutatis mutandis olyasfajta átváltás tanúi lehetünk, mint amikor Hellas 
életteli individuális formái a római impérium tömeges építésének konvencioná-
lis kellékeivé züllenek. Az individuálisan formált részletek szépségéért Róma a 
konstrukciók és ezek nyomán a térszervezés nagyszerűségével kárpótol. Dőre 
dolog volna Róma építészetét, a Pantheon kupoláját vagy a Colosseum archi-
tektúráját a részletformák konvencionális, homlokzati díszítőelemként! fel-
használása miatt a görögénél alacsonyabb rendűnek értékelni. Az építészet 
legsajátosabb kifejezőeszköze a tér: a térstruktúra az, ami a korabeli világot 
felidézi. A részletek ellentmondásai a térrendszer egészén belül értékelhetők. 

Jürgen Joedicke: Geschichte der modernen Architektur. Verlag Gerd H a t je. Stut tgart . 
Siegfried Giedion: Space, Time and Architecture. The Growth of a New Tradition. Pa r t 
I I I . The Evolution of New Potentialities. Toward the Steel Frame. 193 — 198. o. Harvard 
University Press. Cambridge 1941. 

18 Georges-Eugene Haussmann (1809 —1891) I I I . Napoleon uralma a la t t Seine megye 
prefektusa Párizsban; jelentős városépítészeti-városrendezési munkák kezdeményezője 
és irányítója. 
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A historizáló romantika szükségszerű társadalmi megbízatás megjelenítője 

Lukács György bírálata a XIX. század építészetének konkrét jelenségeivel 
szemben — lia teljességében nem is — sok vonatkozásban jogosult és igaz. 
A kapitalizmus egész építészetének elutasításával azonban súlyos önellent-
mondásba keveredik: ,, . . . e korszak építészetének a lényegileg embertelen 
kapitalizmusra igent kellett mondania",19 és ez szükségképpen az esztétikai -
architektonikus tér megsemmisítéséhez, az építészet mint művészet meg-
tagadásához vezet. Ez így nem igaz. Ezen az alapon minden idők építészete el-
ítélhető lenne, hiszen ilyen értelemben: az építészet a legzsarnokibb rabszolga-
tartó társadalmakra is „igent mond". Az igazság az, hogy az építészet sem 
a kapitalizmus embertelenségére, sem az ezzel szemben álló erőkre nem mond 
igent, hiszen az általánost formálja művészileg különössé, azokat az álta-
lános meghatározottságokat fogja át, amelyek a társadalomból valódi egy-
séget hoznak létre. Ha pedig ,, . . . az eklekticizmus a gazdaságilag érett 
kapitalizmusban a társadalmi megbízatás fejlődésének szükségszerű sza-
kasza",20 nem érthető, miért minősíti Lukács György a szükségszerű társa-
dalmi megbízatás megjelenítését esztétikán kívül állónak. 

A romantikus historizáló homlokzatok a korabeli valóságot nem csupán 
leplezik, de kétségkívül tükrözik is. Hiszen az öncsalás és az illúziók is a korhoz 
tartoznak, és ha átfogó rendszert alkotnak, az egyénnel szemben mint társa-
dalmilag szükségszerű állnak. Az építészet a társadalom kollektív díszleteit 
alkotja, a kor kollektív illúzióit tükrözi. Bármilyen hamisak és felületesek is 
ezek a kor tényleges mozgatóerőihez mérten, ha a kor meghatározottságaiból 
nőnek ki, esztétikai jelentőségük elvitathatatlan. 

A XX. SZÁZADI AVANTGARDE 
Az új építészet „embertelensége" 
Nem kevesebb szigorral ítéli meg Lukács György a XX. századi avant-

garde-nak a romántizáló historizmussal ellentétes irányulású építészetét. A kettő 
ellentéte csak külsődleges. Közös lényegük: a kapitalizmus embertelenségét 
tükröző elidegenedettségük. ,, . . . azt az alapvető feladatot, hogy az építés 
konstruktív lehetőségeinek vizualitásba való átfordításával az emberek szá-
mára tért alkossanak, itt más indokokkal éppúgy elutasítják vagy meg-
kerülik, mint a megvetett, kommerciális-felfuvalkodott akadémizmusban."21 

,, . . . az elmúlt korszak eklektikusán felfújt, hazug fennéhájázása helyébe 
egy tudatosan dezantropomorfizáló és (mint művészet) embertelen 'egyszerű-
ség' és 'tudományosság' lép, olyan technicizmus, amely a kapitalista élet 
sivárságát és ürességét objektiválja;"22 

„A mindenkori építmény társadalmilag konkrét hasznossági hatása veszít 
érzéki sajátosságából, vagyis — ami a tiszta hasznosságot illeti — össz-
komfortosán valósul meg, anélkül, hogy szükségképpen meghatározna egy 
külső és egy belső teret, amely ezt vizuálisan szemléletessé tenné. Ezért egy 
közfürdő irodának, egy gyár templomnak látszhat — és fordítva —,. . . (Ez is 
mutatja, hogy itt mennyire a XIX. század második felében dívó eklektikus 

1 91. m . 1/421. o. 
2 0 1. m. 1/419. o. 
2 11. m. 1/421. o. 
221. m. 1/422. o. 
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építkezés kiegészítő formájáról van szó."23 „ . . . a konkrét társadalmi megbí-
zatás mindkét esetben egy a tárgyiassággal szemben közönyös elvontsággá hal-
ványul.)"24 . . . „az architektonikus gondolkodás kizárólag a valóság vissza-
tükröződésének első — tudományos, dezantropomorfizáló — aktusára és 
technológiailag optimális alkalmazására szorítkozik, és a vizuális térmegfor-
málást ezzel közvetlenül azonosítva megsemmisíti."25 

Mindennek lényegi okát Lukács György abban látja, hogy az imperialista 
korszak fetisizáló tendenciái ellen az építészet — műfaji korlátai miatt — 
nem képes fellépni, hiszen ehhez defetisizált, emberhez szóló teret kellene 
teremtenie; az imperialista korszakban azonban az építészet nem kap ilyen 
társadalmi megbízatást. 

Mindez igaz és mégsem teljesen igaz. Ellenérveinket hasonló rendben sora-
koztatjuk fel, mint a XIX. századi építészet tárgyalásakor. 

Az új építészet viszonya az új építési technikához 

Szemben a XIX. századi romantizáló historizmussal, amely szégyelli és 
eltagadja a technikát, amelynek bázisán áll, a XX. századi avantgarde az 
ú j technikát „őszintén és elfogulatlanul" — ma kissé naivnak tűnő rajongással 
üdvözli: eszköznek — sőt egyetemes gyógyírnak tekinti, amellyel a század 
minden betegsége orvosolható. 

Az építészeti környezet az emberi élet számára nélkülözhetetlen anyagi 
valóság; esztétikai jelentése anyagi valóságától, praktikus rendeltetésétől nem 
független — ellenkezőleg, ennek kiteljesedése. A természet meghódításának, a 
kiküzdött emberi szabadságnak elért szintjét a vizuálisba átfordított, átélhe-
tővé tett konstrukció közvetíti. 

Az építészet viszonya anyagi-technikai alapjaihoz: hogy leplezni, tagadni 
próbálja-e, avagy elfogulatlanul igenli-e — a kor egész emberi-társadalmi 
valóságával szemben elfoglalt álláspontját jelzi. Ahogyan a romantikus histo-
rizmus valóságleplező illúziói sem csupán a korabeli technikát érintik, ha-
nem egy sajátos világérzés megnyilatkozásai, úgy a XX. századi avantgarde 
a tudományos és technikai forradalom feltételeivel együtt az azokból kinövő 
szociális és emberi problémák megoldását is vállalja. Más lapra tartozik, hogy e 
vállalását megbízói és saját korlátai miatt csak korlátozottan teljesítheti, hogy 
szükségképpen kerülőutakra, mellékutakra kényszerül. 

Általában az építészet műfaji „korlátai", kötődése a kor anyagi-technikai 
feltételeihez, a társadalom általános meghatározottságaihoz, amit másképpen: 
mint képtelenséget a tagadásra mutattunk be — egyrészt nehézzé, olykor lehe-
tetlenné teszik számára a kor általánosságain túlmutató haladó álláspont 
szubjektív interpretálását — másrészt közvetlenebbül hozzákapcsolják a kor 
anyagi-technikai feltételeihez, az azokból kinövő, az azokkal együtt fejlődő 
társadalmi igényekhez, a feltáruló távlatokhoz. így a tudományos és technikai 
forradalom áramaiba bekapcsolódva a XX. század ríj építészete is eljut a 
technikai feladaton túlnövő emberi-társadalmi hivatásának felismeréséhez, és 
megfogalmazza azt a társadalmi megbízatást, amelyet tényleges megbízói 
nem tudnak — nem akarnak megfogalmazni. Más művészetek — elsősorban 

2 31. m. 1/423. o. 
241. m. 1/423. o. 
25 L m. 1/424. o. 
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az irodalom — amikor szembenéznek a korabeli valósággal, defetisizálják, és 
leleplezik annak embertelen viszonyait. Az építészet a kor objektív meghatá-
rozottságain egyensúlyozva az emberi-társadalmi fejlődésnek a múltból a jövő 
felé ívelő szükségszerű útját építi. 

Szembesítés az új építészet eszméivel 
Szembesítsük a Lukács György által vázolt képet az új építészet konkrét 

valóságával. Úgy tűnik: Lukács árnyképpel, az új építészet gondolati absztrak-
ciójával viaskodik, és nem ismeri - nem is akarja ismerni — annak sokszínű 
világát. E tanulmány keretei között sincs alkalmunk az új építészet kialakulá-
sának, kibontakozásának, a történelmi fejlődés konkrét folyamatának — még 
kevésbé — az elágazásoknak, a különféle irányzatoknak, a nagy alkotó egyéni-
ségek oeuvre-jének felvázolására. Az új építészet néhány klasszikusának meg-
szólaltatásával és alkotásaik példájának felidézésével próbáljuk a lukácsi 
absztrakció távolságát a valóságtól — sőt szembenállását azzal — evidenssé 
tenni. 

a) Walter Gropius 
,,A funkcionalizmus helyes értelmezésében nem pusztán racionális következ-

tetéseken alapul. Magában kell foglalnia pszichológiai faktorokat is." . . . 
,,A gép és az új tudományos felfedezések döntő fontosságúak, de nem öncélúak. 
A feladat abban áll, hogy a tudományt és a gépet az ember szolgálatába állít-
suk." 

,,A funkció szabályozta gazdaságosságnál sokkal lényegesebb a szellemi tel-
jesítmény: az építészeti alkotás út ján létrejövő új, térbeli vízió." . . . „Az 
igazi művész szemben áll a mechanizálódás folyamatával. Feladata az, hogy 
elfogulatlan kutatással életünk jelenségeinek szimbolikus kifejezését meg-
találja." . . . „Az építészetnek saját korát és életét kell tükröznie oly módon, 
hogy vonásaiból a kor vezető eszméi felismerhetők legyenek."26 

b) L. Mies van der Rohe 

„Fel kell ismernünk, hogy a mechanizáció túlhangsúlyozza az élet materiális 
és funkcionális tényezőit . . . hogy csupán eszköz, és mint ilyen, másodlagos 
az emberi méltóság és eszmei értékek elérésére irányuló végcéljainkhoz ké-
pest," 

„Az építészet legegyszerűbb formájában csupán funkcionális szempontokat 
vesz figyelembe, de az eszmei értékek különböző lépcsőfokain át eljuthat a 
szellemi élet legfelsőbb fokára, a tiszta művészet birodalmába."27 

26 Gropius különböző írásaiból vet t szemelvények Preisich Gábor rövidített , nem szó-
szerinti fordításában. Preisich Gábor: Walter Gropius. Nézetei c. fejezet. Akadémiai 
Kiadó, Bp. 1972. 1 8 - 2 4 . o. 

27 Mies van der Rohe írásaiból. A Magyar Építőművészek Szövetségének elméleti 
sorozata. I I I . füzet. Szerkeszti: Vámossy Ferenc. Philip Johnson: Mies van der Rohe c. 
munká j a alapján. The Museum of modern Arts, New York 1947. MÉSZ, Bp. 1972. kéz-
irat. Beiktatási beszéd az Armour Technológiai Intézet építészeti igazgatójává történt 
kinevezése alkalmából. 1938. I. m. 27/33 — 38. o. 
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,,Az építészet . . . nem egyéb, mint kora belső szerkezetének kikristályoso-
dása, formáinak lassú kibontakozása."28 . . . ,,Az építészet nem más, mint egy 
korszak akaratának a térbe való átültetése."29 

c) Le Corbusier 

„Magától értetődik, hogy az építészet élvezetét erősen gátolná, ha befolyna 
a tető, nem működne a fűtés, vagy szétrepedeznének a falak; ugyanúgy, mintha 
valaki gombostűkön ülve hallgatna végig egy szimfóniát . . ,"30 

„Az építészet azonban nem azonos a használat technikai feltételeit biztosító 
konstrukcióval. Ennél lényegesen több: művészi tett . Feladata az, hogy meg-
indítson, emóciót keltsen."31 . . . „Amikor építészeti emóciók támadnak ben-
nünk, a mű a világegyetem hangzatait zengeti bensőnkben; a világegyetemét, 
amelynek törvényeire ráérzünk, ráismerünk, rácsodálkozunk."32 

„Az építészet a formák elrendezésével, a viszonylatokkal, amelyeket alkot, 
rendet teremt, mély visszhangot ébreszt bennünk, a rend mértékét adja 
kezünkbe, amelyet összhangzónak érzünk a világéval."33 

d) Az idézetek közös nevezője 

Szándékosan az alapítóktól idéztünk, azoktól, akiket annyiszor vádoltak 
meg egyoldalúsággal, merevséggel, és nem a következő generáció képviselőitől. 
Ezek a már győztes, polgárjogot nyert és világszerte elterjedt ú j építészet 
gazdagodó gondolatvilágában élnek, és gyakran látványosan szembefordulnak 
az elődökkel, akik kemény és szívós vitában a közömbös, sőt ellenséges kül-
világgal néha valóban egyoldalúan fejezik ki magukat. Gondolunk itt 
Le Corbusier sokat emlegetett megfogalmazására, szabad fordításban: „a ház 
(objektum) gépezet, amely a lakást (cselekvés) szolgálja".34 

Nem kétséges: olyan idézetsorozat is összeválogatható lenne, amely Lukács 
György ítéletét támasztaná alá. Az egyes idézetek nem sokat nyomnak a latban, 
annál inkább az, amit együtt mondanak, a példának említett három klasszikus 
gondolatvilágának közös nevezője: a határozott és tudatos szembenállás 
a valóság-visszatükrözés első tudományos, dezantropomorfizáló — ak-
tusára és technológiailag optimális alkalmazására . . . "3S szorítkozó, az 
építészet térszervező, kort tükröző, eszmei-művészi funkcióját tagadó állás-
ponttal — azzal, amit Lukács György az új építészet művelőinek tulajdonít. 

28 Az építészet és a kor. 1924. I . m. 27/17 —19. o. 
29 Az Illinois Technológiai Intézetben t a r to t t beszéd 1950. I . m. 27/45 — 46. o. 
30 Le Corbusier: Vers une architecture. Architecture I I I . Pure creation de l'esprit c. 

fejezet. Collection de l 'Espri t nouveau, nouvelle édition revue et augmentée. Les éditions 
G. Crés et C'e Paris 1924. 176. o. Idézte és fordította Szentkirályi Zoltán, A térművészet 
tör ténet i kategóriái. Építés-Közlekedéstudományi Közlemények 1967. 2. 265. o. 

31 Szentkirályi Zoltán: I . m. 30/265. o. 
32 Le Corbusier: I . m. 30/ Mérnökesztétika, építőművészet c. fejezet (saját fordítás). 
33 Le Corbusier: I . m. 30' Mérnökesztétika, építőművészet c. fejezet, a kilencedik sza-

kasz záró bekezdése. (Saját fordítás). 
31 Le Corbusier: I . m. 30/ A repülőgép c. fejezet. A tézisek utolsó sora (saját for-

dítás). 
3 51. m. 1/424. o. 
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Szembesítés a művekkel 

A döntőek mégsem az írások - e többé-kevésbé szubjektív vallomások - , 
még ha — mint Le Corbusier esetében, aki az írásnak is művésze — némelyikük 
az építészeti teóriának is jelentős értéke, mert szerzői nem képzett teoretikusok, 
hanem a szó legnemesebb értelmében vett mesteremberek, építészek; írásaik 
építészeti műveik visszfényei. 

A döntő az építészeti produktum, amelyet ismertnek tételezünk fel; leírására 
itt nem vállalkozhatunk. Csupán címszavakkal idézzük ide az új építészet két 
lényegében különböző konkrét megvalósulását: Le Corbusier és Mies van der 
Rohe építészetét, hogy kijelölhessük a partokat, amelyek között az új építészet 
folyama hömpölyög. 

a) Le Corbusier építészete 

Az anyag szépsége, szeretete. A zsaluzat szálkáinak lenyomata a nyers 
vasbeton felületen. 

Nehéz terheket viselő vaskos lábak, erőteljes, robusztus tömegek. 
Elemi geometrikus kubusok — ívben hajlított és sík felületek. 
Elemi színek: fehérek, feketék, kékek, pirosak, sárgák. 
A napfény játéka a formákon: súroló fény, szűrt fény, világos síkok és 

sötétbarna mélységek. A mediterrán nap és ég érlelte formák: a szicíliai görög 
templomok oszlopainak vaskos gömbölyűsége, a hegyekre felkapaszkodó 
mediterrán falvak fehér kubusainak plasztikája az európai kultúra leg-
dúsabb és legemberibb hagyományai. 

Az ősi, az elemi, a természeti, az „örök" emberi és a modern világ szükség-
letei, a modern gépipar lehetőségei. Napfény, jó levegő, békítő és gyógyító 
természet. Az épület alatt átkúszó kertek, függőkertek, tetőkertek — és merész 
vasbeton konstrukciók, üvegfalak, felhőkarcolók — funkcionalizmus, közle-
kedési pályákra felfűzött város. 

A legszebb, mert embertől származó arányok, emberi lépték, emberi ritmus, 
emberi szükségletek — a modulor és a gyalogjáró királysága a gépkorszakban. 

A közösség szükségletei és közösségi szükségletek - Unité d'Habitation és a 
Chandigarh-i Kapitolium. Nemzetköziség és új regionalizmus. 

ősi szimbólumok, a gyermekrajzok színessége, expresszivitása, és a 
modern fizika tér—idő dimenziói — kubizmus, purizmus, expresszionizmus. 

b) Mies van der Rohe építészete 

Gépi pontossággal megmunkált, hengerelt, húzott, felületkezelt mesterséges 
anyagok: acél és üveg — a modern nagyipar termékei. 

Könnyed, karcsú, elegáns támaszok, magasba húzó profilok, töretlen élek, 
éles sarkok, szikrázó kristálykubusok. 

Hűvös és halk színek: a szürke fokozatai: fehér, fekete; bronzbarna, onyx-
zöld, — a márvány, az acél, a bronz, az üveg színei. 

Az üvegfelületeken játszó, az üvegről visszavert fények. Kondicionált térből 
feltáruló, acélkeretbe foglalt természet. 

A modern technika, a tömegtermelés szelleme. Elasztikus, univerzális tér; 
bármely funkció befogadására alkalmas — bárhol és bármikor felhasználható 
profilok, elemek. 
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A modern technika humanizálása: 
„Isten a részletekben lakozik."36 Individuális leleménnyel, türelmes kísérle-

tezéssel az anyagnak, a technológiának, a rendeltetésnek megfelelővé, kifeje-
zővé — tökéletessé érlelt részletek. 

„A kevesebb több."37 Elvonatkoztatás minden esetlegestől, véletlenszerűtől, 
zavaró és határozatlan mozzanattól. Koncentráció a lényegre, a dolgok szük-
ségszerű és törvényszerű relációira. Tiszta elemi formák: pontok, egyenesek, 
síkok, kubusok — ezek egyensúlya, illetve ellenpontos dinamikája. Tér-
áramokat irányító lebegő lemezek, egymást kölcsönösen átható, folyamatosan 
feltárulkozó terek — márványban, üvegben, acélban testet öltött tér—idő-
relációk (De Stijl). 

c) Rövid összegezés kettőjük építészetéről 

Eszközeiknek, módszereiknek, formáiknak és szemléletüknek határozott 
különbözősége — sőt ellentéte —, ami nem elsősorban az USA-beli, ill. az 
európai feltételek különbözőségéből ered: bizonyíték rá Mies európai és Le 
Corbusier USA-beli tevékenysége, a dezantropomorfizált funkcionális feladat 
és a technikai megoldás igen mélyreható humán-individuális értelmezéséről, 
egyéni elsajátításáról és megformálásáról, azaz antropomorfizálásáról tanús-
kodik. 

Az új építészet kapcsolata a XX. századi képzőművészettel 

Külön figyelmet érdemel kettőjük munkásságának szerves egysége a kora-
beli képzőművészetekkel. Le Corbusier, aki maga is jelentős festő, a kubizmus 
és az A. Ozenfanttal38 együtt alapított purizmus — a kubizmus egyik, az 
absztrakció felé hajló válfaja — később Picasso Guernicája által képviselt 
expresszívebb jellegű irányzat művelője. Mies van der Rohét a holland De 
Sijl-mozgalomhoz fűzik szoros kapcsolatok. Építészek és képzőművészek e 
szoros együttműködésének alapja a közös problematika, szemlélet és világlátás. 
Mindegyikük a XX. századi új tudományos eredmények, technikai vívmányok 
és az ezek nyomán bekövetkező szemléletváltozás emberi vonatkozásainak 
kiművelésén fáradozik. Ezen az alapon a barokk lejárta után elkülönült tér-
beli művészetek soha nem ismert szerves egysége bontakozik ki. Ez általában 
nem a dekadencia — ellenkezőleg, a megújulás jele, és egyáltalán nem mutat 
arra, hogy az új építészetet kizárólag dezantropomorfizált, praktikus, tudomá-
nyos és technológiai problémák foglalkoztatnák. 

Közbülső konklúziók 

Az új építészet klasszikusainak írásai és építészeti művei egyértelműen tanú-
sítják: az építészetet művészeti hivatásnak tekintik. Céljuk: a XX. századi 
ember egészséges, kiegyensúlyozott, emberi arcú környezetének kialakítása: 

30 Mies van er Rohe: Beszélgetések az építészet jövőjéről. Boyd. R: Engineering of 
Excitement. The Architectural Review 1958. 11. 

37 I . m. 36/ 
38 Amédée Ozenfant (1886— ) francia festő, 1915 —1917-ben hirdeti meg a l 'Élan című 

lapban a purizmus alapelveit. 1918-ban Le Corbusier-vel együtt Apres le cubisme címmel 
jelentet meg manifesztumot. 1921 — 25 között együt t adják ki lapjukat a l 'Espri t nou-
veau-t. 
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— anyagi szükségleteinek kielégítése, dezantropomorfizált formában, az ú j 
tudomány és a korszerű nagyipar eszközeivel; 

— szellemi igényeinek kielégítése antropomorfizált formában, az anyagi-
technikai megoldás láthatóvá, átélhetővé, világot idézővé formálásával. 

A felidézett kiemelkedő alkotók művei a fentiekben körvonalazott cél 
sikeres megközelítéséről tanúskodnak. Megfelelnek a művészeti alkotás krité-
riumainak. 

Lehetséges-e építőművészet a XX. századi kapitalizmus talaján? 

Lukács György szerint: a késői kapitalizmus feltételei között az építészetnek 
nincs lehetősége arra, hogy a körülmények szorításából szabaduljon; anyagilag 
is teljesen kiszolgáltatott: „Az imperialista kapitalizmus szerkezete és fejlődési 
tendenciái nem tesznek lehetővé olyan társadalmi célkitűzést, amely a társa-
dalomnak (uralkodó osztályának) nevében konkrét, vizuális-emberi, öntudatra 
törő szükségleteknek megfelelő teret követelne."39 így nincs más lehetősége, 
mint az embertelen kapitalizmusra igent mondani. 

Mindez egészében és általában igaz. Ezért jutnak az idézett nagy építő-
művészek is csak késői öregkorukban méltó feladathoz. Ezért épül meg Le 
Corbuiser-nek csak egyetlen városterve — az is Indiában (Chandigarh). Ezért 
nem gyakorol érdemleges hatást az Unité d'Habitation40 plasztikai gazdagsá-
gának, emberi arányainak és kollektív berendezéseinek példája a francia bér-
házépítésre. Ezért nem hat ki a Farnsworth-ház41 kompozíciójának tisztasága 
és szerkezeti-formai igényessége az USA-beli családiház-építés nagy többségére. 

Valóban csak a legnagyobbaknak sikerül áttörniük, és avantgarde tartásukat 
a kommerszializálódás veszélyeivel szemben megőrizniük. De Lukács György 
sommás ítéletével szemben az új építészet sikere azt bizonyítja, hogy azok az 
áramlatok, amelyek a kapitalista rend embertelenségével és fetisizáló tenden-
ciáival szembefordulnak — anélkül, hogy a társadalmi rend forradalmi meg-
változtatására törekednének —, az építészet világában is szóhoz jutnak. 
A tények bizonysága szerint megjelennek olyan messzire látó mecénások — 
egyének, kisebb-nagyobb közösségek —, mint amilyen például: a Deutscher 
Werkbund, akik, illetve amelyek felismerik az új építészet eszméinek a nagy-
ipar fejlődésére és a kapitalizmuson belüli életfeltótelek javítására — végső 
soron a társadalmi rend vonzerejének növelésére kiható jelentőségét, és segít-
séget adnak az első kísérletekhez42 és később az új építészet széles körű elter-
jedéséhez is. 

39 I . m. 1/424. o. 
40 Unité d 'Habitat ion-nak, azaz a társadalmi együttélés, a tág értelemben vet t lakás 

egységének nevezi Le Corbusier az általa tervezett és elsőnek 1947 —1952 között Mar-
seille-ben felépült 350 lakás és a lakosság ellátását, a társadalmi életet és a testedzést 
szolgáló bölcsőde, óvoda, üzletek, klub, vetítőhelyiség, uszoda, futópálya s tb . részére 
a belsőben, ill. a tetőteraszon helyet adó épületet. 

41 Fransworth-ház Dr. Ed i th Fransworth fogorvosnő megrendelésére Mies van der Rohe 
által tervezett és Ulinoisban Fox Riverben 1946 — 50 között megépült üveg-acél nyaraló-
épület a „lebegő" elemekből szerkesztett tiszta és nyílt térkompozíció egyik legelső 
és legszebb példája. 

42 Deutscher Werkbund Herman Muthesius által kezdeményezett, 1907-ben alakult, 
a német iparművészet korszerűsítése érdekében, művészeket, ipari és üzleti vállalkozókat 
összefogó szervezet. A Werkbund szervezi az 1914-es kölni kiállítást, 1927-ben pe-
dig a Weissenhof-Siedlung felépítését, az ú j építészet elveinek első nagyhatású demonst-
rációját és az 1930-as párizsi kiállítást. 
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Igaz, hogy a kapitalista társadalmi háttér és anyagi bázis — a megrendelések 
célja, jellege stb. — elkerülhetetlenné tesznek bizonyos mértékű kommerszia-
lizálódást, reklámhatásra irányuló felszínes formajátékot. Ennek ellenére 
kétségkívül megállapítható, hogy az új építészet jelentős területeken és mélyre-
ható módon megjavítja az emberi életkörnyezetet, hogy az ú j életformának, 
életérzésnek megfelelő miliőt teremt. 

Az új építészeti környezet: dinamikus tér-időrendszer 

Lukács György vak marad ezekkel a tényekkel szemben, pontosabban 
csupán az anyagi vonatkozások terén elért eredményeket méltányolja; a XX. 
századi építészeti környezet esztétikai kisugárzását nem érzékeli. Az elszigetelt 
és zárt térrendszerű reneszánsz és barokk templomok esztétikumának sajátos-
ságait keresi, és — érthetően — nem leli a mai építészeti környezetben, ame-
lyet a XX. századi emberi világ feltételeinek megfelelő összetett tér idő 
rendszerek alkotnak. 

Az önálló épület ma csupán eleme a nálánál magasabbrendű, bonyolultabb 
és összetettebb szervezetnek, amely mint strukturált egész — még ha elemei: a 
nagyipar termékei közömbösek is kifejező, emberi világot alkotó és felidéző 
esztétikai minőségű fenomén. 

Világszimbólum jellegű-jelentőségű zárt önálló tér-tömeg kompozíciókra 
irányuló társadalmi igény nem csupán a fetisizálódott kapitalista viszonyok 
miatt hal el. Ilyen jellegű feladattal a szocialista társadalom sem bízza meg az 
építészetet. Vannak és lesznek természetesen kivételes, egyszeri, ünnepi fel-
adatok is. A kor építőművészetének esztétikai értéke azonban nem kizárólag 
és nem is elsősorban ezeken mérhető le, hanem az emberek — az egész lakosság 
— mindennapi életének környezetét alkotó tér idő szervezet emberségén, 
kifejező-felidéző hatásán. 

Amikor Lukács György az építőművészet történetét a barokkal lezárja, az 
építészeti esztétikum sajátosságát elmúlt korok konkrét feltételeiből vezeti le, 
és a mai egészen más feltételek között kialakuló építészeti környezetre vetíti rá, 
ugyanazt a szemléleti hibát követi el, amelyet ő maga Hegel filozófiai rend-
szerében oly éleselméjűen kimutat. 

Hegelnek a művészet kezdeteiről vallott állásfoglalásával vitázva Lukács 
György többek között a következőket mondja: ennek az állásfoglalásnak 

specifikus idealista tartalma van: ez pedig az esztétikai elvek változtat -
hatatlansága (tehát: történelmietlensége), amelynek következtében ezek az 
elvek végső soron csak fokozatokat ismernek . . . de valódi genézissel, hiteles 
történelemmel nem rendelkezhetnek."43 . . . „Vagyis az esztétikai eszme 
mindig az addig elért legmagasabbrendű kibontakozásában lebeg a bíráló 
szeme előtt, és mivel e kép a korábbi korszakok megítélésekor állandóan 
'jelen van', az ábrázolás korábbi módjainak tartalmát és formáját — akarva-
akaratlanul - nem saját feltételeiből kiindulva értik meg, hanem néhány 
specifikus sajátosságuk pusztán egy olyan elv 'tökéletlen' megvalósulásának 
tűnik, amely történelmileg csak sokkal később lépett életbe."44 

43 Lukács György: I . m. 1/375. o. 
4 41. m. 1/376. o. 
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Mutatis mutandis Lukács György szeme előtt is az építészeti esztétikum 
általa legmagasabbrendűnek vélt konkrét megvalósulása lebeg: reneszánsz, 
barokk templomterek, de ideállá merevített eszméjét nem mint Hegel tette: 
vissza, hanem előre vetíti. Az új építészetet nem saját feltételeiből kiindulva 
értékeli, hanem egy történelmileg túlhaladott korszakban kialakult eszmény 
megvalósítását kéri számon tőle. 

KONKLÚZIÓ 

A XIX XX. század építészete a nagy alkotóművészek műveiben először 
formát nyert, az új társadalmi feladatok jellegének és dimenzióinak megfelelő 
összetett, komplex tér—idő rendszer nem csupán a kor anyagi kultúráját kép-
viseli, hanem szellemi világát is felidézi, és mint ilyen, a marxi tanítások értel-
mében definiált esztétikum egyik megnyilatkozási formája. Az építőművészet 
töténete nem szakad meg a XIX. században. Az építészet (építőművészet) 
fogalma a XIX—XX. századi építészeti környezeti rendszerekre is kiterjed. 
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DR. FARAGÓ KÁLMÁN, a műszaki tudományok doktora — 

DR. MAJOR JENŐ 

A MAGYAR IPARFEJLŐDÉS TERÜLETI-TELEPÜLÉSI 
VONATKOZÁSAI A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚIG* 

Az ipar hatása a települési viszonyokra két irányból érvényesül: egyfelől a 
településfejlődés, a lakosságszám-növekedés, a jelentőségfokozódás elsőrendű 
előidézője, másfelől a településszerkezet, a települési infrastruktúra meghatá-
rozó tényezője. Mindez értelemszerűen vonatkozik nemcsak egy-egy telepü-
lésre, hanem települések csoportjára is: az ipar jelenléte vagy megjelenése 
gyorsítja egy adott körzet településeinek fejlődését, ugyanakkor ennek a táj-
egységnek a szerkezetét, ellátásának körülményeit lényegbevágóan befolyá-
solja. Az ipar és a települési viszonyok közötti összefüggéseket keresve tehát 
nem lehet egyes települések vizsgálatára szorítkozni, hanem érdeklődésünket ki 
kell terjesztenünk településcsoportokra, iparvidékekre is, amelyekben az ipar 
jelenléte vagy közvetlen hatása megfigyelhető. 

A településekkel kapcsolatos tevékenység tapasztalatai azt mutatják, hogy 
ezek az összefüggések a települések és településcsoportok sajátosságaitól füg-
gően ellentmondásosak. Nyilvánvaló, hogy az újonnan létesített ipari telepü-
lésekben az ellentmondások korlátozottabbak, hiszen fellépésüket már a terve-
zés stádiumában igyekeztek kiküszöbölni. Súlyosabb és bonyolultabb a helyzet 
a már régebben iparosított településekben és tájakon, ahol az összefüggések 
alakulását a magyar iparfejlődés korábbi szakaszai máig érezhetően meg-
szabták. így a napjainkban regisztrálható jellegzetességek értelmezéséhez 
nélkülözhetetlen az azokat létrehozó folyamat ismerete. 

Jelen tanulmány e folyamatnak a második világháborúig tartó szakaszát 
kísérli meg főbb vonásaiban felvázolni. A magyar ipar fejlődését annak kezde-
teitől az első világháborúig részletesen feltárták a különböző ipartörténeti 
művek, témánk szempontjából is alapvető és nélkülözhetetlen eredményekkel. 
Ugyancsak fontosak azok az iparföldrajzi kutatások, melyek a gyáripar területi 
eloszlását és annak gazdasági vonatkozásait elemezték a két világháború 
közötti időszakra. Az ipar és a települések, településcsoportok közötti össze-
függések kérdését azonban ezek a kutatások legfeljebb csak általánosságban 
érintik. Az ipartörténet elsősorban az iparfejlődés leírásával foglalkozik 
gazdasági-társadalmi, politikai szempontok figyelembevételével, országos és 
nem helyi, regionális keretekben. Az iparföldrajz - amellett, hogy csupán a 
pillanatnyi helyzet bemutatására törekszik — az ágazati szemlélet miatt a 
területi-települési vonatkozásokat mozaikszerűen tárgyalja. 

* A tanulmány annak a ku ta tásnak az eredményeit foglalja össze, amelyet a szerzők 
a Budapesti Műszaki Egyetem Városépítési Tanszókén a Városépítési Tudományos 
és Tervező Intézet megbízásából végeztek 1971-ben. 
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Az ipartörténeti kutatások eredményeinek városépítéstörténeti szemlélettel 
való hasznosítása, valamint az iparföldrajzi leírások települési-területi vonat-
kozásainak kiemelése által lehetőségünk volt az iparfejlődés azon mozzanatai-
nak felismerésére, amelyek lényegbevágó településfejlődési következményekkel 
jártak. Tulajdonképpeni célkitűzésünk valóraváltásához, a települések, település-
csoportok ipari helyzetének egzakt, összehasonlításra alkalmas számszerűségek 
alapján való jellemzéséhez a korabeli iparstatisztika adatsorai nyújtottak segít-
séget. Az akkori népszámlálások ugyanis felvilágosítást adnak az ipar eloszlá-
sáról az országban, elsősorban a települések üzemeinek termelési profiljára és 
nagyságára vonatkozó adatok által. Egységes, kutatási témánknak megfelelő 
módszerrel feldolgozva ezeket az adatokat, megszerezhettük a számunkra 
szükséges alapvető információkat.1 

A feldolgozás során természetesen tartanunk kellett magunkat azokhoz a 
megkülönböztetésekhez, amelyekkel az adatforrás annak idején dolgozott a 
termelési profil és az üzemnagyság tekintetében. A termelési profil kategorizá-
lása némileg eltér a maitól, de a jelenlegi fogalmainkkal való egybevetés nem 
okozott nehézséget. Ami pedig az üzemnagyságokat illeti, kimondottan hasz-
nosnak bizonyult, hogy az akkori statisztika élesen megkülönböztette a gyár-
ipart és a kisipart. Ez lehetővé tette, hogy vizsgálatainkból kirekeszthessük a 
kisiparinak minősített üzemeket. Témánk szempontjából ugyanis a kisipar 
területi elhelyezkedésének következményei elhanyagolhatók, mivel az meg-
keresi a városokat és a nagyobb településeket, és azok lakosságszámával 
nagyjából arányos kapacitású, vagyis a településfejlődés passzív részese. 

Az ipar és a települési viszonyok közötti összefüggések alakulásának folya-
matát az előző megfontolások figyelembevételével — célszerű időrendben 
tárgyalni. Tekintettel az ipar aktív, kezdeményező jelentőségére, az ipar-
fejlődés általánosan elfogadott korszakbeosztása szabta meg tanulmányunk 
felépítését. A három fejezet közül az első a gyáripar nagyobb arányú kibonta-
kozását megelőző korszak, a második az 1870-től 1914-ig, a harmadik az 1919-
től 1939-ig terjedő időszak iparának területi-települési vetületét mutat ja be. 

1. A GYÁRIPARI F E J L Ő D É S K E Z D E T E É S ANNAK T E L E P Ü L É S I HATÁSAI 

A hazai gyáripar kialakulásának előzményei pontosan meg nem határozható 
időkig nyúlnak vissza. Az eddigi feltárások során mintegy 40 település határá-
ban találtak egy vagy több olyan vaskohó nyomára a régészek, amelyek való-
színűleg már a XI. században is működtek. Ugyancsak igen korán, a vízierő 
energiaforrásként való felhasználása céljából sűrűn egymás mellé, a folyó-
vizekre települtek a kalló- és őrlőmalmok (többek között Veszprémben a Séd, 
Pápán a Tapolca, Pécsett a Tettye vizére). Hasonló vonzóerővel bírtak az ok-
levelek tanúsága szerint a budai és tatai hőforrások. Ipari agglomerációk 
nyomai is felfedezhetők a korai középkorban; a városok, vásárhelyek mellett 
egy-egy iparág települései helyezkedtek el. Ilyen volt például a királyi pénz-
verők Kovácsi nevű faluja Esztergom mellett, a fegyverkészítők két Csatári 
nevű faluja Veszprém mellett, a királyi ácsok települése (a mai Ácsi-puszta) 

1 A települések ipari helyzetének másik oldalát, az üzemek városon belüli elhelyezke-
dését szerzőknek A magyar városok szerkezeti jellegzetességei és azok kialakulása c. ta-
nulmánya (Településtudományi Közlemények 23. sz.) tárgyalja. 
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Szolnok mellett, Tata környezetében Kovácsi, Tömör (vasművesek települése), 
Tárkány (kovácsok lakhelye), Ács, Ácsteszér, Kocs (szekérkészítők faluja). 

A XIV. századtól a mohácsi vészig a városfejlődés erőteljesebb kibontako-
zása azzal járt , hogy az iparok mindenekelőtt a városokba tömörültek, és a 
céhszervezet segítségével a városi ipar fölénybe került a vidéki iparral szemben. 
A céhszervezet végül monopolhelyzetet vívott ki magának, így á városokban 
változatos ipari s t ruktúra alakult ki, amit a középkorból maradt utcanevek is 
igazolnak, például a Sütő, Szömörce, Csapó, Cserepes utca Székesfehérvárott, 
a Csapó, Varga, Tímár, Szappanos, Cserepes utca Debrecenben, az Irhás u t c a 
Pápán stb. 

A török hódoltság idején a kipusztult Alföldön (Debrecen és némiképp 
Kecskemét kivételével) lényegében megszűnt az ipari termelés, míg a háborúk-
tól jobban megkímélt északi és dunántúli városokban a középkori fejlődés 
folyamata tovább haladt. Az ország újjáépítésének befejeztével, a XVI I I . 
század végén a kézművesség mellett Magyarország iparában már megjelentek 
a kisárutermelés és a gépipari termelés összekötő láncszemei, a manufaktúrák.2 

A reformkor kezdetéig a francia háború, a kontinentális zárlat és a mind 
nagyobb méreteket öltő infláció adot t lökést a tőkés ipari fejlődésnek, amely-
nek előterében a textilipar és a vasgyártás állt. A textiliparban több kisebb-
nagyobb manufaktúra keletkezett vagy fejlődött tovább, legnagyobb közülük 
a környező településekre is kiterjedő bedolgozóhálózatot foglalkoztató magyar-
óvári és a pesti Valeró-féle. Az 1810-es évek közepétől azonban a pangás 
hatására ezek visszafejlődtek, viszont a katonai megrendelésekkel ellátott vas-
gyártás ekkor sem hanyatlot t alá. 1825 és 1848 között a tőkés ipari vállalkozá-
sok fejlődését a lassú megerősödés jellemezte, amelynek fő mozgatója a nagy-
birtok kapitalizálódása volt. Elsősorban a cukorgyárak tömeges keletkezése 
jelzi ezt a fejlődést. Erre az időre esik a gépi nagyipar kezdete: 1841-ből 
származó adatok szerint akkoriban 6 gőzgép működött körülbelül 75 lóerővel. 

A közvetlenül a szabadságharcot megelőző évekre vonatkozólag Fényes 
Elek: Magyarország leírása (Pest, 1847) c. könyvének adatai alapján nyíl t 
lehetőségünk a gyár jellegű ipar elhelyezkedéséről az alábbi helyzetkép fel-
vázolására.3 

Mindenekelőtt feltűnő, hogy a kitermelő iparok közül ebben az időben már 
jelentős a szénbányászat. A salgótarjáni medence kivételével már az összes mai 
szénvidékek ismertek voltak, ha nem is kezdődött meg mindegyikük kiterme-
lése. A mecseki szénvidéken Fényes említi Szászvár, Nagymányok, Pécs, 
Mecsekszabolcs, Vasas szénbányáit. Az egész bányavidék termelését 133 159 
mérőben állapítja meg, ami 72 439 q-nak felel meg. Az esztergomi szénvidék 
települései közül Bajóton, Csolnokon, Mogyorósbányán, Sárisápon, Tokodon 
termeltek összesen 385 000 mérőnyi (209 440 q) szenet, ami majdnem háromszor 
akkora, mint a Pécs-vidékié, és ez Budapest ipari fejlettségével hozható első-
sorban kapcsolatba. A bányaművelés kézi erővel folyt, de a Sopron melletti 
brennbergi szénbányában már ebben az időben gőzgépeket alkalmaztak. 

2 A korszak adatszerű feldolgozását ad ja Mérei Gyula: Magyar iparfejlődés 1790 — 1848 
című könyve (Bp. 1951). 

3 Az adatok összeállításában és értékelésében korlátokat jelentett, hogy ebben az idő-
ben a gépi gyáripar még a kialakulás stádiumában volt, emiatt nehezen választhatók el 
a kézműipartól a termelés különböző koncentráltabb formái, továbbá hogy az össze-
foglaló számszerű adatok az akkori közigazgatási egységekre vonatkoznak, ós az egyes 
helységek, városok ipari helyzetének részletezése elég egyenetlen. 
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A mai Magyarország területén az ércbányászat jelentéktelen volt. Kisebb vas-
bánya volt Diósgyőr, Uppony, Tapolcsány, Nekézseny vidékén; kevés aranyat, 
ezüstöt termeltek ki Telki bányán; rezet bányásztak Rudabányán és Telekesen; 
a Börzsönyben molibdént kezdtek feltárni. A kőbányászat kiterjedtségét 
mutatja, hogy a bazalt és andezitlelőhelyek kivételével valamennyi ma is 
termelő kőbányát művelték. 

A feldolgozó iparok közül a vas-, fémipar és gépgyártás már ekkor Budapestre 
koncentrálódott: Budán gépgyár, fémgyár, kocsigyár, óragyár, Pesten vas-
öntöde, 6 gépgyár, 2 traktorgyár, Óbudán hajógyár működött. A vidékiek 
közül legnagyobb a csetnek-pécsi vasgyár. A vashámorok északon tömörültek: 
Dédesen, Görömbölytapolcán, Ózdon, Szilvásváradon, Diósgyőrött, utóbbiak-
ban acélgyártás is folyt. A feldolgozó üzemek közül jelentős volt még a szegedi 
hajógyár és malomfelszereléseket előállító üzem, továbbá a bicskei harangöntő. 

A kő-, föld-, agyag-, üveg- és faipar üzemei közül Fényes sehol sem tesz 
említést téglagyárakról. A kőfaragó ipar Piszkén, Nyergesújfalun, Tardoson, 
vagyis a Gerecse-hegységben virágzott. Kőedény- és porcelángyárak voltak 
Herenden, Városlődön, Kőszegen, Bélapátfalván, Miskolcon, Telkibányán, 
Hollóházán, valamint Pápán, ahol ezenkívül 55 munkást foglalkoztató pipa-
gyár is működött. Az üvegiparban legjelentősebb a parádi gyár; kisebb üveg-
huták voltak Szentmihályfán és Szentlukán (Somogy megye), Csehbányán, 
Németbányán, Urkúton, Pénzeskúton (Veszprém megye), Visnyón (Heves 
megye), Répáshután, Háromhután, Regécen, Diósgyőrött (Borsod megye), 
utóbbiban furnérgyár is működött. Ezen és a felsőtárkányi fűrészmalmon kívül 
a fafeldolgozás háziipari vagy kézműipari módon történt. 

Bőrgyárak voltak Körmenden, Egerben és Pesten, ahol már ekkor három 
ilyen gyár működött. Egyébként a bőripar tímárok által művelt kézműipar 
volt. Leghíresebbek a pécsi, pápai, kőszegi, soproni, egri, váci, nagykőrösi, 
budai tímárok. 

A textil- és ruházati ipar igen elterjedt volt. Posztógyár működött Pápán, 
Kőszegen, Székesfehérváron, Szekszárdon, Kaposváron, Pesten (kettő), 
Győrött (négy). Kartongyár Mezőkomáromban, Sümegen, Óbudán (kettő), 
Szegeden, fonógyár volt Budán, selymet állítottak elő Óbudán, Siklóson, 
Pécsett, Pesten (hat üzem, közülük az egyik 450 munkással). Gyapjú- és 
gyapotkelmegyár Egerben, Pesten (hét üzem), pokróc- és szűrgyár Majkon, 
szőnyeggyár Budán, kelmefestőüzem Budán, Szegeden, Rákospalotán, kalap-
gyár Soroksáron. A textiláruk tömeges előállításával sok helyütt foglalkoztak 
kézműipar keretében, pl. Tatán, Sopronban, Debrecenben, Gyöngyösön, 
Pécsett. 

Papírgyár volt Pécsett és Hirden (Baranya megye), Pápán, Szentendrén; 
papírmalom Sólyon (Veszprém megye), Diósgyőrött, Dédesen, Bélapátfalván, 
Mályiban, Szilvásváradon (Borsod megye). 

A legfejlettebb iparág, az élelmezési ipar üzemei közül gőzmalmok működtek 
Pellérden (Baranya megye), Sopronban, Esztergomban, Pesten (vasöntödével), 
ezeken kívül több ezer szél-, vízi-, hajó- és szárazmalom, közülük igen sok 
Pécsett, Veszprémben, Szolnokon, Szegeden, Szentesen, Budán. Szesz- és 
ecetgyártás folyt Villányban, Beremenden (Baranya megye), Pécsett (három 
üzemben), Pellérden, Kálmáncsehiben (Somogy megye), Kecskeméten, Pesten 
(több üzem), Abádszalókon (Szolnok megye), Kárászon, Kis- és Nagyvarsány-
ban (Szabolcs megye), Szegeden. Cukorgyár volt Szigetváron, Ikerváron (Vas 
megye), Sopronban, a mai Fertődön, Pesten, Edelényben (Borsod megye) 
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Záhonyban (a mai Szabolcs-Szatmár megye). Dohánygyárak (szivar- és burnót-
gyárak) üzemeltek Somogyszilben, Pápán, Nagykanizsán, Szombathelyen, 
Pécelen, Pesten (tíz), Tiszaroffon (Szolnok megye), Miskolcon, Szegeden. 

A fejletlen vegyipar gyárnak tekinthető üzemei Pesten (két kémiai üzem és 
két gyertyagyár), Párádon (timsógyár), Nyíregyházán, Debrecenben és Szege-
den (szódagyár), Szendrőn, Dédesen (kocsikenőcsgyár) voltak. Jelentősebb 
hamuzsírfőzés volt a Bakonyban, ezenkívül Kőröshegyen (Somogy megye), 
Sopronban, Gvöngyössolymoson. Salétromot állítottak elő Székesfehérváron, 
Nagykállóban. 

Nagyobb könyvnyomdák voltak Sopronban, Esztergomban, Debrecenben, 
Pesten (három). 

A felsorolásból világosan kitűnik Budapest már ekkor is meglevő ipari túl-
súlya, ami megnyilvánult az üzemek sokrétű profil jában, viszonylag nagy 
számában, méreteiben és technikai felszereltségében; elkezdődött továbbá a 
budapesti peremközségek ipari fejlődése. Kirajzolódik a pécsi, veszprémi, 
miskolci, ózdi iparvidék kontúrja, kezd kialakulni az utóbbiak nehézipari 
profilja. Feltűnően nagyszámú település iparosodott, ami a nagybirtok akkori 
iparszervező jelentőségével magyarázható, és e hatás gyöngülvén, a települések 
jó része nem sokkal később elvesztette ipari funkcióját. 

Fényes Elek számításai szerint 1846-ban az akkori Magyarországon (Erdély 
nélkül) 334 153 ipari foglalkozású volt, ebből 23 400 fő az 528 gyárban, vagyis 
14-szer annyian dolgoztak a kézműiparban, mint az akkor kibontakozó gyár-
iparban. A függetlenségi törekvések hatására alapított , a hazai ipar támoga-
tását szolgáló védegyleti mozgalom hatását mutat ja , hogy 1848-ra az iparban 
alkalmazott gőzgépek száma kb. 45-re, lóerőteljesítményük pedig mintegy 
761-re emelkedett. Nagy jelentősége volt az ipari kapacitás növekedésének a 
szabadságharc szempontjából is, mert lehetővé te t te a honvédség fegyverrel, 
lőszerrel és egyéb felszereléssel való ellátását.4 

Az 1848— 49-es polgári forradalom és nemzeti szabadságharc veresége, az 
ország gyarmati helyzete, a tovább élő jelentős feudális maradványok és a tőke-
hiány megakadályozták a gyáripar gyorsabb fejlődését, amely csak az 50-es 
évek közepén kapott viszonylagos lendületet, amikor megkezdődött a vasúti 
hálózat kiépítése. A 60-as évek elejéig a mezőgazdasági termékekkel való keres-
kedelemből felhalmozódott annyi tőke, amennyivel bizonyos nagyipari vállal-
kozásokhoz — főleg malmok, szeszgyárak telepítéséhez — hozzá lehetett 
kezdeni. Ezekben az években némiképpen megerősödtek a vasöntők és gép-
készítő üzemek is. A fejlődés ellenére is 1863-ban az iparban alkalmazott gőz-
gépek teljesítőképessége még a 10 000 lóerőt sem érte el.5 

Az 1867-es kiegyezés lehetővé tet te a kapitalizmus bizonyos fokú kibontako-
zását, de elsősorban a hitelrendszer és a mezőgazdaság tőkés fejlődése terén 
volt tapasztalható nagyobb lendület; a gyáripar csupán a mezőgazdaság fejlő-
désétől függően és az osztrák gyáripar érdekeitől korlátozva növekedhetett . 
Az iparforgalom az ország lakosságának csak igen kis részét foglalkoztatta. 
Ez t muta t ja Keleti Károly: Hazánk és népe (Pest, 1871) című könyve, amely 

1 Sándor Vilmos: Nagyipari fejlődés Magyarországon 1867 —1900. Bp. 1954. 6 — 7. o. 
6 Sándor Vilmos: I . m. 31. o. szerint a gyáripar és bányászat gőzgépeinek összes ló-

ereje 8601 volt, ezzel szemben Berend Iván—Ránki György: Magyarország gyáripara 
1900 — 1914 (Bp. 1955). című könyvének 8. oldalán Léderer E m m á r a hivatkozással 9873 
lóerőt említ az iparban. 
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szerint az 1869. évi népszámlálás adatai alapján az akkori ország összlakossá-
gának 32,85%-át tet ték ki a mezőgazdasági keresők, ugyanakkor 4 .19% 
foglalkozott iparral, ami úgy oszlott meg, hogy ebből 1,88% volt önálló és 
2,31% alkalmazott, vagyis az ipar kézműves jellege még mindig fennállott. 
Az országos átlagból messze kiemelkednek az iparilag fejlettebb városok. 
A jelenlegi országhatáron belüliek közül Óbudán 29,77, Pesten 27,30, Nagy-
kanizsán 22,71, Veszprémben 20,76, Miskolcon 20,76, Győrött 20,48, P á p á n 
19,09, Budán 18,49, Debrecenben 18,32, Pécsett 18,25, Ba ján 18,21, Kőszegen 
18,01, Vácott 16,91, Sopronban 15,15% volt az iparral (kézmű- és gyáripar, 
valamint kereskedelem együtt) foglalkozók aránya.6 

2. AZ IPART F E J L Ő D É S ÉS ANNAK T E R Ü L E T I - T E L E P Ü L É S I VETÜLETE 
A KIEGYEZÉSTŐL AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚIG 

Az ország sajátos helyzete folytán a korabeli társadalmi-gazdasági viszonyok 
mellett az ipari fejlődés kereteit megszabta a monarchia termelési szerkezetébe 
való illeszkedés szükségessége is. Ebből következett, hogy az előző fejezetben 
ismertetett alapokra épülő gyáripar nem a klasszikus kapitalista minta szerint 
bontakozott ki. Az eltérés elsősorban abban jelentkezett, hogy a kiegyezés 
u tán is a legnagyobb mértékű fejlődés az élelmiszer- és különösen a malom-
iparban következett be. A gépgyártás legfejlettebb ágai ennek folytán az 
élelmiszeriparhoz és a mezőgazdaság szükségleteihez kapcsolódtak, a szerszám-
gépgyártás szinte teljesen hiányzott . A közlekedési hálózat kiépítésének szük-
ségessége az időszak elején a szénbányászat és a vastermelés előmozdítójává vált , 
ami a nehézipar egyoldalú fejlődéséhez vezetett . A könnyűipar különböző 
ágaiban, elsősorban a textiliparban viszont visszamaradt a fejlődés. Mindez 
hosszú időn keresztül erőteljesen éreztette hatását az ipar területi s t ruktú-
rájában. 

A gyáripar általános jellemzése 

Az iparnak a kiegyezés u tán bekövetkezett viszonylagos megerősödését 
muta t j a , hogy 1867 és 1873 között 170 ipari részvénytársaság alakult.7 Az 
1873-ban kibontakozó gazdasági válság hosszú évekre visszavetette, akadá-
lyozta a gyáripar további fejlődését. A fellendülés csak a 80-as évek elején 
bontakozott ki, és ez a külföldi tőke ú jabb nagyarányú behatolásával j á r t 
együtt . 1880-ban az ipari keresők létszáma elérte a 408 000 főt, és ebből 
110 000 volt a nagyipari munkás. A fejlődést elősegítette az 1890-ben hozott 
ipartörvény, amely jelentős támogatásban részesítette a hazai gyáripart . 
A XIX. század utolsó évtizedeiben nagy számban alakuló ú j gyárakban és 
termelésüket jelentősen kibővítő, korábban alapított vállalatokban a század-
forduló idején már mintegy 300 000 nagyipari munkás dolgozott, viszonylag 
magasfokú gépesítéssel. Ekkor ugyanis az iparban és bányászatban alkalma-
zot t gépek teljesítménye már több mint 300 000 lóerő volt. Különösen gyors 
volt a fejlődés a szén- és vastermelésben, a vasútépítéssel kapcsolatos közleke-

6 A felsorolt városok legtöbbjében feltehetően a magas arányszámot azok kereske-
delmi jelentősége is okozta. 

7 Sándor Vilmos: I . m. 38. o. 

188 



dési gépgyártásban, valamint az akkor kibontakozó villamossági iparban. 
A gyors ütemű növekedés ellenére a gyárak száma (1900-ban 2261 olyan ipari 
üzem volt, amely 20-nál több munkást foglalkoztatott) a századfordulón még 
csak egynegyede volt az ausztriainak, és az iparral és bányászattal foglalkozók 
arányszáma az összes keresők 13,4%-át érte el az ausztriai 23,3%-kal szem-
ben.8 A termelésnek közel felét (44,1 %-át) még akkor is az élelmiszeripar 
termékei adták, ezt követte a nehézipar, amelynek különböző ágai a gyáripar 
teljes termelési értékének összesen 36,4 %-át állították elő. A maradék 19,5%-
nak több mint felét szolgáltatta a fa- és csontipar (6,6%), valamint a textil- és 
ruházati ipar (5,0%). 

1900-ban túltermelési válság robbant ki, amely Magyarországon súlyosabb 
volt, mint az iparilag fejlettebb országokban. Ebből az 1907-es ipartörvény 
által biztosított központi fejlesztési eszközök adták meg a kibontakozás lehe-
tőségét. Az első világháborút közvetlenül megelőző évek fejlődését érzékelteti 
a következő táblázat, amely a gyáripar főbb mutatóit az 1900-as válságot 
megelőző 1898-as iparstatisztikai felmérésnek és az első világháború előtti évből 
származó adatoknak az összehasonlításával adja meg. (Az adatok a történeti 
Magyarországra vonatkoznak Horvátország nélkül, és számba vesznek gépi 
berendezéssel bíró, de gyárnak nem tekinthető üzemeket is. A táblázatot 
Berend Iván Ránki György már idézett könyvéből vettük át.) 

Ipartelepek száma Munkáslétszám Erőgépek lóereje Termelési ért. 1000 K-ban 
Gyáripari ágazat Gyáripari ágazat 

1898 1913 1898 1913 1898 1913 1898 1913 

Bányászat 202 209 69 881 84 191 45 291 85 973 98 045 179 742 
Vas- és fémipar 362 404 44 545 62 081 73 107 114 158 184 125 503 087 
Gépgyártás 138 174 33 008 47 638 14 815 39 314 132 011 229 991 
Villamosipar (áram 

fejlesztőkkel 
együtt) 51 242 3 003 12 768 31 847 230 126 35 095 75 023 

Kő-, agyag- és 
üvegipar 407 4 060 31 589 65 850 15 785 66 007 51 309 136 581 

Fa- és csontipar 409 852 28 227 69 653 20 406 55 180 96 726 224 075 
Bőr- és sörteipar 65 101 4 722 9 412 1 949 7 900 30 928 91 249 
Textilipar 113 312 13 742 46 380 12 675 55 093 53 473 208 629 
Ruházati ipar 117 154 3 539 10 962 248 1 752 20 407 33 393 
Papíripar 54 92 5 469 9 395 10 625 24 730 15 955 52 520 
Élelmiszeripar 576 918 46 119 77 167 70 011 169 863 645 978 1 287 707 
Vegyipar 182 367 12 145 25 548 9 370 31 908 83 831 241 993 
Nyomdaipar 71 175 6 078 11 124 1 232 4 121 17 079 50 489 

összesen: 2747 5060 302 067 532 169 307 361 886 125 1 464 962 3 314 479 

Összehasonlítva az adatsorokat, megállapítható, hogy az 1898. évi állapotot 
100-nak véve, 1913-ra az ipartelepek száma 184-re, a munkáslétszám 176-ra, 
az erőgépek lóerőszáma 288-ra, a termelési érték 226-ra nőtt, vagyis a technikai 
szint növekedése lényegesen gyorsabb volt, mint a foglalkoztatottaké, és a 

8 Berend, Iván—Ránki György: I . m. 8—12. o. 
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termelékenység (az egy munkásra eső termelési érték) is jelentős mértékben 
emelkedett. Különösen gyors volt a fejlődés a textiliparban (munkáslétszáma, 
termelési értéke több mint háromszorosára nőtt), a vegyiparban és a vas- és 
fémiparban, ahol a termelési érték majdnem háromszoros. A viszonylag kisebb 
jelentőségű bőr- és sörteipar, papíripar, nyomdaipar átlagosnál nagyobb növe-
kedése — a textilipar gyors fejlődésével együtt — a könnyűipar megerősödését 
muta t ja . Az átlagosnál lassabban n ő t t a bányászat, a gépgyártás és az élelmi-
szeripar, amelynek termelékenysége így is magasabb volt, mint bármely más 
iparágé. 

A gyáripari ágazatoknak a táblázatból megállapítható jellegzetességeit nagy 
mértékben megszabta a nyersanyagkincsekben való szegénység. A Kárpát-
medence akkor ismert szénkincsét 1700 millió tonnára becsülték, ami Európa 
készletének alig 0,017 %-a. Ezzel szemben a termelés évi 10 millió tonnára 
növekedett az első világháborúig, ami az európai termelés 1,7 %-a volt . A vas-
érckészlet az európainak 1,4%-át t e t t e ki, az első világháború előt t évente ki-
bányászott kb. 2 millió tonna pedig az európai vasércbányászatnak 1,9%-át 
képviselte. A gyárak szénfogyasztása, amely az 1900-as évek kezdetétől az 
első világháborúig 3,5 millió tonnáról 8 — 9 millió tonnára nőtt, mintegy évi 4 
millió tonna szén behozatalát te t te szükségessé, és egyben magyarázza a gyár-
ipar növekedésének korlátait is, valamint azt, hogy a csekély vasérctermelés-
nek mintegy egyharmadát külföldre szállították.9 

Az 1910. évi népszámlálás szerint az összes ipari keresők száma valamivel 
kevesebb mint 1,5 millió volt. Mivel feltételezhető, hogy ez a szám 1913-ig 
növekedett (1900 és 1910 között a növekedés több mint 300 000 fő volt), a 
táblázatban szereplő, 1913-ban számba vet t 532 000 főnyi gyáripari munkásság 
az akkori ipari keresőknek legfeljebb egyharmadát tehet te ki. A gyáripar 3,3 
milliárd K-s termelési értékével szemben a kétszer annyi dolgozót foglalkoz-
ta tó kisipar mindössze 0,5 milliárd K - t (ennek 15%-át) állított elő. Meg-
jegyzendő, hogy a gyáripar egész termelési értéke így is kisebb vol t , mint a 
megtermelt gabona értéke. 

A gyáripari munkásság megoszlását tekintve, 1913-ban a bányászat után az 
élelmiszeripar állt első helyen mintegy 77 000 dolgozóval, és utána következett 
60—70 000 dolgozóval a fa- és csont-, a kő-, föld- és agyag-, valamint a vas- és 
fémipar. Közel egyforma a gépgyártás és a textilipar (46 — 48 000 munkás), 
jelentősebb még a vegyipar több mint 25 000 dolgozóval. A könnyűipar egyes 
ágazatainak elmaradottságát mu ta t j a , hogy a ruházat i és a nyomdaipar 
egyenként 11 000, a bőr-, sörte- és szőripar, valamint a papíripar alig több 
mint 9— 9000 munkást foglalkoztatott . 

A termelési érték alapján az élelmiszergyártás 1,3 milliárd Korona értékével 
messze az első helyet foglalja el, az u t á n a következő vas- és fémipar termelésé-
nek értéke már csak 0,5 milliárd Korona, vagyis az egy munkásra eső termelés 
az élelmiszeriparban háromszor akkora, mint a vas- és fémiparban. (Az egy 
munkásra jutó erőgép-lóerőszám — a jelentéktelen papíripar u tán — szintén 
az élelmiszeriparban a legnagyobb, ami annak magas technikai szintjét 
mutat ja . ) 

Az élelmiszeripar kimagasló jelentősége onnan származik, hogy az annak 
nyersanyagait termelő mezőgazdaság Magyarország akkori gazdasági életének 

9 Bulla—Mendöl: A Kárpát-medence földrajza. Bp. 1947. 
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alapját jelentette. így legkedvezőbb helyzete volt a malomiparnak, a cukor-
gyártásnak és szeszgyártásnak. Mindháromnak bőségesen állt rendelkezésére 
hazai nyersanyag. Termelése a belföldi fogyasztást teljesen kielégítette, sőt 
még exportálni is tudott, noha a gabonafelesleg közel x/3-át őrletlenül szállítot-
ták ki az országból. A malomipar nagy jelentőségét az jellemzi legjobban, hogy 
az egész gyáripari termelés értékének jóval több mint x/4 része jutot t rá, a 
lisztkivitel pedig az ország teljes kivitelének értékben több mint x/8-át kép-
viselte. Az élelmiszeripar más ágai (a húsfeldolgozó ipar, a zöldség-, gyümölcs-
konzerv-gyártás) nem voltak jelentősek. A sörgyártás sem látta el teljesen a 
belső szükségletet.10 

A mezőgazdasági termelés nemcsak az élelmiszeripar, hanem a textil- és 
részben a vegyipar számára is szolgáltatott nyersanyagot, de nem elegendőt és 
nem minden szükséges fajtát , emiatt ezek az iparágak a belső szükségletet sem 
tudták fedezni. A mezőgazdasági nyersanyagok egy részét ugyanakkor feldol-
gozatlanul külföldre szállították. A bőriparnak a virágzó állattenyésztéshez 
mért szerény terjedelme is azzal magyarázható, hogy az állatállomány egy 
része élő állapotban került külföldre. 

A gyáripar területi eloszlása 
Az alábbiakban ismertetendő vizsgálataink az 1910. évi népszámlálás 

,,A népesség foglalkozása és a nagyipari vállalatok községenként" című kötetének 
adatain alapulnak. Az ipar akkori fejlettségét és a jelenlegi helyzettel való 
összehasonlítás lehetőségét figyelembe véve, azt láttuk módszertanilag helyes-
nek, ha kiemelten foglalkozunk az olyan ipari koncentrációkkal, ahol össze-
függő területen a gyárnak tekinthető ipari és bányaüzemekben több mint 1000 
munkást foglalkoztattak.11 Különbséget tettünk aszerint, hogy ez a munkás-
létszám központtal rendelkező vagy anélküli településcsoportban (iparvidék), 
vagy pedig egyetlen, iparvidékbe nem tartozó településen belül (ipari pólus) 
volt található. Ezeket a koncentrációkat ipari struktúrájuk és nagyságrendjük 
szerint a következőkben részletesebben jellemezzük. 

Minthogy a gyáripar területi eloszlását a koncentráció mellett a szórtság is 
jellemzi, kitérünk mindazokra a településekre is, amelyek jelenleg városi 
rangot képviselnek, valamint azokra a községekre, amelyekben 50-nél több 
gyári munkást vettek számba. Ez egyben elősegíti az akkori helyzetnek a 
jelenlegi állapotokkal való egybevetését is. 

A könnyebb áttekinthetőség végett vizsgálataink eredményeit Alföld, Dunán-
túl, Észak, valamint Budapest és környéke szerinti bontásban ismertetjük. 

10 Bulla—Mendöl: I . m. alapján. 
11 A gyáripar értelmezésében a vizsgált korszak legnagyobb jelentőségű állami szabá-

lyozásának, az 1907. évi ipartörvénynek a meghatározásához kell magunka t tar tanunk. 
E törvény szerint gyárnak tekintet ték mindazokat az ipartelepeket, amelyeken rend-
szerint zárt helyiségekben, legalább 20 munkás állandó foglalkoztatása mellett gépek vagy 
készülékek segítségével és tömeges gyártásra alkalmas munkamegosztással iparcikkeket 
állítanak elő. Az erre az időszakra vonatkozó minden összefoglaló és részletes adatforrás 
e meghatározás számszerű kri tériumát tekinti a megkülönböztetés alapjául, noha az 
alkalmazott technológia, a termelt cikkek mennyisége és értéke alapján egyes, 20 munkás-
nál kevesebbet foglalkoztató üzemek is gyár jellegűek lehettek, ezzel szemben ennél 
nagyobb vállalatok ténylegesen manufaktúrák , vagy nem szorosan vet t iparcikket állít-
ha t t ak elő. 
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1. ábra. A gyáriparban alkalmazott keresők az összes kereső népességhez viszonyítva 
járásonként és városonként 1910-ben (az 1910. évi népszámlálás melléklete alapján) 

a) Alföld 

Az Alföldön a legegyszerűbb szükségletet ellátó kisipari termelés elég jelen-
tős, sőt a nagyobb településekben más vidékekkel összehasonlítva igen sokrétű 
volt, noha több, hajdan virágzó mesterség ekkorra már megszűnt. A gyáripar 
itt fejlődött ki legkésőbben, aminek fő okát abban kereshetjük, hogy a hely-
színen szén egyáltalán nem, a nyersanyagok közül pedig csak a mezőgazdasági 
termények álltak rendelkezésre. Az üzemek létesítenek emiatt alapfeltétele 
volt a vasúthálózat kiépülése. 

Az élelmiszeripar ágazatai közül legelterjedtebb a nagy hagyományokkal 
rendelkező malomipar volt; kisebb gőzmalom majdnem minden településben 
működött. Az alföldi búza jelentékeny része így is őrletlenül került külföldre 
vagy a budapesti malmokba. A malomipar központjai voltak: Debrecen, 
Békéscsaba, Szeged, Cegléd, Kecskemét, Törökszentmiklós, Csongrád, Kiskun-
félegyháza, Kiskundorozsma. Legnagyobb munkáslétszámot a cukorgyártás 
(Mezőhegyes) és a dohánygyártás (Debrecen, Szeged) foglalkoztatott. Lénye-
gesen kevesebb munkás dolgozott az élelmiszeripar többi ágában. A szesz-
iparban (Mezőhegyes, Nyírbátor, Mátészalka), hentesárugyártásban (Szeged, 
Debrecen), növényolaj termelésben (Nyírbátor) nem találunk 100 munkásnál 
többet foglalkoztató üzemet. 

A fémipar és gépgyártás legnagyobb létesítményei a vasúti csomópontok 
műhelyei (Debrecen, Szolnok, Szeged); a mezőgazdasági gépgyárak, öntödék 
(Mezőhegyes, Baja, Hajdúnánás) már lényegesen kevesebb munkást foglal-
koztattak. 
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2. ábra. A bányászattal és kohászattal foglalkozó keresők az összes kereső népességhez 
viszonyítva járásonként és városonként 1910-ben (az 1910. évi népszámlálás melléklete 

alapján) 

A könnyűipar különböző ágai közül kiemelkedő jelentősége volt a kender-
gyártásnak, amelynek központjai Szeged és Nagylak (a mai Csongrád megye), 
megemlítendő még Nagyhalász (Szabolcs megye), Mezőhegyes, Kornádi (a mai 
Hajdú-Bihar megye). Textilipari üzemek voltak még Békéscsabán, Gyulán, 
Debrecenben, Hajdúböszörményben és Mezőberényben. Jelentős a debreceni 
kefegyártás, és igen elterjedt a gyufagyártás (Szeged, Kecskemét, Gyula, 
Baja). A fűrésztelepek ós bútorgyárak elsősorban vasutak és víziutak mentén, 
városokba települtek (Szeged, Debrecen, Szolnok, Békéscsaba, Szentes, Makó). 

Az építőipar majdnem minden nagyobb településben erősen képviselve volt 
az akkor fellendült építési tevékenység következtében. A téglagyárak hálózata 
is igen sűrű, jelentőségben kiemelkedik a két békéscsabai téglagyár. 

A gyáripar területi elhelyezkedésére a szórtság volt jellemző, emiatt az Alföldön 
összefüggő iparvidékről nem lehet beszélni. Az egészében sem túl nagy gyáripar 
a vasúthálózat csomópontjait és munkaerő-, valamint fogyasztási központokat 
képező néhány nagyobb városba tömörült. Messze kiemelkednek mind a gyár-
ipar nagyságával, mind annak sokrétűségével Debrecen és Szeged; rajtuk kívül 
még négy ipari pólust lehet megkülönböztetni (Mezőhegyes, Szolnok, Békés-
csaba, Kecskemét). Ha figyelembe is vesszük a települések többségében meg-
található gőzmalmokat, téglagyárakat (általában kevesebb, mint 20 munkás-
sal), valamint a Nyírség településeinek zömére jellemző, ugyancsak kisebb 
szesz- és növényolaj gyárakat, akkor is az Alföld jó részén alig lehet találni 
számottevő gyáripari termelést. 

A gyáripar szempontjából legfejlettebb Szegeden 62 üzemben 5256 munkás 
dolgozott. A legnagyobb gyárak: kender- és lenfonoda 680, dohánygyár 581, 
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kenderkikészítő 551, vasúti műhely 327, gőzmalom (2 db) 306, kötélgyártás 
(2 db) 254, nyomda (5 db) 206 munkással. 

Hasonló nagyságrendű gyáriparral rendelkezett Debrecen, ahol 52 üzemben 
5020 munkást foglalkoztattak. Legnagyobbak ezek közül: dohánygyár 920, 
vasúti műhely 916, kefegyár (2 db) 896, gőzmalom (4 db) 247, gépgyár (2 db) 
186 munkással. 

A többi ipari pólus közül a legnagyobb gyáripar Mezőhegyesen volt (5 üzem 
1516 dolgozóval); az üzemek közül kiemelkedik a cukorgyár 1166 munkással, 
számottevő még a gépjavító 191 munkással. Szolnokon 12 üzemben 1343 
munkást foglalkoztattak, jelentősebb a. vasúti műhely 754 és a 3 gőzfűrész 
337 munkással. Békéscsaba 11 gyárában 1125 munkás volt, legnagyobb a két 
téglagyár 509, a selyemfonoda 299 és a két gőzmalom 112 munkással. Kecske-
méten 20 gyára t és azokban 990 munkást vet tek számba; a gépgyárban 151, a 
két téglagyárban 152, a gyufagyárban 127 munkás dolgozott. 

Az említetteken kívül a mai alföldi városokban a gyáripar jelentéktelen volt. 
A következőkben felsoroljuk azokat, amelyekben az 1910. évi felmérés gyárnak 
tekintett üzemet regisztrált. (A városnév utáni zárójelben az első szám az 
üzemek, a második az azokban foglalkoztatott munkások számát jelzi.) 
A munkáslétszám csökkenő sorrendjében: Gyula (6 556), Hódmezővásárhely 
(11- 418), Orosháza ( 9 - 3 0 7 ) , Nyíregyháza (8-268) , Cegléd (6-235) , B a j a 
(5—207), Kiskunfélegyháza (5—179), Hajdúböszörmény (3 156), Törökszent-
miklós (3—127), Szentes (4 — 120), Csongrád (3 -94) , Hajdúnánás (3 87), 
Makó ( 3 - 7 7 ) , Kisújszállás (2 -48) , Mátészalka ( 1 - 2 9 ) , Mezőtúr (1 — 29), 
Karcag (1 — 25), Túrkeve (1 — 24), Nagykőrös (1- 24). Nem találtak 20 munkás-
nál többet foglalkoztató üzemet Jászberényben, Hajdúszoboszlón, Kiskun-
halason, Kalocsán, Szarvason, Kisvárdán. 

Hat olyan község akadt, amelyben a gyáripari foglalkoztatottak száma meg-
haladta az 50 főt : Nagylak (1 — 388), Nyírbátor (4—177), Nagyhalász (1 — 104), 
Békés (1 — 83), Gyoma (1 60), Püspökladány (2 — 55). Ezeken kívül 13 község-
ben működött egy-egy 20-nál több, de 50-nél kevesebb munkást foglalkoz-
t a tó üzem, összesen 374 munkással. 

b) Dunántúl 

A szabadságharc előtt is művelt Pécs-környéki, dorogi és soproni szén-
bányák mellett 1910-re jelentős mennyiségű szenet termeltek a Tatabánya, 
Ajka, Várpalota, Nagvmányok és Pilisvörösvár környéki bányákban. A szén 
szállítása a lényegében mai állapotában levő dunántúli vasúthálózaton viszony-
lag egyszerűen megoldható volt. A Duna mint szállítási vonal szintén meg-
könnyítette az energia- és nyersanyagellátást. Mindez elősegítette a már a 
kiegyezés előtt is viszonylag jelentős dunántúli ipar további fejlődését. 

Míg a szénbányászat telephelyei megegyeztek a maiakkal, addig a dunántúli 
érc- és kőolajlelőhelyek ekkor még ismeretlenek voltak. Ily módon a kitermelő 
ipar a szénen kívül a kőbányászatra szorítkozott. A távolsági úthálózat kiépí-
tése megnövelte a bazalt és andezit iránti keresletet, ezért jelentős termelése 
volt a badacsonytomaji, sümegi, tapolcai és visegrádi bányáknak. Az intenzív 
építési tevékenység fellendítette az építőkövek kitermelését főleg a Mecsek-, 
Pilis-, Gerecse- és Bakony-hegységek bányáiban, és ugyancsak a Dunán-
túli-Középhegység mészköveire települt nagyszámú mészégető. 

Az ipar energiával való ellátását továbbra is döntően gőzgépek szolgáltat-
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ták. Elektromos erőművek inkább a nagyobb városokban (Pécs, Székesfehérvár, 
Győr, Kaposvár, Sopron, Szombathely, Nagykanizsa, Esztergom) működtek; 
távvezetékhálózat ebben az időben még nem épült ki. 

A vas- és fémipar jelentősége alárendelt volt. Kisebb üzemei közül megemlí-
tendők a pécsi rézárugyárak és lakatosárugyárak, a szentgotthárdi kaszagyár, 
a soproni lakatosárugyár, a bonyhádi zománcedénygyár, a magyaróvári 
tölténygyár és a szombathelyi vasöntödék. A gépiparban kiemelkedő a győri 
vagongyár, jelentősebb üzemek még a mosoni mezőgazdasági gépgyár és a 
szombathelyi gépgyárak, kisebbek ezeknél a pécsiek, kaposváriak, n,agy-
kanizsaiak. Vasúti műhely több van, mint az Alföldön (Pécsett, Székesfehér-
várott, Szombathelyen, Kaposváron, Győrött, Sopronban, Dombóváron), de 
kisebbek az ottaniaknál. A műszeripart a maga nemében jelentős szentgott-
hárdi óragyár képviseli. 

Elterjedt volt a téglagyártás; nagyobb volumenű téglatermelés folyt (az 
üzemek munkáslétszáma meghaladta az 50 főt) 18 településben, melyek közül 
jelenleg 13 város és 5 község. Cementet gyártottak Beremenden, Lábatlanban 
(és a ma hozzátartozó Piszkén) és Nyergesújfalun. Porcelángyár volt Pécsett, 
Városlődön és Pápán, üveggyár Ajkán és Tokodon. 

A legszámottevőbb faipar Pécsett volt: fűrésztelep, parkettagyár, asztalos-
üzem, bútorgyár. Fűrésztelep volt Győrött, Barcson, Körmenden, Szombat-
helyen, Rédicsen (Zala megye). Asztalosáru- és bútorüzem volt Kaposváron, 
Szombathelyen, Esztergomban, Berzencén (Somogy megye). 

A bőr-, szőr- és sörteipar üzemei Pécsett, Székesfehérvárott, Győrött, Simon-
tornyán, Szombathelyen, Sümegen, Csornán, Sárvárott, Nagykanizsán mű-
ködtek. 

A textilgyártásban legelterjedtebb a selyemfonás volt (Mohács, Győr, Tolna, 
Komárom, Szekszárd, Sárvár, Szentgotthárd). A textilipar központja Győr, 
ahol a selyemfonodán kívül viaszosvászon-üzem, posztógyár, kender-lenszövő 
és textilárugyár működött. Említésre méltó még a soproni szőnyeg- és szalag-
gyártás, a pápai textilgyár, a szombathelyi pamutipar, a mosoni és nagyatádi 
paszománygyártás. A ruházati ipar üzemei közül jelentősebb a pécsi kesztyű-
gyár, a székesfehérvári kékfestő üzem, a győri, szigetvári, tolnai, gyönki cipő-
gyárak. 

Az élelmiszeripar központja szintén Győr, ahol két malom, két cukorgyár, 
szeszgyár, kétszersültgyár, valamint szalámigyár működött. Jelentős még 
Pécs malmával, két szeszgyárával, pezsgőgyárával és dohánygyárával. A malom-
ipar nagyobb létesítményei Nagykanizsán, Körmenden, Csornán, Mosonszent-
jánosban, Bicskén, Szombathelyen voltak. Cukorgyártás folyt Ácson, Kapos-
váron, Bükön, Petőházán, Nagycenken, Sárvárott. Szeszgyárak voltak Nagy-
kanizsán, Magyaróváron, Sopronban és Esztergomban, dohánygyárak Pápán, 
Szentgotthárdon. Hentesárugyár volt Szombathelyen, tejfeldolgozás Veszp-
rémben és Dombóváron, iparszerű sertéshizlalás Barcson. 

A vegyipart képviseli: a pécsi, esztergomi szappangyár, a győri, szombathelyi 
gyufagyár, a szőnyi kőolajfinomító. Nyomdaipar volt Pécsett, Győrben, 
Sopronban, Kaposváron, Szekszárdon, Szentgotthárdon, Szombathelyen és 
Nagykanizsán. 

A Dunántúl iparának sokrétűségét mutatja a fentieken túlmenően, hogy 
olyan iparágak üzemei is működtek itt, amelyek vagy egyedülállóak voltak az 
országban, vagy csak Budapesten fordultak elő. Ilyen volt a szivarkahüvely-
gyár Sopronban, a pótkávégyár Nagykanizsán, a dobozüzem Mohácson, a 
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keményítőgyárak Szőnyben, Ászáron, az orgonagyár Pécsett, a lakkgyár 
Győrben, az azbesztgyár Jánosházán. 

Az ipar sokrétűsége azzal is járt, hogy aránylag sok településben található 
gyárnak minősülő ipari üzem, azonban az ipar nem szőtte át egyenletesen a 
Dunántúl területét. A Tolna, Fejér, Somogy és Győr megyei területek elmara-
dott ipari fejlődésével szemben már ekkor kialakult a szénkincs elhelyezkedé-
sének megfelelően négy iparvidék, mégpedig a dorog tokodi, tatabányai, 
baranyai és veszprémi. (Ez utóbbi a többinél lényegesen kisebb, fejlődése ekkor 
kezdődik.) 

Míg a baranyai és a veszprémi iparvidékek a többitől teljesen elkülönültek, 
addig a Dunára is felfűződő, egymással szomszédos tatabányai és dorog 
tokodi iparvidéket csupán a Gerecse választja el egymástól. A dorog —tokodi 
iparvidék emellett a Duna révén kapcsolódik keleti irányban a budapestihez 
is, amelytől a Pilis-hegység által különül el. Az iparvidékek szerkezetét tekintve 
két forma alakult ki: a tatabányai és a baranyai határozott központtal bírt 
(Tatabánya és Pécs), míg a dorog —tokodi és veszprémi iparvidéken több, 
nagyjából egyformán iparosodott település volt. 

Áz iparvidékeken a kitermelő ipar volt elsődleges (Pécs iparának sokrétűsége 
ez alól kivétel), ezzel szemben a fejletlenebb környezetükből kiemelkedő ipari 
pólusokra (amelyekből a Dunántúlon tizet lehet megkülönböztetni) inkább a 
feldolgozó profil és ezáltal az ágazatok változatossága jellemző. 

Az iparvidékek és az ipari pólusok a következőképpen jellemezhetők: 
A dorog—tokodi iparvidéket 12 település alkotta (a település neve mellett a 

zárójelben az első szám az üzemek, a második az azokban dolgozók számát 
mutatja): Csolnok (1 -316), Dorog (2 395), Lábatlan (1 — 691), Mogyorós-
bánya (1—36), Nvergesújfalu (6 692), Pilismarót (2 255), Piszke (4 179), 
Sárisáp (1-587)," Süttő (3-302), Tát (1 29), Tokod (2 552), Esztergom 
(9 - 204), összesen 33 üzem 4238 dolgozóval. Az üzemek profiljukat tekintve 
többségükben szén- és kőbányák, de már ekkor jelentős az építőanyagipar is 
(a lábatlani és nyergesújfalui cementgyár, nyergesújfalui eternitpalagyár, 
valamint a pilismaró ti téglagyár és a tokodi üveggyár). 

A tatabányai iparvidék a következő 8 településből állt: Ács (1 -305), Bana 
(1 — 75), Szőny (2 — 301), Dunaalmás (2 82), Felsőgalla (2 430), Tardos 
(1 — 181), Tatatóváros (6 352), Tatabánya (3 6352), vagyis összesen 18 üzem 
8078 alkalmazottal. Ezek zömét a tatabányai kőszénbánya foglalkoztatta 
(6200 dolgozó); jelentősebb még: az ácsi cukorgyár (305 fő), a szőnyi olaj-
finomító (274 fő), a felsőgallai mészégető (333 fő). 

A baranyai iparvidék tulajdonképpen két részből állt, mégpedig a mecseki 
szénre települt északi, valamint a Dráva melletti déli településcsoportokból. így 
összesen 22 település tartozik ide, közülük északon: Pécs (39- 4768), Mecsek-
szabolcs (1 — 1066), Somogy (1 451), Vasas (1 -580), Komló (1 504), Szász-
vár (1 — 364), Mohács (7- 455), Hetvehely (1 59), Gorica (1 23), Megyefa 
(1 — 65), Bonyhád (4 — 264), Váralja (2 95), Mórágy (1 194), Magvaregregv 
(1 — 47), Hercegszabar (1 26), Bükkösd (1-52)," Nagymányok '(1 315); 
délen: Nagyharsány (1 — 61), Villánykövesd (1 41), Beremend (1 — 161), 
Drávaszabolcs (1 133), Villány (1 53); összesen 70 üzem 9777 dolgozóval. 
Pécs nemcsak nagyságával, hanem változatos ipari profiljával is kiemelkedik, 
legnagyobb üzemei: kőszénbánya 1363, kerámiaüzem 701, vasúti műhely 260, 
rézárugyár 340, bőrgyár 162, kesztyűgyár 125, két sörgyár 135, faipari üzemek 
165 dolgozóval. Nem teljesen egyoldalú Mohács ipari profilja, legnagyobb 
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üzemei: a selyemfonoda 190, a téglagyár 95, a dobozgyár 52 dolgozóval' 
A többi idetartozó településben északon szénbánya vagy kőbánya, délen több-
nyire kőbánya volt az egyetlen üzem. 

A veszprémi iparvidék 7 települése: Ajka (2—862), Szentgál (1 — 31), Úrkút 
(1 — 34), Yároslőd (2—73), Várpalota (3-283) , Szápár (1- 61), Veszprém 
(6—174), bennük összesen 16 üzem működött 1518 dolgozóval. A kisebb 
munkáslétszám és az iparvidék településeinek viszonylag nagyobb távolsága 
a kialakulás kezdeti s tádiumát mutat ja. Üzemei elsősorban szénbányák voltak, 
valamint kisebb téglagyárak. 

A Dunántúl ipari pólusai között találhatók az abban az időben legnagyobb 
lakosságszámú városok, valamint néhány olyan település, amely nagyságához 
képest igen erőteljesen iparosodott. 

Győr 42 üzemében 5181 dolgozót foglalkoztattak. Legnagyobb üzemei: 
vagongyár 1562, kétszersültgyár 467, textilgyár 276, szeszgyár 225, gyufagyár 
202, lakkgyár 164, két cukorkagyár 162, gőzmalmok 158, selyemfonoda 154, 
posztógyár 129 dolgozóval. Sopron 21 üzemében 2632 foglalkoztatott volt. 
A legnagyobb üzemek: szénbánya 832, lakatosárugyár 563, szőnyeggyár 207, 
téglagyárak 203, cigarettahüvelygyár 187, szalaggyár 119 dolgozóval.12 

Szombathelyen a 26 üzemben 2620 alkalmazott volt. Legnagyobb üzemei: 
vasúti műhely 517, három gépgyár 785, pamutszövő 330, két bőrgyár 137, 
gyufagyár 121 dolgozóval. Szentgotthárdon 8 üzemben 1685-en dolgoztak, 
közülük a dohánygyárban 893 fő, az óragyárban 318 fő, a selyemgyárban 232 
fő, a kaszagyárban 140 fő. Mosonmagyaróvár 10 üzemében 1601 munkás volt. 
Legnagyobb üzemei: gépgyár 655, tölténygyár 505, paszománygyár 159 alkal-
mazottal. Pápán 6 gyár működött 1441 dolgozóval, közülük a legnagyobbak: 
dohánygyár 825, textilgyár 462 alkalmazott. Sárvárott (az akkor még önálló, 
de 1912-ben hozzácsatolt Péntekfaluval) 5 üzem volt és 1232 dolgozó, ebből a 
műselyemgyárban 816, a cukorgyárban 292. Kaposváron 17 üzemben 1072 
alkalmazott dolgozott. Legnagyobb volt a cukorgyár 361 és a vasút i műhely 
125 dolgozóval. Székesfehérvárott, ahol 15 üzem és 1088 alkalmazott volt, leg-
nagyobb a vasúti műhely 487, a kékfestő üzem 226 dolgozóval. Nagykanizsán 
a 16 üzem 985 dolgozója közül a gépgyár 213, a sörgyár 126, a gőzmalom 110, 
a kefegyár 109 munkást foglalkoztatott. 

A felsorolt ipari pólusok mellett még két olyan település volt, ahol a munká-
sok létszáma meghaladta az 500 főt: Bük (jelenleg Vas megye) cukorgyárában 
706 dolgozót számláltak és Tolna 4 üzemében 577-et (legnagyobb volt a 
selyemfonoda 458 munkással). 

A többi, jelenleg városi rangot viselő, eddig nem említet t településen a gyárnak 
tekinthető üzemek és az azokban dolgozók száma a következő volt: Kőszeg 
(5 -309) , Szekszárd (2 -243) , Nagyatád (3 238), Csorna (3 -233) , Keszthely 
(2 -137) , Tapolca (3 -105) , Szigetvár (1 -90) , Dombóvár ( 3 - 8 7 ) , Zalaeger-
szeg (2 — 70), Kapuvár (1—35). A mai dunántúli városok közül nem volt 20 
dolgozónál többet foglalkoztató üzem Oroszlányban, Siófokon, Balatonfüreden 
és a mai Dunaújváros anyaközségében, Dunapentelén. 

Az iparvidékeken kívül fekvő alábbi községekben 50-nél több gyáripari 
foglalkoztatottat vet tek számba: Polgárdi (1 — 203), Barcs (3—171), Tab 
(1 -168) , Sümeg (3—150), Petőháza (1-144) , Badacsonytomaj (1-114) , 

12 Sopron az akkor Magyarországhoz t a r tozó Burgenland északi részének iparosodott 
településeiből álló iparvidéken feküdt. 
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Könnend (2 100), Marcali (2 — 94), Gyönk (1 65), Berzence (1 -64) , Csurgó 
(2 — 56), Borsosgyőr (1 — 56), Devecser (1—53), Ivánvárda (1 50). A Dunántúl 
iparosodottságát mutatja, hogy további 30 olyan, szintén iparvidékeken kívül 
fekvő kisebb település volt, amelynek egy-egy ipari üzemében 20—50 munkás 
dolgozott. E települések összes munkáslétszáma 953 fő. 

c) Észak 

Hasonlóan a Dunántúlhoz, az ipar alapja itt is a szénkincs. A ma ismert 
valamennyi szénterületen 1910-ben is bányászás folyt (Ózd, Salgótarján, 
Miskolc vidékén és a Sajó völgyében). A szén mellett a kitermelő ipart a jelen-
tős rudabányai vasércbányászat képviselte, valamint a kiterjedt kőbányászat 
a vulkáni eredetű hegyvidékeken. 

Az ipar részére az energiát itt is gőzgépek szolgáltatták; elektromos energiát 
csupán Egerben és Miskolcon termeltek 20 főnél több alkalmazottal dolgozó 
üzemekben. 

A szénvagyonra igen jelentős nehézipar települt. A vas- és fémiparban 
már ekkor kiemelkedik az ózdi vaskohó és vasgyár, a salgótarjáni vasipari 
üzemek (vasgyár, vasárugvár, vasöntöde és drótgyár), a diósgyőri vas- és 
acélgyár, a borsodnádasdi vaslemezgyár. Kevésbé fejlett volt a fémfeldolgozás 
és gépgyártás, amelynek kisebb üzemei Miskolcon, Salgótarjánban, Egerben 
és Sátoraljaújhelyen voltak. Vasúti műhelyek működtek Hatvanban, Sátoralja-
újhelyen és a legnagyobb Miskolcon. 

Az építőanyagipar üzemei közül téglagyárak voltak Miskolcon, Hejőcsabán, 
Görömbölytapolcán, Szécsényben és Kerecsenden, cementet gyártottak Lőrinci-
ben és Bélapátfalván, üveget állítottak elő Salgótarjánban, Zagyvapálfalván, 
Sajószentpéteren, Háromhután és Párádon. Kőedénygyártyás folyt Holló-
házán és Bélapátfalván. Ritkasága miatt megemlíthető a sárospataki malomkő-
gyár. 

Faipari üzemek voltak: Kemencén és Tolcsván (fűrésztelep), Gyöngyösön 
(fűrésztelep és parkettagyár), Egerben és Hatvanban (asztalosüzem), Miskol-
con (kaptafagyár), Hámorban (hajlított bútorgyár). A bőripar és a textil-
gyártás teljesen hiányzott; a ruházati ipar apró üzemei is csak Miskolcon voltak 
találhatók. Országos jelentőségű volt viszont a diósgyőri papírgyár. 

Az élelmiszeripar ágazatai közül aránylag fejletlen volt a malomipar, mind-
össze Putnokon, Miskolcon, Hatvanban, Egerben, Szikszón volt 20 főnél többet 
foglalkoztató malom. Jelentősebb volt a cukorgyártás: Szerencsen, Hatvan-
ban, Lőrinciben cukorgyár, Miskolcon és Egerben cukorkagyár működött. 
Dohánygyár volt Egerben, Sátoraljaújhelyen, szeszgyár egyedül Gyöngyösön. 

A fejletlen vegyipar üzemei: a sátoraljaújhelyi kőolajfinomító és a tokaji 
gyufagyár. Nyomdák működtek Miskolcon és Égerben. 

Amint látható, az országrész ipari jelentőségét a szénkincs és az azzal társult 
vasipar különböző ágazatai adták meg; különben az iparágak változatossága 
még az alföldit sem éri el. Ennek megfelelően az a három nagy iparvidék, 
amelyet meg lehet különböztetni (a miskolci, ózdi és salgótarjáni) — a viszony-
lag sokrétűbb iparral rendelkező Miskolc város kivételével — elsődlegesen a 
szénbányászat és vasgyártás színhelye. A negyedik, kisebb iparvidék, a 
hatvan lőrinci viszont elsősorban az élelmiszeriparban volt fejlett. 

Az iparvidékek területileg elkülönültek egymástól; a miskolcit és ózdit a 
Sajó vízrendszere kapcsolja össze. Szerkezeti szempontból a három nagyobb 
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iparvidék hasonló volt: a kiemelkedően fejlett Miskolc-Diósgyőr, Ózd és 
Salgótarján mint központok körül elhelyezkedő, elsődlegesen kitermelő iparral 
bíró kisebb településekből állt. A negyedik iparvidék települései közül csak 
Hatvanban és Lőrinciben volt jelentős üzem. 

Az északi országrész iparának egyoldalúságát az is mutatja, hogy az ipar-
vidékeken kívüli négy ipari pólus közül kettőben (Szerencsen és Rudabányán) 
csupán 1 1 üzem működött, Sátoraljaújhelyen is kevéssé változatos az ipari 
profil, egyedül Egerben állapítható meg az ipar sokrétűsége. 

Az iparvidékek és az ipari pólusok a következőképpen jellemezhetők: 
A miskolci iparvidéket a jelenlegi Nagy-Miskolc területén fekvő 5 településen 

kívül további 6 település alkotta. A mai Miskolc területén 35 ipari üzem műkö-
dött 9186 dolgozóval: Miskolc (28 — 2141), Hejőcsaba (1- 23), Hámor (1 — 58), 
Görömböly (1 -65), Diósgyőr (4 -6899). Legtöbb dolgozót foglalkoztatta a 
diósgyőri vasgyár (5796), a szénbányászat (1027), a vasúti műhely (809), a 
két-két gépgyár és fémbútorgvár (184, illetve 135), gőzmalom (136). Az ipar-
vidék többi települései: Sajószentpéter (2- 716), Sajókazinc (1 312), Rados-
tyán (1- 39), Parasznya (1 — 136), Sajókaza (1 — 374), Izsófalva (2 315). Az 
egész iparvidéken így 43 üzem volt 11 078 dolgozóval. A Miskolc környezeté-
ben levő településekben csupa szénbánya, kivéve a Sajószentpéteren levő 
palacküzemet, amelynek 211 dolgozója volt. 

Az ózdi iparvidék 9 üzemében 5833-an dolgoztak, ebből Ózdon 3 üzemben 
3144-en, Sajóvárkonyban 1 üzemben 435-en, így a mai Ózd területén 4 üzemben 
3579 alkalmazott volt. Az iparvidékhez tartozó 5 további település: Királd 
(1- 558), Járdánháza (1 604), Hódoscsépány (1 — 388), Borsodnádasd (1 
616), Putnok (1—88). A 2769 dolgozót foglalkoztató ózdi vasgyár, a borsod-
nádasdi vaslemezgyár és a putnoki gőzmalom kivételével az iparvidék minden 
üzeme szénbánya volt. 

A salgótarjáni iparvidék 25 üzemében 11 492 dolgozó volt; ebből a mai 
Salgótarjánt alkotó három település, Salgótarján (7 — 5911), Zagyvapálfalva 
(2 — 1016) és Baglyasalja (1 — 842) 10 üzeme 7769 főt foglalkoztatott. A további 
tíz idetartozó település: Zagyvaróna (1-410) , Somoskőújfalu (3 — 251), 
Karancsalja (1 — 331), Kozár (1-251), Mátraszele (1 — 214), Mátranovák 
(1 — 282), Nemti (1-283), Homokterenye (1 318), Etes (2 1054), Nagy-
bátony (3 -329). I t t is a szénbányászat a meghatározó, de a salgótarjáni vas-
gyárakban már ekkor 2347-en, a palackgyárban pedig 414-en dolgoztak. 

A hatvan —lőrinci iparvidék 6 településből állt: Hatvan (4 — 903), Lőrinci 
(3 1251), Jobbágyi (1 — 139), Tar (1 35), Szurdokpüspöki (1 85), Mátra-
szöllős (1 63), összesen 11 üzem 2476 dolgozóval. A kisebb kőbányák mellett 
kiemelkedik jelentőségével a hatvani és a lőrinci cukorgyár (előbbiben 781, 
utóbbiban 1110 dolgozó). 

Az említett négy ipari pólus közül a legnagyobb Sátoraljaújhely, 5 üzemmel 
és 1467 dolgozóval.13 Legnagyobb a dohánygyár 934 és a vasúti műhely 450 
dolgozóval. Rudabányán a vasbányában 1141 munkást foglalkoztattak. 
Szerencs cukorgyárában 1102 alkalmazott volt. Egerben 12 üzem volt 1088 
dolgozóval, melyek közül a legnagyobb a dohánygyár 634, a lakatosüzem 133, 
a három gőzmalom 90 foglalkoztatottal. 

13 Ezeknek az üzemeknek csak egy része feküdt a mai Sátoraljaújhely területén. A 
rendelkezésre álló adatok az elkülönítést nem teszik lehetővé. 
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Az ország északi részén fekvő, eddig nem említett többi mai város közül 
gyáripar volt Gyöngyösön (6 169) és Sárospatakon (1 — 21). Nem volt viszont 
gyárnak minősülő ipar Balassagyarmaton. 

A községek között 10 olyan volt, amelyik nem tar tozot t valamelyik ipar-
vidékbe, és gyáriparában több mint 50-en dolgoztak: Egercsehi (1 — 404), Szob 
(1 — 290), Szúcs (1 238), Párád (1 -128), Hollóháza (1 — 123), Bélapátfalva 
(2 -115) , Tokaj ( 2 - 9 5 ) , Bodrogkeresztúr (2 -74) , Sírok (1 -56) , Tiszafüred 
(1 — 56). Mindössze 9 további olyan település fordult elő, amelynek egy-egy 
üzemében 20 — 50 fő dolgozott, az összesített munkáslétszám 302 fő. 

d) Budapest és környéke 

Budapest1 4 már korán Magyarország kézműipari termelésének a centruma 
volt, és ipari jelentősége a közlekedési vonalak kiépítésével folytonosan növe-
kedett. Az ország különböző tá ja inak érintkezési pont ján, a Duna és az összes 
sugárirányú utak és vasutak találkozásánál elhelyezkedve képes volt a Kárpá t -
medence minden t á j ának mindenféle termékét, sőt más országokból származó 
nyersanyagokat is feldolgozni, ugyanakkor a késztermékeket a centralizált 
közlekedési hálózaton keresztül az ország minden részébe, valamint a környező 
országokba eljuttatni. A lakosság létszámának gyors növekedése (az 1870. évi 
270 000 főről 1910-re 880 000 főre, t ehá t 40 év alatt több mint háromszorosára 
nőtt) elsősorban az ipari jelentőség rendkívül gyors kifejlődésével magyaráz-
ható. 

A következő számadatok érzékeltetik Budapest ipari jelentőségét: az 1910-es 
Magyarország (Horvátország nélkül) 3749 üzeméből 1296 (34,5%) volt Buda-
pesten, és 392 939 főnyi gyáripari foglalkoztatottból 128 358 (32,7%) dolgozott 
itt . H a a mai Magyarország 1910. évi adataiból indulunk ki, a főváros (az 
akkori Budapest) részesedése meghaladja az 50%-ot, mert az összesen 2230 
gyárnak 57,5 %-a volt Budapesten, ahol az ország 256 043 ipari foglalkoztatott-
jának kereken a fele dolgozott. 

Már ebben az időben kialakult Budapest körül a településeknek az a gyűrűje, 
amelyben az iparosodottság az ország többi részéhez viszonyítva lényegesen 
fejlettebb volt. A később Nagy-Budapest részévé vált peremvárosokban és 
peremközségekben 1910-ben 100 gyárnak minősíthető üzem működött összesen 
16 975 dolgozóval, vagyis a mai Budapest területén 1396 üzemben 145 333-an 
dolgoztak. 

A főváros ipari jelentősége annak környezetében is erőteljesen éreztette 
hatását, amit mutat az, hogy a tőle legfeljebb 30 km távolságra fekvő 22 tele-
pülésben ebben az időben 42 üzem működött összesen 5469 dolgozóval. 
(Összehasonlításul emlékeztetünk arra, hogy nagyjából ugyanennyien dolgoz-
tak egyenként Győr, Szeged, Debrecen üzemeiben.) Mindezt összegezve, 
Budapest és környékének 1438 gyárüzeme és 150 802 dolgozója közel 40 %-a 
volt az ország ipari kapacitásának. A mai Magyarország területén 1910-ben 
működött üzemek közül Nagy-Budapest területén volt 62,5%, Budapest és 
környékén 64,5 %; Nagy-Budapesten dolgozott a gyáriparban foglalkoztatottak 
56,6% ~cLj cl környékkel együtt pedig 58,8 %-a. 

Külön elemezve az akkori Budapest helyzetét, megállapítható, hogy annak 
ipari jelentősége nemcsak az i t t levő ipari kapacitás viszonylagos nagyságában 

14 Ebben az alfejezetben a számadatok egységesen az 1910. évi közigazgatási területi 
beosztásra vonatkoznak. 
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rejlik, hanem abban is, hogy az ipar minden ága megtalálható volt (a nyers-
anyagkitermeléstől eltekintve), és egyes iparágak szinte kizárólagosan Buda-
pesten fordultak elő. (Jellemző, hogy még a mezőgazdasági termeléshez kötöt t 
gőzmalomiparban is Budapesten sokkal többen dolgoztak, mint az egész 
Alföldön.) 

Az ipari s t ruktúra bemutatása véget t számításokat végeztünk az akkori 
statisztikai adatok alapján az 1910-ben Budapesten működött gyárak számára 
és a bennük dolgozók létszámára vonatkozólag iparági bontásban. Számításaink 
eredményeit a következő táblázat összegezi: 

20 főnél több segédszemélyzettel dolgozó vállalatok Budapesten (1910) 

Iparág gyárak száma % segédszemélyzet % 

Vas-fémipar 172 13,28 11 840 9,22 
Gép- és hajógyártás 92 7.08 29 649 23,14 
Villamosipar 32 2,47 5 332 4,15 
Műszeripar 30 2,32 1 454 1,13 
Kő-, föld-, agyag-, üvegipar 62 4,78 7 745 6,03 
Fa- és esontipar 98 7,56 6 115 4,76 
Bőr-, sörte-, tollipar 18 1,39 1 559 1 21 
Textil- és ruházati ipar 225 17,27 12 724 9,91 
Papíripar 38 2,92 2 319 1,82 
Élelmezési ipar 129 10,00 17 124 13,32 
Vegyészeti ipar 43 3,32 5 719 4,45 
Építőipar 181 14,00 12 876 10,02 
Sokszorosító ipar 86 6,65 9 237 7,20 
Szálloda- és vendéglátóipar 90 6,96 4 665 3,64 

Összesen: 1296 100,00 128 358 100,00 

A ma Nagy-Budapesthez tartozó peremvárosok és peremközségek közül gyár-
ipar szempontjából a legjelentősebbek: Újpest , Kispest, Rákospalota, Csepel, 
Erzsébetfalva, Budafok. Újpesten 41 üzemben 6069-en dolgoztak; legtöbben a 
két elektrotechnikai gyárban (2287), az öt bőrgyárban (1047), a pamutfonóban 
(617). Kispest 10 üzemében 2946-an dolgoztak (gépgyár 1358, vasszerkezeti 
gyár 413 fő). Rákospalotán 7 üzem és 2366 dolgozó volt, ebből egyedül a vasúti 
műhelyben 1921-en. Csepelen ekkor még csak 3 üzem volt 2026 dolgozóval, 
legnagyobb a tölténygyár 1737 alkalmazottal. Erzsébetfalva (a későbbi Pest-
erzsébet) 13 üzemében 1461-en dolgoztak, ebből a juta- és kendergyárban 
573-an, a téglagyárban 251-en. Budafok 11 üzeme 1172 főt foglalkoztatott 
(sörgyár 334, zománcedénygyár 252, a két pezsgőgyár 95). 

A Budapest környéki települések közül a legnagyobb ipari jelentősége Vácnak 
volt, ahol 8 üzemben 1025-en dolgoztak, legtöbben a kötszövő gyárban (401) 
és a cipőgyárban (302). A másik két mai város, Szentendre (3 - 147) és Száz-
halombatta (1 — 76) iparilag fejletlen volt. A községek közül kiemelkednek: 
Kistarcsa 834 munkással dolgozó vasúti műhellyel, valamint Pilisszentiván 
882, Pilisvörösvár 732, Dunabogdány 458 dolgozót foglalkoztató kő- és szén-
bányáikkal. 

Feltűnő a peremvárosok és peremközségek iparának sokrétűsége, ami által 
fokozódott az iparvidék profiljának változatossága. A főváros környékén 
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különös jelentőséggel bírtak a nyersanyagkitermelő iparok, amelyek kiegészí-
tették Nagy-Budapest ipari profilját. A fővárosban így környékével együtt 
lényegében mindenféle kitermelő és feldolgozó iparág megtalálható volt. 

3. AZ I P A R I F E J L Ő D É S ÉS ANNAK T E R Ü L E T I - T E L E P Ü L É S I VETÜLETE 
A K É T VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 

Az első világháború alatt az ipari termelést elsődlegesen a hadviselés szem-
pontjainak rendelték alá. A háborús állapotokból a békés termelésre való át-
állás hosszú évekig tartott , mert a forradalmak, majd pedig a megszállás és az 
ellenforradalom időszaka alatt erre nem volt lehetőség. Fokozta a nehézségeket, 
hogy nyersanyaghiány lépett fel, továbbá hogy a megszállók a gyárak egy 
részét leszerelték, a berendezéseket elszállították. 

A gyáripar újjászervezését az is hátráltatta, hogy a termelésnek lényegesen 
megváltozott gazdasági és területi feltételek közé kellett illeszkednie. A béke-
szerződés az ország területének 71,4%-át, népességének 63,5 %-át elcsatolta. 
A megmaradt országterület lakosságának kisebb része (55,9 %-a) volt őster-
melő, mint a teljes ország népességének (64,5%). A só teljesen, a nemesércek 
és a vasérc legnagyobb része a határokon kívül maradt, viszont a szénkészlet-
nek mintegy fele változatlanul rendelkezésre állt. A szántóföldnek az ország 
területéből való részesedése 44%-ról 60%-ra nőtt, az erdők aránva viszont 
27%-ról 12%-ra csökkent.15 

Mindez odavezetett, hogy az ipar számára elegendő hajtóerő állt ugyan 
rendelkezésre, de ércekből és fából a nyersanyagellátás lényegesen szűkösebbé 
vált. Ezt főleg a fővárosi ipar érezte meg, amely korábban az egész Kárpát-
medence nyersanyagait összegyűjtve dolgozta fel. Hozzájárult a nehézségek-
hez, hogy a kenyérgabona arányának növekedése miatt a mezőgazdaság által 
szolgáltatott egyéb ipari nyersanyagok mennyisége is lényegesen kevesebb lett. 

A gyáripar általános jellemzése 
A tárgyalt időszak kezdetén fennállott helyzetet — a bányászat nélkül az 

alábbi számadatok érzékeltetik:16 

Magvar Trianoni Magyarország 
birodalom 

1913 1913 1921 

Ipartelepek száma 4 688 2 075 2 124 
Munkáslétszám 474 864 223 043 152 591 
Gépek lóereje 841 792 402 688 825 795 
Termelési érték (arany P.) 3578,9 1900,6 979,4 

Az 1924-ben megindult pénzügyi stabilizáció hatására bekövetkezett javu-
lást mutatja, hogy míg a gyáripari termelés értéke az 1913-as termelési érték-

15 Bulla—Mendöl: I . m. 
16 Földrajzi zsebkönyv 1940. Bp. 1940. 56. o. Más források némileg eltérő adatokat 

közölnek, valószínűleg a gyáripar másféle kritériumok alapján való megkülönböztetése 
mia t t . 
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nek 1921-ben csak 37%-át, 1924-ben 70%-át tet te ki, 1929-ben már 10%-kal 
meghaladta a háború előtti értéket. Ez a fejlődés azonban nem volt egyen-
letes. Különösen gyorsan fejlődött a textilipar, melynek 114 gyárában mintegy 
13 000 munkás dolgozott 1921-ben, viszont 1930-ban már 297 gyárban 47 000 
munkás. A villamosenergia termelése is egyenletesen növekedett, ezzel szemben 
a nehézipar legtöbb ága csak a háború előtti színvonalat érte el. Súlyos válságba 
került az élelmiszeripar a kiviteli nehézségek miatt, így erőteljesen vissza-
fejlődött a korábban európai jelentőségű malomipar. A világgazdasági válságot 
megelőző utolsó évben, 1929-ben fennállott helyzetet iparági bontásban az 
alábbi táblázat mutatja:17 

Teljesített 
Termelés b t to 

értéke 

Erőgépek és 
munkanapok Termelés b t to 

értéke 
Ipartelepek villanymotorok 

száma 
Termelés b t to 

értéke száma lóereje 
(ezrekben) (millió Pengő) (1000 HP) 

Vas- és fémipar 10 520 322 280 149 
Gépgyártás 9 837 292 171 69 
Áramfejlesztő telepek 2 324 121 265 559 
Kő-, agyag- és üvegipar 8 921 138 610 68 
Fa- és csontipar 3 783 90 402 21 
Bőr-, sörte-, tollipar 1 904 92 84 14 
Textilipar 
Ruházati ipar 

12 361 406 291 60 Textilipar 
Ruházati ipar 1 948 64 154 2 
Papíripar 1 198 35 68 8 
Élelmiszeripar 10 148 Í 847 164 
Vegyipar 2 905 210 223 31 
Sokszorosít óipar 2 494 69 117 6 

Az országnak az angol — amerikai pénzpiacokon történt nagymértékű 
eladósodása miatt az 1929 végén kitört amerikai gazdasági válság gyorsan 
éreztette hatását. A válság mélypontja 1932-ben volt, amikor az ipari termelés 
az 1929. évihez képest mintegy 35%-kal csökkent, közel 700 vállalat beszün-
te t te a munkát. A válság súlyosan érintette a vas- és fémipart, a gépgyártást, 
kő-, agyag- és üvegipart; ezekben az iparágakban az 1932-ben teljesített 
munkanapok száma mintegy 50%-kal kevesebb volt, mint 1929-ben. Kisebb 
mértékű (23%-os) volt a csökkenés az élelmiszeriparban. A gazdasági válságot 
a dinamikusan fejlődő textilipar is megérezte, mert 1932-ben 15%-kal volt 
kevesebb a munkanapok száma, mint 1929-ben, de 1933-ban már meghaladta 
a gazdasági válság előtti szintet. Kisebb mértékű (8— 10%) volt a visszaesés a 
vegyipar és elektromos ipar mutatóiban; mindkét iparág — a textiliparhoz 
hasonlóan 1933-ra már elérte a gazdasági válság előtti színvonalat. Tartósan 
csökkent a munkáslétszám a bányászatban és a kohászatban: míg 1921-ben 
45 856 fő, addig 1931 —35 között átlagban csupán 32 796 fő volt, és csak 1939-
ben haladta némileg túl az 1921. évit. Megjegyzendő, hogy a válság évei alatt 
a kibányászott szén mennyisége nem csökkent számottevően, ami azzal magya-
rázható, hogy ebben az időszakban megnövekedett a gyáripar technikai szintje. 

17 Dr. Varga István: Adalékok a magyar gyáripar helyzetének konjunkturális alakulá-
sához (Bp. 1935.) című könyve alapján. 
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Ezt mutatja többek között az erőgépek lóerőszámának emelkedése (1929-ben 
1 153 000 HP, 1933-ban 1 357 000 HP).18 

Az ipari termelés jellegzetességeiben végbement változások alapjában 
azonos, az első világháború előtt létrejött területi és települési struktúrán belül 
zajlottak le. Ezt mutatja, hogy 1910-ben a mai Magyarország területén 267 
településben volt gyáripar, és 1930-ban az ilyen települések száma 278 volt; 
ezek közül 181 azonos. Az a 86 település, amely elvesztette gyáripari jellegét, 
illetve az a 97 település, amely gyáripari jelentőséget kapott, együttesen csak 
töredékét jelentette az országos kapacitásnak. Ezenfelül figyelembe kell venni, 
hogy a gyáripari jelleg elvesztése gyakran nem jelentett üzemmegszüntetést, 
csupán azt, hogy a munkáslétszám 20 fő alá szállt, továbbá hogy a települések 
felcserélődése legtöbbször meghatározott területen belül történt. 

Országrészenkénti bontásban ezek az adatok a következők voltak: 

Gyáriparral rendelkező 
települések száma 

1910 1930 

Alföld 45 50 35 
Dunántúl 124 118 79 
Észak 64 80 49 
Budapest és környéke 34 30 18 

Összesen: 267 278 181 

Bizonyos mértékig a gyáriparban érdekelt települések körének változásával 
is magyarázható, hogy az 1930. évi népszámlálás alapján végzett nem egészen 
pontos számítások szerint Magyarország 144 helységéből 100 — 1000 fő, 22 
településéből több mint 1000 fő vett részt az ingavándorforgalomban mint el-
ingázó. Összesen 140 000 iparforgalmi kereső volt kénytelen a lakóhelye és 
munkahelye között naponta közlekedni, ami Magyarország akkori kereső népes-
ségének 3,5 %-a, az iparforgalmi keresőknek pedig 12,3 %-a volt.19 Az alábbiak-
ban felsoroljuk azokat a megyéket, amelyek nagyobb ingavándorforgalmat 
bonyolítottak le (a megyenév után álló két szám közül az első az ingavándor-
forgalomban résztvevők számát, a másik az iparforgalmi keresőkhöz viszo-
nyított arányukat mutatja). 

A dunántúliak közül a legnagyobb ingavándorforgalom Komárom-Eszter-
gom megyében volt (7642 27,6%). Utána következtek: Vas megye (2847 — 
10,8%), Győr-Moson megye (2748-21,1%), Baranya megye (2220- 10,6%), 
Somogy megye (1833 — 6,4%), Fejér megye (1788- 12,5%), Veszprém megye 
(1585-7,0%), Sopron megye (1296- 11,9%), Zala megye (1288 5,1%), 
Tolna megye (1277 -5,8%). A Dunántúlon a három t j . várossal együtt össze-
sen 25 668 fő, azaz az összes iparforgalmi dolgozók 10 %-a ingázott . 

18 Dr. Varga István: I . m. adatai alapján. 
19 Thirring Lajos: Tájékoztató adatok az iparforgalmi kereső népesség inga vándorlásai-

ról. Magyar Statisztikai Szemle 13. évf. I . kötet 1935. A tanulmány nem m u t a t j a ki 
külön a gyáripari ingázókat. 
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3. ábra. Az iparforgalmi keresők ingavándormozgalma 1930-ban a szövegben emlí tet t 
forrás szerint (1 pont 50 iparforgalmi inga vándorlót jelképez) 

Az alföldi megyék közül Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében volt jelentős 
arányú az ingázás, ahol a 83 578 ingázó az iparforgalmi keresők 35,6 %-át 
képezte, ami a budapesti ipar vonzásának a következménye. (A ma már 
Budapesthez tartozó peremvárosokból és községekből 55 741 fő ingázott Buda-
pestre, további 50 Budapest környéki községből 22 512 fő.) Ehhez képest 
kisebb elingázás volt még Jász-Nagykun-Szolnok megyéből (1141 3,5%) és 
Szabolcs megyéből (1018 — 4,2%). 

Az északi országrészben összesen 16 821 fő ingázott, vagyis az iparforgalmi 
keresők 18%-a. Legnagyobb ingázás volt Borsod-Gömör megyében (7403 -
23,6%), Nógrád-Hont megyében (4647 — 17,6%), kevesebb Heves megyében 
(2547-10,9%). ^ 

A gazdasági válság leküzdése után a megnövekedett technikai színvonalról 
elindulva a gyáripari termelés fokozatos emelkedést mutat . A harmincas évek 
második felében újabb fellendülés következett, aminek jele, hogy 1936-lioz 
viszonyítva az 1938. évi gyáripari termelés értéke 18%-kal növekedett. Az 
átlagosnál lényegesen erőteljesebben emelkedett a háborús készülődés hatására 
a vas- és fémipar (37%), a gépgyártás (40%) és a vegyipar (25%). Az élelmi-
szeripar növekedése megyegyezett az átlaggal, amiben része volt az export-
lehetőségek meg javulásának. A fogyasztási cikkek iparágai viszont az átlagos-
nál lassabban fejlődtek, sőt a textiliparban 6%-os termelésiérték-csökkenés 
következett be. 

Az előzőkben leírt folyamat eredményeképpen a magyar gyáripar a második 
világháború küszöbén szinte minden ágazatban felülmúlta az első világháború 
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előtti szintet. Ezt mutatja két háború előtti évnek, 1913-nak és 1938-nak az 
összehasonlítása.20 

Bányászat (kitermelt mennyiség millió q-ban): 

1913-ban 1938-ban 

Feketeszén 8 10,4 
Barnaszén 56,8 77,4 
Vasérc 2,1 3,0 
Alumínium — 5,4 
Mangán — 0,5 
Kőolaj — 0,4 
Földgáz 8,1 (1000 m3) 

Gyáripar 

Iparág 
Gyárak száma M unkáslétszám Erőgépek lóereje 

Termelési érték 
millió Pengőben 

Iparág 
1913 1938 1913 1938 1913 1938 1913 1938 

Vas- és fémipar 240 345 35 627 50 765 62 301 50 360 311,2 429,3 
Gépgyártás 138 190 44 595 40 383 32 804 17 554 277,3 297,9 
Villamosenergia ter-

melés 91 269 2 195 6 987 131 120 725 829 30,8 137,4 
Kő-, föld-, agyag-

ipar 421 559 32 839 29 773 36 398 32 478 87,3 110,0 
Fa-, csontipar 225 359 11 990 12 728 10 362 13 436 51,7 79,0 
Bőr-, sörte-, tollipar 48 107 5 792 10 265 3 996 7 786 55,4 118,9 
Textilipar 125 369 16 092 63 918 18 115 49 588 100,9 466,1 
Ruházati ipar 105 226 7 546 10 178 756 313 30,7 78,7 
Papíripar 52 102 3 028 5 560 964 8 508 13,5 56,1 
Élelmezési ipar 378 1052 40 564 34 047 88 016 157 703 854,9 927,9 
Vegyészeti ipar 
Sokszorosító ipar 

150 292 9 784 16 338 13 270 17 721 153,8 291,6 Vegyészeti ipar 
Sokszorosító ipar 107 120 9 230 7 .570 3 669 408 52,9 50,5 

összesen: 2080 3990 219 282 288 512 401 802 1 081 684 2020,4 3044,4 

A 25 év alatt, amelyből legfeljebb 10—12 év tekinthető gazdasági szempont-
ból zökkenőmentesnek, a többi a háborúra és az azt követő rendkívüli időkre, 
valamint a 30-as évek elején bekövetkezett gazdasági válságra esik, a terme-
lési érték kereken 50%-kal növekedett.21 Ez kisebb mértékben tulajdonítható 
a munkáslétszám növekedésének (31,5%), mint a technikai színvonal erős 

20 Az 1913. évi adatok az 1938. január 1-i országterületre vonatkoznak (Bulla—Mendöl: 
I . m. 169. o.), az 1938. évi adatok a Magyar Statisztikai Zsebkönyv XV. évfolyam 1948. 
című kiadványból származnak. 

21 Mindez annak ellenére tör tént , hogy 1938-ban 1501 gyár kapacitása 0 — 50% erejéig 
volt kihasználva. 
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fejlődésének, amit az erőgépek lóerőszámának 169,5%-os emelkedése mutat.22 

A gyáripar mégsem vált az ország vezető gazdasági ágává: az 1941. évi nép-
számlálás szerint a népesség 48,7 %-a foglalkozott mezőgazdasággal, 1,8% 
bányászattal és kohászattal, 23,6% iparral. Az iparon belül nagy többségben 
voltak a kisiparral foglalkozók. Az 1938. évi adatok szerint, amikor 288 512 
gyári munkást és 53 364 nem munkás gyáripari alkalmazottat, valamint 
41 536 bányászt és kohászt számláltak össze, az ipartestületi összeírás 404 681 
kisiparban működő mestert, segédet és tanoncot tar tot t nyilván.23 

A gyáripar területi eloszlása 

Az itt következő áttekintés azoknak a vizsgálatainknak az eredményét mutat-
ja be, amelyek az 1930. évi népszámlálás ,,Foglalkozási adatok községek és kül-
területi lakott helyek szerint, továbbá az ipari és kereskedelmi nagyvállalatok" 
(Magyar Statisztikai Közlemények ú j sorozat 86. kötet 1934.) kiadvány ada-
tain alapulnak. Azért kellett a helyzetképet nem a korszak végére, hanem 
az 1930. évi állapotra vonatkoztatnunk, mert részletes, községenkénti iparsta-
tisztikai felmérések csak a népszámlálásokkal egyidejűleg készültek, az 1941. évi 
népszámlálás vonatkozó kötete viszont nem jelent meg, tudomásunk szerint 
a felvételi anyag elpusztult. Egyéb publikációk (a GYOSZ által kiadott Com-
pass-kötetek, éves statisztikai kiadványok) alapján pedig a területi viszonyok-
ról teljességre törekvő, összehasonlító képet nem lehet felrajzolni. 

Az 1930. évi állapot bemutatása mellett arra törekedtünk, hogy érzékeltes-
sük az 1910. évi területi-települési viszonyokhoz képest bekövetkezett válto-
zásokat, ezért az áttekintés rendszere azonos a korábbival, és — ahol szük-
séges — összehasonlítottuk a két jelzett időpontbeli adatokat. 

a) Alföld 

Az országrész ipari kapacitása az 1910. évihez képest összességében annyit 
változott, hogy az üzemek száma 235-ről 237-re nőtt, a 19 624 főnyi foglalkoz-
tatot t pedig 18 786-ra csökkent. Az egyes megyékben eltérő mértékben válto-
zott a gyáripar helyzete. Nőtt Békés megye ipari jelentősége (2207-ről 2729-re 
növekedett az alkalmazottak száma), valamint Jász-Nagykun-Szolnok megyéé, 
ahol 1683-tól 2503-ra emelkedett a létszám. Súlyában nem, de arányaiban 
jelentős a növekedés Bihar és Bács-Bodrog megyének az országhatáron belül 
maradt részeiben: 45-ről 457-re, illetve 207-ről 304-re gyarapodott a gyári 
alkalmazottak száma. Jelentősebb csökkenés történt viszont Hajdú megyében 
(5319-ről 4460-ra) és Csongrád megyében (5912-ről 5150-re). Nem nagy mér-
tékben fogyott a munkáslétszám Pest megyének a budapesti iparvidéken 
kívül eső részén (1515-ről 1440-re), valamint a mai Szabolcs-Szatmár megye 
területén (722-ről 644-re). Feltűnően nagy a csökkenés Csanád-Arad-Torontál 
megye területén, ahol 2014-ről 1099-re esett vissza a létszám. 

22 Érdemes megjegyezni, hogy a két háború közötti időszakban a mezőgazdasági 
növénytermelés eredményei stagnáltak (a búza, kukorica, burgonya és egyes takarmány-
félék mennyiségének bizonyos növekedésével szemben a többiek csökkentek vagy azonos 
szinten maradtak), így a gyáripar viszonylagos jelentősége a magyar gazdasági életen 
belül relatíve is emelkedett. 

23 Magyar statisztikai zsebkönyv XV. évf. 1948. 

207 



4. ábra. A gyáriparban alkalmazott keresők az összes kereső népességhez viszonyítva 
járásonként és városonként 1930-ban (az 1930. évi népszámlálás adatai a lapján szerkesztve) 

Ezeknek a változásoknak a települési vetülete abban jelentkezett, hogy 
45-ről 50-re nőtt azoknak a településeknek a száma, amelyekben 20 főnél 
többet foglalkoztató ipari üzemet találtak. A számszerű változás mellett a 
gyáriparral rendelkező települések köre is átalakult. Elvesztette gyáriparát 
Csorvás, Hajdúnánás, Nyíradony, Nagykálló, Kemecse, Aszód, Hévízgyörk, 
Kunszentmárton, Kunmadaras és Elek, vagyis összesen 10 település. Gyáripar 
keletkezett viszont a következő 15 településben: Békésszentandrás, Sarkad, 
Bagamér, Kisvárda, Balkány, Nyírbogdány, Nagyecsed, Kalocsa, Kiskun-
halas, Tiszaföldvár, Kunhegyes, Tiszaroff, Derekegyház, Bácsbokod, Battonya. 
Megjegyzendő, hogy ez a változás nem érintette lényegesen az Alföld ipar-
hálózati struktúráját, mert az említett településekben egy-egy 20 főnél nem 
sokkal többet foglalkoztató üzem szűnt meg, illetve keletkezett; kivétel Sarkad, 
ahol 259-en dolgoztak az ekkor létesített cukorgyárban. 

Az alföldi ipar ágazati összetételében a leglényegesebb változás, hogy az 
országos fejlődésnek megfelelően megerősödött a textilipar a meglevő üzemek 
növekedése és újak építése által, továbbá a villamosítás megkívánta több 
településben is áramfejlesztők létesítését. Ezzel szemben jelentősen visszaesett 
az amúgy sem fejlett nehézipar, amely elvesztette erdélyi nyersanyagbázisát; 
hasonlóképpen csökkent az élelmiszeripar kapacitása a belföldi és külföldi 
fogyasztópiac szűkülése miatt. 

Mindezek a kisebb mértékű átalakulások nem érintették lényegében az ipar 
korábban kialakult települési kereteit. Továbbra is Szeged és Debrecen az ipari-
lag legerősebb két város, noha az üzemek száma Szegeden 10-zel, Debrecenben 
12-vel, az alkalmazotti létszám Szegeden 1028, Debrecenben 740 fővel csökkent. 
Igen erős volt még a fogyás Mezőhegyesen, ahol megszűnt egy üzem, a dolgozók 
száma pedig 1080-nal lett kevesebb. 
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5. ábra. A bányászattal és kohászattal foglalkozó keresők az összes kereső népességhez 
viszonyítva járásonként és városonként 1930-ban (az 1930. évi népszámlálás adatai 
alapján szervkesztve) 

Szegeden az 52 üzemben 4228-an dolgoztak; az általános csökkenés ellenére 
nőtt a kenderipar (kenderkikészítő 764 és 3 kenderfonó 701 fő), létesült egy ú j 
szőnyegszövő, egy bőrgyár, növekedést mutat a szalámigyártás, visszafejlődött 
a dohánygyártás és a malomipar, valamint a vasúti műhely, a nyomdászat, 
megszűnt a kőfaragó ipar. 

Debrecen 40 üzemében 4280 fő dolgozott; lényegesen csökkent a kefegyár és 
a dohánygyár munkáslétszáma, visszafejlődött a malomipar, a vas- és fémipar, 
viszont új bútorgyár, bőrgyár, gyógyszergyár, 2 textilgyár és 3 cipőgyár 
létesült, nőtt a nyomdaipar és az áramfejlesztő kapacitása. 

Mezőhegyes (4 üzemben 436 munkás) elvesztette korábbi ipari jelentőségét, 
ami a cukorgyár erős leépülése (1166-ról 134-re csökkent a munkáslétszám) és 
a szeszgyár megszűnése miatt következett be. 

Jelentősebb mértékben megnövekedett Szolnok gyáripara (2 üzem és 450 
foglalkoztatott a többlet), 1930-ban 14 üzemben 1793-an dolgoztak. A meglevő 
üzemek közül nagyobb mértékben fejlődött a vasúti műhely, ú j üzem a 343 
dolgozót foglalkoztató cukorgyár, lényegesen csökkent viszont a gőzfűrész-
kapacitás. 

Hasonló arányban fejlődött Békéscsaba (6 üzemmel és 536 gyári alkalmazot-
tal több), ahol az ipar ágazati megoszlása is lényegesen megváltozott. A 17 
üzem 1761 alkalmazottal dolgozott; újonnan létesült 3 kötszövő gyár (754 
alkalmazott), szőnyegszövő gyár, cukorkagyár, nyomda, vasúti műhely, fejlő-
dött a gőzmalom, visszafejlődött a téglagyár, bútorgyár, megszűnt a cipész-
üzem. 

Lényegében változatlan maradt Kecskemét ipari kapacitása (4-gyel több 
üzem, 19-cel több dolgozó). Űj üzem a 2 konzervgyár és 2 kőfaragótelep, 
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valamint a nyomda, megszűnt a gőzfűrész, konyakgyár, a többi üzem kapaci-
tása némileg csökkent. 

1910-hez viszonyítva 10 városban nőtt a gyáripar kapacitása (a zárójelben 
levő számok az 1930. évi állapotot tüntetik fel; az első szám itt is az üzemek 
számát, a második az azokban dolgozók létszámát mutatja): Hódmezővásár-
hely (11 — 613), Nyíregyháza (9-355), Baja (4-281), Makó (6—246), Török-
szentmiklós (4 225), Szentes (6—191), Mezőtúr (4—152), Karcag (3 143), 
Kisvárda (2 61), Nagykőrös (1-27) . Ugyancsak 10 városban csökkenés 
következett be: Gyula (5 415), Cegléd (3 — 169), Hajdúböszörmény (1 123), 
Orosháza (3-115), Csongrád (2 62), Kisújszállás (1 — 27), Mátészalka (1 26), 
Kiskunfélegyháza (1 23), Túrkeve (1 23), valamint Hajdúnánás, ahol meg-
szűnt a gyáripar. Raj ta kívül nem volt 1930-ban — hasonlóan az 1910. évi 
helyzethez a mai alföldi városok közül Jászeberényben, Hajdúszoboszlón, 
Kiskunhalason, Szarvason 20 munkásnál többet foglalkoztató ipari üzem. 

A városok jelentős részének ipari fejletlenségével szemben voltak olyan 
községek, amelyek — legalábbis alföldi viszonylatban említésre méltó gyár-
iparral rendelkeztek. Ezek a következők: Nagylak (1 350), Sarkad (3 347), 
Gyoma (3-129), Békés (1-121), Mezőberény (2-115), Kornádi (1 — 75), 
Békésszentandrás (1 69), Nyírbogdány (1 68), Battonya (2 67), Püspök-
ladány (2 — 57), Nagyhalász (1 54). 

b) Dunántúl 
Az országrész ipari kapacitása az 1910. évihez képest összességében némileg 

emelkedett, mert a gyáriparban foglalkoztatottak száma 1835-tel nőtt (49 609-
ről 51 444-re), ami 3,7%-nak felel meg, és ezzel egyidejűleg kisebb mértékű 
koncentrálódás is előállt, mert az üzemek száma 398-ról 390-re csökkent. Az 
1930. évi megyebeosztás szerinti (az 1910. évi adatokat is erre számítottuk át) 
10 megye közül ötben növekedett, ötben csökkent a munkáslétszám. Nagyság 
szerinti sorrendben a növekedés Esztergom Komárom megyében 1539 fő 
(12,1%), Veszprém megyében 1370 fő (43,5%), Győr-Moson megyében 1327 fő 
(19,1%), Fejér megyében 673 fő (42,3%), Tolna megyében 363 fő (18,2%). 
A csökkenés Vas megyében 2177 fő (36,3%), Baranya megyében 648 fő (7,2%), 
Sopron megyében 415 fő (9,9%), Zala megyében 119 fő (6,7%) és Somogy 
megyében 78 fő (3,5%). 

A koncentrálódási folyamattal magyarázható, hogy 124-ről 118-ra csökkent 
a gyáriparral rendelkező települések száma. Megszűnt a gyáripar a következő 
településekben: Siklós, Villánykövesd, Bükkösd, Gorica, Ivándárda, Villány, 
Gödre, Hetvehelv, Magyaregregy, Hercegszabar, Németboly, Érd, Sóskút, 
Szerecseny, Levél, Berzence, Iharos, Bőszénfa, Kaposmérő, Toponár, Boronka, 
Balatonboglár, Süttör, Beled, Bük, Bátaszék, Görbő, Gyönk, Váralja, János-
háza, Gyöngyösszöllős, Rédics, Keszthely, Eszteregnye, Gyulakeszi, Tapolca, 
Szápár, Zirc, Devecser, Dömös, Mogyorósbánya, Pilismarót, Tát, Bana, Tardos 
(összesen 45 település). Gyáripar keletkezett a következő 39 településben: 
Sásd, Kozármisleny, Hidas, Hosszúhetény, Pécsvárad, Ercsi, Balinka, Gánt, 
Sárbogárd, Magyarkimle, Rajka, Barbacs, Bősárkány, Szany, Lövő, Alsóság, 
Celldömölk, Perint, Répcelak, Vasvár, Lenti, Balatonfüred, Nova, Diszel, 
Nemesgulács, Zalahaláp, Tüskeszent péter, Zalaszentgrót, Balatonkenese, 
Enying, Siófok, Hajmáskér, Herend, Nagyvázsony, Peremarton, Vörösberény, 
Neszmély, Tárkány, Bánhida. Azok a települések, amelyek elvesztették gyár-
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ipari jellegüket, többségükben az 1910. évi állapot szerint egy-egy kisebb kő-
bányával vagy téglagyárral rendelkeztek; kivételt képez Bük, ahol megszűnt 
a 706 főt foglalkoztató cukorgyár. Az újonnan iparosodott településekben 
változatosabb profilú kisebb üzemek létesültek: egyaránt előfordulnak szén-
bányák, bauxitbányák, vas- és fémgyárak, textil-, bőr- és élelmiszerüzemek. 

Ezek szerint a Dunántúlon a gyáripar kapacitásának némi növekedése mellett 
az új alapításokkal fokozódott annak ágazatok szerinti változatossága. A régebbi 
üzemek közül megtartották jelentőségüket a szénbányák, amelyek fogyasztó-
köre a megindult villamosítás következtében kibővült. Ennek ellenére a kiter-
melőipar a maga 19 üzemével és 16 974 munkásával kevesebb, mint felét fog-
lalkoztatta a feldolgozó iparnak, amelynek 371 üzemében 34 470 munkás 
dolgozott. 

A változások nem érintették lénycgbevágóan a már 1910-ben kialakult négy 
iparvidék profilját és struktúráját. A dolgozók létszámát tekintve a dorog— 
tokodi, tatabányai, veszprémi növekedett, a baranyai viszont némileg csökkent. 

A dorog—tokodi iparvidéken lényeges koncentráció következett be, mert 9 
településben 20 üzem 4803 dolgozót foglalkoztatott (1910-ben 12 településben 
33 üzem és 4238 dolgozó). Az iparvidékhez tartozó települések: Csolnok 
(1 528), Dorog (4 1954), Lábatlan (1 215), Nyergesújfalu (2 144), Piszke 
(3- 89), Sárisáp (1 -476), Süttő (1-46) , Tokod (3—1194), Esztergom (4—157). 
A szénbányászat döntő jelentőségét mutatja, hogy 5 üzemben 3628 bányász 
dolgozott, vagyis az összes ipari foglalkoztatottak 75,6 %-a. Ennek megfelelően 
következett be az iparvidéken belül Dorog és Tokod jelentőségének lényeges 
növekedése. Azokban a településekben viszont, amelyek az építőiparral voltak 
elsősorban kapcsolatban (Lábatlan, Nyergesújfalu, Süttő), az ipari kapacitás 
nagymértékben csökkent. 

A tatabányai iparvidéket alkotó települések száma 8-ról 11-re növekedett: 
Ács (1 224), Ászár (1 60), Dunaalmás (1 33), Neszmély (1 -53), Szőny 
(1-519), Tárkány (1 41), Bánhida (1 171), Eelsőgalla'(4 1118), Tata-
bánya (3- 6358), Tatatóváros (6 353), Komárom (3—595), összesen 23 üzem 
9525 foglalkoztatottal. Változatlanul az iparvidék egyetlen szénbányája, a 
tatabányai (6289 munkás) a legnagyobb üzem (itt dolgozott az összes foglal-
koztatottak 66,2%-a). Új, nagyobb üzemek: a felsőgallai cementgyár 532, a 
Budapestet és a hegyeshalmi vasútvonalat ellátó bánhidai áramfejlesztő 171, 
a komáromi lenszövő 449 dolgozóval. Lényegesen megnőtt a szőnyi olajfino-
mító kapacitása is. 

A baranyai iparvidék 19 települése: Pécs (43 4561), Komló (3 — 865), Sásd 
(1 — 21), Szászvár (1 214), Kozármisleny (2 196), Mecsekszabolcs (1 — 967), 
Somogy (1 — 347), Vasas (2 — 588), Hidas (2—75), Hosszúhetény (1 59), Pécs-
várad (1-21), Beremend (1 50), Drávaszabolcs (1- 76), Nagyharsány 
(2 64), Megyefa (1 42), Mohács (5- 246), Nagymányok (1—574), Bonyhád 
(3 245), Mórágy (1—45); összesen 73 üzem 9256 munkással (1910-ben 70 
üzemben 9777 dolgozó). A szénbányászatban dolgozott 5210 fő (56,6%). Az 
ipari profil most is változatosabb, mint az előző két iparvidéken, ami nemcsak 
a pécsi ipar összetételéből következik, hanem abból is, hogy a többi települé-
sekben a szénbányászat mellett más üzemek is találhatók. Pécsett az 1851 
szénbányász mellett 409-en dolgoztak a dohánygyárban, 397-en a bőrgyárban, 
253-an a porcelángyárban, 137-en a vasúti műhelyben, 149-en az áramfejlesz-
tőben, 171-en a kesztyűgyárakban, 350-en a különböző élelmiszeripari üzemek-
ben. Az iparvidék nem kitermelő jellegű üzemei közül Mohácson selyemfonoda, 
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Drávaszabolcson len-kenderüzem, Beremenden cementgyár, Kozármislenyben 
áramfejlesztő, Sásdon malom, Hidason zománc- és fémárugyár, Bonyhádon 
cipőgyár működött . 

A veszprémi iparvidék fejlődése ellenére sem érte el az előbbi háromnak a 
jelentőségét. Az ide tartozó települések száma 11-re növekedett: Enving 
(1 — 26), Ajka (3 -625) , Szentgál (1 58), Úrkút (1 -60), Városlőd (1 -42) , 
Várpalota (1—458), Herend (1 59), Hajmáskér (1 56), Vörösberény (3 — 550), 
Peremarton (1 —136), Veszprém (6 — 372), összesen 20 üzem 2442 dolgozóval 
(1910-ben 16 üzemben 1518 dolgozó). A profil változatosabb let t : papírgyár, 
lőporgyár, kötszövőgyár, gépgyár működött a szén- és mangánbányászat mel-
lett. A 842 bányász az összes foglalkoztatottak 34,5 %-át tet te ki, legkevesebbet 
a négy iparvidék közül. Az alumíniumbányászat még nem bontakozott ki.24 

Az ipari pólusok közül bizonyos mértékű fejlődés tapasztalható Győrött, 
Sopronban, Pápán, Székesfehérvárott és Mosonmagyaróvárott, a többiek 
munkáslétszáma csökkent. 

Győr 49 üzemében 6337 dolgozót foglalkoztattak (1910-ben 42 üzem és 5181 
dolgozó). Az ipari profil továbbra is igen változatos: vagongyár 1217, hét 
textilgyár 1294, posztógyár 438, két kekszgyár 661, viaszosvászongyár 384, 
selyemfonoda 251, olajüzem 217, áramfejlesztő és -elosztó 187, szeszgyár 197 
dolgozóval. 

Sopronban 30 üzemben 3000 munkás volt (1910-ben 21 üzem és 2632 mun-
kás). A növekedés elsősorban a textilipari profil kifejlődésének következménye. 
Legnagyobb üzemek: kőszénbánya 596, lakatosüzem 238, szőnyeggyár 294, 
textilgyár 237, két selyemgyár 377, acélöntöde 135 fővel; az élelmiszeripar 
különböző üzemeiben 213-an dolgoztak. 

Pápán 8 üzem működött 1808 dolgozóval (1910-ben 6 üzem és 1441 dolgozó). 
I t t is a textilipar a legerősebb: 3 gyár 885 munkással, fejlett a dohányipar is, 
amelynek 819 alkalmazott ja volt. 

Mosonmagyaróvár 8 üzemében 1744 dolgozó (1910-ben 10 üzemben 1601 fő) 
volt. I t t a gépgyárral (576 fő) és a tölténygyárral (411 fő) azonos jelentőségűvé 
vált az új műselyemgyár 585 dolgozójával. Megindult a vegyipar fejlődése: 
kénsavgyár 29 és műtrágyagyár 33 dolgozóval. 

Székesfehérvárott 14 üzemben 1343-an dolgoztak (1910-ben 15 üzem és 1088 
fő). Változatlanul jelentős a vasúti műhely (499 fő) és a kékfestőüzem (206 fő). 
Új üzem a repülőgépjavító (270 fő). 

Szombathelyen 22 üzemben 1800 dolgozót foglalkoztattak, ami lényeges 
csökkenést jelent (1910-ben: 22 üzem 2620 alkalmazottal), főleg a gépgyártás 
leépülése miatt . Legnagyobb üzemei: a vasúti műhely (612 fő), a pamutgyár 
(194 fő), áramfejlesztő (162 fő), gyapjúgyár (64 fő). 

Kaposvár 34 üzemében 910-en dolgoztak, vagyis a munkáslétszám 1910-hez 
képest csökkent, ugyanakkor az üzemek száma kétszeresére nő t t (akkor 17 
üzemben 1072 dolgozó), ezáltal a termelés még inkább elaprózódott. Leg-
nagyobb üzemei: cukorgyár (332 fő), téglagyár (114 fő), 2 gőzmalom (133 fő). 

Nagykanizsa, Sárvár és Szentgotthárd kategorizálásunk szerint már nem 
tekinthető ipari pólusnak. Nagykanizsán (12 üzem 563 dolgozóval) a dolgozói 
létszám csökkenése több mint 40%; egyetlen üzem munkáslétszáma sem érte 
el a 100 főt, a profil nem változott lényegesen. Sárváron hasonlók az arányok: 
4 üzemben 443 dolgozó (1910-ben 940); a műselyemgyár dolgozói létszáma 

24 1930-ban még csak a Fejér megyei Gánton bányászott bauxitot 82 fő. 
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816-ról 117-re csökkent, a cukorgyárban 208-an dolgoztak. Még nagyobb a 
csökkenés Szentgotthárdon: 4 üzemben 838 dolgozó (1910-ben 8 tizemben 1685); 
a dohánygyár dolgozói létszáma felére csökkent (434 fő), az óragyár megszűnt, 
a kasza- és sarlógyár (117 fő) és a selyemgyár (258 fő) változatlanul működött . 

Az eddig nem említett mai városok közül hétben nőtt a gyáriparban foglal-
koztatot tak száma: Nagyatád (4 - 444), Dombóvár ( 6 - 307), Szigetvár (3 
155), Kapuvár (2- 143), Zalaegerszeg (4 115), Siófok (3—71), Balatonfüred 
(1 21). Ezzel szemben három városban Kőszeg (2—175), Szekszárd (3 
93) és Csorna (2—81) — csökkenés következett be, két városban (Keszthelyen 
és Tapolcán) pedig megszűnt a gyáripar. Ezeken kívül nem volt 20 dolgozónál 
többet foglalkoztató üzem a mai Dunaújváros anyaközségében, Dunapentelén 
és Oroszlányban. 

A gyáriparnak a Dunántúl településhálózatában betöl töt t viszonylagos 
jelentőségét muta t ja , hogy a négy iparvidéken kívül 24 olyan, ma is községként 
számon ta r to t t település feküdt, amelyben a gyáripari dolgozók száma 50 és 
500 fő között volt. Ezek a következők: Simontornya (1 492), Tolna (2 481), 
Celldömölk az azóta hozzácsatolt Alsósággal együt t (2 — 423), Barcs (5- 375), 
Ercsi (1 -333) , Balinka (1 - 327), Zalahaláp (1 188), Nagycenk (1 — 175), 
Badacsonytomaj (1 164), Petőháza (1 — 147), Mosonszentjános (2 - 110), 
Ugod (2- 103), Csurgó (1 102), Tolnanémedi (1 100), Sümeg (1 — 92), 
Nemesgulács (1 - 9 0 ) , Polgárdi (3—89), Diszel (1 - 81), Nemestördemic (1 — 78), 
Répcelak (1 69), Zalaszentgrót (1 -67) , Nova (1 — 60), Csepreg (2 — 54), 
Lábod (1 50). A kép teljességéhez tartozik, hogy a felsorolt községek együttes 
ipari profilja igen változatos volt, mert a nehézipar kivételével a többi iparág 
képviselve volt bennük. 

c) Észak 

1910 és 1930 között az ipari dolgozói létszám összességében és lényegében 
nem változott; igaz ugyan, hogy 1622-vel csökkent (37 818-ról 36 196-ra), de 
ennek egy része Sátoraljaújhely elcsatolt üzemeire esik. Ugyanakkor az üzemek 
száma 140-ről 156-ra nőtt , a gyáriparral rendelkező településeké pedig 64-ről 
80-ra. Az 1930. évi megyebeosztás szerint (az 1910. évi ada tokat itt is erre 
számítottuk át) ide tartozó öt megye közül Borsod-Gömör-Kishontban növe-
kedett a munkáslétszám (475 fővel), csökkent viszont Nógrád-Hontban 
(1014 fővel), változatlan maradt Abaúj-Tornában és Hevesben (mindössze 9 
főnyi a csökkenés). Borsodban a munkáslétszámnál erőteljesebben növekedett 
az üzemek száma (56-ról 71-re), Nógrád-Hontban a munkáslétszám csökkenése 
ellenére nő t t az üzemek száma (31-ről 43-ra), t ehá t a két megyében az ipar 
decentralizálódott, és lényegében ez történt Zemplénben is, ahol a foglalkoz-
ta to t tak számának csökkenése erőteljesebb volt, mint az üzemeké. Ezzel 
szemben Hevesben határozott koncentrációt jelentett, hogy a változatlan 
munkáslétszám 35 gyárüzem helyett 26-ban dolgozott. Abaúj-Torna megye, 
ahol 1910-ben és 1930-ban egyaránt 154 munkás dolgozott 2, illetve 3 üzem-
ben, nem részesült számottevően az országrész iparában. 

Az ipar szóródása elsősorban a szénbányászat fejlődésével, ezen belül is 
kisebb bányaüzemek nyitásával magyarázható. Ennek megfelelően 20 telepü-
lésben (Szikszó, Besenyőtelek, Kerecsend, Szurdokpüspöki,Tar, Poroszló, Tisza-
füred, Szűcs, Etes, Szécsény, Kemence, Monok, Bodrogkeresztúr, Háromhuta, 
Tolcsva, Járdánháza, Radostyán, Parasznya, Sirok, Mátraszőlős) szűnt meg a 
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gyáripar, jórészt téglagyár és kőbánya, ezzel szemben 36 településben (Gibárt, 
Tornaszentandrás, Edelény, Felsőnyárád, Kurittyán, Mucsony, Szuhakálló, 
Serényifalva, Recsk, Nádújfalu, Mátraderecske, Apc, Rózsaszentmárton, 
Gyöngyösoroszi, Szanda, Terénv, Bánk, Kosd, Romhány, Bárna, Bocsárlapuj-
tő, Cered, Karancsberény, Karancskeszi, Kisterenye, Somoskő, Vizslás, 
Szokolya, Tállya, Alacska, Bánfalva, Barcika, Berente, Kondó, Egercsehi, 
Felnémet) keletkezett 20 főnél többet foglalkoztató üzem. Ezek közül a legtöbb 

mint említettük — a szénbánya, de ekkor kezdték művelni a recski, gyön-
gyösoroszi, tornaszentandrási ércbányákat is. 

A változások ezek szerint nem érintették az országrész ipari profilját, amely-
ben megmaradt a kitermelő ipar és a szénkincsre települt nehézipar jelentő-
sége: 1930-ban 58 bányászati és kohászati üzem működött 14 643 dolgozóval, 
szemben az összes egyéb gyáripar 98 üzemével és 21 553 dolgozójával. 

Ha a termelés profiljában nem is történt említésre méltó változás, az ipar 
területi eloszlásában és annak településhálózati hatásaiban némi átalakulás 
következett be. Az 1910-ben megkülönböztetett négy iparvidék közül az egyik 
— a hatvan lőrinci — jelentőségében csökkent, és ugyancsak mérséklődött a 
négy ipari pólus kapacitása. Ezt ellensúlyozta néhány újonnan iparosodott 
település szerepének fokozódása. 

A három, korábbi szintjét nagyjából megtartó iparvidék közül a miskolciban 
58 üzemet és 10 755 dolgozót vettek számba, ami az 1910-es állapothoz képest 
az üzemek számában lényeges növekedést, a dolgozói létszámban viszont 
bizonyos mértékű csökkenést mutat. A mai Nagy-Miskolc 37 üzeme és 8161 
dolgozója a következőképpen oszlott meg: Miskolc (25 2372), Görömböly 
(2 133), Hejőcsaba (1 -86) , Hámor (1 66), Diósgyőr (8 -5504). Az akkori 
Miskolcon a legnagyobb üzemek: vasúti műhely (867 fő), drótművek (173 fő), 
áramelosztó (167 fő), köt-szövőgyár (163 fő), három gépgyár (237 fő). A diós-
győri vasgyár dolgozói létszáma az 1910. évihez képest 1300-zal csökkent; 
ugyancsak erőteljesen csökkent a szénbányászok száma (1027-ről 680-ra), vi-
szont nőtt a papírgyár dolgozóié (54-ről 134-re). Az iparvidék többi telepü-
lése: Sajószentpéter (2 526), Sajókazinc (1 148), Kondó (1-32) , Berente 
(3 -274), Barcika (1 43), Bánfalva (1-134), Alacska (1 -249), Izsófalva 
(3 -600) , Edelény (1-120) , Felsőnyárád (2 - 91), Kurit tyán (1 108), Mucsony 
(1—29), Sajókaza (2 -208), Szuhakálló (1 -32). Feltűnő az iparvidékbe tarto-
zó települések számának növekedése: a felsorolt községek közül tíz 1910 óta 
iparosodott, szemben azzal a kettővel, amely ezen idő alatt elvesztette gyár-
iparát. Mivel új feldolgozó üzem nem létesült, a nagy-miskolci gyárakon és a 
sajószentpéteri palackgyáron kívül (ennek kapacitása is lényegesen csökkent) a 
többi üzem szénbánya. 

Az ózdi iparvidék kapacitása megnőtt, mert 11 üzemben 7057-en dolgoztak 
(1910-ben 9 üzemben 5833-an). Ózdon 5 üzemben 4889-en, Sajóvárkonyban 1 
üzemben 309-en, vagyis a mai Ózdon 6 üzemben 5198-an dolgoztak, ebből a 
vasgyárban 3344-en, a szénbányászatban 1534-en. A 998 dolgozót foglalkoz-
tató borsodnádasdi lemezgyár mellett Putnokon malom (96 fő), Serényifalván 
téglagyár (26 fő) működött, egyébként a többi üzem (Királd 308 fő, Hódos-
csépány 431 fő) szénbánya volt. 

A salgótarjáni iparvidék üzemeinek száma nőtt ugyan, de munkáslétszáma 
némileg csökkent: 30 üzemben 10 941 dolgozó (1910-ben 25 üzemben 11492 
foglalkoztatott) volt. A csökkenés a mai Salgótarjánt alkotó településekben 
következettbe. Magában Salgótarjánban megszűnt a drótgyár, vasárugyár és 
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vasöntöde (összesen 943 fő), csökkent a szénbányászok száma 427 fővel; mind-
ezt nagyjából ellensúlyozta a vasgyár 527, a palackgyár 191, a gépgyár 387 
főnyi növekedése és az újonnan létesült 2 áramelosztó (85 fő). Lényeges 
(mintegy 50%-os) csökkenés történt viszont Zagvvapálfalván és Baglyasalján 
a szénbányászatban. A többi 18 településben — amelyek közül 8-ban még nem 
volt 20 főnél többet foglalkoztató üzem 1910-ben a szénbányászat nagyjából 
ugyanannyi munkást foglalkoztatott, mint 1910-ben: Kisterenye (1 354), 
Zagyvaróna (2 142), Somoskőújfalu (1 249), Somoskő (2 449), Karancs-
alja (1 -247), Kazár (1 340), Mátraszele (1 — 292), Mátranovák (1 291), 
Nemti (1 -365), Homokterenye (2 —177), Bárna (1-56), Bocsárlapujtő 
(1 — 180), Cered (1 — 37), Karancsberény (1 48), Karancskeszi (1 148), 
Vizslás (1 — 138), Nagybátony (2- 562). 

A hatvan -lőrinci iparvidék jelentősége lényegesen csökkent (11 üzemben 
1578 dolgozó, szemben az 1910. évi 11 üzemmel és 2476 dolgozóval), és az ide 
tartozó települések is erősen felcserélődtek. Hatvan és Lőrinci üzemeinek 
munkáslétszáma nagymértékben fogyott: Hatvan (4—412, az 1910-es 4 903 
helyett), Lőrinci (4- 507, az 1910-es 3 — 1251 helyett). A többi település: Apc 
(1 131), Jobbágyi (1 125), Rózsaszentmárton (1 403). Közülük kettő 
1910 óta iparosodott, ezzel szemben három korábban ide tartozó település el-
vesztette gyáriparát. A profil változatlan maradt: a szén- és kőbányászat 
mellett a lényegesen csökkent munkáslétszámú hatvani és lőrinci cukorgyár 
működött. 

Az 1910-ben számba vett négy ipari pólus mindegyikének munkáslétszáma 
1000 fő alá csökkent. Legnagyobb a csökkenés egyes üzemek elcsatolása és a 
város határszéli helyzete folytán Sátoraljaújhelyen, ahol két üzem (áramfejlesz-
tő és dohánygyár) maradt összesen 372 dolgozóval. A rudabányai vasbányában 
a munkáslétszám a felére csökkent (558 fő). Lényegesen kisebb lett Eger ipari 
jelentősége: 6 üzemben 725 dolgozó (ebből 528 egyedül a dohánygyárban). 
Szerencsen (2 üzem 7.11 dolgozóval) a munkáslétszám 40%-kal csökkent, annak 
ellenére, hogy a cukorgyár mellett csokoládégyár is létesült. 

Az északi országrész többi városában nőtt a gyáriparban dolgozók száma, de 
ennek ellenére sem váltak jelentős ipari településsé. Gyöngyösön 5 üzemben 227 
fő, Sárospatakon 1 üzemben 39 fő, Balassagyarmaton 1 üzemben 28 fő dolgozott. 

A városokon kívül 15 olyan települést lehetett találni, ahol az ipari foglal-
koztatottak száma meghaladta az 50 főt és az illető település nem tartozott 
bele egyik iparvidékbe sem. Ezek a következők: Egercsehi (1 — 638), Bélapát-
falva (1 -297), Szob (1 283), Tokaj (2-278), Kosd (1 -226), Erdőbénye 
(1 165), Tállya (1 — 155), Szokolya (1 131), Tarcal (1-131), Felnémet 
(1 119), Párád (1-93) , Recsk (1 86), Nádújfalu (1 79), Terény (1-63) , 
Szanda (1 55). Az itteni szén- és kőbányák mellett megemlítendő a bélapát-
falvai cementgyár, a tokaji gyufagyár, a felnémeti fűrészüzem, a parádi üveg-
gyár, a recski ércbánya. 

eh) Budapest és környéke 

Az 1910-es állapothoz képest a főváros ipari kapacitása abszolút méreteit 
tekintve csökkent, mert az üzemek száma és az ipari munkások létszáma egy-
aránt kevesebb lett. 1930-ban Budapesten 1034 olyan üzem (a magyarországi 
2040 üzemnek 50,7 %-a) működött, amelyben a segédszemélyzet 20 főnél 
nagyobb volt. A gyáriparban foglalkoztatottak létszáma 117 619 fő, és ez 
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kereken 44%-a az összes magyarországi gyárak 267 227 főnyi munkássá-
gának. 

Míg Budapesten mind az üzemek száma, mind az iparban foglalkoztatottak 
létszáma csökkent, addig azokban a településekben, amelyeket azóta Buda-
pesthez csatoltak, számottevően növekedett az ipari kapacitás. Az üzemek 
száma az 1910. évi 100-ról 188-ra, a munkáslétszám 16 975-ről 38 613-ra növe-
kedett. így a mai Budapest területén 1222 üzem, 156 232 munkással működött, 
vagyis az ország üzemeinek 59,9 %-a, az ipari munkásságnak pedig 58,4%-a. 

Némileg visszafejlődött a Budapest környezetében levő települések ipari 
jelentősége. A főváros körüli 30 km sugarú körön belüli településekben összesen 
28 üzem működött 4921 dolgozóval. (Az 1910. évi megfelelő adatok: 42 üzem, 
5469 dolgozó.) 

Számításaink szerint ezeknél a változásoknál lényegesen nagyobb jelentő-
ségűek voltak a budapesti ipar struktúrájában bekövetkezett átalakulások: 

20-nál több segédszemélyzettel dolgozó vállalatok az akkori Budapesten (1930) 

Iparág Gyárak száma 0/ /o Segédszemélyzet O/ /O 

Vas- és fémipar 93 9,09 7 209 6,12 
Gép- ós hajógyártás 85 8,22 21 982 18,68 
Villamosipar 40 3,85 11 246 9,55 
Műszeripar 30 2,88 1,797 1,52 
Kő-, föld-, agyag-, üvegipar 25 2,42 3,980 3,38 
Fa- és esontipar 55 5,32 2,637 2,32 
Bőr-, sörte-, tollipar 19 1,83 2,046 1,73 
Textil- és ruházatiipar 209 20,21 18 982 16,13 
Papíripar 40 3,85 2 235 1,80 
Élelmezési ipar 147 14,21 19 479 16,55 
Vegyészeti ipar 56 5,41 6 537 5,56 
Építőipar 
Sokszorosítóipar 

62 6,00 5,611 4,77 Építőipar 
Sokszorosítóipar 62 6,00 7 374 6,27 
Szálloda- és vendéglátóipar 111 10,71 6 504 5,53 

összesen: 1034 100,00 117 619 100,00 

Összehasonlítva az 1910. évi adatokkal, megfigyelhető — az országon belüli 
ipari átalakulás jellegének megfelelően — a textilipar és a villamosipar jelentő-
ségének nagyarányú növekedése. Feltűnő az élelmezési ipar részarányának 
emelkedése, ami különben abszolút számokban is jelentkezik. Leginkább a 
gép- és hajógyártás, valamint az építőipar jelentősége csökkent. Ez utóbbi az 
építési tevékenység lényeges lanyhulásával magyarázható. Ugyanez okozta a 
kő-, föld-, agyag-, üvegipar hanyatlását is. A budapesti iparban a munkáslét-
szám alapján a gép- és hajógyártás, a textilipar és az élelmezési ipar közel 
azonos jelentőségű; fölényük olyan nagy, hogy az utánuk következő legerősebb 
iparágban, a villamosiparban foglalkoztatottak száma alig több mint fele az 
említettek bármelyikének. 

A mai Nagy-Budapesthez tartozó peremvárosok és peremközségek külön-
külön is nagymértékben fejlődtek. Újpest egymagában 80 üzemével és 13 882 
dolgozójával nemcsak minden vidéki városnál, hanem valamennyi megkülön-
böztethető iparvidéknél is nagyobb ipari kapacitást képviselt. A legfontosabb 
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üzemek: 5 elektrotechnikai gyár (4640 fő), 13 bőrgyár (2038 fő), 6 pamutfonó 
és szövőgyár (2557 fő), 16 bútorgyár (863 fő). Igen jelentős már ekkor Csepel, 
18 üzemében 10 127 dolgozóval. Legnagyobb üzemei: vasgyár (1958 fő), acél-
eszközök gyára (2801 fő), 2 posztógyár (1173 fő), 2 tölténygyár (769 fő), 
repülőgépgyár (846 fő), kőolaj finomító (773 fő). Majdnem ötszörös a fejlődés 
Pestlőrincen (10 2538)23 a négy textilgyár létesítése következtében. Lényege-
sen megnőtt — elsősorban szintén a textilipar által — Pesterzsébet kapacitása 
(18 2075), amelyből 6 textilgyár volt, összesen 1527 munkással, változatlan 
maradt Rákospalota (6—2391), Kispest (15—3094) és Budafok (12—1181) 
gyáriparában a munkáslétszám. Kiterjedt az ipar olyan peremtelepülésekre is, 
amelyekben az első világháborúig nem volt 20-nál több munkást foglalkoztató 
üzem; közülük a legnagyobbak: Albertfalva (7 —1108), Nagytétény (7 - 547), 
Békásmegyer (3—314), Cinkota (4 -276) . 

A főváros környéki településeken változatlanul a bányák foglalkoztatják a 
legtöbb munkást, bár összesítve kevesebbet, mint 1910-ben. A feldolgozó 
iparban továbbra is Vác a legerősebb (7- 800), de már megindul Dunakeszi 
(2 — 627) és Budakalász (4 -702) ipari fejlődése is. A mai városok közül némileg 
csökkent Szentendre (2 116) gyáripara, Százhalombattán pedig nem talál tak 
20 főnél többet foglalkoztató üzemet. Ú j üzemek létesültek Monoron, Nagy-
kovácsiban, Pomázon, Solymáron, Veresegyházon, Nagymaroson, vagyis a 
főváros környezetében az összes ipari kapacitás csökkenésével egyidejűleg az 
iparosodó községek számának növekedése figyelhető meg. 

* 

Adatszerű áttekintésünk mintegy száz éves időszakot ölelt fel, a hazai 
gyáripar kialakulásától kezdve a második világháború kitöréséig. A fejlődés 
nem volt egyenletes, mert az első világháború és következményei okozta meg-
szakadás mellett mint az egyes fejezetekhez ado t t általános jellemzés 
muta t j a — a kapitalista ipari fejlődés törvényszerű válságai is többször meg-
torpanásához vezettek. A gyáripar területi-települési vetületére vonatkozó 
vizsgálataink ismertetett eredményei viszont azt igazolják, hogy az ipar el-
helyezkedése a kezdeti adottságokra épülve szerves fejlődéssel, viszonylag 
rövid idő alat t , a századfordulóra kialakította a maga kereteit, amelyek a 
következőkben nem is módosultak lényegesen. Ez azzal magyarázható, hogy 
a változó gazdasági-történelmi körülményekkel szemben a nyersanyagkincsek 
elhelyezkedése, az ipari termelésre ható természeti-földrajzi viszonyok és az 
ipar fejlődésével párhuzamosan kiépült nagyértékű infras t ruktúra — vagyis 
az üzemek működését, ú j a k létesítését meghatározó feltételek — vagy egyál-
talán nem, vagy csak nagy áldozatokkal és korlátozottan módosíthatók. 

Az a törvényszerűség ismerhető fel ennek alapján, hogy az iparnak a gazda-
sági-társadalmi és történelmi körülmények által meghatározott összvolumene 
— az adott iparág telepítésénél megfontolásra kerülő speciális szempontok 
mellett — az említett természeti vagy mesterségesen megteremtett feltételek 
által szabályozva oszlik el a települések között. Ezáltal a gyáripari fejlődésnek 
viszonylag korai szakaszában kialakul a településeknek az a köre, amely iparo-
sodottsága és kedvező telepítési adottságai folytán elsősorban alkalmas ú jabb 
iparok fogadására, és a továbbiakban ipari kapacitásának szükségszerű növe-
lésével vagy csökkentésével többé-kevésbé tág határok között alkalmazkodni 

25 Az első szám itt is az üzemek, a második a munkások számát jelöli. 
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tud a termeléssel szemben támasztott gazdasági követelményekhez. Konkreti-
zálva mindezt a magyar gyáripar fejlődésének általunk tárgyalt szakaszára, 
természetesnek foghatjuk fel, hogy a döntően megváltozott gazdasági, területi 
és történeti körülmények ellenére korszakunk végén, a második világháború 
kitörésekor a megkülönböztethető iparvidékek, ipari pólusok és egyáltalán az 
ipar által létrehozott települési viszonyok csak lényegtelenül tértek el az első 
világháború előttiektől. 

A kialakult települési keretek és a gyáripar közötti eme összefüggés a fejlő-
dési folyamatot olyan erőszakosan megszakító helyzetben is érvényesül, mint 
amilyen a második világháború következtében állt elő. Bár az ipar állóalapjai-
nak többsége és az ország infrastruktúrájának jelentős része megsemmisült, a 
háborút követő újjáépítési munka mégis szükségszerűen a megelőző települési 
viszonyokat és ipari létesítményrendszert állította helyre. Sőt, a szocialista 
iparfejlesztés kezdeti szakasza noha az iparstruktúra átalakítását célozta és 
gyökeresen megváltozott társadalmi-gazdasági, tulajdoni viszonyokra épült 
a meglevő üzemek fejlesztése mellett új üzemeit egy-két kivétellel a már ki-
alakult iparvidékekre és ipari pólusokba telepítette. Az utóbbi évtizedben 
pedig az ipari kapacitás gyors és nagymértékű felfutása lényegesen kibővítette 
az iparosodott települések körét, de új iparvidékeket nem hozott létre, leg-
feljebb a meglevőket tágította, és az ipari pólusok számát és jelentőségét 
növelte. Ezáltal egyfelől tovább fokozódott az általunk tárgyalt korszakban 
kialakult települési adottságok jelentősége, másfelől magasabb szinten érvé-
nyesültek azok a kölcsönhatások, amelyek az iparfejlődés és településfejlődés 
között fennállnak. 
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S Z E M L E 

DR. KECSŐ ISTVÁN 

a h i á n y j e l e n s e g e k s z e r e p e e s v i z s g á l a t a 
a v á r o s é p í t é s b e n 

Sok szó esik a mindennapi életben, de a tudományos irodalomban is az igényekről, az 
elvárásokról, a hiányérzetről stb., egyszóval a hiányjelenségekről. A fogalmak alkalmazása 
azonban sokszor pongyola, és az említett jelenség legtöbbször nem egyezik a fogalom tar-
talmával. A hiányjelenségek fejlődéséről, szerepéről, alakulásáról alig van tudományos 
értékű irodalom. 

A városépítés is használja e fogalmakat, de legtöbbször bizonytalanul ós mellékesen. 
Mindenki azt ért a la t tuk, amit akar, annak ellenére, hogy a hiányjelenségek szabják meg, 
vagy legalábbis meg kellene, hogy szabják a városok tervezését, fejlszetését és prognosz-
t ikáját , akár egy-egy város egészéről, akár városrészekről van is szó. 

A következőkben e témával kapcsolatos gondolatainkat igyekszünk — vázlatos for-
mában — kifejteni, meggyőződésünk szerint ezúton téve szolgálatot a városépítés prob-
lémái jobb megismerésének. 

A hiányjelenségek szemlélete 

A hiányérzet, az igény, az elvárás, a szükséglet rokon — de egymással nem azonos — 
jelenségek. Mind a négy jelenség egyformán hiánytüneteket muta t ugyan, de egymástól 
eltérő megjelenési formában, intenzitásban, minőségi tulajdonságban. Ez a hasonlóság 
és eltérés nemcsak lehetővé, de szükségessé is teszi, hogy a jelenségek egymásból való 
következésének, ugyanakkor eltérésének jellegzetességeit is megállapítva, jelentőségük, 
társadalmi jellegük, szerepük tisztáztassék. Kétségtelen hogy nem azonos fogalmakról 
van szó. 

A hiányjelenségek két szorosan összekapcsolódó aspektusból szemlélhetők. Az egyik 
arcuk a hiányjelenségek érzékelési formájá t , a másik arcuk viszont a hozzájuk tartozó 
kielégülési vágy jelentkezését muta t ja . A két összetartozó és mégis különböző jelenség-
csoport nem mindig jelez — de egymástól való eltérésük mia t t nem is jelezhet — azonos 
tüneteket . A társadalommal szemben támasztot t követelményeik nem azonosak, még-
kevésbé azonos intenzitásúak s így nem is érvényesülhetnek azonos módon. A hiányjelen-
ségekkel viszont szembenállnak a kielégítési lehetőségek, amelyeket mint az ellentétpár 
másik odalán álló tényezőket kell szemlélnünk ahhoz, hogy az ellentétpár mindkét ténye-
zősora tisztázódjék. 

A fogalomtisztázást — mint sorkezdő jelenséggel — a hiányérzettel kezdjük. 

A hiányérzet bizonytalansága 

Valami új , valami változás, valami olyasmi iránti meg nem fogalmazott kívánság, 
amit valami meglevővel kielégíteni, megszüntetni már megfogalmazása hiányában nem 
lehet, először hiányérzetként jelentkezik. Meglevő alat t a létező dologi javakat ért jük, 
a szolgáltatásokat stb., viszont a kielégítés hiánya alatt nem a mennyiségi hiányosságokat 
ér t jük. A hiányérzet t ehá t elsősorban minőségi jelenség. A hiányérzet nem fogalmazható 
meg úgy, hogy az ú j i ránti kívánság hiányérzet formájában avagy hiányérzet alakjában 
jelentkezik, mert a hiányérzetnek nincs formája , sem alakja , bizonytalan, ködös, kör-
vonalazatlan jelenség. A hiányérzet él, létezik, egy egyénben, vagy esetleg egyének 
csoportjában is. A hiányérzetet azonban kielégíteni már azért sem lehet, mer t határozat-
lan, mer t nem állapítható meg, hogy mi is az, ami kielégülésre vár. Tulajdonképpen nem 
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is vár még kielégülésre, hiszen még nincs is meg benne az erre irányuló törekvés. Tudo-
másul venni, kielégíteni ugyanis csak olyasmit lehet (ezt sem biztos hogy ki lehet elégíteni, 
esetleg csak meg lehet kísérelni a kielégítését), ami már tudatosan létezik, kielégülésre 
irányuló konkrét törekvésben is megnyilvánul. A hiányérzet nem ilyen jelenség, nem 
tudatos . 

Az igény megfogalmazása 

H a a hiányérzet határozot tá válik, akkor nemcsak a lényeges változik meg, hanem 
megjelenésének a formája is, és már nem hiányérzetként, hanem igényként jelentkezik. 
Az igény formailag tulajdonképpen nem is más, mint megfogalmazott hiányérzet. Ennél 
azonban lényegileg mégis több, jelentősebb, hiszen az igény a hiányérzettől különbözően 
— mivel már tudatos jelenség — határozot tan jelentkezik, átlépőben van az érzet szfé-
rájából a tudat szférájába. Az igény megfogalmazója — a hiányérzettől eltérően m á r 
határozottan, illetőleg határozot tabban tud ja , hogy mi t akar, mi hiányzik az életmeg-
nyilvánulásainak kielégítéséhez, létezésének teljességéhez. A ködös, elmosódó hiányérzet 
így válik az igény valóságává. 

Az igény azonban csak a megfogalmazója részére válik határozott jellegűvé, csak 
annak a részére az, akiben a hiányérzet keletkezett és akiben ez tudatossá — s így igénnyé 
— is vált. Ez a megfogalmazottság korántsem jelenti azt , hogy az igény kielégítésére a 

megfogalmazója részéről már tudatos törekvés indulna meg. Csak maga a hiányérzet 
vált ugyanis megfogalmazottá, (vagyis igénnyé), de még nem fogalmazódott meg a ki-
elégítés vágya. Már több mint érzet, do egyelőre még csak hajlam, szándók, vagy még 
inkább csak kielégülési óhaj , amely erről az oldalról tekintve alig valamivel haladja meg 
a hiányérzet még olyannyira bizonytalan kielégülési vágyát . Az igény kielégülési óhajá-
nak — legyen az bár egyéni-, vagy csoportvágy — a közösség irányába még nincs meg-
jelenési formája. 

Az elvárás tudatossága, a szükséglet határozottsága 

A hiányjelenségek meghatározott területen jelentkező harmadik fázisa az „elvárás". 
Ez a fázis részben hasonlatos az igényhoz, de csak az egyes társadalmi jelenségek terü-
letén jelentkezik. A hiányjelenségek sora műszaki területen az igények, társadalmi 
jelenségek területén elvárással fejeződik be. Az elvárás e vonatkozásban tehát több mint 
az igény, de még mindig a hiányjelenségek csoportjába tartozik és bár több mint az igény 
és hiányjelenség jellegű, annál mégis tudatosabb ós egyes területeken — mint pl. a tele-
pülés területén — már akt ív követelményként jelentkezik. 

A hiányjelenségek fejlődésének következő fázisa a szükséglet. Ez a jelenség már az 
akt ív és határozott célú, kielégülésre törekvéssel párosult igényeknek (egyes társadalom-
tudományok területén az elvárásoknak) a megjelenési formája . A szükséglet már nem a 
hiány érzetének, hanem a hiány tuda tának jelensége. A szükségletet az igénytől t ehá t 
kielégülésre törekvésének határozottsága különbözteti meg. A szükséglet jórészt elveszítve 
egyéni vonásait már a közösség felé is határozot tá válik, társadalmi jelleget ölt. A közös-
ség általában csak a szükséglet jelentkezése ú t ján értesül valamely új , hiányérzetből 
t ámad t igénynek a megértéséről, valamely ú j kielégülési törekvésről. 

A fejlődés megindulása 

A hiányjelenségek fejlődése tehát a hiányérzettel kezdődik és az igényen (az elváráson) 
á t jut el a szükségletig. Igen ám, de mi a hiányérzet keletkezésének a tényleges kezdő oka, 
miből keletkezik az ú j iránti kívánság. Hiszen a közösség mindig bővében van hiány-
érzetnek, vágyaknak; mi tehát az indítéka annak, hogy ebben a szövedékben olyan hiá-
nyosság, űr támad, aminek érzete, betöltési vágya valami újnak, eddig ismeretlen hiány-
jelenségnek kíván helytadni. 

A hiányjelenségek keletkezésének is van impulzusa. 
U j hiányjelenség keletkezhet azért mer t : 
1. valamely eddigi kielégülési lehetőség elavul, unot tá válik, helyébe valami ú j iránti 

sóvárgás lép, amely kielégülést keres. 
2. A társadalom által nyú j to t t életszínvonal növekedése következtében a kielégítési 

lehetőség nagyobb, mint a szükséglet, a kielégülési törekvésnek eddigi mérete. Ezt a 
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különbséget nem mennyiségi növeléssel, hanem minőséggel, sőt ú j igényekkel k íván ják 
kielégíteni. 

3. Az életszínvonal növekedése a szükségletek kielégítésére minőségileg többet, más t , 
ú jabba t is biztosít, mint amit a szükséglet eddigi megjelenési formáiban keresett , 
így a meglevő szükséglet a mutatkozó kielégítési lehetőség kitöltésére törekedve, ú j 
mennyiségekkel, ú j minőségi kívánsággal jelentkezik. 

4. A technika fejlődése, az életjelenségek változásai, vagy egyéb okok következtében 
olyan ú j f a j t a kielégítési lehetőség támad, amely eddig nemlétező, nem észlelt szükséglet 
kielégítésére alkalmas s ebből a lehetőségből ú j kielégülési vágy t ámad . (Pl. a televízió, 
az ú j építészeti formák, ú j f a j t a bútorok stb.) 

A tényleges kielégítési lehetőség is sőt ta lán a legerősebben — támaszthat t ehá t 
hiányjelenséget. Ebben az esetben nem a hiányjelenséggel kezdődik annak kielégítési 
folyamata, hanem fordítva, a kielégítési lehetőség támaszt ja a hiányjelenséget, vagyis 
az igényt, az elvárást. 

A korszerűség szerepe a fejlődésben 

A hiányjelenségek fejlődósének (hiányérzet-igény-elvárás-szükséglet) egészséges folya-
m a t á t a kiinduló tényező, vagyis a hiányérzet tar talmának életképessége biztosít ja. 
Az életképesség alapját viszont ebben az esetben határozottan a korszerűség ad ja meg. 

Korszerű az a hiányjelenség, amelynek tárgya megfelel a társadalmi-, a tudományos-, 
a műszaki-, a gazdasági- stb. fejlődés irányának. A korszerűség az a jellegzetesség, amely 
a „hiányérzet-igény-elvárás-szüksóglet" folyamatot nem egyszerű formális változássá, 
hanem tar ta lmi fejlődéssé, és az egyes fokozatainak tüneteit tényleges társadalmi figye-
lembevételt kívánó jelenségekké avat ja . A korszerűség tehát az a sajátosság, amely 
a „hiányérzet-igény-elvárás-szükséglet" fejlődés-sor egyes fokozatainak az életképssógét 
adja . 

A fejlődés alakulása 

Nem minden hiányérzet jut el a fejlődés beteljesülését jelentő szükséglet fokozatig. 
Van eset arra, hogy a fejlődés már a hiányérzetnél elvetél, helyesebben szólva a fejlődés 
ebben az esetben meg sem indul, mert hiányzik az életképessége, vagyis a korszerűsége. 
Van eset arra is, hogy a fejlődés az igény fokozatánál megreked, mer t megfogalmazódik 
ugyan a hiányérzet, de nem jut el az aktív kielégülésre való törekvésig, mivel h iányzanak 
ennek minőségi, avagy mennyiségi feltételei. Van persze sűrűn olyan eset is, amikor 
a hiányérzet, a hiányjelenségek fejlődése valamennyi fázisán keresztül hatva ju t el a 
szükségletté válásig. De van olyan eset is, amikor egyik, vagy másik, avagy mindkét 
kezdő fázist átugorva (vagy élet tar tamukat minimálisra rövidítve) lép át a hiányjelenség 
a h iánytudat , vagyis a szükséglet fázisába. 

Nincsen arra sem tapasztalat, sem elméleti feltevés, hogy az állandóan és sűrűn kelet-
kező hiányérzetek sokaságának milyen hányada ju t el a szükséglet fokára, hiszen a kezdő 
fázis, (a hiányérzet) társadalmilag nem aktivált , nem érzékelhető, t ehá t nincs is mennyi-
sége s így nem is mérhető, a befejező fázis (a szükséglet) sokasága pedig olyan terjedelmű, 
hogy az immár mérhetetlen. 

Kétségtelen azonban, hogy az egyidőben létező, meghatározott tartalmi hiányjelen-
ségek száma a fejlődés során csökken, számukat kopta t ja a kielégülési lehetőségekkel való 
állandó súrlódás. A hiányjelenségek egyike-másika a súrlódás során azért kopik le, mer t 
a kielégítésre nincs reményük, avagy azért, mer t kielégülnek, továbbiak pedig egyszerűen 
elavulnak, mielőtt kielégülést találnának. 

A kieső hiányjelenségek helyébe általában ú j f a j t á jú , ú j ta r ta lmú, mennyiségi- és 
többnyire nagyobb számú hiányjelenség lép. Az összes hiányjelenség együttes terjedelme 
a fejlődós során — úgy tűnik— egyre nagyobb lesz. Bizonyosnak látszik azonban, hogy 
a hiányérzetek sokasága (amennyiben mérhetetlen számú tényezők sokaságáról egyáltalá-
ban szó lehet) nagyobb, mint-az igények sokasága. Ami az utóbbit illeti, az nagyobb az el-
várások sokaságánál, ami kétségkívül több a kielégülésre törekvő szükségletek soka-
ságánál. 

A kiszűrésben azonban nemcsak az egyéni ós a társadalmi kielégítési lehetőségek mér-
téke játszik szerepet, hanem az úgynevezett korszerűség változásai is . A hiányérzet erősen 
szubjektív vágyhullámzása feltétlenül többet és mást érez korszerűnek, mint a már többé-
kevésbé objektivált szükséglet hiánytudata . 
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A „hiányérzet-igény-elvárás-szükséglet" jelensógsornak a korszerűséget kifejező 
fejlődése a szükségletben, vagyis a jelenben kulminál, de nem i t t fejeződik be. A „szük-
séglet" állandó jelenség. „Szükséglet" in abstrakto — mint valamennyi szükséglet általá-
nosított fogalmi kifejezője — mindig van, de nem állandó a szükséglet tényleges ta r ta lma , 
hanem időnként változik. H a tehá t a hiányjelenségek sorát fogalmi megjelenésében 
vesszük, akkor az ez irányú fejlődésnek a szükséglet a befejezése. Ha viszont konkrét 
tartalmában tek in t jük a szükségletet, akkor ez csak bizonyos ideig létezik, ereje teljé-
ben kielégülésre törekszik, bizonyos idő elteltével azonban lankad az intenzitása, elenyé-
szik, majd pedig teljesen megszűnik és helyet ad az eddig lappangó igényekből serkent 
ú j tartalmú szükségletnek. 

A korszerűtlenség és a megszokottság 

Miként a fejlődés kezdeményezésében meghatározó tényezőként a korszerűség a d j a 
a döntő energiát ahhoz, hogy a hiányérzet a szükségletig eljusson, úgy a szükségletek 
elhalásában is kell, hogy legyen olyan tényező, amely a kielégülési törekvés intenzitásá-
nak lanyhulását megindítja. A szükséglet elhalásának (e viszonylatban mindenkor csak 
a szükséglet létezésének időtar tamát értve) kezdeményező tényezője a szükséglet kor-
szerűtlenné válása, 

A fejlődési folyamat szempontjából tekintve első megközelítésében az a h iánytudat 
a korszerűtlen, amely rövidebb-hosszabb ideig korszerű volt ugyan, de valamely okból 
elavult, vagy uno t t á , divat ja m ú l t t á vált. Az unalom ós a divat ós általában a pszichológiai 
tényezők jelentőségét a hiányjelenségek alakulásában tagadni aligha lehet. Kivá l tha t j a 
a korszerűtlenségnek ezt az a lakzatá t valamely ú j , az eddigit helyettesítő ós így azt fel-
váltó szükségletnek a fellépése is. 

A korszerűtlen azonban nemcsak az lehet, ami már megvan és avulóban van. Kor-
szerűtlen ugyanis az olyan ú jonnan keletkező hiány jelenség is, amely nem fekszik a fej-
lődés vonalában, nem szolgálja a jövőt. Ideig-óráig az ilyen hiányjelenség szükségletté is 
formálódhat, sőt kielégülést is találhat , hiszen maradi törekvések minden társadalom 
életében több-kevesebb mértékben érvényesülnek, ezek azonban nem követelhetnek 
maguknak társadalmi elismerést. 

A szükséglet korszerűtlenségének természetes kialakulása jelentősen különbözik az 
újonnan képződő korszerűtlen szükségletektől. Míg ugyanis az első a fejlődési folyamat 
fázisa, amely a korszerű szükségletből folyamatosan változik á t korszerűtlenné, s így 
egy ideig tovább él, a másik az ezen a folyamaton már régen tú l ju to t t , már régen elavult 
szükségletet k ívánná feltámasztani, ú j életre kelteni. 

A korszerűtlenség bármelyik változatát vesszük is figyelembe, kétségtelen az, hogy a 
valóságban a korszerű ós korszerűtlen hiányjelenségek mindig vegyesen léteznek, hiszen 
a tudatban, az elavult, hosszú ideig mint megszokottság ól tovább. 

A megszokottság az egyik legerősebb tényezője a szükséglet létezésének, továbbélésé-
nek. A megszokottság érvényesülése nélkül sokkal gyorsabb lehetne a szükséglet forgási 
sebessége. 

A korszerű és korszerűtlen szükségletek egyidőben való jelentkezésének mértéke, 
egymáshoz viszonyított aránya jórészt a megszokottság, jórészt azonban — ha nem is 
teljességében — az életszínvonal függvénye. Minél magasabb az életszínvonal, annál kor-
szerűbbek a szükségletek. Minél alacsonyabb az életszínvonal, annál hosszabb ideig él a 
régi, a megszokott szükséglet. 

A korszerűllenedés speciális indítéka 

A korszerűtlenné válás jellegzetes okai mellett a tényleges szükségletet a körülmény is 
elsorvaszthatja, ha kielégülési törekvése állandó ellenállásba ütközik, tartósan hiányzik 
kielégítési lehetősége. A ,,korszerűtlen"-né válásnak ez a speciális alakzata azt m u t a t j a , 
hogy a korszerűség elenyészésóben nemcsak az avulás, hanem a kielégítési lehetőség, 
vagyis az ellentétpár másik oldalán álló tényező is szerepet játszik. A korszerűtlenségben 
megnyilvánuló jövő ígérete, vagy tagadása tehát a kielégítési lehetőség oldaláról is érvé-
nyesülhet. Ilyen esetben ez a pseudó-korszerűtlenség a szükségletet ugyan elnyomja, 
de mint hiányjelenséget nem szüntet i meg, hanem csak visszaszorítja a szükségletnél 
kevésbé akut fokozatra, az igény vagy elvárás szintjére. Viszont, ha a kielégítési lehető-
ség hiányának nyomása megszűnik, akkor az igény újból szükségletté válik, fe l téve 
persze azt, hogy időközben nem avult el, nem vál t korszerűtlenné. 
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A korszerűtlen korszerűség 

A korszerű hiányjelenség a jövőt szolgálja — erről már esett szó. Nem tisztázott 
azonban az, hogy a jövőnek — s így a korszerűségnek — mi az időmér teke. A szükség-
let korszerűsége a jelenben ha t . (A tudomány s így a településtudomány nem ismer 
jelent, mert áll í thatjuk, hogy jelen voltaképpen nincs is, csak múlt és jövő. A jövő a jelen 
fogalmi körében valósul meg, de már a megvalósulás időpontjában múl t t á — közelmúlttá 
válik. A jelent tehát a továbbiak során ebben az értelemben használjuk.) 

A jelen elbírja a jövő ígéretét, de csak a jelenhez közvetlenül csatlakozó, a jelenből 
kiinduló jövőét, nem pedig a távolbaveszőét. Már pedig a távolabbi jövőnek a szükség-
lete is jelentkezhet a jelen kielégülési törekvéseiben. (Pl. csupa összkomfortos lakás, 
mozgatható válaszfalak, nagy zöldterületek a városon belül, teljes szanálás stb.) Ez a kor-
szerűség is „korszerűtlen", de ellenkező értelemben, m i n t a múlt feltámasztására törekvő 
korszerűtlen szükséglet. Míg ugyanis a múlta t fel támasztó szükséglet nem tekinthető 
társadalmi elismerést érdemlő jelenségnek, addig a távolabbi jövőt szolgáló hiányjelen-
ségre, vagyis arra, ami csak a jelenben vagy a közeljövőben „korszerűtlen", társadalmi-
lag már fel kell figyelni, hiszen korábban, vagy későbben ez vált vagy válik korszerűvé, 
vagyis társadalmilag kielégítővé. 

A fejlődés menete 

Tulajdonképpen m á r a hiányérzetre is fel kellene figyelni, ha lehetne, ha észlelhető 
lenne, ha megállapítható lenne, hogy mikor van szó csupán egyéni természetű és mikor 
közösségi jövőjű hiányérzetről. Az igényt (az elvárást) azonban megfogalmazottságából 
következőleg már fel lehet ismerni és megállapítható róla az, hogy korszerű-e, a jelent 
túlhaladó jelentőségű-e, vagy esetleg elmaradott-e. Ez annál fontosabb, mert a távolabbi 
jövőre irányuló korszerűségnek megfelelő hiányjelenségi szint általában amúgy sem a 
szükséglet szintje, hanem inkább az igényé. Mivel pedig a ma igénye lesz a holnap szük-
séglete, azért a jellemző tüneteket (a korszerűséget, vagyis a jövendő jeleit) már az igény 
feltűnésekor kell szemügyre venni, vizsgálni. A szükségletnek a kielégülésre irányuló 
törekvéseit tehát már csírájában, igény alakzatában kellene felismerni ahhoz, hogy tény-
leges jelentkezésükkor kielégíthetők legyenek. 

A hiányjelenségek fejlődósvonalát t ehá t a korszerűség és a korszerűtlenség determi-
nálják. A fejlődésvonal általános sémája; 

hiányérzet (távoli jövő szükségletének sejtése); 
igény (a távoljövő ígérete); 
elvárás (a közeljövő kívánsága); 
szükséglet (a „ je len" szolgálata): 
passziválódó szükséglet korszerűtlenné válás alakzata (félmúlt); 
elavult szükséglet (befejezett múlt). 
Az egyes fejlődési fázisok konkrét tar talmának hiánya következtében nincsen ar ra 

sem mérték, sem adat , hogy a fejlődés egyes fokozatai között mennyi ideig tar t a fejlődés 
ú t j a . Feltehető azonban, hogy amiként előrehalad a fejlődési folyamat, úgy gyorsul is. 
A hiányérzettől — feltehetőleg — hosszabb út , időtar tam vezet az igényig, mint az 
igénytől (az elvárástól) a szükségletig. Ugyanakkor azonban az is valószínűnek látszik, 
hogy a hiányérzetek sűrűbben keletkeznek és ha életképtelennek bizonyulnak, akkor 
sűrűbben és könnyebben enyésznek is el, mint az igények, ezek pedig gyorsabban, min t 
az elvárások, amelyek pedig gyorsabban, mint a szükségletek. 

A hiányérzet esetében ugyanis a bizonytalan körvonalak könnyen alakulnak, könnyeb-
ben is foszlatlak, eltűnnek és könnyebben adnak helyet ú j f a j t a bizonytalanságoknak. 
Az igényeket (az elvárásokat) már tartósabbá teszi megfogalmazottságuk, ami — mint 
minden megfogalmazás — egyúttal némi időállóságot biztosít részükre. Az életképesség, 
illetőleg az életképtelenség tényezője jelentkezik. 

A szükségleteknél viszont ú j tényező jelentkezik: a megszokottság, amely a többi 
fázis időtényezőinél állóképesebbnek tűnik. Idővel azonban a szükséglet idejét múlha t ja , 
megszűnhet, a megszokottság elmúlhat, á tadha t ja helyét ú j feltörekvő szükségleteknek. 

Természetesen ez a folyamat nem egyenlő ütemű valamennyi jelenség esetében, van 
eset arra, hogy villámgyorsan fu t le a fejlődés, helyesebben szólva ebben az esetben a vál-
tozás (például divattermékek esetében). Van pedig lehetősége a nagyon hosszútávú 
folyamatnak is (pl. az építészetben). A fejlődés időtar tama persze tisztázásra vár, hogy 
milyen időtartam tekinthető rövid időnek és milyen hosszú távnak. Azt tételezhetjük fel, 
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hogy az időtartam terjedelme a szükséglet természetétől, a felhasznált mennyiségtől, 
az életszínvonal nagyságától függ. Rövid távnak az egy éven belüli változás tekinthető 
(pl. divat), hosszútávnak viszont 100 év (az építészet). E két határ között érvényesül 
a megvalósult hiányjelenségek köre. Természetesen ezek az időtartamok nem határozot-
tak. A divat általában használhatat lanná fejlődhet egy év a la t t is, de használható kis 
körben 1 éven belül, nagyobb körben több évig. A hosszútávra emelt épület pedig hosszabb 
időre is létezhet, de már rövid idő alat t is rekonstrukcióra kerülhet. 

A hiányjelenségek szubjektivitása 

Míg a fejlődés a hiányérzet határozatlanságától, az igény körülírtságán keresztül, 
a szükséglet teljesen határozott kielógülési törekvéséig, vagyis a jövőtől a jelenig eljut, 
ezen az úton járva a hiányérzet nemcsak átalakul, nemcsak fokozatosan a terjedelméből, 
hanem fokozatosan a szubjektivitásból is veszít. 

A hiányérzet ugyanis — mint bármi más, ami megfogalmazatlan — határ ta lan és 
ennek megfelelően (de ettől függetlenül is) teljesen egyénhez kötöt t (mégha több egyéb-
ben ós egyidőben jelentkezik is), szubjektív jellegű jelenség. 

Az igény már határozot t — tehát a ha tá r ta lan hiányérzethez viszonyítva vesztett 
az eladdig teljesen formátlan terjedelméből — és ezzel kevésbé szubjektívvé is vált . Minden, 
amit körvonalazni, lehatárolni, megfogalmazni kell és lehet, az veszít a határ ta lanság 
korlátlan, fantáziadús szubjektivitásából. 

Amikor az igény szükségletté válik ós kielégülésre törekszik, akkor már konkrét célja 
is van, tehát pontosabbnak, határozot tabbnak kell lennie az igénynél. A szükséglet, 
éppen mert ismeri már a célját, többé-kevésbé tárgyiasul, vagyis szubjetivitásának az 
eddigi mértékéből is veszít. 

A hiányjelenségek szubjektivitása sok vonatkozásban érvényesülhet. Megjelenhet 
a hiányjelenségek számában, tar ta lmában, a kielégülési törekvés mennyiségi vonatkozá-
saiban, a kielégülés érzetének fokában és még sok egyéb tünetben. A hiányjelenségek fej-
lődése során mindezekben a szubjektív tünetekben változás történik. Márpedig ahogy 
a hiányjelenség a szubjektivitásból veszít, úgy elhalványodik egyéni mivolta is, társa-
dalmi jelleget ölt. 

A jelenségek egyéni vagy társadalmi jellege 

így a „hiányérzet-igény-elvárás-szükséglet" jelenségsorban a hiányérzet még erősen 
egyéni jellegű és ha szélesebb körben jelentkezik is, akkor is csak egyéni módon demonstrá-
lódik. Az igény az egyéni alapvonása mellett is lehetséges — és gyakran ez a helyzet —, 
hogy általánosabb érvényű, nagyobb megjelenési körre (több egyénre) te r jed ki, s már 
csoportjelenségként is sűrűn észlelhető. A szükséglet egyéni jellege legtöbbször viszonylag 
minimálisra zsugorodik, ugyanakkor mint jelenség már széleskörű elterjedési!, sőt általá-
nos is lehet, de mindenképpen társadalmi érvényű. 

A folyamatnak ez a menete azonban nem törvényszerű. Bizonyos tar ta lmú hiányjelen-
ségek esetében a folyamat fázisainak mindvégig egyéni marad a jellegük, avagy az egyé-
neknek csak kisebb körére terjednek ki (pl. az utazás). Ez a körülmény függ az igényeknek, 
de még inkább a szükségleteknek a természetétől, értve ez alat t azt, hogy a szükséglet 
korszerű-e, továbbá tömegszerű jelenség-e. H a ugyanis a haladást szolgáló, avagy tömeg-
szerű a szükséglet, akkor — ha egyéni jelleggel indul is — előbb, vagy utóbb általánossá 
válik, társadalmi jelleget ölt. H a azonban exkluzív (kis körre terjedő) természetű, akkor 
bármilyen irányzatú — maradi, vagy haladó — legyen is a jelenség, jelentkezési módja 
csak egyéni lehet. 

Következik ebből a megállapításból az is, hogy ami korszerűtlen, az mindvégig egyéni-
nek tekintendő, mégha széles körökre ter jed is ki. Egyéni hiányjelenség lehet az is, amikor 
a szükséglet bár korszerű, de a távolabbi jövőt szolgáló. A fejlődés a közeli perspektívák-
ból a messze távoli jövőre ível. A társadalmilag elismert szükségletek korszerűsége a mát 
jelenti, esetleg a holnapot is, de nem jelentheti — legalábbis társadalmi elismertség szem-
pont jából — a messze jövendőt, a holnaputáni , amire irányuló szükséglet csak egyéni 
jelleggel érvényesül. 
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Kielégülési törekvés és kielégítési lehetőség 

A hiányjelenségek, (különösképpen a szükséglet) egyéni jelentkezése, vagy csoportos 
ellege s így társadalmi elismertsége elsősorban a kielégítési lehetőség szempontjából 

döntő . A társadalmi elismertség a szükséglet kielégülési törekvésének is elfogadása, a ki-
elégítési lehetőségeknek a biztosítása, illetőleg az erre szolgáló jogosultnak az elismerése. 
A társadalmi elismertség természetesen nemcsak a tömegszerű, hanem az egyéni szükség-
letekre is ki kell ter jedjen, ha a szükségletek korszerűek. Bizonyos mértekig azonban 
érvényesülnie kell az avuló korszerűtlen (a félkomfortos lakás), valamint a jövőre irá-
nyuló s csak a jelenben korszerűtlen szükségletekre is (pl. egyvágányú vasút). 

A szükségletek tar ta lma — mint bármiféle emberi törekvés ta r ta lma — társadalmi 
elismertsége esetében és objektiváló jellege mellett muta t szubjektív vonásokat is, 
aminek következtében kielégülésre törekvésük rendszerint tágabb területű (változato-
sabb), nagyobb mére tű (mennyiségileg), mint a vele szemben álló kielégítési lehetőségnek 
a területe, mérete. Egyszóval több és nagyobb mennyiségű a kielégülési törekvés, min t 
amennyi annak a kielégítési lehetősége. 

E szembenállás, illetőleg feszültség egyrészt a kielégülési törekvés szubjektivitásából, 
másrészt a kielégítési lehetőség, a rendelkezésre állás rideg objektivitásából (nem alakít-
ha tó a termelés olyan gyorsan, mint a szüskóglet megkívánná, az életszínvonal nem teszi 
lehetővé egyes szükségletek érvényesülését stb.) származik. 

Természetesen ez a szembenállás nem feltétlen szükségszerűség, de dinamikus, változó, 
alakuló, fejlődő társadalmakban gyakori, mert ilyenkor a kielégülési törekvés sűrűn 
változik és á l ta lában mindig előtte jár a kielégítési lehetőségnek. 

A szükséges és a lehetséges feszültsége 

A „szükséges" és a „lehetséges" egymáshoz viszonyított feszültsége mindkét oldalról 
egyaránt kiindulhat. Az egyik oldalon a kielégülésre törekvés lehet (az egyénre, csoportra, 
esetleg a társadalom egészére terjedően) a sa já t lehetőség mértékén felül szubjektív, 
tú lzot t mennyiségi vagy minőségi kielégülési vágy-tartalommal tel í tet t . 

A kielégítési lehetőség oldaláról viszont olyan indokolatlan szűkösségek mutatkozhat-
nak , amelyek a kellő önmórsókletű kielégülési törekvéseknél is szorosabbak. 

H a pedig nem a szükséglettel, hanem az annál jóval szubjektívebb igénnyel, annak 
tar talmával ál lnának szemben az előbbivel egyazon mértékű kielégítési lehetőségek, akkor 
közöttük a feszültség — éppen az igény nagyobb szubjektivitása következtében még 
nagyobb lenne, min t a szükséglethez viszonyítás. Ez utóbbi feltételezés azonban csak 
elméleti jellegű, a feszültség különböző viszonylatának mértékkülönbségeit és okát mu-
t a t j a . Az igény és a kielégítési lehetőség között ugyanis feszültség nem is támadhat , hiszen 
az igényben még nincs konkrét kielégülési törekvés, hanem csak szándék, amely m á r 
kialakulatlansága miat t sem kerülhet feszültségi viszonyba a tényleges kielégülési lehető-
ségekkel. 

A szükséglet kielégülési törekvései és a kielégítési lehetőségek általában sohasem lehet-
nek teljesen egyensúlyban. A szükséglet még elég erősen szubjektív alapozású, mindig 
tar talmaz vágyakat , a vágyak pedig határtalanok. A lehetőség viszont objektív valóság, 
melynek határozot t tartalma, kerete van. 

Szükséglet vagy kereslet 

A feszültség intenzitásának elbírálása során nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy 
feltevésünkben a kiegyenlítetlenség egyik oldalán a szükséglet kielégülési törekvése, 
vagyis a vágyakkal, szubjektivizmussal többé-kevésbé még telített mozzanata áll, nem 
pedig a kereslet. A kereslet ugyanis nem azonos a szükséglettel és ennek kielégülési 
törekvésével. A kereslet a szükséglettől különböző, ós ahhoz viszonyítva többé-kevésbé 
automatikusan korlátozott kielégülési törekvés, ami t rendszerint az egyéni jövedelmek 
mindenkor ado t t kerete fékez le. 

Közrejátszanak azonban a szükségletnek keresletté szelídülésében a kielégítési lehető-
ségek adottságai is. Már említettük, hogy a kielégülési lehetőségek megjelenési módja , 
tar ta lma, mennyisége befolyásolja a szükségleteket ós az igény szintjére nyomhat ja 
vissza azokat. Ezek a szükségletek már meg sem jelennek a keresletben, s ha jelentkez-
nek is, némi várakozás után elhalványulnak. A kereslet tehát már csökkent kielégítési 
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törekvéssel jelentkezik, amely csökkenés rendszerint a szükségletnek már több emlí tet t 
szubjektív mozzanata terhére következik be. 

Ilyen formában képzelhető el az egyének, közösségek életének különböző viszonylatai-
ban a kereslet méreteiben jelentkező szükségletnek és a kielégítési lehetőségnek a kiegyen-
lítettsége. 

A szükséglet változó jelenség. A kereslet is változó (ebben a jelenségben is bőven van 
szubjektív mozzanat), esak kevésbé, mint a szükséglet. A kereslet állandóbb természetű. 
A kereslet reálisabb, mint a szükséglet, inkább figyelembe veszi az adottságokat, még-
pedig nemcsak a saját jövedelméből következőket, hanem a meglevő kielégítési lehető-
ségekből adódókat is. 

Akárcsk a szükséglet, úgy a kereslet is m u t a t korszerű és korszerűtlen tüneteket , de 
nem a szükségletekkel azonos vegyítésében. A keresletben viszonylag több a megszokott-
ság, mint a szükségletben. A szükséglet dinamikusabb, jelentősen közelebb van a kor-
szerűhöz, min t a kereslet. A szükséglet szerteágazóbb, választékilag dúsabb, min t a 
kereslet, amelyet erősen befolyásol a rendelkezésre álló kielégítési lehetőség. A szükséglet 
mennyiségileg bővebb, ki ter jedtebb, mint a jövedelmi viszonyokra épülő kereslet. A szük-
ségletben több a jövőre néző fantázia s így több a jövőre muta tó szolgáltatásokra, termé-
kekre stb. törekvés, mint a jövedelmi viszonyokat és kielégítési lehetőségeket figyelembe 
vevő keresletben, amelyben az elsőrendű szükségleteknek dominánsabb szerepük van. 
A szükséglet a jelen — a kereslet pedig a jelenben a ma. Ennek következtében a keres-
letben a korszerűség elve sok területen csak a divat a lakjában deklarálódik. 

Miután pedig ily módon, a szükséglet inkább muta t j a és szolgálja a jövőt, mint a ke-
reslet, ezért további vizsgálódásunkban is a szükséglet viszonylatait tárgyaljuk. 

A szükséglet, vagy a lehetőség dominanciája 

Visszatérve tehát a szükséglet —lehetőség feszültség viszonylatára, kérdés, hogy 
a szembenállásban melyik jelenség a dominánsabb jelentőségű: a szükséglet-e, avagy 
a lehetőség. 

Ennek a kérdésnek tulajdonképpen azt kell tisztáznia, bogy a szükséglet jelentkezésé-
nek méreteihez kell-e a kielégítési lehetőségnek igazodnia, avagy pedig a kielégítési 
lehetőség minősége, terjedelme szabja-e meg a szükséglet kielégülési törekvéseinek alkal-
mazkodási kötelezettségét. 

Mielőtt e kérdésekre választ keresnénk, tisztázni kell a kielégülési törekvés és kielégí-
tési lehetőség megjelenési módjá t , körülményeit. 

A szükségletek megjelenési módja és társadalmi elismertsége 

A szükségletek kielégülési törekvései nem absztrakt jellegűek, hanem konkrét való 
ságukban jelentkeznek az életben. A szükségletek valami tárgyi , eszmei, szellemi stb. 
dologban talál ják meg kielégülési törekvéseik célját. Hiánytuda tuk mindig a materiális 
világ valóságára irányul. A szükségletek ezirányú törekvése nagyon változatos, még akkor 
is, ha nem egyéni, hanem tömeges, társadalmi méretű a megjelenésük. 

A szükségletekenek van: 

fontossági-rendjük, ami körülményektől, életszínvonaltól, egyéni hajlamoktól függ. 
A lakásszükséglet, az élelemszükséglet, a ruházkodás szükséglet, a fizikai és szellemi élet-
fenntartási szükséglet alapvető fontosságúak, állandóan megvannak, de a szükség-
letek volumenében hol kisebb, hol nagyobb szerepet játszanak aszerint, hogy a társa-
dalom külső körülményei és az egyének belső adottságai miként alakulnak, vál toznak; 
minőségi-rendjük, vagyis ugyanazt a materiális szükségletet ilyen vagy olyan minőségű, 
eszmei fokozatú valósággal lehet esak kielégíteni aszerint, hogy ki, mit kíván körül-
ményeinek adottságai alapján; 
mennyiségi-rendjük. A kielégülési törekvések különféle méretezésűek aszerint, hogy 
ki, mennyivel véli kielégíthetőnek — sajá t körülményei a lapján — e szükségletet; 
terjedelmi-rendjük, aszerint, hogy tömegszerűek vagy egyéniek-e kielégülési törek-
véseik ; 
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korszerűségi-rendjük, aszerint, hogy a hiánytudatuk mennyire ta r ta lmaz korszerű, 
maradi, vagy távol-előremutató elemeket. 
A szükségletek hiánytudata csak akkor szűnik meg, ha fontosságrendjük, minőség-

rendjük, mennyiségi rendjük, terjedelmi rendjük és korszerűségi rend jük társadalmi 
elismertségre talál. A társadalmi elismertség azt jelenti, hogy a szükségletek e valamennyi 
viszonylatát tar talmazó kielégülési törekvések a kielégítést szolgáló tényezők részéről 
elfogadást nyertek, t ehá t immár keresletté válhatnak és ilyen formában kielégülési 
lehetőséget találhatnak. 

A szükségletek társadalmi elismertsége sok körülmény függvénye. E körülmények 
túlnyomó része objektív jellegű: termelési adottságok, gazdasági helyzet, fejlesztési 
lehetőségek, népgazdasági célkitűzések, társadalmi irányzatok stb. tárgyi szempontok 
befolyásolják. Ugyanakkor — bár a szükségleteknél történő érvényesülésüknél jóval 
kisebb mértékben — szubjektív tényezők is érvényesülhetnek. A szükségletek elismerése 
emberek állásfoglalásán is múlik ós az emberi szempont ok sohasem nélkülözik a szubjek-
t ív elemeket. 

A társadalmi elismertség azonban még korántsem fejezi ki azt az állapotot, hogy a ki-
elégítési lehetőség mindig és mindenki viszonylatában tényleges kielégülést biztosítana. 
A társadalmi elismertség elismerést, lehetőséget, negatíve pedig a szembenállás tagadását 
jelenti, tehát azt, hogy a társadalom nem áll tartózkodóan, vagy éppen ellenségesen a 
szükségletekkel szemben, hanem igyekszik azokat (respektive a kereslet kereteiben jelent-
kezőket) teljességükben kielégíteni. Igen ám, de ez a törekvés nem mindig sikerül. 

A kielégítési lehetőségek oldala és terjedelme 

A teljes kielégítési lehetőség — ha ilyen állapotról egyáltalában beszélhetünk — általá-
ban ú j abb szükségleteket kelt, megváltoztat ja a szükségletek fontosság-, minőség-, 
mennyiség rendjót, más szükségleteket tesz fontosabbakká, emeli a minőségi és növeli 
a mennyiségi kívánalmakat. A terjedelmi-rend vonalán fokozza az egyéni jellegű kielégü-
lési törekvéseket, a korszerűségi-rend viszonylatában fokozza a távolabbi jövőre irányuló 
h iánytudat jelentkezését. 

Általában a „ te l jes" kielégítési lehetőség gyorsí t ja a „hiányérzet-igény-elvárás-
szükséglet"-folyamatot és egyre több igényt emel a szükséglet szintjére. A kielégítési 
törekvések és a kielégítési lehetőségek egymással versenyben vannak. 

A kielégítési lehetőségek azonban — mint már említettük is — nemcsak serkentőleg, 
hanem sorvasztólag is hathatnak a szüksgéletekre. Olyankor következik be az a 
negatív hatás, ha a társadalmi elismertség s így a kielégítési lehetőség nem terjed ki 
valamennyi szükségletre, annak minden rendű, rangú megnyilvánulására. Ez a sorvasztó 
hatás lehet fejlesztő jellegű, olyan esetben, ha például maradi jellegű szükségleteket nem 
ismer el, nem elégít ki, feltéve azonban azt, hogy ugyanannak a h iánytudatnak más 
korszerű jellegű kielégítési lehetőségét biztosítja. Ilyenkor tehát a kielégítési lehetőség 
hiánya nem a szükségletet nyomja el, hanem csak annak maradi fo rmájá t , feltéve termé-
szetesen azt, hogy a hiánytudatban és a kielégítési lehetőségben a „ m a r a d i " fogalom értel-
mezése azonos, vagy legalábbis egymáshoz közeleső tartalmú. 

H a azonban a kielégítési lehetőség nem ilyformán változtatja meg a szükségletet, ha-
nem a társadalmi elismerés nem találkozik a szükséglettel, akkor a sorvasztó hatás érvé-
nyesül. 

Szükséglet vagy kielégítési lehetőség 

A szükségletek ós a kielégítési lehetőségek nyilvánvalóan ellentétpárok, és így szorosan 
kapcsolódnak egymáshoz. Kielégülési törekvés és kielégítési lehetőség egymást keresik, 
egymást feltételezik. Az egymáshoz kapcsolásban azonban van intenzitás különbség. 
Elméletileg ugyanis elképzelhető, hogy — általánosságban és konkréten — kielégülési 
törekvés ideig-óráig létezzék kielégítési lehetőség nélkül (pl. ostrom esetében is vannak 
iparcikk-, élelmezési-, kulturális, s tb. kielégülési törekvések adekvát kielégítési lehető-
ségek nélkül). 

Nehezen feltételezhető viszont az, hogy kielégítési lehetőség ál ta lában (konkrét elő-
fordulást i t t nem nézve) léteznék kielégülési törekvés nélkül (pl. ha volna minden, de 
semmiben sem lenne szükséglet). 
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A szükségleté a primátus 

Valamennyi változat a r ra muta t , hogy a kielégítési törekvések és a kielégítési lehető-
ségek állandó küzdelmében a szükséglet (gyakrabban ennek szűkebb és akut megjelenési 
formája: a kereslet) a kezdeményező tényező. A szükséglet elsődlegesebb megjelenési 
formájú jelenség, a jövő fejlődésót inkább meghatározó jellegű, az emberi törekvéseket 
szubjektív elemei segítségével jobban kifejezi, mint a vele szemben álló, az objektív s így 
merevebb kielégítési lehetőség. 

Következik mindebből, hogy a kielégülési törekvések ós a kielégítési lehetőségek 
viszonylataiban a szükséglet a kezdeményező tényező és a kielégítési lehetőségnek minő-
ségben, mennyiségben — az említett módosító kautélák fenntar tásával — elsősorban 
a szükséglethez kell igazodnia. 

A VÁROSÉPÍTÉSBEN J E L E N T K E Z Ő I G É N Y E K 

Szükségletről vagy igényről beszéljünk-e a városépítésben. H a mennyiségről szólunk, 
akkor feltétlenül szükségletről kell beszélnünk, mert ez egynemű fogalmat foglal magában. 
De ha a városépítés megvalósításának körülményeit vizsgáljuk, azt pl. hogy a városépí-
tés lakóházakban jelentkezik, a lakások házcsoportokban, a házcsoportok városrészek-
ben, — amely nem foglalja magában a zöldterületeket, u t aka t , tereket stb. — akkor 
ennek sokféle követelményében igényről szólhatunk. 

Az igényeknek a városépítésben betöltött szerepük vizsgálata során megállapításunk 
az, hogy az igény semmilyen megnyilvánulási területen, de legkevésbé talán a városépí-
tésben nem homogén természetű. Az igény tartalma, megnyilvánulása a személytől, 
a tárgytól, az időtől és a helytől függ, de függ még sok, az előbbieknél kisebb jelentőségű 
létezési tényezőtől is. A létből fakadó tuda t az igény megnyilvánulásaiban pregnánsan 
érvényesül. 

A személyi tényező érvényesülése 

A lakosság heterogén összetételű, következésképpen az igény is heterogén természetű 
hiányjelenség. Nincs egységes igény. A városépítés irányában támasztott igények sok-
rétűek, s aszerint alakulnak, hogy a lakosság mely rétegéről, csoportjáról van szó. Az igé-
nyek kialakulási folyamata nagyjából azonos. Az igény valóságelemek kombinációjából 
alakul, s ezt az ugyancsak valóságelemekkel táplált fantázia módosítja, az egyének 
mindenkori érdeke és lehetősége pedig befolyásolja. Az így kialakuló városépítési igény 
nem biztos, hogy korszerű, haladó-irányú lesz, márpedig a hiányjelenségek érvényesülés-
képességének, társadalmi elismertségének a korszerűség a bázisa. 

A heterogén hiányjelenségek kialakulásával részletesebben kell foglalkoznunk. Mielőtt 
azonban ezt megtennők, vissza kell térnünk a heterogén hiányjelenségek megnyilvánu-
lására. Kétségtelen, hogy az igény annyiféleképpen jelentkezik, ahányan csak megfogal-
mazzák. A lakosság nem minden tagja fogalmazza meg a maga igényét. Az igényt 
képviselő lakosságcsoport t ag ja i között mindig akadnak olyan személyek, akik a többi 
tag helyett — nem mindig helyesen — kifejezik, megfogalmazzák és vannak — ez a 
többség — olyanok, akik a m á r mások által megfogalmazott igényt több-kevesebb módo-
sulással elfogadják, magukénak vallják. Természetesen az igény megfogalmazója nem 
ezzel a feladattal megbízott személy, sőt valószínűleg nem is egy, hanem több személy. 

Az igények személyi tényezője jórészt csoportokban jelentkezik. Más például a József-
város népességének városépítési csoportigénye, mint a Vízivárosé, és ettől is különbözik 
a Lipótvárosé, Újpesté stb., de a nagy csoportokon belül vannak kisebb-nagyobb igényt 
formáló csoportok is. így más a földszintes házakban lakók csoportigénye, mint a magas 
házakóban, más falun ós más városban, s így tovább, hosszú sorban sorolhatók fel a külön-
bözőségek. 

A városépítéssel kapcsolatos lakossági csoportigényektől eltér a tervezőmérnökök város-
építési csoportigénye. Természetesen az építészek között is vannak egymástól különböző 
csoportigények. Ezekben azonban a népességi csoportigényektől eltérően kisebb szerepük 
van a létező világ ismert tényezőinek, viszont lényegesen nagyobb a fantázia szerepe, 
amihez a valóségeíemek egyéb tényezői is igazodnak. Az építészek csoportigényei egymás 
között homogénebbek, mint a lakosság ezirányú állásfoglalásai. 
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A lakosság városépítési igényének alakító tényezői 

Azt állapítottuk meg, hogy a lakosság városépítési igénye jórészben valóságelemekből 
alakul, ami t egyes vonatkozásokban a fan táz ia és egyéb tényezők módosítanak. A város-
építés valóságelemei — többek között — m á r létező épületek, amelyek lehetnek kor-
szerűek, avulóban levők, vagy teljesen korszerűtlenek. A valóságelemek e változatossága 
azonban nem összességében érvényesül, hanem abból a lakosság igényt fromáló csoportja 
válogat, mégpedig a megszokottságának, ízlésének, érdekeinek, lehetőségeinek s egyéb 
személyi és társadalmi adottságainak megfelelően. 

Az első szelektív tényező, hogy a lakosság csoportigénye nem valamennyi meglevő 
és bárhol levő valóságelemet olvasztja magába, hanem csak azokat, amelyeket ismer. 
Márpedig nem mindegyiket ismeri, sőt nem is ismerheti, mert a meglevő települések 
általában telítettek avuló vagy más, korszerűtlenné vált építményekkel. í g y a lakossági 
csoportigónyek valóságelemét általában a környezetükben létező építmények szolgáltat-
ják. 

Az ily módon keletkező valóságelemek másik szelektív tényezője a megszokottság, 
mely jelentkezhet architektúrában, települési helyben, épületmagasságban, alaprajzban 
és még sok egyéb tényezőben, amelyek mindegyike döntő módon befolyásolhatja a csoport-
igény kialakulását . A megszokottság az a tényező, amely a csoportigény kialakulásában 
az egyéni módosító ha tás t érvényesíti. 

A valóságelemekből szelektál az ízlés is. Az ízlés azonban nem minden esetben egyéni 
eredetű, hanem gyakorta előző korok ízléséből táplálkozik. Az épület megtervezése során 
a lakosság jó részének csoportigénye szerint, az ízlés szelekciójának megfelelően utánozni 
kellene az előző korok élenálló társadalmi rétegeinek házát , lakását, berendezését, s tb. 
így u tánoz ta sok esetben a falusi ház a nemesi kúriát, a zöldövezetben épülő családi ház, 
nyaraló a tornyos kastélyokat, a városi ház a palazzókat, stb. A lakosság ízlése t ehá t 
nem mindig a jelenben, s még kevésbé a jövőben talál ja impulzusát, hanem gyakorta 
a múl tban . 

A lakosság városépítési csoportigényének kialakításában irányadó szerepe van még 
a példaadásnak és a fantáziának is. Egy ik példaadó tényezőként tekinthető a csoport-
igény megfogalmazója, amiről már fentebb szóltunk. Ez azonban nem valódi példaadás, 
hanem csak közvélemény-kialakítás, amely nem példával, hanem véleményformálásának 
intenzitásával, vagy szuggesztivitásával ha t . 

A jelen és a jövő igénye 

Ha a lakosságnak az épülettel, lakással, településsel stb. kapcsolatos igényképző motí-
vumait végigvizsgáljuk, akkor úgy tűnik, bogy a jelen igénye e viszonylatokban általában 
a múltból táplálkozik és nem biztos, hogy haladó természetű, korszerűbb célokat szolgál. 

Az építkezés azonban csak kisebb részben szolgálja a jelent. Ide nem értve a lakás-
igények mennyiségi kielégítését, mert az teljes mórtékben a jelent — de egyidejűleg 
természetesen a jövőt is — szolgálja. A házak 60 -100 évre sőt talán hosszabb időre is 
épülnek, bár mindennapos tapasztalat az építészetben az, hogy a már 60 — 70 éve épült 
házak is mennyire korszerűtlenek, s mennyire nem fejezik ki korunk igényeit. A fejlődés 
ugyanis gyorsul és ez a forrongó gyors változás, ami az ipar terén a technológia, a termé-
kek vonatkozásában észlelhető, előbb-utóbb az építészetben is érvényesül. (Az épület 
gyorsabban fog épülni és rövidebb ideig fog létezni.) 

Az elavulás tényezője különféle jelenségektől függ. í gy pl. Angliában 1957-es felfogás 
szerint elavult (bontásra érett) az a ház volt , amely már nem volt alkalmas a javításra. 
1966-ban már felvetődött az a felfogás is, hogy elavultnak, tehát bontásra éret tnek 
tekinthető az a ház is, amelyből hiányzik a villanyvilágítás, a fürdőszoba, a WC-berende-
zések, szennyvízelvezetés stb. Ezt a felfogást a hivatalos angol körök egyelőre elvetették, 
mert túl sok bontást igényelt volna. Kétségtelen azonban, hogy idővel érvényesülni fog 
az avulásnak ez a felfogása, sőt hozzájuk még sok igény fog csatlakozni, amely igények 
ki nem elégítóse avulást idéz fel. 

Önként adódik t ehá t az a kérdés, hogy az építészeknek a lakosság a városépítéssel 
(tehát nem a lakásszámmal, hanem a városépítés egyéb tényezőivel) kapcsolatosan a 
jelenben támasztot t igényeit, vagy a jövőnek pontosan fel nem ismerhető követelményeit 
kell-e figyelembe venniük. 
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A városépítő igénye 

Az eddigiek során arra a következtetésre ju to t tunk, hogy az igénykialakulás személyi 
tényezője csoportokban nyilvánul meg és ez a megnyilvánulás a városépítés vonatkozá-
sában a lakosság körében inkább a multat érvényesíti, mintsem a korszerűt vagy éppen 
a jövőt. 

Ha tovább mélyí t jük a vizsgálatot, akkor fel kell ismernünk, hogy miután a lakosság 
csoportigényei különbözők, ennek következtében lehetnek egymással ellentétesek is. 
A lakosságnak az építészettel kapcsolatos igényei jórészt a közelmúlton — közelmúlt 
a la t t a városépítésben legalább 30 — 35 évet kell ér tenünk — épülnek, valóságelemei 
tehá t a jövő — városépítési jövő alat t az épületek várha tó élet tar tamát értve — szem-
pontjából kisebb-körűek, s így általában korszerűtlenek. 

Van azonban az építészettel kapcsolatos igényük a városépítőknek is (építészeknek, 
szociológusoknak, közgazdászoknak stb.) Ez az igény ál talában a jövő szolgálatában áll. 
Az építész tuda tában van annak, hogy 60 — 100, de lehet, hogy kevesebb évre épít. 
Valóságelemei ezért a korszerű, a jövőt szolgáló épületekből alakulnak ki és erre irányuló 
igényeikben távolabb látók, homogénebbek ós tudatosabbak, mint a lakosság igény-
kialakító csoportjai. 

Talán úgy lehet az ellentétet kifejezni és a valóságot jobban tükrözni, ha úgy állapít-
juk meg e különbözőséget, hogy a „korszerű" mást jelent a lakosságnak és ismét mást 
az építésznek. Az építészet valóságelemei az érdekelt lakosságénál összehasonlíthatatlanul 
tágabb körűek, adatismerete, jövőlátása megalapozottabb. Tulajdonképpen a városépítő-
nek kell munkájával a jövőt szolgáló igényeket a lakosságban felkeltenie. 

Igv a városépítők, különösképpen pedig az építészek igényei a városépítés vonatko-
zásában döntőbb jelentőségűek, mint a lakosság ezirányú megnyilvánulásai. Hozzátesszük 
azonban, hogy az érdekelt lakosság igónymegismerése helyes és fontos törekvés, de a 
lakóházak és egyéb építmények, valamint városi településekkel kapcsolatos igények 
kialakítása a jövő szolgálatában elsősorban — természetesen a lakosság igényközlései 
ál tal befolyásoltan — a városépítők feladata, mint ahogy övék az ezirányú igények ki-
elégítése is. 

Az igény kialakítás tárgyának allokációja 

A városépítéssel kapcsolatos igények a település helyétől a lakás alaprajzáig, terje 
delmóig sokféle tárgyúak lehetnek. E sokféle igénymegnyilvánulás egyikére, másikára 
(sőt többségére) érvényesek a lakosságnak a múltból származó igényközlésére mondottak. 
Egyrószüknél azonban érvényesülnek a jelent szolgáló olyan igények, amelyeknél a jövő 
szolgálata meg sem fogható és ta lán nem is volna helyes alkalmazásuk. 

Vitruvius szerint az épületeknek három tulajdonságuk van: a használhatóság, a szi-
lárdság és a szépség. Hozzátehet jük negyediknek és ötödikként a külső térformálást és 
a telepítést. Kérdés mármost az, hogy e tulajdonságok közül melyik tulajdonság az, 
amelynél a lakosság igényközlésóre feltétlenül fel kell figyelni. Ez a tulajdonság pedig 
a használhatóság. A lakosság megkivánhat ja igényközlésének érvényesítését a lakások 
alaprajza, terjedelme, a környezet alakítása, kényelem biztosítása (ellátás, szórakozás, 
megközelíthetőség) vonatkozásában. Mindezek a példaképpen bemutatot t igénytárgyak 
olyanok, amelyeknél a jövőben változtatnak a kívánalmak. Kiemelkednek az igénytárgyak 
sorából a lakásalaprajz és terjedelem követelménye, amelyek nem a jövőt szolgálják, de 
a jelen szolgálatában mellőzhetetlenek. 

A jövő szolgálatának határai 

A városépítésnek tehát a jövőt kell szolgálnia, helyesebben szólva a jelen szolgálatát 
úgy kell ellátnia, hogy a jövőre is tekintettel legyen. E törekvésében a lakosság jelenre 
irányuló egyes igényeinek figyelembevétele mellett az építészek jövőt szolgáló igényeinek 
kell döntő módon érvényesülniük. 

H a ez a következtetés elfogadható, akkor azt kell megvizsgálnunk, hogy a jövőnek 
milyen időszakára ter jedhet ki az építészek jövőt szolgáló igényének érvényesülése. 
A jövőnek e viszonylatban volt egy többé-kevésbé időt határoló tényezője, ez pedig a 60 — 
100 óv, amit általában az épületek é le t tar tamának tekintenek. Nem tartozik e vizsgálódás 
körébe a 60 — 100 évben meghatározott időtar tam jogosultságának sem elismerése, 
sem tagadása. Kétségtelen azonban, hogy az a gyors fejlődós és ezzel együt t járó gyors 
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avulás, ami az ipari termékek vonatkozásában már jól észlelhető, előbb-utóbb átcsap 
az épületek élet tartamára is. 

E megfontolásoktól függetlenül nyilvánvaló, hogy 60 — 100 évre amúgy sem gondol-
kodhat a városépítész, másrészt pedig, ha ilyen előrelátással lenne is, akkor sem érvénye-
síthetné, mer t a ma emberét nem lehet 60—100 év elteltének igényeivel kielégíteni. 
A jövőbeugrásnál mórtéket kell tartani. Az építészetnek a jövő igényeivel kell korrigálnia 
a ma igényét és fejlesztési törekvésében néhány fokkal meghaladhatja , helyesebben 
szólva meg is kell haladnia a jelent. Ez a néhány fok jelenthet egy emberöltőt, esetleg 
valamivel kevesebbet, vagy többet is. Ebbe az időtartamba, illetőleg ennek az időtartam-
nak igényfejlesztő törekvéseibe a ma emberének az igénye belenő és az azután következő 
emberöltőben az építmény még nem avul el annyira, hogy a lakosság benne rosszul 
érezné magát . Tehát egy emberöltőre elgondolt jövőnek a szolgálata esetleg másfél-két 
emberöltő igényének kielégítését teszi lehetővé. 

Ez a szemlélet nem jelenti azt, hogy a ma lakosságának minden egyéne jól érezné magát 
az építész két emberöltőt átfogó igényérvényesítése esetében, de nem is az egész lakosság-
ról van szó. Bemutat tuk azonban a lakosság igényének a személyi tényező érvényesülésé-
nek a múltból való képződését, amiből viszont következik, hogy az építésznek, a város-
építőnek ennél többet, jövőt igérőbbet kell szolgálnia, vagyis a lakosság igényét fejlesz-
tenie kell, igénytámasztó, igényserkentő munká t kell végeznie. 
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DR. ROMÁN ANDRÁS, a műszaki tudományok kandidátusa 

a v á r o s k é p e k v é d e l m é v e l k a p c s o l a t o s 
h e l y z e t f e l m é r é s * 

Az utóbbi tíz évben — az urbanizáció és a növekvő gazdasági potenciál hatására — 
városaink képe rohamos változásnak indult. Úgy tűnik: ahogy a magyar városhálózat 
mai városképét (kevés kivétellel) a X I X . század harmadik harmadának gyors gazdasági 
fejlődése alakí tot ta ki, a holnapira a száz évvel későbbi változtatások nyomják rá bélye-
güket. E tekintetben most közömbös, ú jabb évszázadra-e vagy ennél valamivel rövidebb, 
akár hosszabb időre. Mindenesetre az építkezések mai üteme már ma jdnem minden vá-
rosban eléri azt a mértéket, ami az épületek egyedi kialakításán túl városképváltoztató 
erővé válik, jelentősen meghaladva ezzel a század első felének szórványos, e tekintetben 
csak néhány esetben mérhető tevékenységét. A mennyiségi növekedés minőségi változásba 
való átcsapásának dialektikus törvénye jól érzékelhető a városképek alakulásán: egy 
bizonyos küszöbértéket meghaladó építési tevékenység okvetlenül városképalakítóvá 
válik, mint azt az eklektika időszaka és napjaink tapasztalata vi ta thatat lanul igazolja. 

A városi településekben — nem úgy, mint falun — az átalakulás folyamata még kez-
deti s tádiumban van. Falun elég egy közelben telepített gyár, jó keresetet biztosító 
közeli ú j olajlelőhely vagy akár egy tartósan, sikeresen gazdálkodó TSZ ahhoz, hogy 
néhány év a la t t 100 — 200 család építkezésbe fogjon: a falu régi képe eltűnt s ú j n a k 
adot t helyet, ahol a korábbira legfeljebb az utcák vonalvezetése utal. A városok ellenállása 
nagyobb, i t t a városkép átalakulásához nagyobb, s főként központi akaratot képviselő 
erők szükségesek, az egyes emberek vagy családok egyéni, spontán építőkedve i t t alig 
érezteti hatását . Ezért a jelenlegi időszak nagyon alkalmas egy ehhez hasonló vizsgálat 
lefolytatására: az eddigiekből már megállapítható a változás trendje, még prognosztikai 
következtetések is levonhatók, mindez anélkül, hogy a városok egészét tekintve post 
festa lennénk. 

Az it t következő gondolatsor — a teljesség igénye nélkül — a magyar városképek mai 
alakulásának jellemző példáit k ívánja bemutatni , hogy ra j tuk keresztül eljuthasson a 
tapasztalható hibák okainak kimutatásához. Szimptóma és diagnózis-megállapítás t ehá t 
a célja és nem terápiai javallat: ez egy másik, kapcsolódó tanulmány feladata lehet. 

Elsőnek is azt kell szemügyre vennünk, mi is a városkép, mi tar tozik bele, mi alakít ja 
és mi nem. Annak ellenére, hogy ezzel a kérdéssel kiváló szakemberek egész sora foglal-
kozott, teljesen megnyugtatóan lehatároltnak ma sem érzem a fogalmat. Szeretnék ezért 
először ezzel foglalkozni, anélkül természetesen, hogy a magam kísérleteit kívánnám ab-
szolutizálni. 

Az Országos Építésügyi Szabályzat (2/1970 (1.17) ÉVM sz. rendelet) a kérdést telje-
sen megkerüli, az egzakt fogalmazástól tartózkodik. Azt í r ja csupán elő, hogy „A város 
(község) egészének vagy valamely részének külső megjelenését (városkép) rendezési 
terv, illetőleg az építésügyi hatóság előírásai szerint kell védelemben részesíteni". (134. §. 
(1) bek.) 

Arról, hogy a ,, . . . vagy valamely rósz" megfogalmazásba mi illik, vonatkoztatható-e 
az a település minden részére, vagy csak egyesekre, a szabályzat nem intézkedik. E tekin-
tetben tehát nem lép túl az ú j ja l hatályon kívül helyezett, 1961-es OÉSZ-en, amely 
szintén nem foglalkozott a városkép definiálásával. 

Véleményem szerint a punctum saliens az előbb is kiragadott „ . . . vagy valamely ré sz" 
pontosítása lenne. Nem mindegy, hogy a város mely részének vizuális megjelenéséről 

* A tanulmány az MTA Építészettörténeti és Elméleti Bizottsága felkérésére 1971-ben 
készült. 
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van szó, hiszen minden város minden része megjelenik valaki vagy valakik számára 
képszerűen. 

Vajon a város minden pon t j án városképkialakító elem egy-egy ú j ház, mert vizuálisan 
megjelenik? Ugy vélem, nem. H a Rákoskerten az autóbusztól tíz percnyire felépül egy 
ú j családi ház, a városkép formálásában nincs semmi szerepe, holott „a város . . . vala-
mely részének" vi tathatat lanul képszerű megjelenése. 

Véleményem szerint városképi elemnek azok az épületek, építmények, domborzati 
elemek, zöldterületek, utca- és téralakzatok minősülnek, amelyek a város fő nézeteiből 
látszanak. De mi értendő fő nézeteken? Azok a pontok, ahol a város lakóinak többsége 
megfordul, amelyeket a városba látogató idegenek leginkább felkeresnek. Részei ezért 
a városképnek a főútvonalak, a fontosabb terek, az idegenforgalmilag sűrűn lá togatot t 
helyek, valamint a belváros, a city képe. Nem az viszont a csak helyi jelentőségű lakó-
negyedeké, továbbá a peremkerületeké, iparterületeké stb. Konkrétra fordítva a szót: 
a budapesti városképnek része a Duna-part , a Vár, a Népköztársaság út ja , a Váci u tca stb. 
de nem része a Ferenc tér, a Frangepán utca. a Nagy Lajos király úti lakótelep és Cinkota. 
Hasonlóan: Miskolcon része a városképnek a Széchenyi u tca és az avasi hegyoldal, még 
Miskolc-Tapolca és a diósgyőri várkörnyék is, de közömbös e tekintetben Szirma, Pereces, 
vagy a Fazekas utca a város északi negyedében. Némi vulgarizálással az állapítható meg, 
hogy minél kisebb egy település, annál inkább válik városképi elemmé belterületének 
egésze. Egy kisközség egyetlen vagy néhány u tcá jában mindenki, aki ott él, rendszeresen 
megfordul, a metropolisok hata lmas, szétszórt városrészeibe viszont a lakosság többsége 
egész életében el sem jut, nem is lát ja azt soha. Békásmegyer faluképének jellegzetes 
pont ja volt a templom környéke, de amióta ilyen nevű település nincs, hanem Budapest 
része, immár nem városképi elem többé. 

Mindez azonban a dolognak csak egyik része. A városok ugyanis nemcsak részletek-
ben tá ru lha tnak fel, hanem összképben is. Kisebb településeknek — a város felé köze-
lítve — a tel jes sziluettje látszik, mint Kecskemété Szeged, Pápáé Veszprém felől jövet. 
Pécsre — ha vonaton érkezünk — szinte rá lá tunk, különleges, déli irányban lejtős fek-
vése miat t . Korunk érdekes jelensége, hogy az u tak vonalvezetésének megváltoztatásával 
együtt a sziluetthatás is — a nézőpont módosulása folytán — változik. Székesfehérvár-
nak pl. a 7-es főúton a Balaton felől érkezve érdekes, szép sziluettje volt, most az ú j 
M7 útról már egészen más, összemosódottabb. Kevésbé karakteres ez a sziluett, hiszen 
az út elkerüli a várost. Akkora városnak, min t Budapest, egy érkezési nézőpontból 
élvezhető sziluettje nincs. Szerencsés topográfiai adottságai mia t t azonban sok olyan 
közismert, fontos nézőpontja van, ahonnan ha nem is teljes, de szélesen összefüggő pano-
rámában terí t i látnivalóit a szemlélő elé. S a Halászbástyáról, a Gellérthegyről, a Hármas-
határhegyről egy egyébként eldugott helyű épület is látszik, ha mérete, tömege, főként 
magassága kiemeli a városszövetből. így lesz városképi elem egy-egy magas ház nemcsak 
a Belvárosban, de a Hungária körúton is. Budapest esetében a városképi kérdések fon-
tosságát csak hangsúlyozza, hogy a Dunapart , a Belváros, a Tabán részletekben, közelről 
feltáruló városképe alkotja előterét, fő elemét a Várból, a Gellérthegyről szemlélt össz-
képnek is. Nem minden városnál van így, pl. Bécs fő városképi elemei (a Ring, a Burg 
környék) a Kahlenbergről vagy a Donauturmból teljesen elmosódnak a városszövetben. 
Más, főleg síkvidéki városoknak nincs is ilyen összlátványa. Vidéki városaink közül Sop-
ron, Kőszeg, Veszprém, Pécs, Esztergom, Miskolc, stb. — s a legkarakteresebben talán 
Eger — rendelkezik olyan fontos magaslati nézőponttal, ahonnan a városkép a maga 
teljességében feltárul. Ezért ezeknél a városoknál a magas, vagy más okból hangsúlyos 
beépítésekre a külvárosokban is sokkal jobban kell ügyelni, mint Debrecenben vagy 
Győrött. 

Természetes dolog, de célszerű felfigyelni rá, hogy nemcsak a városkép bomlik ki 
a domborzatilag kiemelkedő, frekventál t pontról, de az mindenkor fontos, domináns 
eleme a városképnek is. A kölcsönhatás teljes ! A Halászbástya és a Citadella Budapesten, 
a vár Egerben és Veszprémben nemcsak kilátópont, de a kölcsönösségnek megfelelően 
a legfontosabb városképi elem is. Ismét csak leegyszerűsítve, de az igazságtól nem messze 
járva szögezhetjük le: a városok képébe annál hangsúlyosabban játszanak bele egyes 
pontok, minél fontosabb nézőpontjai a város egésze vagy része szemlélésének. Ezért 
fájóbb a TV torony a Misinatetőn, Damokles kardjakónt tornyosulva a pécsi Széchenyi 
tér fölé, mint pá r j a a soproni Dallos hegyen, ami a városból (szerencsére) nem látszik. 

Magyarországon még nem volt rá példa, de ma azzal is számolni kell, hogy a város 
mesterségesen is ú j nézőpontokhoz jut. Ilyen, építményként létesült kilátóhelye azelőtt is 
volt egyes városoknak, (az Eiffel torony, a San Pietro, az Empire State Building stb.). 
Ma ezek száma világszerte növekszik a TV tornyok által. Lehet , hogy néhány év múlva 
a mi városaink is abból a dimenzióból tárulnak föl, amelyre soha senki nem gondolt 
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korábban? Vajon hogyan fest majd városképük ebből a váratlan ós e tekintetben véletlen 
szituációból ? 

Mindezt összegezve t ehá t a városkép változásait figyelve azokra az elemekre kell 
korlátozni a vizsgálódást, amelyek helyüknél vagy nagyságuknál fogva „szem előt t" 
vannak. Minden mást — legyen az bármely kiváló vagy akár éppen silány épület, épít-
mény, zöldterület stb., — jelenlegi tá rgyunk szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. 
A továbbiakban ezért azon építkezések közül kívánok példákat kiragadni, amelyek a 
városkép előbb körvonalazni kísérelt ismérvei szerint jelentőséggel rendelkeznek — akár 
tudatosan, akár nem, akár szerencsésen, akár hibásan. 

H a a városkép vagy annak egy része változását egy meghatározott állapothoz képest 
vizsgáljuk, rögtön szembeötlik, hogy bontással éppen annyira formálható, mint építés-
sel. Egy jellegzetes elem eltűnése nem kevésbé idéz elő ú j látványt , mint egy valóban ú j 
alkotórész tényleges létrehozása. Jellegzetes példa ennek az egyébként alig igazolandó 
állításnak bizonyítására a budai Tabán, ahol egy városrész eltűnése, helyének parkosítása 
alapvetően megváltoztat ta a főváros városképét. 

A bontások néha elkerülhetetlenek (pl. háborús sérülések, másként meg nem oldható 
forgalmi csomópontok esetében), máskor nem okvetlenül indokoltak. A városképre 
gyakorolt hatásuk kettős: egyrészt a megszokott elem eltűnése a látványból, másrészt 
az ezáltal keletkező űr, teresedés vagy szabad térség. Ez utóbbi ismét csak kétféle hatás t 
vált ki: részben a térarányok megváltozását, részben olyan épületek, utcák, térfalak 
városképi elemmé válását, amelyek korábban nem voltak azok. Mindez másként jelent-
kezik természetesen, ha a bontást értelemszerű időn — tehát 2 — 3 éven belül — ú j beépítés 
követi. Most azonban csak azokról a példákról kívánok szólni, amikor a bontás nem az ú j 
építés kedvéért, hanem önmagáért tör tént , s helye véglegesen, vagy legalábbis hosszú 
időre, évtizedekre üres marad . 

Szeretnék i t t egy szubjektív tényezőre rámutatni . Figyelembe kell vennünk, hogy az 
építés, még ha esetleg alacsony művészi fokon történik is, mégis mindenkor tudatos, 
tervezet t , komponált tevékenység, amely tekintettel van a környezetre, a fő nézőpontból 
való rálátásra stb. A bontás minderre képtelen. Ujat létrehozni csak negatív értelemben 
tud , amennyiben a meglevő, eredetileg más távlatokra, rálátásra tervezett épületek között 
üres teret eredményez. Elképzelhető, hogy szerencsés esetben megnyerő eredményhez 
ju tunk, sokkal gyakoribb azonban a szóteső, a heterogén, a korábbihoz szervetlenül kap-
csolódó téralakzat, melynek utólagos szépítése nem kis gond. Ez tapasztalható Buda-
pesten, a Bajcsy Zsilinszky ú t ós Vadász utca közti volt park, (jelenleg a földalatti 
építési területe), vagy az Engels tér Hild térnek nevezett mellóktere esetében, de ez 
törtónt lényegében a Dózsa György út növényzetből alkotott városligeti térfalának meg-
szüntetése során is. S ez érdekes figyelmeztető. A bontással spontán módon keletkező 
ú j városkép többnyire még nagyobb veszteség, mint maga a lebontott épület. Tipikus 
példája ennek a volt Nemzeti Színház. A műemléki, történeti szempontból nem túlságo-
san jelentős színház eltűnése sokkal kevésbé fájó, mint a két fontos fűútvonal csomó-
pont jánál létrejött , építészeti megoldásnak egyáltalán nem minősíthető terjengős, rossz 
térfalú teresedés. A bontás utólag rávilágított , hogy a színház nemcsak építészeti hang-
súlyt jelentet t az ebben amúgy is szűkölködő Nagykörúton, nemcsak érdekes r i tmust 
adot t ferde tengelyével a Rákóczi útnak, de legfőbb szerepe abban rejlett, hogy intimmé 
te t te a Blaha Lujza teret , leválasztva a kereszteződés teljesen más jellegű térhatásától . 
A forgalmi csomópont alig jobb kialakítása okozta öröm nem enyhítheti a városképi 
diszharmónia nyomasztó ha tásá t . Hasonló példa még sok van. Sajnáljuk az oktalanul 
lebontott Kapisztrán-téri helyőrségi templomot, de az igazi kár t nem is a templom el-
vesztése, hanem a tér megdagadása jelenti, amit hasztalan próbál korrigálni így vagy 
úgy immár másfél évtizede az ország legjobb építészeinek egész sora. 

Hasonló, még súlyosabb károsodás érte a budavári palota együttesét a nyugati térfal, 
köztük a Teleki-palota értelmetlenül erőltetet t lebontásával. I t t sem a műemlék önmagá-
ban vet t értékét fájlaljuk leginkább (bár azért is kár), hanem a városkép alig helyrehozható 
kárát . Ez a vár sajátos esetében kettős. Elveszett a Szent György tér zártsága, ami egy-
ben az egész palota zártságát is jelentette. A budai vár belső terei nem kilátóhelyek, nem 
is kívánnak azok lenni! Er re Budán a bástyasétányok szolgálnak, ideértve a Halász-
bástyát . Nem nyertünk semmit a Krisztina felé történő megnyitással, elveszett viszont 
az a kitűnő, dinamikus térhatás , amely szinte húzta a látogatót az oroszlános udvar felé. 
De ez csak a dolgok egyik része. Ha a várat nyugat felöl tekint jük, a rálátás bizonytalanná, 
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karakter nélkülivé vál t . A palota emeleti része és teteje látszik ki, a földszint takarásban 
marad. A látvány kisszerű, értelmetlen, mintegy devalválja az Ybl-szárny monumentali-
tását . Szinte szégyeljük, hogy ez a volt királyi vár s ha nem tudnánk, nem hinnénk, 
hogy az impozáns keleti homlokzat ugyanennek az épületnek a másik oldala. Hauszmann 
tud ta , hogyan kell tömeget komponálni Pest, Ybl pedig Buda felé. Az értelmetlen presz-
tizselven alapuló bontás — pedig mennyivel könnyebb bontani, mint épí teni! — alig 
helyrehozható kár t okozott Budapest városképén. 

A második világháborúban a bombák nem városrendezési akaratnak megfelelően 
hullottak. A romok helyét el kellett takarí tani . Azt azonban már nehéz megérteni, hogy 
több mint 27 évvel a felszabadulás u t á n miért nem tellett az építőszándékból a Marx tér, 
az Emke melletti sarok, a Kálvin tér , a Széna tér beépítésére, a Lloyd palota pótlására, 
miért tá tong üresen egy évtizede a Bajcsy Zsilinkszky ú t és József Attila u. sarka s im-
máron több mint ötven éve a régi Nemzeti Színház helye, ami már a földalattinak se kell, 
s ahol ki tudja , mikor valósul meg az éppen most tervezett program. U g y a n í g y hiány-
zik Sopronban a városképből a Szent György u tca—Új utca sarkának beépítése, arra 
figyelmeztetve, hogy a szükséges (valóban minden esetben szükséges?) bontások helyét, 
ha az tűzfalakat, értelmetlen torz telkeket szült, s városképileg fontos helyen van, sür-
gősen be kell építeni! I t t nem segít a neon (mint a József Atti la u tcasarkán) , sem a pavi-
lonsor (az Emkénél), még kevésbé az örökös felvonulási terület (Sopron), ide épület kell t 
Évekkel ezelőtt Pogány Frigyes professzor vetet te fel azt a gondolatot, hogy Budapest 
városképét 25 épülettel egycsapásra meg lehetne javítani. A Martinelli tér, a Kossuth 
Lajos tér, a Vörösmarty tér beépítése igazolni látszik ezt a logikus véleményt, még akkor 
is, ha az ú j alkotások nem is nyerik el mindenki osztatlan elismerését. Az viszont remél-
hető, hogy akkora kudarcra , mint a soproni Orsolya tér ú j beépítésére, egyhamar nem 
kerül sor. 

Még sürgősebb lenne a még mindig ténylegesen létező háborús pusztítások helyreállítása. 
A budai várnegyedben még ma is éktelenkedik rom. Lassan halad a palotaegyüttes még 
hátralevő részeinek homlokzati helyreállítása is (Sándor-palota, várszínház). Még mindig 
áll bomba által ket tévágott ház, méghozzá az egyik legexponáltabb helyen, a budai Duna-
par ton. (Bem rakpar t 11). A nemrég tör tént „intézkedés" által — a romfalakat levakolták 
és hófehérre lefestették — feltűnő lett mindaz, ami eddig legalább tartózkodóan beolvadt 
környezetébe. 

* * * 

Történelmileg kialakult városaink központja zártsorú beépítésű. Ez nemcsak Buda-
pestre vonatkozik, hanem a vidékiekre is. I t t a külső területek falusias jellegű beépítését 
a központ felé haladva a hézagos városias beépítési mód vál t ja fel, de jól megfigyelhető, 
hogy a valóságos városközpont, még a kisebbeknél is, szinte kivétel nélkül zártsorú. 

Ismeretes, és nem e tanulmány keretében részletezendő kérdés, hogy korunk építésze-
tének egyik legtöbbet vi tatot t , leginkább forrásban levő kérdése a beépítési jelleg. A múlt 
század zártsorú, zártudvaros beépítését századunk első felében a keretes váltotta fel, 
hogy később helyt ad jon a zömében szabadon állónak. í g y jöttek létre a legutóbbi év-
tizedek uralkodó beépítési rendszereként a szabadon álló épületekből, rövidebb-hosszabb 
módon egybeépített szekciókból kialakított lakótelepek. A gazdagon zöldbe ágyazott, 
sok szabad levegővel ós jó benapozási viszonyokkal rendelkező lakótelepek e tekintetbeni 
előnyei vi ta thatat lanok. Egyre jobban tapasztalható azonban, hogy a városias, urbánus 
közérzet megteremtésére alkalmatlanok. Az ilyen lakótelep — más pedig nincs — nem 
város, mógkevésbé falu. Valamilyen öszvér megoldás, ami a városépítés történetében 
mindeddig ismeretlen volt. 

Mindez önmagában nagyrészt kívül esik témánkon. Az azonban már szorosan tárgy-
körünkbe vág, hogy a lakótelepi jellegű szabadonálló beépítési mód az utóbbi időben 
egyre inkább megjelenik a lakótelepeken kívül, sőt kifejezetten a városközpontokban is. 

Győr és Veszprém épülő ú j városközpontját figyelve kezd meggyőződésemmé válni, 
hogy a történelmileg kialakult városok ú j központjainak kialakításakor nem helyes 
ú ton indultunk el a szabadonálló beépítés általánossá tételével. Véleményem szerint ki-
vétel csak az olyan városok esetében tehető, mint Salgótarján, Tatabánya, Ózd, ahol 
a tulajdonképpeni értelemben korábbi városról nem is beszélhetünk, hiszen a település-
mag alig haladta meg a bányászkolóniék sivár világát. Ilyenkor a városépítés nem tehet 
mást , mint azt, ami t Salgótarjában oly magas színvonalon megvalósított, nevezetesen 
minden régi teljes letörlését és lényegében teljesen ú j város megteremtését. E_zért a magam 
részéről Salgótarjánt (s remélhetőleg a továbbiak során Tatabányát , Ózdot, Ajká t ) 
nem számítom a történetileg kialakult városok közé, hanem sokkal inkább Dunaújváros-
sal, Oroszlánnyal, Kazincbarcikával, Lenin várossal, Komlóval vonnám azonos körbe. 
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Győr és Veszprém esetében azonban természetszerűleg más a helyzet. Noha az ú j város-
központ nem robban bele a műemléki jelentőségű területbe, hanem annak szomszéd-
ságában helyezkedik el, a történelmileg nőt t város egy részének szanálásával jár, s ez 
az egész város jellegének megváltoztatását eredményezi. 

I t t ú j ra meg keli állni egy kis időre. Perónyi Imre professzor világosan k imuta t j a 
könyvében, hogy a városokat a központjuk teszi azzá, amik. Minden város karakterét , 
szépségét, vagy jellegtelenségét — a domborzati viszonyok mellett — szinte kizárólag 
a városközpont határozza meg. A külső gyűrűk lakónegyedei, az ipari területek, a családi 
házak övezete, magyar városoknál a külső, falusias jellegű részek nem meghatározók 
a városokra, ezek alapján meg sem különböztethetők a többitől. Nyíregyháza és Debrecen 
külső régiói szinte teljesen egyformák. Nyíregyházát mégis csúfnak ta r t juk , Debrecent 
pedig vonzónak, mert városközpontjuk így határozza azt meg. Ez a sajátosság a múl t 
században, a városok nagyranövekedésének idején alakult ki. Korunkban azonban hat-
ványozottabban érvényesül, amikor a rohamos urbanizáció hatására soha nem lá to t t 
gyorsasággal növekszik a városok lélekszáma, ezzel együtt kiterjedése. A házgyári lakás-
termelés, a családiházas övezetek esetében az ízlés uniformizálódása mógesak fokozza 
mindezt. Éppen ezért a városközpontok jelentősége a város karaktere szempontjából 
megnőtt: ha nem akar juk, hogy minden városunk éppen annyira egyforma legyen, min t 
a lakótelepek Budapesten, Miskolcon, vagy Alma Atában, fokozott gondot kell fordíta-
nunk a központok jellegének megőrzésére, vagy kedvező kialakítására. 

A magyar városok központjainak korszerű kialakítására irányuló törekvések a hat-
vanas évek közepétől kezdenek realizálódni. Ismét ide nem értve Salgótarjánt, jelentős 
mértékben indult meg ez a folyamat Szolnokon, Győrött , Veszprémben, megtervezésre 
került, de késik Pécsett . Jó ütemben épül a városközpont Zalaegerszegen is. Ez már olyan 
mennyiség, amiből az első tapasztalatokat le lehet vonni. 

A magam részéről az i t t felsorolt példák egyikét sem találom megnyugtatónak. Az 
a véleményem, hogy a szabadonálló beépítési mód behatolása a városok központjába 
a városias jelleg ellen hat , ugyanakkor nem t u d j a azt a karakter t sem biztosítani, ami 
sajátosan győri vagy veszprémi. Győrött kevésbé, Veszprémben inkább a lakótelep 
benyomulását érzem a városközpontba. A jelleg felhígulását a jellegtelenben, ahelyett , 
hogy a korszerű építészet jó eszközeivel folytatná a város történelmi kontinuitását. 

E tekintetben rögtön meg kell jegyezni, hogy minderre nem érzem kellő indoknak azt 
a cezúrát, ami az építészettörténeti fejlődésben a X X . század elején végbement. Való 
igaz, hogy az építészetben magában nem teljes a kontinuitás, az összes történelmi korszak 
építészetének egymásból folyó evolúciója a X X . században revolúcióba csapott á t . 

Nem bizonyos, hogy az építészeti forradalom konzekvenciáinak a városközpontok be-
építésében is jelentkezniük kellene (sőt ennek ellenkezőjét gyanítom). Feltevésemet számos 
külföldi példa támasz t ja alá. A magam részéről egyetlen olyan külföldi várost ismerek 
csupán, ahol a városközpontban vagy annak közvetlen peremén hatalmas szanálásokkal 
nyi tot tak teret az ú j beépítésnek: Pozsonyban. Az eredmény — mint ezt bizonyára sokan 
ismerik — lesújtó. Másrészt viszont nemcsak a rezervátumszerű belvárossal rendelkező 
Prágában, hanem a csak elvétve műemléki értékű Brnoban érintetlenül hagyják a város-
központot, és a mi fogalmaink szerint rekonstrukciót csak a teljesen elavult külső terü-
leteken ha j t anak végre. Ugyanez az elv tapasztalható Olaszország valamennyi városában, 
a műemlékileg védett francia városokban, Ausztriában, Leningrádban, s — a szakiro-
dalomból merí tet t ismereteim alapján — az NSZK-ban és egyebütt is. (A háborúban el-
pusztult központú városok — Varsó, Coventry, Drezda, Berlin stb. — problemtikája 
természetesen nem ide értendő). 

A magam részéről ezért megfontolandónak találnám, szabad-e a történetileg kialakult 
magyar városok központjában vagy azok közvetlen határán a vi ta thatat lanul elavult 
és rekonstrukcióra váró régi beépítést szétrobbantani, s helyette valami merőben ú j a t 
létrehozni. Meg kellene kísérelni helyette az eredeti beépítési vonalak megtartása mellett 
zártsorosan, vagy annak kisebb mértékű lazításával, módosításával meghagyni a nő t t 
jelleget, fokozatosan cserélni ki a bontásra váró régi házakat újakkal . Valahogy úgy, 
ahogy azt a régi korok is tet ték, amikor két-három középkori ház helyett egy nagyobb 
és magasai)I) barokkot emeltek. A dózeres városrendezést szükségesnek ós helyénvaló-
nak tar tom Salgótarjában, talán-talán még Óbudán is, de semmiesetre sem Győrött , 
Veszprémben, vagy akár Kecskeméten, Baján vagy Makón. 

A jelenlegi gyakorlat azonban nemcsak elvi okból, a város karaktere és történelmileg 
kialakult jellege szempontjából veszélyes, hanem egy sor gyakorlati nehézséget is okoz. 
Lássunk ezekből is egy csokorra valót. 

Már volt szó az épületbontásoknál arról, milyen suta városképi szituáció adódik abból, 
ha egy erre külön meg nem tervezet t épület az eredeti szűk utca helyett nagy távla t 
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felé tárul fel. Egyedi bontásnál ez egyedi veszély, a veszprémi típusú városközpont-
rekonstrukciónál azonban általánossá válik. Az ú j városközpont mellett megmaradó 
műemléki jelentőségű terület házai éppen a legfőbb nézetekből úgy jelennek meg, ahogy 
soha, s amire soha nem is számítottak. Alárendelt, korábban szűk kis utcák egyik oldala 
marad meg, a másik elbontásra kerül, így az eddig négy-hat méter széles utcából szem-
lélhető homlokzat most több százméterről tárulkozik fel. A mindig szerény kis lakóutca 
egyáltalán nem reprezentatív utcaképe a védet t belváros homlokzatává válik. S ez még 
a jobbik eset. Veszprémben, egy más szakaszon a bontást úgy hagyták abba, hogy a régi 
lakótömb fele került lebontásra, a lá tványban tehát az egykori udvari homlokzatok 
jelentkeznek a hátsó szárnyakkal, a melléképületekkel, az összes esetlegességgel és ren-
dezetlenséggel együtt . Ez a „megoldás" mind a történeti városközpontnak, mind az ú jnak 
megcsúfolása. Nem tudom, mi szüli inkább: az építészeti ízlés (vagy fogalmazzuk fino-
mabban: körültekintés) hiánya, vagy az a raff inál t szándékosság, hogy a helyzet ellehetet-
lenülését felismerve tovább lehessen bontani az eredeti városközpontot, most már annak 
műemlékileg védett részét is. 

A korábban evolúciósnak nevezett központátépítés sem mindig mentes a hibáktól. 
Zalaegerszegen pl. a város főterén egyedi bontás után létesítettek új , nagyszabású ABC 
áruházat . Ahelyett azonban, hogy egy ú j ház földszintjére helyezték volna (mint Sop-
ronban), szabadonálló pavilont építettek, mint pl. a kelenföldi lakótelepen. Visszalépve 
a történeti beépítési vonaltól, még egy kis teresedést is létrehoztak, ki takarva ezzel 
a főtérre merőleges két utca oldalhomlokzatát. A lakótelepi jelleg tehát nemcsak nagy-
szabású, rekonstruktiv átépítéssel törhet be a városközpontba. Elég egy-egy „ügyesen" 
elhelyezett előfutárja, hogy robbantsa, szétfeszítse az eredeti karakter t . Zalaegerszeg 
központja nem műemléki jelentőségű terület, kevés i t t a műemlék. A jellegzetes, csak 
helyi karakter azonban — amely ráadásul városépítészetileg több vonatkozásban igen 
érdekes, szinte unikális — védelmet érdemelt volna. Sajnos, nem ez történt . A lakótelep 
ide is benyomul. 

* * * 

További gyakorlati nehézséget okoz a régi és az ú j központ közötti magasságbeli 
különbség. Noha az épületmagasságoknak a városképre gyakorolt fontos hatására a to-
vábbiakban még kitérek, értelemszerűen ide kívánkozik az az antagonizmus, ami a 8 —10 
szintes vagy még magasabb ú j központi létesítmények és a lábuknál szerényen meghúzódó 
műemléki (vagy akár nem műemléki) régi városközpont között látványban kialakul. H a 
már mindenképpen radikális rekonstrukcióval, s nem evolúciós átépítéssel kell létrehozni 
az ú j központokat, a régi és ú j vizuális, főként magasságbeli szétválasztására megfelelő 
zöldterület szükséges. Érdekes megfigyelni, hogy a városok történeti kialakulása során 
az elmúlt időszakokban ezt néhány helyen jól alkalmazták a lebontott városfalak és 
vizesárkok helyén húzódó, körutakat kísérő zöldterületekkel, amelyek a mai napig is 
értékes és hasznos elemei a városképnek és a városszerkezetnek. Vajon miért nem lehet 
ezt ma ismét életrekelteni ? 

A városközpontokkal foglalkozó, nem túlságosan derűlátó eszmefuttatásom végén 
legyen szabad megemlékeznem arról a magyar városról, ahol a központ védelmét 
valóban komolyan veszik, annak érdekében mindent megtesznek. Ez a város Székesfehér-
vár. A városközpont nemrég elkészült részletes rendezési tervének programjához a Városi 
Tanács előírta, bogy a tervezési területen a szokásos „at t rakciók" mellőzendők, a törté-
nelmi jelleget messzemenően védeni kell. U j beépítésre ott kerüljön sor, ahol arra műszaki-
lag és városképileg feltétlenül szükség van, de ekkor is alkalmazkodni kell a környezet 
jellegéhez és képéhez. Elismerésre méltó az az építészeti törekvés is, ahogy a városközpon-
tot jó eszközökkel szerves kapcsolatba igyekeznek hozni a környező ú j városrészekkel, 
organikus és vizuális egységet teremtve. Ez a szép város rövid időn belül talán a legszebb 
lesz Magyarországon, hiszen a többieknél a fejlődés rendje nem egyértelműen előre-
mutató . 

* * * 

A városkép alakítása szempontjából különösen nagy szerep jut a magasházaknak. Ez 
okból fontos, hogy külön és részletesen essék róluk szó. 

A magasházak városképi szerepe egészen sajátos és rendkívüli. Homlokzati kialakítá-
suk szinte csak másodlagos, hiszen közelről néha alig élvezhető (a Szép utcai Hungarotex-
székházat a szűk utcákból nézve nem is lehet szemügyre venni), távolból viszont tömeg-
megjelenésükön minden homlokzati elem elmosódik. Látszhatnak közelről, félközelről és 
távolról, látványuk a legkülönbözőbb módon metsződik össze környezetük megszokott 
képével. Nagy magasságuk és tömegük folytán szervező erővé válnak a városkép egy 
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részében, hiszen a szem önkéntelenül is hozzájuk vonatkoztat ja mindazt , amit velük egy 
nézetben lát. 

A felépült budapesti magasházak egy része éppen csak magassága folytán válik város-
képi elemmé, hiszen a külső kerületekben jelentőségük csak helyi lenne. Rögtön hozzá 
kell tenni: ezekkel az épületekkel van a legkevesebb probléma, sőt létük kifejezett nyere-
sége a városképnek. Nem beszélve most arról, hogy pl. a lakótelepi magasházak a környék 
látképében is kellemesek, oldják a tipizálás- és technológia ad ta egyhangúságot, a fő 
kilátópontokból (Halászbástya, Citadella) tekintve is nagyon jók. Az Angyalföldön, 
Zuglóban, Kőbányán magasbatörő hangsúlyok szinte keretezik a városkép lá tványát , 
jelzik, hogy az is még Budapest , az is még nagyváros. Pestnek nincs a budai hegykoszorú-
hoz hasonló látványi lezárása, a szem szabadon kalandozhat Fót , Kerepes, Ecser felé. 
Ezek a magasházak szinte lehatárolják a város látványát , amellett mélységben is tagolják 
ezt, hiszen nem azonos távolságban fekszenek a központtól. Mindezeken kívül elősegítik 
a tájékozódást. Tehát jók a városképben, bár lenne belőlük több is. 

Hasonló a helyzet a budai oldalon is, bár i t t a látvány nem szorul keretezésre, megtet te 
azt a természet. I t t a távoli magasházak azzal válnak karakteressé, hogy a tisztán t á j i 
elemeket emberi mivoltukkal kontrasztossá teszik. Emellett a budai t á j lankás, a hegyek 
általában szélesen terülnek el, hegyvidék létükre is horizontális lá tványt nyúj tanak. E zö-
mében közel vízszintes kontúrok mellett a vertikális elemek nagyon jól hatnak. A TV 
adótornya a Szabadság-hegyen a városkép egyik dísze lett, ugyanaz a kiemelkedő jellegű 
János-hegyen elviselhetetlen lenne (s mivel nem ház, hanem pózna, igen kellemetlen a 
Hármashatárhegyen is). A széles zöld horizontsávon másut t is jók a magasházak, a 
Budakeszi út i és Fodor utcai házcsoport a Bástya-sétányról pl. igen szép látvány. A cso-
portos elhelyezés jó építészeti érzékre vall, hasonló magasház- „bokrok" a budai zöldövezet 
több pont ján is előnyösek lennének. 

Másként állunk a város belső területein emelt magasházakkal. Nem állítom, hogy ilye-
nek it t egyáltalán nem építhetők, bár az európai nagyvárosok központjaiban csak elvétve 
akad magasház. Legjobb példa erre Milánó, ahol egy sor remek toronyház létesült — mind 
belvároson kívül. A városközpontban nincs egy sem. 

Budapest központjában eddig két magasház épült, a Szép utcai és a Horváth kerti . 
Mindkettő súlyos, s immár jóvátehetetlen tévedés. Létesítésükkor nem gondoltak arra, 
hogyan fognak hatni a már meglevő városképi elemekkel, hangsúlyokkal egy nézetben. 
A Hungarotex székház így a Eerenoes-templom tornyával, az egyik legszebb pesti torony-
nyal konkurrál. A másik a Krisztina-térivel, sőt magával a Várheggyel. Ez a ház közel 
egymagas a heggyel, a szem szinte hidat képzel közéjük. De nemcsak ez a baj velük. A 
távoli hangsúlyos elemek elmosódott városszövetből törnek elő, nem metsződnek rá a 
látványban alacsonyabb környezetükre (még közeli nézetből is alig, hiszen a külső terüle-
tek beépítése természetszerűleg sokkal lazább). A Szép utcai és krisztinavárosi ház a 
legkülönbözőbb útvonalakon közelítve ugrik a járókelők szeme elé a környező házak 
teteje fölé tornyosulva. Ez a torzóként jelentkező, meg nem tervezett, s meg nem tervez-
hetett, nézet sehonnan sem szép. Elég, ha megnézzük a Hungarotex épületét a Városház 
utcából, a tetők felett, ahogyan összeszabdalt látványként kibukkan. Ahhoz, hogy ezek 
a toronyházak jól hassanak, távla t kell. így nem metsz eléjük semmi, a háttér viszont 
ebből a nézetből úgyis eltörpül. Legjobb igazolása ennek éppen a Horvá th kerti ház, mely 
a Gellérthegyről, a Tabán felől viszonylag elviselhető, de éppen nem az — előtér hiányá-
ban — a Véimezőről, s legkevésbé a magas hát tér előtt, a Mészáros utcából. Csak sejtem, 
hogy Gio Ponti akkor sem építette volna meg zártsorúan, vagy meglevő beépítés közé 
ékelve a Pirelli-házat, ha történetesen engedélyt is kapot t volna rá. Ez a fa j t a „felhőkar-
coló"-építés New-Yorkra, s a többi amerikai városra jellemző, azoknak — éppen rende-
zetlen, kusza voltuk miatt — kölcsönöz is egy f a j t a érdekességet. IJgy vélem, nekünk 
inkább a milánói példát kell választanunk, mintsem az amerikait. 

A magasházak egy harmadik csoportja a városközpont és a külsőbb területek ha tá rán 
áll. Ide sorolhatom a Budapest-szállót, a Márvány utcai Intranszmas-székházat és a 
Műegyetem ú j épületét. Körülbelül azonos velük a helyzet mint az előzőkkel. Ha lát-
ványilag önállóan tudnak élni, kellemesek lehetnek, különben nem. Ezért a Budapest-
szálló — félretéve most egyedi építészeti értékelését — sok nézetből sokkal jobban ha t , 
mint a másik ket tő. A Bástyasétányról pl. érdekesen osztja a Rókushegy és az Istenbegy 
közti völgyet, s távolságánál fogva is hasonló a hatása, m i n t a távolabbi hangsúlyoknak. 
A Márvány utcai ház viszont teljesen önkényes hangsúly egy városképileg hangsúly-
talan helyen. Ki tudja , miért áll i t t egy ekkora épület, mely ráadásul a környezetével 
sem harmonizál? 

Nem szabad felelőtlenül telepíteni magasházakat a külső területeken sem. I t t a vá-
rosba érkezés sziluettje szempontjából játszanak elsősorban nagy szerepet. A magasház 
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a várossziluettben akkor is konkurrá l a templomtoronnyal, ha egyébként geográfiailag 
távolabb esik tőle. Akadnak kifejezetten humoros látványok is. Gyöngyösön pl. úgy 
telepítettek egy középmagas (8 vagy 10 emeletes) lakóházat, hogy Gyöngyöspata felől 
érkezve a nagytemplom tornyai pontosan a ház fölött látszanak, magát a templomot 
azonban az épület eltakarja, így a tornyok a házhoz tartozónak látszanak. A mélység-
beli különbség a látványban természetesen nem jelentkezik, a X X . századi épület a két 
barokk templomtoronnyal így olyan vizuális montázs, ami nem válik díszére sem a város-
építészetnek, sem az építészeti körültekintésnek. 

Gyöngyös egyébként más tekintetben is elgondolkoztat. Ebben a kis városban nemrég 
elkészült az ország legmagasabb lakóháza. K i t u d j a megokolni, minek ? Szükség van-e 
Gyöngyösön 24 emeletes házra , indokolja-e ezt területhiány, különleges topográfiai 
adottság, a l ta laj , vagy bármi más? Semmi. Csupán az a szemlélet, amely rokonságot 
muta t a régi korok azon törekvésével, hogy a mi templomunk tornya legyen magasabb 
a szomszédénál, ha többel nem, legalább három könyökkel. Miskolcnak van 20 emeletes 
lakóháza, lám milyen dicsőség egy kisebb városnak, ha az övé négy emelettel magasabb. 
Az, hogy ez a lakóház nagy forgalmú csomópontra épült, hogy nincs semmi látványi 
kapcsolata a környező négyszintes blokkházakkal, hogy a városnak semmilyen előnyös 
városképi hangsúlyt nem biztosít, sőt összehangolatlan a mögötte látványilag jelentkező 
domborzati viszonyokkal, hogy megvalósítása gazdaságtalan ós drága — ez mind nem 
számít. Meggyőződésem, hogy ez a szemlélet — melyet talán karakírozva említek, de a 
valóságtól nem áll távol — nehezen egyeztethető össze a szocialista tudat tal , de legalább 
is fejlődésünk vadhajtásai közé tartozik. 

Mindez nem azt bizonyítja, hogy egyáltalán nem szabad magasházat építeni. De azt 
mindenesetre igazolni látszik, hogy minden egyes vertikális hangsúly telepítésekor nagyon 
alapos, nagyon körültekintő városképi vizsgálatot kell lefolytatni, s ezer kétségről kell 
előre bebizonyítani alaptalanságát. Feltétlenül szükséges, a jó építészeti eredmény érde-
kében elkerülhetetlen ez a városok belső területeire. Még jobb, ha az egész városra elkészül 
ez a vizsgálat, mely immár te l jes koncepcióval jelölné ki, hol hiányoznak a hangsúlyok 
a városképből, s azt is, hol ti losak. 

Városképi diszharmóniát azonban nemcsak a magasházak okozhatnak, hanem azok is, 
amelyek más dimenziójuknál fogva nehezednek rá a környezetükre. Az építési telkek össze-
vonása sok évszázados folyamat , s azt megállítani nem lehet. Mégsem előnyös azonban, 
ha egy-egy épület tömege teljesen figyelmen kívül hagyja környezetének kialakult 
ritmusát. Rögtön hozzá kell tenni: nemcsak a történeti városközpontokban van így, 
hanem minden egyéb helyen, ahol az városképi elemként jelentkezik. Budapesten a közel-
múltban két ilyen példa is született : a Duna-Intercontinental szálló és a rózsadombi 
SZOT üdülő. A Duna-Intercontinental városképi szerepe közismert, sok helyen publi-
kálásra került . Ez okból nem kívánok vele részletesen foglalkozni, a teljesség kedvóért 
azonban e tanulmány kereteiből mégsem hagyható ki, hiszen a budapesti városkép leg-
erőteljesebb változását jelentette az elmúlt 25 évben. A szálló építészetileg magas szín-
vonalú alkotás, s ha történetesen a lágymányosi vásárváros területén állna, nem is lenne 
vele semmi ba j . Jelenlegi helyén azonban szervetlenül áll, robbantólag ha t környezeté-
ben. Tömege kimagaslik a belváros háztengeróből, ami pedig teljesen homogén szövetet 
alkotott akár a budai Duna-partról , akár a hidakról, akár bármelyik hagyományos kilátó-
pontról (Halászbástya, Citadella). A szálló mellett eltörpül a város egyik legértékesebb 
s annak idején tudatosan hangsúlyos helyen, hangsúlyosan komponált műemléke, a Vi-
gadó. Másrészt ez a hatalmas épülettömeg mégsem elég nagy ahhoz, hogy városképileg 
szükséges letakarási szerepének mindenütt eleget tegyen. Nyi tvahagyja az Apáczai 
Csere János u tca és a Régiposta utca sarkán álló kb. 10 éve épült lakóház nem szép 
biitüjét, ami korábban nem volt látható, hiszen a régi Duna szálló állt előtte. Szomorú 
arra gondolni, milyen városképi nyereség lett volna ez a szálloda, ha két-három emelet-
tel alacsonyabb, az így hiányzó szobák pótlására viszont arányosan hosszabb. Ebben 
az esetben már csak egyetlen hátránya lett volna: a Türr I s tván utca Váci utca felöli 
rideg lezárása, az azonban messze eltörpült volna azok mellett az előnyök mellett, amikre 
— egyébként jó építészeti kvalitásánál fogva — képes lenne. 

A rózsadombi SZOT üdülő teljesen más környezetben igazolja ugyanazt a tételt , hogy 
tudniillik szinte biztos a rossz eredmény akkor, ha egy épület nem ta r t j a be környezeté-
nek kialakult és uralkodó lépték-arányait. A Rózsadombon az egy-két emeletes villák 
tömege, köztük az arányosan megválasztott telekméretből adódó feloldó zöldterülettel, 
olyan ópületszövetet hozott létre a múlt században, ami a budapesti városképnek egy-
séges és megnyerő része volt. A környéken a felszabadulás óta is épültek épületek, zömé-
ben társasházak. Ezek nagysága, épülettömege és telekosztása még jól harmonizált 
a már meglevővel akkor is, ha egyikük-másikuk építészetileg nem a legjobban sikerült. 

240 



Ebbe a homogen szövetbe robbant bele a SZOT üdülő. Óriási tömege — magassága és 
szélességi kiterjedése egyaránt - semmit sem vesz tudomásul abból, hogy körülötte 
milyen a beépítés, milyen a városkép. Uralkodni kíván ós uralkodik is. Vajon szükség van-e 
Budapestnek ezen a helyén erre a robusztus ú j motívumra, amely mintegy ingerlésképpen 
önmaga tetejére még egy hatalmas kiemelkedő társalgót is illesztett korona gyanánt? 
A magam részéről már az If júsági szállót is túlzottnak éreztem a Rózsadombon. Enyhe 
vígasz, hogy a SZOT üdülő mellett ez immáron egészen mértéktar tónak tűnik. 

Diszharmóniát okoznak a környezetüknél „egy fejjel" magasabb házak is. Ezek ugyan 
nem annyira hangsúlyosak, de a nézeti összemetsződések éppoly kellemetlenek, sőt, 
bizonyos tekintetben talán még rosszabbak is. Ma egy toronyház kimagaslik a környezet 
fölé — lehet a hatás jó, lehet rossz, mindenesetre jellegzetes. Ez a karakteresség hiányzik 
a tetők közül épphogy felágaskodó épületeknél. Ä meglevő beépítés fölött mégcsak nem 
is egy magas torzó jelentkezik, csak egy akkora csík vagy tömb, ami csak ahhoz elég, 
hogy az előtér kontúrjai t elmossa, vizuális megjelenését elrontsa. Régi esztétikai szabály, 
bogy a kis eltérések sosem jók. A hasonló színek, a hasonló tömegek nagyon ri tkán kelle-
mesek egymás mellett. Az éjiületek nyelvére lefordítva ez azt jelenti, hogy egy méter 
eltérés a párkánymagasságban nem bántó, mivel a tömeg ettől még nem változik, az 
alacsony házak közül feltornyosuló magas is lehet jó (egyéb feltételek teljesítése mellett), 
de a régi négyemeletesek között a hatnak tűnő ú j kilencemeletes szinte bizonyosan rossz. 

Sajnos, előnytelen példákat ebben a tekintetben is találni. I t t van például a budai Bem 
rakpart Parlamenttel szembeni ú j beépítése. A jobbpart képére — a Lukács fürdőtől 
egészen a Gellérthegyig mindeddig az volt a jellemző, hogy a falszerű, közel azonos 
magasságú (általában 20 m körüli) beépítést ri tmikusan osztják magasabb hangsúlyok. 
Ehhez az összképhez az 1947-ben épített jiontház jól alkalmazkodott. Magasabb volt 
ugyan környezeténél, a szabadonálló beépítés azonban feloldotta, enyhítette az ellen-
tétet . Ez a harmónia most felbomlott. Az Erzsébet-templomtól északra épített ú j , zárt-
sorú, középmagas házak mellett értelmetlenné, szürkévé silányult a korábban hangsúlyos 
pontház. Az ú j uralkodó magasság immár nem kontraszt a par t térfalában, hanem kellemet-
len felmagasodás. Jó megoldás lett volna i t t akár két másikat építeni a pontház mellé, 
akár a foghíjakat a zártsorúval megegyező magasággal kiképzeni. A választott megoldás 
az egyetlen, ami nem kedvező. 

A Bem rakpar tnál legalább a látványi összemetsződések nem okoznak baj t , hiszen a fő 
nézetből, Pestről szemlélve nines előtér. De vegyük csak szemügyre a Tervhivatal ú j , 
Arany János utcai székházát, amint semmibevóve az Akadémia tekintélyét és lá tványát , 
rátelepedni látszik arra a Roosevelt tér felől - azt hiszem, nem kell hozzá több magya-
rázat. Milyen jó épület lenne ez, mennyire lehetne örülni neki, ha azzal a bizonyos egy-
két emelettel alacsonyabb lenne. 

Az egymástól eléggé el nem térő épületmagasságok összehangolása más vonatkozások-
ban is kedvezőtlen lehet. Budán, a Fő u tcában a Szt. Anna templommal szemben az 
Országos Vízügyi Hivatal székháza például közvetlen környezetével jó összhangban 
lenne. Különös balszerencse azonban, hogy a templom szentélye mögött kis utca nyílik, 
az Aranyhal utca, s ezen keresztül az épület a pesti Duna partról, a Kossuth Lajos térről 
látszik. A b a j abból ered, hogy ebből a nézetből az épület főpárkánya pontosan egyvonal-
ban van a templom gerincével, így a templomtömeg eddig jellegzetes nézete elvész, 
belemosódik a háttérbe, s akinek nem elég éles a szeme, egyáltalán nem érti, mit lá t . 
Ez a példa ismét arra utal tehát , milyen sokoldalúan kell megtervezni egy épület városképi 
megjelenését, közeli és távoli nézőpontokból egyaránt. 

Ehhez hasonló történt Zalaegerszegen is. I t t a város főutcájának képét mintegy 70 
80 éve egy eklektikus temjilomtorony zárta le, barokk gondolat szerint az utca tengelyé-
ben. A közelmúltban a templom mögött ú j kórházi szárny épült, amelynek magassága 
kellemetlenül metszi el a templom ós a torony lá tványát . Az utca nyugodt, jó városképi 
lezárása labilissá, értelmetlenné vált. 

* * * 

A már említett okoknál fogva a lakótelepeknek általában r i tkábban van városképi 
szerepük. Budapesten a lakótelepek a város külső övezeteiben helyezkednek el, s vidéken is 
— a már felsorolt példáktól eltekintve — egyelőre legalábbis nem a városkép szempont-
jából fontos helyen fekszenek. Mivel azonban az egyre növekvő lakásépítési tempó foly-
tán a lakótelepek lassan összeérnek, városrészekké, sőt egész övezetekké alakulnak á t , 
a városkép szempontjából teljesen nem hagyhatók figyelmen kívül. Látszanak a fő 
kilátópontokról, (ahol ilyenek vannak), látszanak a várossziluettben, a bevezető köz-
utakról és vasútvonalakról. A lakótelepek urabanisztikai értékeléséről már röviden volt 
szó, így a városkép tekintetéből most csak arra a közismert és sokszor szóvátett ba j ra kell 
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ismét figyelmeztetni, amit a lakótelepek egyhangúságának, uniformizáltságának szok-
tunk nevezni. Ez okból csak üdvözölni lehet azokat a törekvéseket, amelyek igyekeznek 
ez ellen hatni . így értékelhető a Miskole-Diósgyőri kísérlet az ívesen elhelyezett házgyári 
házak telepítésére, vagy Budapesten az óbudai lakótelep újszerű, lépcsősen fogazott 
alaprajzú iakóházsora a Vörös vári ú t mentén. 

A házgyári lakóházak többnyire 10 — 11 szintesek. Ez nemcsak azzal a következmény -
nyel jár, hogy hangsúlyosabban jelentkeznek a városképben a korábbi 4 -5 szintes 
blokkos vagy hagyományos lakóépületeknél, hanem magasságbeli feloldásuk is nehezebb. 
Az ötvenes években és a ha tvanas évek első felében, a középblokkos építési mód uralkodá-
sa idején az akkori lakótelepek monotóniáját előnyösen oldották a közéjük telepített 
8 —10 szintes középmagas, legtöbbször öntöt t technológiájú épületek. Ez a lehetőség 
a házgyári építési móddal elveszett. A középmagas házgyári lakóházak összképét a kö-
zöttük alacsonyabbak értelemszerűen nem oldják fel, hiszen takarásban maradnak, alig 
látszanak. Er re a szerepre t ehá t csak a középmagasból is kiemelkedő magasházak lenné-
nek képesek. Ennek azonban minden városképi konzekvenciája fokozott — mint azt már 
láttuk. Ezér t van nagy jelentősége a házgyári technológia merevségének lazítására irá-
nyuló minden törekvésnek, nemkülönben a domborzatilag tagolt építési területek beépí-
tésének, ahol a tömegek mozgatását maga a terep képes megoldani. 

* * * 

Az épületek belső kialakítása, az épületbelsők funkciója r i tkán városképalakító té-
nyező. E tekintetben csupán az üzlethelyiségek kivételek. Néhány évvel ezelőtt olvastam 
egy tanulmányban,* hogy a ké t világháború között talán a portálépítés volt az akkori 
építészet legsikeresebb válfaja . Napjaink és a közelmúlt építészetéről ugyanezt nem 
mondhatni el. A portálok kialakítása jó két évtizeden keresztül rendre elmaradt, leg-
feljebb a főútvonalak sortatarozásakor távolí tot ták el a korszerűtlen dobozportálokat. 
A korszerű ós igényes ki rakat és portálkialakítás azonban elmaradt, a lemeztelenített 
építészeti nyílásokat képezték ki kirakatnak. A legutóbbi egy-két évben a hosszú stag-
nálás után legalább a belváros legfontosabb üzletutcáiban megkezdődött a korszerű 
portálok ós üzlethelyiségek kialakítása. Egy nagy város kulturált és színvonalas képe a 
XX. század második felében immár elképzelhetetlen nagyvonalú ós modern portálok 
nélkül. Véleményem szerint e tekintetben hatósági - sőt műemléki — szemléletünk-
ben is felül kell vizsgálnunk, helyes-e ma is az a szemlélet, ami nem engedélyezte, vagy 
legalábbis nem jó szemmel nézte a földszint kiváltását, az itteni archi tektúra eltüntetését, 
nagyvonalú, korszerű üzletek kialakítása érdekében. Egyszersmind szakítani kell ennek 
ellenpontjával is: azzal a téveszmével, bogy a földszinten átalakí tot t műemlék, vagy 
városképileg jelentős épület minden értékét elvesztette és lebontható. Sajnos ez a nézet 
a közelmúltban több műemlék sorsának megpecsételődéséhez vezetett . 

Ezzel szorosan összefüggő kérdés az üzlethelyiségek célszerű rendeltetése. A magam 
részéről nem tudok és nem akarok belenyugodni abba, hogy Budapesten (de vidéken is) 
nemhogy csökkennének, inkább szaporodnak a célszerűtlenül felhasznált iizelethelyisógek, 
erőteljesen rontva a városképet. Csak az elmúlt néhány évben két olyan, városképileg 
fontos helyen fekvő volt kávéházról tudok, amelyet irodahelyiségnek alakítottak á t . 
Nem szólva most arról, hogy az adott helyen (Szabadság tér, Ságvári tér) a hajdani kávé-
házak visszaállítása nyilvánvalóan gazdaságos vállalkozás lett volna, ilyen „egységekre" 
itt feltétlenül szükség lenne, a városképet a házak földszintjén kialakított és a régi 
kávéházi ablakokon át alaposan szemügyre vehető - irodahelyiségek szánalmasan el-
csúfítják. A kirakatokban, a járókelők szeme előtt szemétkosarak, kávéfőzők, radiátorok 
éktelenkednek, de nem válik a Szabadság tér díszére az a szedett-vedett és már eleve túl-
zsúfolt berendezés sem, ami a jól-rosszul kialakított irodákban a járókelők szeme elé tárul . 
S az sem, bogy a belső terek kiuzsorázása érdekében a korábbi nagy belmagasságú kávé-
házat közbenső födémmel is megosztották, így (főleg esti kivilágításban) még feltűnőbb 
az egykori reprezentatív igényű belső tér brutális szétszabdalása. 

De nemcsak az a baj, ha atomizálják a régi kávéházakat és más nagyterű üzlethelyi-
ségeket. A városképet az is ront ja , ha építészetileg nem kerülnek ugyan jelentősebb 
átalakításra, funkciójuk azonban alkalmatlan reprezentatív célra, például iroda. Kétel-
kedem abban, más főváros megengedné-e magának azt a luxust, hogy legforgalmasabb, 
legfrekventáltabb pontján, az Erzsébet híd pesti hídfőjénél, a Váci utca sarkán az egye-
tem menzája és a Díjbeszedő Vállalat i rodája helyezkedjék el. Ezek az üzlethelyiségek 
úgy lehetnének a városkép díszére, hogy egyben jelentős kereskedelmi vagy vendéglátó-

* Preisich-Benkhard: Budapest építészete a két világháború között. (Építés és Közle-
kedéstudományi Közlemények, 1907. évi 3 - 4 sz.) 
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ipari hasznot is ha j tanának. Jelenlegi elhanyagolt, piszkos kirakataik (ezekben tulajdon-
képpen semmi sines kiállítva) elszomorítóak. Nemkülönben az is, hogy ha egy ilyen helyi-
ség megürül mint például a pesti Duna-parton az egykori Biarritz kávéház, amelyből 
az Aluterv kiköltözött nem eredeti céljára kerül felhasználásra, hanem újból irodának. 
Úgy tűnik, az a helyes és szükséges kormányhatározat , amely reális mederbe kívánta 
terelni az irodaépítést, e tekintetben negatív ha tás t eredményezett, hiszen az ú j irodák 
helyett átalakítással, felújítással, a megürülök újbóli elfoglalásával különféle intézmények 
(köztük még olyan tekintélyes is, mint a Magyar Nemzeti Bank) beruházási hitel nélkül 
igyekeztek irodához jutni. 

* * * 

Az utóbbi években, évtizedekben egyre inkább városképalakító tényezők a mérnöki 
műtárgyak is. Természetesen a folyamat nem teljesen újkeletű, hiszen a hidak, esetleg 
a nagyszabású támfalak (pl. a Gellérthegy oldalában) már korábban is betöltötték ezt 
a szerepüket. A városok közlekedési kérdéseinek aku t t á válásával azonban a csomópon-
tok többszintes megoldása, a hídfők bonyolultabb kialakítása jelentősen növelte a mér-
nöki műtárgyak városképalakító szerepét. A magam részéről ebbe a kategóriába sorolnám 
a TV adótornyait és reléállomásait is. 

Magyarországon a többszintes forgalmi csomópontok kialakítása még csak megkez-
dődött. Közülük is sok városképileg alárendeltebb helyen, a külső kerületekben fekszik, 
így e tekintetben alig számottevők. Ezért Budapesten csak az Erzsébet híd hídfőinek 
kiképzéséről és a Baross tér forgalmi rendezéséről kell beszélnünk, míg vidéken tulajdon-
képpen e tekintetben nincs is még számottevő alkotás. 

Az Erzsébet híd budai lejárójának kialakítása kiválóan sikerült, s az nemcsak a for-
galmi igényeknek felel jól meg, hanem nagyvárosi jellegével, elegáns vonalvezetésével 
(s nem utolsósorban jó építőipari minőségével - miért nem tud ilyen nyersbetont a magas-
építőipar produkálni?) díszére válik fővárosunknak. Ugyanez nem mondható el a pesti 
hídfő kialakításáról. Már az is fájó, hogy a híd csak mintegy ötven cm-rel kerüli el a bel-
városi templomot ahelyett, hogy kissé nagyobb inflexióval jobb rálátást biztosított volna. 
A nagyobb hibát a gyalogos közlekedés teljes megoldatlanságában érzem. A híd északi 
gyalogjáróján Budáról Pestre sétálók a pesti hídfőn kénytelenek lépcsőkön lemenni 
a híd alá, mert a gyalogjáró véget ér. I t t , az autóparkolóban a kocsik mellett piszok, sze-
mét és bármiféle építészeti kialakítás alapvető hiánya fogadja azokat, akik egy perccel 
korábban még a páratlan panorámában gyönyörködhettek. A kontraszt elrettentő. 

Budapest első belterületi kétszintes kereszteződése a Baross téren épült meg. A magam 
részéről féltem ettől a hídtól, at tól tar to t tam, hogy csúnyán fogja elmetszeni a Keleti 
pályaudvar homlokzatát a Rákóczi ú t felől. Ma úgy l á tom,aha tás kedvező. A híd elegáns, 
vonalvezetése nem bántó. Az egész Baross tér, amely pedig Budapestnek korábban egyál-
talán nem tartozott az ékességei közé — nagyvonalú, nagyvárosi arculatot nyert . 

Szeretnék említést tenni a TV adóberendezésekről is. (Csak röviden, minthogy egyesek-
ről már esett szó.) Elismerve azt, hogy ezek az objektumok velejárói korunknak, mégsem 
tar tom szerencsésnek, ha városképileg exponált helyre települnek. A TV tornyok önmaguk-
ban elegáns ós többnyire szép alkotások, a városok fő nézőpontjaiban való megjelenésük 
általában mégsem kedvező. Ezér t jó az elhelyezés Szentesen vagy Zalaegerszegen, ahol 
a távolról közeledő messziről l á t j a a tornyot, így geográfiailag jól meg tud ja határozni 
a várost . Egyes irányokból jövet el is halad mellettük, de a relék soha nem jelentkeznek 
egy kontúrban, egy nézetben magával a várossal. Hatásuk így nem zavaró, sőt előnyös. 
Egy fokkal rosszabb a helyzet Sopronban, ahol a város megközelítésében elkerülhetetlen 
a közös nézetben való nem túl szerencsés — megjelenés, s az eddigiek közül vitat-
hatatlanul a legszerencsétlenebb Pécsett . 

* * * 

A parkok, zöldterületek mindenkor hozzátartoznak a városképhez. Egyes városoknak 
értékes karakterbeli elemét, díszét jelenthetik a szép, gondozott, városképileg fontos 
helyen fekvő parkok. Jó példa erre Bécs. Budapest e tekintetben szintén nem áll rosszul, 
s az utolsó időben a helyzet e tekintetben sokat javult. A budapesti parkok fejlődése 
szembetűnő és örvendetes. A meglevő szép régiek mellett az utóbbi években olyan remek 
modern parkok létesültek, mint, a gellérthegyi jubileumi park, a déli várlejtő parkosítása, 
a tabáni park, vagy korábban az ú j Vérmező. Egy nagyváros közepén ezek az üde, gon-
dozott színfoltok minden másnál hatásosabbak. Ezér t is nem lehet eléggé fájlalni a Város-
liget egyik legszebb részének pusztulását, s helyére az építészietlen, ad hoc jellegű, se 
nem tér, sem nem út létrehozását felvonulási célra. Sajnos, legutóbb ismét sor kerül t 
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nemcsak parképítésre, hanem pusztí tásra is, mint pl. a Vérmező jól ismert és részletesen 
megvitatott esetében. 

A vidék a parképítősben sajnos elmaradt Budapesttől. Számottevő szép ú j park létesí-
téséről nem tudok, egyes helyeken (például Szegeden a Ferenc tér esetében) még meg is 
szüntettek szépen parkosított városi tereket, hogy azt beépítsék. Különösen fájó, hogy 
szünőben van egyes vidéki városok néhány szép hagyománya. Ilyen volt például az, hogy 
az úttestek ós járdák között — legalább a főútvonalakon — hosszan elhúzódó parkosított , 
virágágyakkal díszített zöldsávok helyezkedtek el. E motívum mia t t nevezték korábban 
„virágosnak" Kaposvárt , Csongrádot, Zalaegerszeget. Elismerem, hogy a megnövekedett 
forgalomnak szüksége volt arra a területre, amit korábban a virágok és parksávok fog-
laltak el, mégis, talán lehetett volna valamilyen kompromisszumos megoldást találni, 
hogy ez a szép motívum ne t űn jön el nyomtalanul a városképből. 

Értelemszerűen e helyen lehet megemlíteni a köztéri szobrokat is. Nem szólva most 
a szobrok kulturális és tudatformáló szerepéről, vi tathatat lan, bogy a városkép szempont-
jából is igen fontos elemek. Legyen szabad i t t csak Székesfehérvár példájára utalni, 
ahol a két világháború közötti időszakban mesterien elhelyezett szobrok a mai napig is 
a városkép jelentős értékei, s szinte mintegy kifejezői az itteni városképalakító tevékeny-
ségnek. 

Nem hagyható figyelmen kívül, hogy mind Budapesten, mind a vidéki városokban 
kevés köztéri szobor készült az elmúlt időszakban. Dísz-szobrok még csak létesültek, 
de jeles emberek emlékét megörökítők csak szerény számban. Nem a városképijei kap-
csolatos tanulmány témájába vágó panasz, mégis, hadd tegyem szóvá, miért nincs köz-
tér i szobra Budapesten Bartók Bélának, Kodály Zoltánnak, Móricz Zsigmondnak, 
Frankel Leónak, Rippl Rónai Józsefnek stb. H a m á r i t t t a r tunk, a teljesség kedvéért 
az is megemlíthető, hogy a korábbi időszakban az építészek közül ju to t t szobor Lechner 
Ödönnek, sőt Alpár Ignácnak is, vára t még magara azonban l 'ollack, Hild, Laj ta , Molnár 
Farkas emlékének méltó megörökítése. 

A városoknak nagy nyereségei a szép szökőkutak. Elég i t t csupán Róma példájára 
hivatkozni. Kár , hogy sem Budapesten, sem a többi városban nem épült szép ú j szökő-
kú t az elmúlt negyed században, ami pedig mégis létesült (Margitsziget, Bajcsy-Zsilinszky 
út), inkább ne épült volna. Egyedüli kivétel a Blaha Lujza téri, ami egyszerű eszközökkel, 
jó építészeti gondolattal oldja meg feladatát. Méltán kedvelték meg rövid idő alatt a buda-
pestiek. 

* * * 

A városképbe mindezeken kívül sok minden más is beletartozik. Az utcai kis-arcbi-
tektúrák, a közvilágítás, a fényreklámok, egyes épületek díszvilágítása, sőt még maga 
a forgalom is. Jobban mondva az, hogy mely területek szolgálnak parkolóul, vagy me-
lyekről került kitiltásra a forgalom. Egy város képéhez még a villamosok és autóbuszok 
ls hozzátartoznak. Ha egy külföldi Budapestre gondol vissza, lehetetlen, hogy ne emlé-
kezzék arra: sárgák a villamosok és kékek az autóbuszok. Néhány szóval tegyünk emlí-
tést e kérdések egyikérői-másikáról is. 

A kis-architektúrák tekintetében Budapest és a többi város egyelőre kevés jót m u t a t h a t 
fel. A jó építészeti ízléssel megoldott elárusító pavilon, telefonfülke, vitrin fehér hollónak 
számít, annál t öbb viszont az esetleges és csúnya bódé. Ezek elsősorban az üdülőhelyeket 
lepik el, de jut belőlük szép számmal a városok városképileg fontos helyeire is. Hiányolom 
ugyanakkor a kávéházak és presszók kiülő teraszait, amelyek színes Initorzatukkal 
és napvédő ernyőikkel sok külföldi város kedves színfoltjai, de korábban Budapestre is 
a mainál jellemzőbbek voltak (Dunakorzó). 

A közvilágítás sem éri el a megkívánt mértéket, bár az utóbbi időben észrevehetően 
javul (pl. az Engels téri, valóban impozáns és jó fényhatású kandeláber). Sajnos, vidéken 
a közvilágítás mértéke még kedvezőtlenebb. Vidéki városaink este kifejezetten sötétek. 
Sokat segítene a közvilágítás mértékén, ha a főútvonalak üzlethelyiségeit nagyobb fény-
erővel világítanák ki, s a k i rakatok automatikus villanykapcsolói ezt a kevés fényt sem 
oltanák le 20 vagy 22 órakor, legkésőbb éjfélkor. 

A fényreklámok száma és színvonala az utóbbi években jelentősen növekedett, s ez 
kedvező. Nem tudom azonban, miért erőltetik nálunk a mozgó fényreklámokat, amikor 
azok állandóan elromlanak, h i b á j u k pedig feltűnőbb az állókénál. Személyes tapaszta-
lataim szerint külföldön is egyre inkább az álló reklámot alkalmazzák, igaz viszont, hogy 
ezek ott a legtöbb esetben valóban világítanak is. 

A fényreklámok elhelyezésével sem lehet minden esetben egyetérteni. Érthetet lennek 
tar tom, miért szorgalmazzák az erre illetékes szervek a Belgrád rakpar t fényreklám-sorát. 
Ügy vélem, fényreklámra elsősorban a forgalmas, üzletekkel teli főútvonalakon, üzlet-
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utcákban van szükség, nem pedig a kihalt, üzletileg közömbös rakparton. Tgaz, hogy ez 
a színes fénysor a Gellérthegyről élénk képet mutat , a városszerkezettel azonban nincs 
összhangban, nem valóságos hangsúlyt emel ki, s ami szintén nem közömbös, a nagy 
távolság mia t t általában olvashatatlan, hogy a neonok egyáltalán mit akarnak reklá-
mozni. Megemlíteném talán azt is, hogy fényreklámjaink egyedileg sem elég karakteresek. 
Gyermekkoromból ma is jól emlékszem a Berlini téri Schmoll-pasztára, vagy a Törley 
pezsgőre az Andrássy úton. A mai reklámok közül alig tudok hasonlóan karaktereset 
említeni. Vagy csak azért tűnik így, mert a sokkal többől nehezebb a kiemelés? 

Gyors és látványos a díszvilágítások tekintetében a fejlődés. Néhány évvel ezelőtt 
a budapesti kivilágítások közül egyedül a Nemzeti Múzeumét tar to t tam megfelelőnek, 
azóta azonban a jól sikerült díszkivilágítások száma örvendetesen sokasodott. Kifejezetten 
szép és artisztikus a budai várpalota megvilágítása, sokat javult a Halászbástyáé ós a 
Mátyás templomé a fényerő csökkentésével, a Lánchidé a pillérek megvilágításának és 
a lámpafüzérek lá tványának jó összehangolásával. A kisebb objektumok közül nagyon 
jól sikerült a Kálvin téri református templom, a tanácsköztársasági emlékmű, az Ady 
Szobor stb. díszvilágítása. Örvendetes, hogy mindez nemcsak Budapest monopóliuma. 
Kitűnőek a székesfehérvári díszvilágítások, s még olyan kis falu is büszkélkedhet szép 
műemlékének remek éjszakai megvilágításával, mint Lóbény. 

Az e tekintetben jó eredmények mellett meg kell említeni egy-két gyengén sikerült 
díszvilágítást is. ilyen a Magyar Tudományos Akadémia épületéé és a Közgazdasági 
Egyetemé. Ttt a homlokzati szobrokat, egyes építészeti tagozatokat világították csupán 
meg, de az egész épület fénnyel való derítése elmaradt. A lá tványt a szemlélő nem érti, 
s aki egyébként nem ismeri az épületet, esti képe alapján nem tud ja magának elképzelni. 

* * * 

Tanulmányom megjelölt címe a városkép védelmével kapcsolatos helyzetfelmérés. 
A felmérés során olyan példákat ismertettem elsősorban, amelyeknél a védelem kérdése 
van előtérben. Másszóval: arra törekedtem, hogy negatív példák felsorakoztatásával 
mutassak rá az intézkedések szükségességére, a hibák esetleges okaira. Természetes, hogy 
az elmúlt évek, évtizedek során Budapest ós a magyar városok képe nemcsak ennyit, 
és nem is a vázolt jelleggel változott. A feladat természeténél fogva azonban a pozitív, 
a városképet előnyösen változtató példákra csak kevésbé tér tem ki, vagy csupán ott , 
ahol ennek elvi következtetéseit ta r to t tam szükségesnek levonni. Előnyös példa termé-
szetesen sok van. Sokat javult a városkép a budai várpalota lejtőjének impozáns és 
tetszetős kialakításával. Használt a főútvonalak képének a háborús és más foghíjak 
fokozatos eltüntetése. Vidéken szintén sok jó példát lehetne említeni, kezdve egyes egri, 
debreceni, soproni foghíjbeépítésektől a szombathelyi felszabadulási emlékműig. Ügy 
vélem azonban, nem tévesztettem célt, ha mindezt most mellőztem. Befejezésül ezért 
arról kívánok még röviden, s a teljesség igénye nélkül szólni, milyen okokra lehet vissza-
vezetni a városok képének változtatása során az utóbbi években elkövetett hibákat . 

* * * 

Városaink építését általános ós részletes rendezési tervek szabják meg. E tervek nagy 
körültekintéssel, hozzáértéssel, többségükben magas építészeti ízléssel és színvonalon 
készülnek, így legtöbbjük valóban jó ú t m u t a t á s a város fejlődéséhez. A b a j csupán az, 
hogy ezek a jó tervek a valóságban ri tkán valósulnak meg. Pontosabban szólva — bár 
ínég mindig leegyszerűsítve — úgy fogalmazható a dolog, hogy ami jó a városkép alakí-
tásában, az a tudatosan átgondoltan készült tervek szerint valósult meg. Ami viszont 
rossz, az azok ellenében, ad hoc elhatározásoknak engedve. A rendezési t e rv készítője 
ezekről rendszerint csak utólag szerez tudomást , de ha időben is, nem tehet ellene semmit. 
Az általam az előzőkben felsorolt negatív példák túlnyomó többsége a rendezési terv 
áthágásával valósult meg. 

A rendezési tervek be nem tar tásának semmilyen bünte tő szankciója nincs. Sőt: 
azok betar tásá t egyetlen állami szerv sem ellenőrzi, illetőleg nem ellenőrizheti. Az Építés-
ügyi és Városfejlesztési Minisztériumnak csak a rendezési tervek készítésébe van szakmai 
beleszólása, végrehajtásukba nincs. Az ÉVM, amióta a területi főépítészek hálózata 
megszűnt, még csak kellő információkkal sem rendelkezik a tervek végrehajtását vagy 
áthágását illetően. A rendezési terveket az illetékes tanácsok hagyják jóvá, de ez rájuk 
semmilyen kötelezettséget nem ró. H a más t valósítanak meg, legfeljebb módosítják 
az eredeti jóváhagyást. (Legtöbbször még erre sem kerül sor, hiszen senki nem kéri 
számon a terv betartását) . A tanácsok pedig nem rossz szándókból, mógcsak nem is 

245 



hozzá nom értésből, hanem legtöbbször égető gyakorlati okokból (szanálási nehézségek, 
pénzügyi korlátok stb. ) gyakran kényszerülnek a te rv semmibevevésére. Lehet, hogy 
ez a kényszer nagyobb ellenőrzés vagy feszesebb irányítás mellett talán nem is lenne olyan 
égető, jelenleg azonban semmi nem hat a könnyebb ellenállás irányába történő eltérések 
ellen. Így aztán, mire a rendezési tervek megvalósítására kerülne sor, ezer praktikus 
szempont sorakozik fel a jó elképzelések elrontására. 

Annak ismételt hangsúlyozása mellett , hogy rendezési tervkészítési metodikánkat 
és gyakorlatunkat igen színvonalasnak ta r tom, azokból egy fontos munkarészt hiányolok. 
Ez pedig a városok - és főleg a városközpontok — városképi vizsgálata és javaslata. 
Ennek hiányát tanulmányomnak a magasházakkal foglalkozó részénél már említettem. 
Az a szilárd meggyőződésem, hogy a települések általános rendezési terveit feltétlenül ki 
kellene egészíteni e jellegű vizsgálati anyaggal és javaslatokkal, mert enélkül a városkép 
egységes koncepció szerinti alakítása nem lehetséges, s minden csak a szerencsére van 
bízva. Más kérdés, hogy ha ilyen munkarész a jövőben elkészül is az előzők szerint — 
mennyi kerül abból megvalósításra. 

A városkép ellen elkövetett hibák egyik-másik oka bizonyos gazdasági meggondolások 
túlságos előtérbe helyezéséből ered. Húsz évvel ezelőtt szemináriumok sokaságán tanul-
tam meg, hogy a szocialista városfejlesztést és beruházási politikát nem a tőkésekre jel-
lemző egyoldalú gazdasági szemlélet ós telekspekuláció határozza meg, hanem a terv-
szerűség ós a közösségi érdek. A valóságban ez az azóta is érvényesnek tekinthető elv 
r i tkán érvényesül. A beruházók igyekeznek az adott területen a maximális ópülettömeget 
elhelyezni, nem törődve a környezettel, a terület tényleges adottságaival, az építészeti 
vagy városképi szempontokkal. E céljuk valóraváltásához mindig akad olyan építész, 
aki haj landó a saját háza megvalósítása érdekében más szempontokat figyelmen kívül 
hagyni. 

Ez a tendencia a gazdaságirányítás ú j rendszerében még tovább fokozódott. A gazda-
ságosság — nagyon helyesen — a korábbit meghaladó módon vált a beruházások meg-
határozójává. Az azonban már nem egészséges, ha városfejlesztésben, a városkép alakí-
tásában lassan egyeduralkodó szemponttá növi ki magá t . Meg kellene végre tanulni, 
hogy egy terület esak olyan mórtékben építhető be, ami t az jól elbír, még akkor is, ha ez 
kevésbé gazdaságos, mint a három emelettel magasabb beépítés. Megjegyzendő, hogy 
ugyanez a szemlélet régi épületek átlakításakor is jelentkezik: gyakran kívánnak az épít-
te tők másfélszer, kétszer akkora programot beleerőltetni a meglevő épületbe, mint 
amekkora ott ténylegesen megvalósítható. Ez is városképi konzekvenciákkal jár, hiszen 
egyébként elkerülhető előnytelen emeletráépítéseket, manzárdokat , kényszermegoldáso-
kat, eredményez. 

Érdekes vetülete ennek a túlzottan gazdasági szemléletnek az is, hogy azoknak a vala-
milyen oknál fogva üressé vált, telkeknek megoldása, amelyeknek újbóli beépítése nem 
látszik gazdaságosnak, beláthatat lan időre elhúzódik. í g y történt ez a lebontott Tanács 
körú t 6., Molnár utca 9., volt műemlékjellegű épület telkével. Ezt a felsorolást még hosz-
szan lehetne folytatni. 

Sok hiba kútforrása az is, hogy a korábbi szoros építésügyi szabályzatok jelenleg 
sokkal lazábbak. Régen a telekosz.tásra, az épületmagasságra, a beépítési vonalra át-
hághatat lan és precízen meghatározott övezeti előírások voltak. Ma, a szabadonálló 
beépítési mód idején, amikor pedig a szabályozás talán még fontosabb lenne, az előírások 
lazábbak és több kibúvóra adnak lehetőséget. A lazább előírások egyben azt, is involvál-
ják, hogy ami van, azt sem kell feltétlenül betartani. Alig hiszem, hogy korábban még csak 
elképzelhető is lett volna olyan beépítés, mint, például a budapesti Márvány utcában, 
ahol az azonos párkánymagasságú házak zártsorú rendjében egy foghíj két emelettel 
magasabban épült, be, főpárkánya magasabb a szomszédok gerincvonalánál. 

A már említett Rreisich-Benkbard tanulmány említette, hogy a két világháború között 
„A hatóságok — elvileg — nem vi ta t ták a tervek építészeti kvalitásait, azt, kellett meg-
állapítaniuk, megfelelnek-e az építésügyi szabályoknak és előírásoknak. Ezektől való 
eltérésre — kivételesen — csak a Közmunkatanács adha to t t engedély". Ma éppen for-
dí to t t a helyzet. Az építésügyi hatóság az engedélyezés során ha ta lmas építészeti 
v i tákat folytat a tervezővel egyes részleteket, építészeti megoldásokat illetően. Gyakori 
az olyan javaslat, hogy a tervező „érlelje tovább" ezt vagy azt a részletet. A legritkább 
esetben punctum saliens-e az engedélyezésnek az, hogy az épület az előírásoknak megfelel-e 
vagy sem. 

A jól megalapozott, okos szabályzatokkal szemben a szubjektív tényezők eluralkodása 
egyebekben is érvényesül. Gyakori eset, hogy az építésügyi vagy más hatóság nem enge-
délyezi az építkezést, vagy olyan kikötéseket tesz, ami az építtetőnek nincs ínyére. 
Ilyenkor rendszerint nem is a fellebbezés a következő lépés, hanem az ál lamapparátus 
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megfelelő szféráinak mozgósítása. Ennek eredményeként a döntést legtöbbször nem az il-
letékes hatóság szintjén hozzák meg, hanem felettese utas í t ja azt eredeti álláspontja meg-
változtatására. Ez tör tént például a közelmúltban az egri ú j telefonközpont esetében, 
ahol az Országos Műemléki Felügyelőség okos, és a városkép védelme szempontjából 
feltétlenül szükséges kikötéseit az épí t te tő meg sem fellebbezte, helyette azonban az 
OMF-et lényegesen meghaladó szinten kierőszakolta a számára kedvező döntést . A város-
építészet ós városképvódelem szakmai feladat . Alig hihető, hogy ennek részletkérdéseihez 
az egyéb tekintetben hozzáértő felsőbb szervek megfelelő ismeretekkel rendelkeznének. 
A döntés sok fontos esetben mégis ot t történik. Az állami élet nem minden szakterületén 
van így. Kételkedem benne, hogy például egy műté t szükségességéről vagy mikéntjéről 
felsőbb állami szervek döntenének. 

Tanulmányom természetszerűleg nem törekedhetett teljességre, sem a városkép 
alakítását illusztráló példák, sem a belőlük levont következtetések, még kevésbé a hibák 
okainak felderítését illetően. Sajnálatosan nélkülöznöm kellett azt az adatszolgáltató 
közreműködést, amit pedig az MTA Műemléki Albizottsága tagjai részéről ígértek. 
Mivel egyetlen jó vagy rossz példa közlésével sem voltak segítségemre, a felsorolásnál 
kénytelen voltam sa já t személyes tapasztalataimra, impresszióimra támaszkodni, ez 
pedig nyilvánvalóan elégtelen. Kerekebb, teljesebb lett volna a helyzetfelmérés, ha leg-
alább némileg kollektív munka gyümölcse lehetett vona. Remélem azonban, hogy így 
is némi alapot n y ú j t h a t egy összkép kialakításához, s azon intézkedések kezdeményezésé-
hez, melyekben az Akadémia élére kíván állni a városkép védelméért fo lyta tot t nemes 
küzdelemnek. 
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DR. GPANASZTÓI PÁL, a műszaki tudományok doktora 

a m a g a s h á z a k j e l e n t ő s é g é r ő l k o r u n k 
v á r o s é p í t é s z e t é b e n 

Nemrégen érdekes nagyobb, könyv alakú tanulmány jelent meg Magyarországon 
„Kupola, torony, kollonád" címmel; szerzője Mojzer Miklós művészettörténész.* Nem 
feladatunk i t t e könyvet sem ismertetni, sem bírálni, pusztán azért említjük, mert a 
címben jelzett építészeti alakzatokat főként abból az érdekes és jelentős szempontból 
tárgyalja , hogy azok milyen jelentős tar ta lommal bírtak az építészettörténet folyamán. 
Minthogy e munka a modern építészettel, városépítéssel alig foglalkozik, úgy véljük, 
érdemes ilyen szempontokból is áttekinteni korunk városalakítási törekvéseit. Legalább 
is egy vonatkozásban: a mindinkább elszaporodó és városalakító jelentőségükben is 
növekedő magasházak, másként toronyházak vonatkozásában. Bár mind a külföldi, 
mind a hazai szakirodalom gyakran foglalkozik velük, egyedi alkotásokként és város-
építészeti, városképi jelentőségükkel is, ez azonban inkább érintőleges, a problematika 
gyökeréig r i tkán nyúl, s inkább általános városesztétikai vagy pedig technikai, építészeti 
megoldásbeli, éppenséggel gazdaságossági kérdésekkel foglalkozik, amelyekre viszont 
az imént említett könyv nem tér ki. Nem vél jük indokolatlannak tehát , ha — egy kisebb 
tanulmány szabta kereteken belül — megkíséreljük a magasházak — voltaképpen korunk 
tornyai — eddig kevésbé érintet t problémáit megvilágítani.** 

Ezek a problémák igen komplexek, és egyedül művészettörténeti, formatörténet i 
szempontokból nem közelíthetők meg, még akkor sem, ha ez a szempont kétségtelenül 
egyike a lényegeseknek. Nem elegendő pusz tán városformálási, illetve öncélú építőmű-
vészeti szempontokból sem foglalkozni e témával , mint egész modern építészetünk pro-
dukciójának egyik jellegzetes elemével — mer t a téma ennél összetettebb. A múltból 
is eredően keverednek benne az objektív ós szubjektív tényezők, szempontok; így a puszta 
célszerűség, a műszaki, a gazdaságossági motívumok, a reprezentáció, a hatáskeltés igé-
nye, és még több más, amelyekre még visszatérünk. A szemlélet tehát , amivel közeledni 
kívánunk hozzá, építészeti, de tágított és komplex értelemben — igyekszünk magában 
foglalni lehetséges mórtókig a történeti, az urbanisztikai, a társadalmi vonatkozásokat is. 
Voltaképpen tehát az indítókokat — nevezzük akár jelentésnek, akár tar talomnak, 
szerepnek, vagy funkciónak — amelyek napja inkban mind nagyobbszabású és mind több 
ilyen alkotás létrejöttét segítették elő. 

Kétségtelen, hogy torony, tornyok építésének eredeténél a régmúltig visszamenően 
csaknem mindig megtalálhatjuk a hatni akarás, az emlékműemelés különféle szempont-
jait. Ez egyút ta l csábító lehetőségeket ad a Bábel tornyáig visszamenően — e témá-
ban a misztikus, a spirituális, a szimbolikus (pl. phallikus) sőt a mágikus elemek kiderí-
tésére. Ugyanakkor azonban szintén kezdettől fellelhetők gyakorlatibb indítékok is, — 
így elsősorban a védelem szempontjai, amelyek már igen régen őrtornyok, majd lakó-
tornyok építéséhez vezettek. lile sorolhatók később a középkori városok tüzet, ellenséget 
kémlelő tornyai, még később a kilátást szolgáló, turisztikai célú tornyok. E csak jelzés-
szerűen említet t indítékok kiegészülnek még olyan urbanisztikai indítékkal is, mely 
egyfelől a városban való eligazodásra irányult , másfelől a város közepe látványos kieme-
lésére, távolból nézve is.*** 

* Budapest , Akadémiai Kiadó, 1971. 
** Magasházakon, másik használatos kifejezéssel, toronyházakon i t t a környezetükből 

kiemelkedő, ahhoz viszonyítva tehát lényegesen magasabb, vertikális jellegű épületet 
ér t jük — a gyakorlatban általában 12 —15 emeletnél magasabbat. 

*** Nem említjük i t t az 1889-ben emelt Eiffel tornyot, e téma minden szempontból 
kiemelkedő alkotását most azért, mert az ugyan előremutató, korszerű sőt zseniális 
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Az említett motívumok fellelhetők a történelem folyamán nemcsak toronyszerű, ha-
nem a városok léptékéhez viszonyítva különlegesen, nem egyszer irreálisan nagyméretű 
épületek esetében is; ilyenek jellegzetes példája a római Colosseum, Siena középkori, 
befejezetlen katedrálisa, a milánói dóm, a Palazzo Pi t t i Firenzében, hazánkban az egri 
Lyceum. 

Talán már i t t érdemes leszögeznünk, hogy nem törekszünk ez alkalommal élesen el-
választani, éppenséggel szembeállítani a tárgyi és az eszmei, az objektív és a szubjektív, 
a gyakorlati és az ideologikus indítékokat, — valójában tehát a tartalom, a cél különféle 
módjait , eseteit — mert meggyőződésünk, hogy mindezek beleférnek a funkció korszerű 
és tág értelmezésébe, abba, amelyben az épület funkcióján nem egyedül materiális hasz-
nossági funkció értendő, hanem sok esetben a reprezentálás, a hatni , a gyönyörködtetni 
akarás, s nem egy más ezzel rokon indíték. Ezek tornyokban gyakran egyesültek: egy-
szerre szolgálták a védelem, a kémlelés, a kilátás, a hatni akarás, az eligazodás, a központ 
jelzése funkciói t . 

Mégis, sa já tos módon, korunk magasházai közvetlen elődeinek mondhatni merőben 
gyakorlati, gazdasági, sőt technikai szempontok szolgálták indítékait. I t t a századforduló 
idején Amerikában, közelebbről az Egyesült Államok nagyvárosaiban épült lin. felhő-
karcolókra gondolunk, amelyeket — pl. Chicagóban már a múlt század közepe u t án 
— magasodó házak, leginkább irodaházak előztek meg.* Az amerikai magasházakkal, 
m a j d felhőkarcolókkal más — talán még leginkább a kora középkori lakótornyokhoz 
hasonló — jelenség éled új já , korszerű és előremutató technikai eszközökkel; a tömeges 
helyigény — intézmények, irodák, szállodák, egyéb rendeltetésű sokhelyiségű épületek — 
magas-, sőt toronyházként való megoldása. Indítékaik többfélék, de nagymértékben 
praktikusak. Elsősorban a városnövekedés folytán sűrűsödő beépítés, az ugrásszerűen 
növekvő telekárak, s így a jobb területkihasználási törekvések New Yorkban, ahol az 
ilyen építés rövidesen a legnagyobb arányokban folyt. Hozzájárult i t t a sziklás al talaj , 
mely megkönnyítette az alapozást, ugyanakkor az e vidéken fejlődő vasipar, mely a vas, 
később acélvázas szerkezetek révén egyre nagyobb műszaki lehetőségeket adott mind 
magasabb házak emeléséhez. S alighanem szinte észrevétlenül, talán kezdetben még nem 
is elsődleges és általános indítékként társult ezekhez, mindenesetre szoros összefüggés-
ben velük a versengés, a hatáskeltés, vulgárisabban szólva a reklám indítéka. Ez utóbbia-
ka t egyaránt tekinthet jük praktikusnak és eszmeinek. A versengés is mindenesetre hozzá-
járult ahhoz, hogy rövidesen létrejöt t a világ építészet- és városépítéstörténetének mind-
máig egyik legnagyobbszabású és legsajátosanb, egyben legattraktívabb formációja: 
New York összképe a Manhat tan félszigeten az összezsúfolódó felhőkarcolókkal. Nem 
egyszer hasonlították és joggal a kora középkori tornyokkal sőt lakótornyokkal tűzdelt 
városképekhez, így különösen San Gimignano-éhoz. Mert voltaképpen ezeknek monstruó-
zus és késői újjáéledése.* 

Ezzel tehá t napjaink magasházainak, toronyházainak egyik ma is eleven indítékához 
értünk: egyfelől a területgazdálkodás szempontjaihoz, másfelől a hatni, a kitűnni akará-
séhoz. Azzal a sajátságos körülménnyel, hogy a New York-i toronyhalmazban már csak-
nem összemosódnak a tornyok, a kisebbek el is tűnnek távolabbról. S alighanem moti-
válja részben azt , amit Le Corbusier-ről, tudunk hogy a két világháború közötti években, 
már hírneves építészként New York-ba érkezve, az őt fogadók kérdésére; mit szól a 
felhőkarcolókhoz — azt válaszolta: — Nem elég magasak. — (Ezt a megnyilatkozást 
részünkről kevésbé objektív, éppenséggel számszerű megítélésnek tekint jük, inkább a. Le 
Corbusier-re mindenkor jellemző hatni, sőt elképeszteni akarásnak tulajdoníthatjuk.) 
Akkor már ismert volt Plan Voisin nevű, modellben kidolgozott terve Párizs egyik belső 
negyede újjáépítésére, számos valóban nagyszabású, mintegy 50 emeletes toronyház 
at trakt ív, laza csoportjával. E terv, mely reálisan nem volt megvalósítható (és talán jobb 
is, hogy nem valósult meg, hiszen beleesett volna az egyre inkább értékelt középkori 
belváros, sőt alighanem a Marais negyed is), mindenképpen a mai urbanisztika tervszerű 

technikai eszközökkel, de a tornyok leghagyományosabb funkciói célját szolgálta; 
később még visszatérünk rá. 

* Ez a jelenség egyben az elöljáróban adot t definíció bővítését is szükségessé teszi; 
előképe annak, hogy nemcsak egyes toronyházaknak a környezetkez képest való ki-
emelkedése, hanem ilyenek ugyancsak kiemelkedő csoportjáé is lehetséges a növekvő 
városméretekben. 
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magasház-építési irányzatai, törekvései előfutárjának tekinthető. Sőt közvetlen és köz-
vetett hatása is k imuta tha tó Európában az ezt követően mind gyakrabban — eleinte 
inkább a városokon kívül — épített magasházakra. (így pl. Lods és Beaudouin f rancia 
építészeknek Párizs mellett, Drancy-ban a harmincas évek közepén felépített toronyházas 
lakótelepére.) Le Courbusier indítékai lényegesen eltérnek az amerikai addigi felhő-
karcolókétől. Mert amazok spontán módon, szinte anarchikusán, nyerészkedési okokból, 
s végül is egymás rovására, egymást beárnyékolva épületek, zsúfolódtak, sőt a város 
életének, közlekedésének is a csődhöz vezető sűrűsödését idézték elő. A Le Courbusier-i 
koncepció viszont a magasabb építés, a terület vertikális felhasználása modern lehetőségeit 
éppen ellenkezőleg a beépítés, az együttélés fellazítására, humánus meggondolásokból 
kívánta tervszerűen felhasználni, tehát a tömörülés oldására, a helyiségek jobb meg-
világítására, a több napfény, jobb levegő, nagyobb kilátás biztosítására. A valóságban 
ezek a motívumok később nem mindig, vagy nem egyképpen érvényesültek, de említet t 
ideáltervére mindenképpen jellemzők voltak. S ez a terv formatiszta, elvtiszta, mondhatni 
absztrakt voltában hozzásorolható a reneszánsz városépítési teoretikusok, így Filarete, 
Francesco di Giorgio, Vasari (ilgiorene), Scamossi ugyanilyen jelentőségű ideálterveihez; 
ezek is később és részleteikben váltak valóra.* 

Mindenesetre a modem építészet, városépítés egész ú j világában s különösen a második 
világháború után jellemző és mind gyakoribb motívummá váltak a magasházak, sőt 
csoportjaik. Akár a város belsejében, lokális szempontokból és esetleges módon, nem 
egyszer megbontva a kialakult addigi képet, sőt azt anarchikussá téve — mint főként 
a tengerentúli, a koloniális városokban, de még Európában is, — mert ez esetekben több-
nyire a telekkihasználás és az építtető cégek, intézmények individuális reprezentatív, 
illetve reklámszempontjai érvényesültek. Akár pedig a városokon kívül, helyesebben 
a régebbi városon kívül mind nagyobb arányokban kiépülő elővárosokban, ú j lakótele-
peken, sőt nem egyszer ú j városokban. Ez utóbbiak már tervszerűbben, közösségi célok-
ból jöttek létre, részben egész, olykor impozáns együtteseket alkotva — pl. a Kalinin 
sugárúton Moszkvában — vagy pedig a külsőbb városközpontokat képezték, jelezték. 
Általában a változatosabb beépítés, alakítás, várossziluett érdekében is létesültek. Nem 
egyszer éppen csoportosításuk volt a lényeges, így Stockholm ú j városközpontjában, 
vagy Mies van der Rohe világhírű és a modern építészet kiemelkedő alkotásai közé sorolt 
chikagoi magasház együttese esetében. Ez utóbbi példák azt is muta t j ák , hogy a t émát 
kevésbé lehet belső kialakult városrészek és külső, keletkező ú jak szerint tagolni, mégha 
számszerűen az utóbbiak dominálnak, — a magasházak, tervszerű elhelyezéssel, csopor-
tosítással megjelennek városrekonstrukció esetén, sőt egyedenkint a kialakult belső 
városrészekben is. Budapesten pl. a Szép utcai irodaház, mely a környező tornyokkal való 
kedvezőtlen összhatása mia t t vi tatot t . 

Helyesebb tehát a tervszerűtlen, sőt anarchikus, vagy a meggondolt, a környezeté-
vel egybehangolt megoldások szerint megkülöböztetni őket. Ez utóbbi megoldások lehet-
nek csoportosak is, — aminek irányába Le Corbusier ideálterve muta to t t . Mégis a magas-
házak nem egyszer a szó minden értelmében kimagasló egyedi alkotások. Ennek talán 
legszebb példája Európában a milánói Pirelli ház, Gio Pont i ós Pier Luigi Nervi műve, 
New Yorkban pedig az idős Walter Gropius egyik mesterműve (tervező társsal); a terv-
szerűen elhelyezett, s a század eleje óta már kialakult felhőkarcoló együttest művészi 
formálásával is gazdagító Pan-Am magasház. 

Az említett — inkább csak kiragadott — példák a sok közül azonban egy másik és 
ú jabb motívumra, indítékra és okozatra egyaránt rávilágítanak: a modern élet és ezzel 
a városok dimenzióinak ugrásszerű megnövekedésére. Tornyokat építeni valaha nem az ál-
talános dimenziókkal függöt t össze, — hiszen ezekkel éppen ellenkezőleg a szerényebb 
dimenziókból való, ha tásra törekvő kiemelkedésre törekedtek; elég ha az ulmi kated-
rálisnak egy szerényebb kisebb városból felmagasió magányos tornyára, tud tommal 
a legmagasabb katedrális-toronyra utalunk. Ehhez hasonló indítékú volt, addig példátlan 
magassági mérettel a már említett Eiffel torony. Napja inkban viszont mind a városok 
dimenziói, mind az épületet igénylő intézmények olymértékben megnövekedtek, ami 
szükségképpen is a magasházak irányába visz. Ez vonatkozik különösen intézmények 
esetére. A lakóházak esetében a magasházépítósnek — aminek használati szempontból 

* L. szerzőtől: A reneszánsz és barokk városépítési teoretikusok (1953), közzétéve 
a Város és építészet c. kötetben (Bp. 1960), mely e témát részben éppen a megvalósulások 
szemszögéből vizsgálja. 
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problematikus vonatkozásaira majd még rámuta tunk — a már említett kilátás, szabad 
levegő, racionálisabb és humánusabb területkihasználás indítékain kívül van, különösen 
növekvő nagyvárosokban, ez utóbbival összefüggő más indítéka, értelme is. A sok milli-
ós párizsi régió pl. egyike a néhány ilyennek a világon — még sokkal szétterjedőbb, 
összetartozása, egybeszervezési lehetősége jóval problematikusabb volna, ha merőben 
horizontálisan terjedne, s nem részben magasházak köztük főként lakóházak — cso-
portjaival. Persze idetartoznak a külső új , de a belső központ kiegészítését célzó közpon-
tok is, így az ún. Defense irodaházaikkal. 

Ennek az általános dimenziónövekedésnek, mint kétségtelenül napja ink egyik fontos 
indítékának a ténye azonban nem áll ellentétben a magasház már korábban adot t fogalmi 
értelmezésével, — azzal, hogy környezetéhez képest esetleg csoportosan is kimagaslót 
ér tünk raj ta . Voltaképpen olyant, aminek a kimagaslás, mai kifejezéssel élve, bizonyos 
s tá tus t ad, s ekként akár intézmények akár lakóházak esetében még státuszszimbólummá 
is válhat, arra alkalmas. Sőt ezt odáig vihetjük, gondolatban, amit már nem egy utópisz-
tikus, technikailag azonban megvalósítható terv vete t t fel, — hogy akár egyetlen kétezer 
méternyi magas épületben egyesüljön egy város. Társadalmi, használati szempontból ós 
a város lényegót tekintve, amit- növekedni képesség, a fejlődés hozta időbeli változások, 
ebből eredő változatosság alapvetően jellemez, az ilyen elgondolások valószerűtlenek, 
nem éppen rokonszenvesek, mégha nem is lehetetlenek. A maximumig fokozzák azt az 
ellentmondást, ami lehetséges a ha tn i akarás, a rekordteljesítményi szándék és a hasz-
nálati, a humánus szempontok között . De a magasház elvi értelmezésébe nemcsak a szó 
szoros értelmében szédítő magasságukkal illenének bele, hanem azzal is, hogy ezáltal 
nem egy ház vagy házcsoport emelkedne ki városi környezetéből, hanem egy egész város, 
más városokhoz viszonyítva. 

Ez a példa és a már említett általános dimenziónövekedés ugyanis sajátságos és eléggé 
lényeges különbséghez vezetett a történelmi idők tornyai, a térben kiemelkedő más épí-
tészeti művei ós napjaink magasházai között. Az előbbiek többnyire n é m a belső terükért, 
annak használata érdekében létesültek (ez, merőben a praktikum szempontjából még 
kupola terekre is vonatkozik), legfeljebb mellékesen erre-amarra használták is őket, 
hanem többnyire egyedül a kiemelkedésért, esetleg egy meghatározott funkció — pl. 
az őrködés, a kilátás — megfelelő térbeli magasságban való kielégítéséért. I t t és most 
azonban magasházainknak ugyan lehetnek, gyakran vannak is tetőteraszaik, legfelül 
kilátást adó tágas nyilvános helyiségeik, — valójában mégis kisebb helyiségek sokasága 
tölt i meg őket, amiért épültek, s ez a sokasága a helyiségeknek, olykor ezernyi ablak 
nagyságrendjében, raszterszerűen, szövedékként jelenik meg, aminek tagolására vagy 
egyáltalán nem törekednek, vagy pl. a szerelőszintek csíkszerű formai elkülönítésével 
tagolják a tömeget. Míg tehát a formai kiképzés, ha ilyen szándók volt, a tornyokon 
többnyire merőben formálási eszközökkel (keskenyedés, emeletekre tagolás, sisak stb.) 
valósult meg — hiszen pl. templomtornyokon az ablakok sem szolgálnak feltétlenül 
kielégítendő helyiségmegvilágítási célt — addig a mai magasház önmagában való, többnyire 
hálózatos felületű, hasáb alakú, néha henger alakú, tagolatlan formai egész. Olyan igény, 
vagy arra szükség pl. hogy fölfelé keskenyedjék, rendszerint nincs, s ha van, nem könnyű 
feladat megoldani. A megoldás inkább abba az i rányba fejlődik, aminek egyik első pél-
d á j a a New York-i ENSZ (UNO) szókház volt, mely szerint az álló hasábban az iroda-
helyiségek helyezkednek el, s mellette hozzácsatlakozóan, horizontális, „lepényszerű" 
épületben a teremigónyűek, voltaképpen tehát a reprezentatívabbak. 

A felső végződés kérdése, amit i t t ér intet tünk, lényeges kérdés, akár így, akár úgy 
oldják meg. Összefügg a magasház, a toronyház ama hol szükségszerű, hol egyedül 
ha tn i akarásból eredő indítékával, hogy kimagasodják, s a felfelé törés látszatát , képzetét 
keltse. Ez alighanem igen ősi emberi igény. Ellentmond ennek a tény, hogy a torony így 
vagy úgy mégis befejeződik, a — mondhatni — végtelenbe törés, a fel- ós kiemelkedés 
valahol véget ér.* Ennek az ellentmondásnak művészi megformálása, a feltörekvésével 
együt t a befejezettség érzetének is a keltése az építészetnek korábban mindig kényes és 
nem is mindig tökéletesen megformált feladata volt. (L. pl. a berlini városháza többszörö-
sen, szinte véget nem érően tagozott , persze mégis véget érő tornyát , ami ugyanakkor 
sa já tos karaktert is ad ennek az alkotásnak.) Korunk praktikus funkciókat is kielégítő 
magasházai azonban gyakran nem is törekednek erre, a hasáb valahol egyszerűen véget ér. 

Érdemes röviden áttekinteni az adot t téma szempontjából hazai viszonyainkat, 
részben a különbségek miat t a külföldi, csak hevenyészetten vázolt helyzethez, jelen-

* Érdekesen muta to t t rá erre az ellentmondásra Révészné Alexander Magda külföldön 
élt művészettörténész egy, a 40-es évek végén a Budapesti Tudományegyetemen, a tornyok 
építészetéről t a r to t t előadásában. Szerzője e témát később könyvalakban is feldolgozta. 
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ségekhez, de talán azért is, mer t felszínre hozhat más, még nem említet t jelenségeket, 
szempontokat. Egészen általánosságban szólva, hazai magasházépítésünk ú jabb keletű, 
a belső városrészekben igen r i tka, szinte kizárólag egy-egy magányos alkotásra szorít-
kozik. Ezek általában irodai, illetve intézményi funkciók céljára létesültek. Területszűke 
terjengős városainkban úgyszólván sohasem motiválta őket. Kívülebb azonban a közel-
múltban már gyakoribb volt a magasházépítés, még kevésbé a területszűke miatt, s ki-
sebb csoportokat is képezett, nagyobbrészt lakóház funkciók számára. Legújabban, 
sajátságos módon s talán csak átmenetileg a költségesség is gátolja nálunk magasházak 
építését, holott a mai magasházak gyökerei, mint r ámuta t tunk , jórészt gazdaságiak is: a 
jobb területkihasználás, a vertikális szervezés gazdaságosságának előnyei jelentős szerephez 
ju tot tak ennek az építési módnak a kialakulásában. Ez a költségesség az alacsonyabb, 
illetve horizontálisabb és tömegesen előállítható megoldásokhoz viszonyítva áll fenn , 
s részben a magasházak szükségképp egyedi megoldásából következik.* A felszabadulás 
előtt kívülebb egyáltalán nem épültek ilyenek, belső városrészben Budapesten az első 
magasháznak tekinthető alkotás a Fiumei, ma Mező Imre úton az Országos Társadalom-
biztosító Intézet épülete volt. Felső emeletei racionális és ötletes megoldással i r a t t á r 
céljára létesültek. Kissé vöröses színével és szecessziós reminiszcenciákat idéző felépít-
ményével a városképnek jellegzetes eleme lett. Nemrégen, éppen kimagasló részét, 
minthogy bauxitcementből épült és állaga veszélyeztetett állapotba került, le kellett 
bontani, tehát mint magasház már nem is létezik. Viszonylagosan magasházaknak tekint-
hetők e korból még a közeli Köztársaság téri lakóházcsoport épületei, mint a későbbi 
korszerű lakótelepépítés előhírnökei. A közelmúlt évtizedekben Budapesten és nagyobb 
vidéki városaink belsejében alig épült még magasház; Budapesten is az a néhány — a Szép-
utcai már említett magasháztól eltekintve — inkább már a belső részek szélén jött létre, 
- így a pesti oldalon pl. a Városligetnél, Budán a Lágymányoson és a villanegyedek 

kezdeteinél, s csaknem mindegyik intézmény — irodaház, egyetem, szálloda — céljára. 
Az ez időszakban keletkezett külső ú j városrészekben, lakótelepeken viszont már gyak-
rabban épültek magasházak, csaknem kizárólag lakóházakként, sőt nem egyszer csopor-
tosan is, — csoporton értve akár a bokorszerű, tömörí tet t csoportosítást — pl. Budán, 
a Jánosbegy aljában — vagy a sorba állított magasházakat, amire szép példa a József 
Attila városrész íves magasépület sora. A legtöbb magasház azonban pusztán tervekben 
maradt , olykor az ellenállás mia t t , amit terve kiváltott , de történt azért, mert kivitelükre, 
többnyire az említett gazdaságossági problémák mia t t és a tipizált, főként a házgyári 
lakóháztermelés térhódítása folytán nem kerülhetett sor.** 

Pedig ezek a magasházak a külföldiekhez képest mind szerényebb magasságúak, a 1 2 
emeletet ritkán s csak kevéssel haladják meg. Ha indítékaikat keressük, akkor különös 
ellentmondásokra bukkanunk. Területszűke, mint említettük, nem indokolta őket. A verti-
kális szervezés intézmények esetében nem mindig bizonyult föltétlenül szükségesnek, 
sőt nem egyszer inkább célszerűtlennek, főként szállodák esetében. í gy pl. az időközben 
megépült nagyméretű, de horizontális jellegű Duna Intercontinental szálloda tervezését 
megelőzően olyan terv nyert a Dunapart városrendezési pályázaton első díjat, mely -
egyébként is vi tatot tan — egyetlen toronyszállót tervezett a dunapar t i parksávban, 
ámde ennek megvalósítására részben éppen szállodai üzemszervezési szempontokból nem 
került sor. A magasházak mint lakóházak esetében pedig a használat szempontjai bizo-
nyultak kérdésesnek a felsőbb emeleteken. Ezen kevésbé a technikai berendezések i t thon 
ma még gyakori tökéletlenségeit — így pl. a liftek esetében — ér t jük, bár egyelőre ezek 
sem elhanyagolhatók; a magasan lakás ezektől eltekintve is inkább az idősebb 
lakosságnak és a kisgyermekes családoknak okozott kényelmetlenségeket. Panaszok, 
problémák merülnek fel azonban irodaházakban is a nagyobb magasság, a vertikálisan 
szervezett kapcsolatok miat t , a dolgozóknak nem egyszer bezártság, a várostól való el-
különítés érzetét adják. E téma még a vitatottság állapotában van, módszeresen nem elég-
gé kivizsgált, s jelenleg veszített is itthon időszerűségéből azáltal, hogy költségességük 
miat t magasházaknak akár lakó-, akár irodaépületekként való építése megcsappant. 

A jellemzett helyzet mindenképpen, s nem csak hazai viszonylatokban a magasépítés 
elemi indítékainak kérdését veti fel. Talán legkirívóbb példája ennek — ismét a szó szoros 

* Egyedin itt es máshol is egyrészt a típustervekhez, a tömeges iparosított építéshez 
képest való egyedi megtervezést, kivitelezést ér t jük, másrészt az épület magában álló 
voltát, szemben más ú j épületet, köztük esetleg magasházat csoportos elhelyezésével. 

** Nem egy esetben ugyanis a felépült magasházak jogos kritikát vál to t tak ki a tá jhoz, 
a kialakult és értékelhető városképhez való viszonyuk miat t , különösen olyan esetekben, 
amikor begyoldalak, hegyen fekvő történeti városrészek közelében létesültek, így pl. 
a veszprémi, a budai várnegyed szomszédságában. 
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értelmében — az Alföld lapálya szélén, Gyöngyös városa külső, keletkező ú j részén emelt 
kivételesen magas, közel 30 emeletes egyetlen magasház, — valóban toronyház — , mely 
már igen messziről szinte felkiáltójelként emelkedik ki, mögöt te e kezdődő hegyvidék 
látványával és eltörpítve a város tornyait. Ez utóbbi jelenség egyébként kezd városaink 
sziluettjében figyelemreméltóvá ós szükségszerűvé válni. A korábbi magyar várossziluettet 
különösképpen jellemezte a belső mag, a tornyok, a középületek kiemelkedése, a környező 
alacsony, túlnyomóan földszintes beépítéshez képest. Újabban viszont — és ez a jelenség 
még Budapesten is érvényesül —, kívülebb a belső városrészeknél jóval magasabb ú j 
lakóház építkezések, lakótelepek rajzolódnak ki. A gyöngyösihez csak részben hasonló 
eset Szombathelynek nemrégen felépült magasháza, a város belsejében, az összkép szem-
pontjából, más vertikális elemek viszonylatában, jól megválasztott helyen, viszont 
egyetlen ilyen lakóházként a szerepe, mondhatnánk jelentése kérdéses.* 

E kiragadott témák, de á l ta lában hazai magasházépítésünk azt a problémát vetik fel, 
mi voltaképpen e magasházaknak a jelentésük, mi tehát építésüknek végső indítéka. 
Az alapfunkciók, a használat szempontjából való kórdósessógüket már említettük, hang-
súlyozva, hogy ez a probléma még vitatott . Kategorikusan ellenezni magasházak építését 
nem lá tha t juk indokoltnak, sőt nem egy esetben ilyenek létesítése szinte követelményként 
vethető fel. A probléma lényege máshol van . S ez talán az egész problémáé, kül- ós 
belföldi vonatkozásban egyaránt . 

Utalunk ismét Le Corbusier megjegyzésére, mely szerint a New York-i felhőkarcolók 
nem elég magasak. Ebben, ha csakugyan elhangzott, voltaképpen az égbet.örós, a magasba-
szárnyalás igénye, talán inkább vágya, s ennek úgyszólván kielógíthetetlensóge, mondhat-
ni ilyen emberi cél, kívánság szükségszerű vógessége fejeződik ki. Ha a t o rnyok és más 
vertikális jellegű, kiemelkedő felépítmények eredendő eszmei célját keressük, alighanem 
többségüknél ezt találjuk, s ez ad ja jórészt jelentésüket is, akár a múltban, akár a jelen-
ben. Bármennyire k imutathatók, főként ú j a b b a n a racionális indítókok, sőt nemegyszer 
valóban a prakt ikus szükségszerűség is. Más kérdés, hogy ezek mennyiben ós mikor közös-
ségiek s mikor egyénekre, individuális fogantatású célokra korlátozottak. A városépítés 
alapjaiban közösségi folyamat, alkotásai közösségi alkotások, s így elsősorban ezt kell 
figyelembe vennünk. A katedrális ógbetöróse minden bizonnyal közösségi indítékú volt, 
s bármennyire individuálisan keletkeztek New York felhőkarcolói, együttesük a Man-
hat tan félszigeten végső fokon mégis valamiféle közösségi produkcióvá vált , még ha 
anarchikus vonásai elvitathatat lanok is. Ki törni a mából, a szürke egyöntetűségből, 
középszerből, — ilyen indítékok a tornyokban, a toronyházakban régen és ma is egyaránt 
fellelhetők. Hazai gyakorlatunk, megvalósult magasházaink azonban rávilágítanak arra, 
hogy keletkezésükben nem egyszer individuálisak és megvalósulásukban túlságosan is 
formai, úgy is mondhatnánk épületplasztikai elemek, — legalább is ilyen törekvések 
muta tha tók ki. Egyrészt építészek, másrészt építtetők részéről, s e kettő a megvalósulá-
sokban gyakran összetalálkozott. 

A formai törekvést úgy é r t j ük , hogy az esetek jelentős részében kevésbé a célszerűség, 
az épület funkciója határozta meg magasház föltótlen létesítését, mint inkább az a formai 
igény, hogy a ház magas, kiemelkedő legyen. Belső városrészekben ú j abb vertikális 
hangsúlyt képezzen a korábbiak, a történetiek, így a templomtornyok mellett , olykor 
egyenesen versengési szándékkal, vagy pedig, ami mint törekvés érthetőbb, hogy ú j város-
részeink horizontális monotóniáján oldjon, az összképet mozgalmasabbá, változatosabbá 
tegye. Mindkét törekvés még városalkotó, közösségi vonatkozású is lehet, nem szükségkép-
pen individuális. Hazai magasház építésünk nem egy esetében azonban — s feltehető, 
hogy ilyen indítékok külföldön is akadtak — merőben individuális törekvések mutatkoz-
tak. Vagy az építész részéről, aki szívesen ép í te t t valami kiemelkedőt, a szokványostól 
eltérőt oeuvre-je gazdagítására, személye megörökítésére és sikerült az épít tetőt is meg-
nyernie e törekvése számára. Vagy pedig az épí t te tő részéről jelentkezett a szándék — nem-
egyszer városok vezető személyiségei részéről — akik a maguk tevékenységének ered-
ményességét, emlékezetességét kívánták emígy dokumentálni, s találtak építészt is 
a megvalósításhoz. Mindkét törekvés közeláll — még szocialista viszonyok között is 
a reklámszerűség indítékához, ami Eiffel esetében is fennállt, hiszen nagysikerű és hasz-

* I t t csak utalhatunk egy jelentős tágabb problematikára: a magyar városok össz-
képének, sziluettjének a városméretű műemlékvédelemmel való összefüggéseire. Ezekkel 
Gerő László: Történelmi városrészek (Bp. 1971) c. műve részletesen foglalkozott, továbbá 
számos korábbi munkánk, u to l já ra Ember és látvány városépítészetünkben c. köny-
vünknek (Bp. 1972) külön a magyar történeti városokkal foglalkozó része. A magasházak 
mindenesetre ezt az általánosabb problematikát élesebben vetik fel s ilyenkor tapasztal-
ható leginkább a lakosságnak is élesebb reagálása. 
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iiosnak bizonyult alkotásával valóban megörökítette nevét. Müve viszont szinte Párizs 
emblémája lett . Persze részben az idő hozta ezt magával, ami talán más esetekben is be-
következhet. Míg azonban az Eiffel toronynak technikai előremutatása és használatának, 
szükségességének kétségbevonhatatlan volta igazolást adot t , nem egy más ekként létre-
jött magasháznak sem a szükségessége, sem a használata nem bizonyította eddig ezt. 
S különösen problematikussá vált — vagy válhatott volna meg nem valósult tervek 
esetében — történeti városrészekben, műemlékek érvényesülésének rovására, vagy egy-
szerűen a közvetlen környezet szükségtelen nyomasztásával, a magasház tövében élők, 
lakók beárnyékolásával, életük megzavarásával. Odáig is élezhető e jelenség: jogosult-e 
lakókat, dolgozókat a magasba kényszeríteni, elkülöníteni, magukra hagyni ilyen célú 
épületekben, pusztán azért, hogy eszközei legyenek a hangsúly képzésének, emlékszerű 
építmény létesítésének ? 

A probléma it t válik végső fokon városépítésivé, s végezetül ide kell elérkeznünk. 
A formai szemléletnek még városépítési vonatkozásban is voltak — vannak — túlhaj tá-
sai, így az a törekvés, hogy alkalmas helyeken a város összképét gazdagító ú j vertikális 
elemek keletkezzenek, nem vetve számot azzal, mi más célból, tartalommal, milyen 
funkció részére jönnének létre. Lakóházakat pl. — éppenséggel egyet-egyet különállóan — 
pusztán ezért építeni erősen kérdéses, s olyan intézményeket is, amelyeknek a funkciója 
a vertikális megoldást nem igényli, vagy az intézmény számára a hely, amit emígy ki-
jelölnek, kevéssé alkalmas. Ez a törekvés, mely ma is olykor felmerül, a városépítésnek 
merőben díszletszerű, küldsődleges felfogására vall. Ugyanakkor elvitathatatlan, hogy 
magasházak vagy csoportjaik akár a város belsejében, akár kívülebb gazdagíthatják, 
változatosabbá tehetik a városképet, ilyen szempontból indokoltak lehetnek. Ha másért 
nem, az eligazodás érdekében egyébként egyöntetű régi vagy ú j városrészekben, ha e 
magasházak a távolból jól láthatók, s i rányt jeleznek. Ezér t volna pl. régóta esedékes, 
eltekintve attól , hogy a hely különlegesen értékes és így kellőképpen kihasználandó 
— magasház építése Budapesten a Múzeum körút és a Rákóczi ú t sarkán; — de építtető 
még nem akad t rá. A csoportos építés esetében pedig már eleve adot t a városépítési, a kö-
zösségi jelleg — ú j formációk, ú j s nagyobb lépték alakulása egy-egy helyén a városnak, 
főként külső központokban. Magasházak csoportjainak tervszerű létesítése — s ez is 
Le Corbusier felvetéséig vezethető vissza — már semmiképpen nem individuális ós formai 
indítékú, hanem lényegében közösségi és városépítési, ha ezekre a magasházakra valóban 
szükség van. Mert valóban szükséges magasházaktól — legyen bármi az individuális és 
formai indítékuk, nem kell véleményünk szerint a várossziluettet sem félteni, kivéve 
egy-egy r i tka értékű tör ténet i várossziluett— pl. a már emlí tet t San Gimignano eseté-
ben. Á múlt tapasztalatai szerint a várossziluettet úgyszólván sohasem komponálták meg, 
az az idők folyamán alakult ki, történeti képződményként, különféle korok felmagasodó 
alkotásaival, s ezek a felmagasodó alkotások mindenkor valamilyen — eszmei vagy 
gyakorlati — szükségszerűségből jöttek létre, legkevésbé t ehá t a város tudatos ókesítése 
céljából, merőben formai indítékokból. A jövőbe ez a tapasztalat mutat , s nem a formális 
komponálás. Bátran emeljünk akár történeti városokban is ú j , azok sziluettjét gazdagító, 
a jövőbe muta tó ú j vertikális elemeket, ú jabb , nagyobb léptékben is. De csak akkor, 
ha indítékuk, jelentésük elvitathatatlan, s nem individuális, hanem a város egészét, 
jövőjét szolgáló. Ezért is foglalkoztunk részletesebben szükségességük különféle, részben 
s joggal v i ta to t t problémáival. Talán e gondolatsor végére odakívánkozik egy olyan 
alkotás, mely nem épület, csak félig meddig az — Kelet-Berlin új , hatalmas televízió 
tornya a város közepén, a magasban panoráma vendéglővel, — indítéka, szükségessége 
egyértelműbb, mint sok magasházé. 

Mert — és befejezésül ú j r a ide kell visszatérni — a magasházaknak, mégha építés 
módjai, céljai, dimenziói meg is változtak, ősi és ma is érvényes jelentésük van; valami-
képpen szuggerálják a köznapokon felülemelkedést, az ú jba , az ismeretlenbe, a jövőbe 
törést. Ezért lehet bizonyos mértékig megérteni minden ambíciót, mely reájuk irányul, 
még ha nem is minden esetben ós helyen lehet egyetérteni a céljukkal vagy a megoldásuk-
kal, azzal, hogy emberek sokaságát kényszerítsenek pusztán ezért a használatukra. 
Figyelemreméltó az, hogy pl. még helikopterek is leszállhatnak tetőzetükre, ami ú jabb 
megnyilvánulása, lehetősége a még feljebb lépésnek, törekvésnek. Tornyaink formáikban, 
funkcióikban, dimenzióikban mások, mint a valamikori tornyok, ami szintén természet-
szerű, de a Bábel tornyának ősi indítéka nem veszett ki belőlük, s így valamiképpen mindig 
valami mólyen emberit fejeznek ki, mégha szükségképpen végetérők is. Az emelkedés 
igényét fejezik ki és ennek emberi, mondhatni végzetszerű korlátait . Akár feltekintve 
reájuk, akár róluk, a magasból szét, a távolba tekintve. Az, ami ra j tuk túl, kívül van, 
az már másféle emberi jövő, — a távolbalátásé, az űrhajózásé. Az építészet lehetőségei 
szükségképpen, ha alkotásai szárnyalók és szimbolikusak is lehetnek — a térben végesek. 
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KÖNYV SZEM L E 

P R E I S I C H GABOR: WALTER GROP1US 

Architektúra. A Magyar Tudományos 
Akadémia Építészettörténeti és Elméleti 
Bizottságának és a Magyar Építőművészek 
Szövetségének könyvsorozata. Szerkeszti: 
Major Máté. Akadémiai Kiadó, 1972. 

Walter Gropius egyike azoknak, akiktől 
az ú j építészet ma is érvényes alapgondo-
latai származnak. O az, aki az építészet 
máig kisugárzó hatású első nagy iskoláját 
megszervezte, és azt a kényszerű lemondá-
sig töretlen energiával, korunk alapprob-
lémáira ráérző intuícióval és türelmes 
bölcsességgel irányította. Munkásságának: 
az ú j építészet első, már éret t alkotásai-
nak, a Bauhaus-iskola gondolatvilágának 
és pedagógiai módszereinek, The Archi-
tects Collaborative (TAC) tapasztalatait 
összegező, a kollektív építészet-alkotásról, 
illetve az építészeti alkotás kollektív jel-
legéről kiforrott gondolatainak ismerete 
nélkül az ú j építészetről — mégoly váz-
latos - képet alkotni lehetetlen. 

Az Architektúra sorozat eddig meg-
jelent kötetei: Major Máté: Pier Luigi 
Nervi, Bercsényi Balázs: Árkay Aladár, 
Kubinszky Mihály: Adolf Loos, Beke 
László Varga Zsuzsa: Kozma Lajos, Lu-
cien Hervé: Építészet és fénykép, Nagy 
Elemér: Le Corbusier, Major Máté: Breuer 
Marcel, Máté Pál: Richard Neutra, Pál 
Balázs: Kós Károly, Gábor Eszter: A 
CiAM magyar csoportja (1928 — 1938) 
közül az elsők kivéve éppen az elsőt -
az ú j építészet kezdeteinek, az átmenet 
időszakának alkotóit, és egyik sajátos 
megjelenési formájá t m u t a t j á k be; meg-
lehetősen esetleges képet tükröznek róla. 
(Nyilvánvaló, hogy csak bizonyos mérték-
ben már előkészített munkákkal és már 
rendelkezésre álló eredeti fotókkal lehe-
te t t indulni). Ma már azonban, párhuza-
mosan azzal, ahogy az „alapító nagyok": 
Walter Gropius, Le Corbusier, Richard 
Neutra , Breuer Marcel (L. Mies van der 
Rohe még há t ra van), ós a legjelentősebb 
iskolák, mozgalmak: Bauhaus, CIAM be-
muta tása — ha nem is teljességre törő 

ismertetése — lassan-lassan befejeződik, 
az ú j építészet hiteles összképe is mind-
inkább kirajzolódik. 

Mindezideig talán még a Gropius kötet 
hiánya mia t t éreztük csorbának a soro-
zatot; megjelenésével az „Arch i tek túra" 
— talán nem túlzás — felnőtt korba ló]). 

Az előzmények ismeretében aligha lehet 
túlbecsülni annak jelentőségét, hogy a 
nagyközönség az Architektúra köteteiben 
az iij építészetről végre-valahára objektív, 
konkrét, hamisításoktól és torzításoktól 
mentes képet kap. 

Az előzmények közül emlékeztetni sze-
retnénk a Horthy-időszak késői historiz-
musára — az ún. neobarokkra, amely 
a 19. században már teljesen bitelét vesz-
te t t , minden eddiginél sekélyesebb, kül-
sődlegesebb formákkal dekorálta az ana-
kronisztikus magyar úri világ életkereteit, 
a korszak árvalányhajas műmagyarkodá-
sára ós műnépiességére és a r ra a vad 
gyűlölethadjáratra, amelyet az említett 
irányzatok képviselői az észszerű, értelem-
szerű, a nemzetközi haladás szellemét kép-
viselő avantgard művészettel szemben 
viseltek — mindennek hosszú időre kiható 
ízlésromboló hatására. 

Emlékeztetnünk kell — a történelmi 
helyzetből magyarázható, de nem menthető 
— saját tóvút ja inkra . Az ú j társadalom-
építés kezdet i nehézségeivel, alig elkerülhető 
tévedéseivel küzködve a kapital is ta világ 
raffinált propagandagépezetével szemben 
az elzárkózás, a „mást és másképpen" 
tudatos vállalásában kerestünk védelmet; 
és ebben — az akkori politikai vezetési 
stílusban tú lha j tva és túlélezve a problé-
mákat — odáig mentünk, hogy elvetet tünk 
a kapitalista társadalmi rendhez nem 
kötött , nem felépítmény jellegű, objektív 
tudományos ós technikai eredményeket 
is — sőt a kapitalizmuson belüli osztály-
harcot tükröző — ha nem is szocialista 
jellegű — de baladó, avantgard művészeti, 
építészeti produktumokat , módszereket is. 
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Mindezzel szembehelyezkedve sa já t mul-
tunkban kerestünk támaszt : hagyományo-
ka t — sőt példaképeket — problémáink 
megoldásához. „Óvakodnunk kell persze 
at tól , hogy a klasszikus hagyományok 
felhasználása archaizálást jelentsen 
nehogy egy falusi kul túrház mögött meg-
jelenjék egy nemesi kúria".* De hiába 
óvtak az arehaizálástól Révai és mások, 
a klasszicista hagyomány határozott ki-
jelölése a gyakorlatban szükségképpen 
tartalmatlan, mer t időszerűtlen, romanti-
záláshoz, ízetlen stilizáláshoz, a mind-
nyájunk által ,,szoc-reál"-nak becézett 
és a szocialista realizmus eszméjét valójá-
ban megcsúfoló építészethez vezetett. 

Emlékeztetünk — végül de nem utolsó-
sorban — a mai magyar művészeti-
irodalmi köztudatba oly mélyen beleivó-
dott lukácsi gondolatvilágra, — közelebb-
ről Lukács Györgynek a marxista eszté-
t ika rendszerét megalapozó monumentális 
művére: „Az esztétikum sajátosságá"-ra,** 
amelyben, a X X . századi avantgard épí-
tészettel szemben a teljes értetlenség és 
elutasítás ál láspontjára helyezkedik. 

„. . . az elmúlt korszak eklektikusán 
fe l fú j t , hazug fennhéjázása helyébe egy 
tudatosan dezantropomorfizáló és (mint 
művészet) embertelen ,egyszerűség' ós 
,tudományosság' lép, olyan teehnicizmus, 
amely a kapitalista élet sivárságát és 
ürességét objektiválja."*** Lukács György 
a térszervező, a kort tükröző művészi hi-
vatás t megtagadó, csupán a technikára 
szorítkozó, „dezantropomorfizált" építé-
szet fantomjával viaskodik, egy, a kezdeti 
éles viták kihegyezett megfogalmazásaiból 
lepárolt absztrakcióval, amelynek azonban 
az ú j építészet konkrét valósága és így 
éppen Walter Gropius írásai ós méginkább 
építészeti alkotásai határozottan ellent-
mondanak. 

A Horthy-korszak neobarokkja, álné-
piessége, a sztálini időszak archaizálása 
már a múlté, de azok az ellenérzések, 
amelyek a különböző előjelű érvrendszerek 
mögöt t meghúzódtak, a megalapozott 
építészeti kultúrával ma sem rendelkező 
magyar közvélemény körében továbbél-
nek. 

Leküzdésük egyik hatékony módszere: 
az ú j építészet alkotóinak, írásainak és 
életművüknek konkrét bemutatása. Prei-
sich Gábor Walter Gropius kötete a magyar 
közvélemény felvilágosítása és megnyerése 

* Vita építészetünk helyzetéről. Révai 
József összefoglalója. Bp. 1951. 6'2. o. 

** Lukács György: Az esztétikum sajá-
tossága. Akadémiai Kiadó, Bp. 1969. 

*** I. m. I I . kötet 422. o. 

érdekében folyó sokoldalú szívós munka 
fontos láncszeme. 

A kö te t első fejezete Walter Gropius 
életéről és munkásságáról ad tömör össze-
foglalást (5 — 8. o.). A korabeli művi 
környezet, a dinamikusan fejlődő nagy-
ipar széria produktumai és a képzőművé-
szetek között i ellentmondás feloldásáért, 
a szintetikus szemléletű modern térbeli 
művészet kibontakoztatásáért szóval, 
írással, kiállítások rendezésével, ipari for-
matervezéssel, építészeti alkotással ós mind-
ennek összefoglalása ós betetőzéseként 
a Bauhaus iskola megszervezésével, az 
ot tani nevelő-oktatómunkával folytatot t 
szívós ós állhatatos küzdelméről; a kény-
szerű emigrációról és az 50. életéven tú l 
ú j rakezdet t és még magasabbra ívelő 
életútról; az 1934. évi magyarországi 
látogatásról, a Magyar Mérnök és Építész 
Egyletben "Az ú j építés mórlege" című 
előadásáról, mely alkalomból „szuggesztív 
egyénisége, lebilincselő előadásmódja, köz-
vetlensége, sokoldalú érdeklődése felejt-
hetetlen benyomást te t t ránk — a CI AM 
körül csoportosuló fiatal magyar építészek-
re", — í r ja Preisich Gábor. 

E felejthetetlen benyomás parázslik 
a kötet sorai között. 

Önálló fejezetet szentel a szerző a Bau-
haus-nak (9 — 17 o.). Ez egészen termé-
szetes: hiszen Gropius és a Bauhaus 
ugyanazt a haladó művészeti állásfoglalást 
jelentik számunkra. „A funkció elsőd-
legességéről, a korszerű ipari szerkezetek 
követelményeiből levezetett alkotó mód-
szer elképzelhetetlen a Bauhaus nélkül." 
Preisich Gábor megfogalmazása pontos. 
Figyeljünk rá: a Baubaus alkotómódszere 
— levezetett; nem a funkció és a szerkezet 
spontán, közvetlen megjelenése — ahogy 
azt a Bauhaus vulgarizáló hívei és ellen-
felei ha j toga t ják . Ha a funkció és a szer-
kezet közvetlen módon adná a formát , 
miért volna szükség a sok kísérletre, a Bau-
haus elméleti és gyakorlati kurzusaira, 
miért az éles vitákra, a módszer és a meg-
közelítés különféle alternatíváiról? 

„Az alkotómunka középpontjába a kí-
sérletezés került. Ehhez nem az eddigi 
értelemben vet t specialisták, hanem széles-
látókörű, mindenirányú befogadóképes-
séggel és művészi készséggel rendelkező 
szakemberek kiképzésére volt szükség."* 

A szerző a továbbiakban tömör áttekin-
tést ad a Bauhaus történetéről, az oktatási 
cél, az eszme fejlődéséről, és az oktatás 
tagolódásának, felépítésének alakulásáról. 
Külön figyelmet szentel a Bauhaus magyar 

* Walter Gropius: The new Architecture 
and the Bauhaus. London, 1935. 
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tanárainak, taní tványainak. A fejezet 
leíró jellegű, kritikai hangot csupán az 
1919-es első Bauhaus manifesztum román-
tikus-patetikus hangvételével szemben hal-
lat: ,,— még nincs szó az ipari fejlődés 
igényéről, a funkciók elsődlegességéről,"* 
a hangsúly a kézműves-mesterségbeli tu-
dáson, a „valóság" felé forduláson van 
- szemben az akadémiák életidegen mű-

vészkedésével. 
A Bauhaus jelentőségét summázva Oskar 

Schlemmert, az iskola mesterét idézi: 
„A Bauhaus sajátos jellegét vezetőjének 
egyénisége határozza meg. Nem veti magá t 
alá semmiféle dogmának, nyi tva áll minden 
előtt ami új , ami a világot mozgatja . 
Arra törekszik, hogy mindenből merítsen, 
ugyanakkor rendszert teremtsen. Innen 
ered az állandóan feszült légkör, a szen-
vedélyes viták, ahol az alapvető kérdések-
ben mindenkinek állást kell foglalnia."** 

„A mesterek helyzete nem volt kényel-
mes. Állandóan feleletet vártak tőlük 
mind az elvi kérdések, mind a napi prob-
lémák vonatkozásában. Ezzel kellett a 
növendékek előtt létjogosultságukat iga-
zolniuk."*** 

A nyílt szembenézés a kor problémáival, 
a megoldási lehetőségek, az érvek ós ellen-
érvek állandó szembesítése, egy hivatásá-
nak élő közösség az egyéni képességeket 
megsokszorozó feszült alkotói légköre — 
úgy tűnik — ebben rejlik a Bauhaus 
t i tka. Ebben a légkörben gyorsulhatott 
fel az alkotó gondolkodás a múlt vonzásait 
legyőző „szökési sebességig". (Vámossy 
Ferenc szavai). 

A következő fejezetben (18 — 24. o.) 
a szerző Walter Gropius gondolatvilágá-
nak főbb tartományaiból ad ízelítőt; külön-
böző cikkekből közöl szemelvényeket „rö-
vidített nem szó szerinti fordításban", és 
a következő témakörök szerinti csoporto-
sításban : 

— Az építészet racionális és eszmei 
oldaláról. 

— Az építészet teljességéről. 
— A művészet társadalmi szerepéről. 
— Az építészeti tervezés módszeréről. 
— Az ipari gyártási módszerek és az épí-

tészet kapcsolatáról. 
— A team-munkáról. 
— Az emberi kapcsolatokról. 
— Sajá t magáról. 
Ez a kötetnek talán a legtöbb tanulságot 

nyú j tó fejezete; még a téma ismerői szá-
mára is tar togat meglepetést. 

* I . m. Preisich Gábor: Walter Gropius 
11. o. 

** Oskar Schlemmer: Briefe und Tage-
bücher 1958. I. m. Preisich Gábor: 15. o. 

*** I . m. Preisich Gábor 16. o. 

Mennyire más, gazdagabb, teljesebb 
a Gropius-i világ- és ópítészetszemlélet, 
mint az, amelyet ellenfelei, vulgarizálói 
neki tulajdoní tanak. Mennyire nem „dez-
antropomorfizáló" — ellenkezőleg, ember-
hez szóló, emberre vonatkozó. 

„Lassanként mind világosabbá válik 
előttünk, hogy a szociális komponensek 
fontosabbak mint az összes műszaki-
gazdasági ós esztétikai igények együttesen. 
Az építész feladata az, bogy a humánus 
elemet ismét jelentőségének megfelelő 
helyre emel je" . 

„Szépség révén a psziché kielégítése 
ugyanolyan fontos, ha nem fontosabb, 
mint a kényelem iránti igényeké." 

Figyelemre méltó ahogy ő, a „nemzet-
közi s t í lus" állítólagos letéteményese, el-
határolja magá t a „nemzetközi stílus"-tól. 
„ . . . mozgalmunk tendenciája éppen az, 
hogy a regionális feltételekből, az éghaj-
latból, a tájból , az emberi szokásokból 
vezesse le a formai elemeket (anélkül 
azonban, hogy az romantikus, tá j i stílussá 
váljék)." 

Világosan lá t ja és elsőként jelöli ki az 
építész szerepét a modern munkamegosztás, 
a nagyipari gyártás keretei között: „Az 
építész h ivatása az összefogó organizátoré, 
aki az összes technikai, gazdasági és tár-
sadalmi követelményeket alkotásával egy-
séggé ötvözi."* 

Az építésznek a sorozatban gyár to t t 
standard elemek szabad kombinálásával 
a környezetbe organikusan beleilleszkedő, 
individuális igényeket kielégítő ot thonokat 
kell létrehoznia. 

A team-munkáról közölt észrevételei 
a modern munkamegosztás kereteibe il-
leszkedő, az egyéni képességeket megsok-
szorozó kollektív alkotómunka perspek-
tíváit v i l lant ják fel. 

A gondolatébresztő kivonatok igényt 
támasztanak az eredeti, teljes szövegek 
megismerésére; a források pontos meg-
jelölésével azonban a szerző adós marad . 
Igaz, hogy népszerűsítő kiadványról van 
szó. Mégsem helyes elzárni az utat a to-
vábbi, mélyebb megismerés elől. Hiszen 
a „népszerűsítés" akkor sikerült, ha továb-
bi érdeklődést ébreszt. Másik észrevéte-
lünk: a t é m a szerinti csoportosítás valóban 
elősegíti az áttekintést, összemossa, sőt 
összezavarja azonban a hiteles történeti 
fejlődés rendjé t . Az idős kor leszűrt, ki-

* Az idézetek Preisich Gábor művének 
említett fejezetéből származnak. 
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érlelt bölcsessége és az i f jú i lángolás 
szólamai egymás mellett jelennek meg; 
Gropius nézetei időtlennek tűnnek. Úgy 
véljük: a történeti időrendet legalább az 
alfejezeteken belül be kellett volna tar-
tani és feltétlenül meg kellett volna jelölni 
a keltezési éveket. 

A negyedik fejezetben a szerző (25 — 30. o.) 
Walter Gropius építészeti alkotásait is-
merteti . Az első részben Gropius építészeti 
tevékenységét jellemzi és mél ta t ja . Ezen 
belül kiemelkedő jelentőségüknek meg-
felelően relatíve részletes leírást ad az 
1934. évi kényszerű emigrációba vonulásig 
ter jedő első időszak alkotásairól. A máso-
dik részben rendeltetés szerinti tagolásban 
rövid áttekintést nyúj t Gropius teljes 
oeuvre-jéről. 

Az építész Gropiusban természetesen az 
út törő gondolkodó, a pedagógus, a propa-
gandista és a fáradhatat lan szervező 
jellemvonásaira ismerünk. Alkotótevékeny-
sége nem ismeri a műfaji korlátokat: a tér-
beli környezet egészét fogja á t az ipari 
formatervezéstől a várostervezésig. Kü-
lönös érzékenységet muta t a szociális 
problémák iránt: az építészettel a társa-
dalmat , a tömegeket kívánja szolgálni. 
Nem meghökkentő individuális bravúrokra 
tör, hanem azt a módszert keresi, amellyel 
a korabeli nagyipari technikát az építészet 
szolgálatába ál l í thatja és ezzel együtt 
humanizálhat ja . A szériában gyár tható 
bútor , a típuselemekből összeszerelhető 
lakóház, iskola, a humanizált város témái 
foglalkoztatják. Csaknem minden művét 
más építészekkel társas viszonyban készíti. 
A team-munka szerinte a kollektív igények 
kielégítéséhez több garanciát nyú j t , mint 
egy mégoly ragyogó egyéniség intuíciója. 

Alkotó módszerének alapja egyébként is 
sokkal inkább az ésszerű elemzés, a követ-
keztetések logikus levezetése — semmint 
a művészi ösztönösség. Epületei magától 
értetődően egyszerűnek és célszerűnek 
ha tnak ; ezért könnyen utánozhat ók. 
Aki azonban a formákat másolja, a gropiusi 
szellemet érti félre. Legértékesebb és leg-
termékenyebb hagyatéka: alkotó mód-
szere. 

Életrajzi adatok, Gropius jelentősebb 
írásainak, a Gropiusról és a Bauhausról 
szóló néhány jelentősebb könyv címének 
felsorolása egészíti ki a bevezető tanul-
mány t . 

60 viszonylag jó kivitelű ábralap teszi 
lá thatóvá a gropiusi életművet. Körül-
belül egyharmaduk az emigráció előtti 
időszak alkotásait muta t j a be, szükség-

képpen szürkébb archív fényképek alap-
ján, míg a TAC-korszak műve i t az épí-
tész-fotós szakma ma m á r megszokott 
„ragyogó" fotói képviselik. 

A bevezető tanulmány leíró, méltató 
jellege összhangban van a könyvsorozat 
népszerűsítő funkciójával. A kötet terje-
delme — 35 szövegoldal — szükségképpen 
csak korlátozott lehetőségeket n y ú j t a tör-
ténelmi hát tér mélyebb fel tárására, általá-
ban a téma történeti azaz kritikus, 
elemző tárgyalására. Az emelkedett , kissé 
elfogódott, méltató-megemlékező hang-
vételben azonban nem annyira a technikai 
feltételek, mint inkább a szerző érzelmi 
kötődése a témához tükröződik. Preisich 
Gábor hallatlanul tiszteli — sőt szereti — 
a gropiusi építészetet. A Gropius által 
képviselt eszmekör hatására alakult ki 
építészeti arculata. Ez jelentet te számára 
mindazt, ami mint építészt, m i n t hivatásá-
nak élő embert, mint a szakmai és az em-
beri haladás hívét az ellenforradalom kiet-
lenségében vezette és lelkesítette. 

Ez az érzelmi töltet, amely a kötet 
soraiból kisugárzik, még a szorosan vett 
ismeretterjesztés szempontjából is többle-
tet jelent némely szakszerűen száraz 
elemzéshez képest. 

Mégsem hallgathatjuk el, hogy az ellen-
tételként hellyel-közzel jelentkező időt-
lenség és törtónelmietlenség általában is, 
de különösképpen az új építészet második 
és harmadik generációjában — akik szá-
mára mindez nem élmény, hanem törté-
nelem — némi hiányérzetet okoz. Mert 
hiszen senki előtt sem kétséges: a Bauhaus 
eszmekör sajátos társadalmi és szellemi 
körülmények között született és a felté-
telek változásával együtt a lakult . Különös-
képpen helytelen lenne a Baubaus és a 
szocialista forradalmi mozgalom össze-
függéseiről hallgatni, arról, hogy a Bauhaus 
egy a vesztes háború u tán fellobbant, 
majd korán ellobbant, elvetélt társadalmi 
forradalom értelmiségének mozgalma, mely-
nél egyrészt: továbbra is a hamu alatt 
parázslik a fennálló helyzet — emberi-
társadalmi viszonyok — megváltoztatá-
sára irányuló akarat ; másrészt: szükség-
képpen érvényesül a történelmi helyzet 
által sugallt kompromisszum is, amely ezt 
a forradalmi dinamikát egy szakmai 
— jóllehet egy teljességre tö rő és élet-
hivatássá mélyíthető szakma — területére 
korlátozza. Egyedül ezeknek az összefüggé-
seknek ismeretében érthető meg: miképpen 
válhatott egy speciális szakmai-képzési, 
program, sajátos alkotó módszer a múlttal 
való radikális szembefordulásnak, az újító 
szándéknak, az igazabb, emberibb élet-
környezet építésének a haladó érzelmű 
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értelmiség széles köre számára messze-
világító példaképévé. 

A korabeli feltóteleket tükrözi a Bauhaus 
szakmai problematikája is. A művészet és 
az ipar korabeli éles szembeállásának le-
küzdésére, az emberi környezet, a térbeli 
világ egységének megteremtésére irányuló 
törekvései, a célt szolgáló kísérletei, peda-
gógiai és alkotó módszerei a kor nagy 
ellentmondásainak mély átéléséről, a jövő 
kibontakozás intuitív megsejtéséről és 
csodálatramóltóan bátor vállalásáról ta-
núskodnak — és mindezzel együtt arról is, 
hogy az idő nem volt még éret t a Bauhaus 
által felvetet t problémák módszeres, tudo-
mányos megoldására. Ezért a romantikus 
kiindulás, amelyről Preisich Gábor is 
szólott és amely tulajdonképpen Williams 
Morris ós általában a múl t századi angol 
romantikusok gondolatmenetének folyta-
tása. Erre utal az igény a kapcsolat helyre-
állítására a „valósággal" műhelygyakor-
latok, azaz kézműipari képzés ú t ján . 
„Építészek, szobrászok, festők! Térjünk 
vissza mindannyian a kézműves mester-
séghez. A művészet nem foglalkozás, 
a művész és a kézműves között nincs 
alapvető különbség. A művészet nem más, 
mint a kézművesség magasabb foka. 
Az ég különös kegyéből, az ihlet ritka 
pillanataiban művészet születhetik kezé-
nek alkotásából. A kézműves-mesterség 
nélkülözhetetlen minden művész számára. 
Ez a forrása minden igazi alkotó tevékeny-
ségnek."* A korabeli expresszionizmus gon-
dolatkörének lecsapódása, a , , Vorlehre" nek, 
az a célkitűzése, mely szerint a tanítványo-
kat ki kell szabadítani sa já t előítéleteik 
bilincseiből ós ezzel együtt fel kell szítani 
bennük a spontán önkifejezés készségét. 

A l 'art pour l 'art elvű akadómizmussal 
szemben az angol romantikusok a közép-
kori kézművesség példáját emelték magas-
ra. Az első Bauhaus manifesztum cím-
lapján Lyonéi Feninger famtszete: az 
ötágú csillagokkal díszített gótikus kated-
rális a korabeli német expresszionizmus 
modorában szimbolizálja a romantikától 
a szocializmusig ívelő Bauhaus eszmét. 

Bár a Bauhaus-iskola csak igen rövid 
időn á t (1919 — 1933) működhetet t , e 
rövid időnek is megvan a maga története. 
Most nem elsősorban a külső történetre, az 
üldöztetésre, a haladás ellenségei, majd 
embertelen farkasai részéről, a kényszerű 
költözködésekre Weimarból Dessauba, 
onnan Berlinbe, a felosztlattatásra és az 
emigrációra gondolunk, hanem a belső 
történetre: a Bauhaus eszme fejlődésére. 

* Első Bauhaus manifesztum 1919. 

A racionalista szellemű Gropius és a misz-
ticizmusra hajló Jobannes I t ten a Vorkurs 
első vezetője közötti szellemi összecsapásról 
Preisich Gábor is tudósít. 

A Bauhaus fejlődése folyamán — e fej-
lődés legerőteljesebb ható tényezője éppen 
Gropius személye — a romantikus, a kora-
beli expresszionizmus hatását muta tó ten-
denciák mindinkább héttérbe szorulnak. 
A hangsúly munkamódszerekre, a kézmű-
ipari tevékenységről a standard igények 
kielégítésére helyeződik át , — anélkül 
azonban, hogy a felismert ós a jövőbe 
muta tó eszmék ós a korabeli éretlen körül-
ményekből nőt t módszerek ellentéte tel-
jesen feloldódna-feloldódhat na. 

Végig fennmarad a Vorkurs: a szer-
számok és a módszerek szükségképpen 
individuális jellege. Hiányzik az ipari 
és méginkább a teoretikus háttér . Tömeges 
szükségleteket szolgáló standard produk-
t u m modelljét a feladat „őszinte és el-
fogulat lan" egyéni-intuitív megközelíté-
sével, kézműipari módon kialakítani — 
mai ismereteink szerint — nyilvánvaló 
ellentmondás; abban az időben azonban, 
amikor a gépesített tömegtermelés csak 
néhány előrehaladott iparágban (autó-
gyártás) létezik, a teljes automatizálás, 
az elektronikusan irányított rendszer, rend-
szerelmélet, kibernetika, ipari operacio-
nalizmus még csak évtizedek múlva lép-
nek a színtérre — a Bauhaus az akkor 
objektíve belátható leghaladóbb szemléle-
te t képviseli. Azt a történelmi „pil lanatot" , 
amelyben az automatizált tömegtermelés 
és az ennek megfelelő formavilág víziója 
a legérzőbb és legértőbb fejekben már 
világosan kirajzolódik, de a konkrét meg-
oldáshoz még nem elég érettek a feltételek. 
A pillanatot, amelyben intuitív megérzéssel, 
individuális leleménnyel és kézműipari 
eszközökkel megformálják a „gépkorszak" 
első mintadarabjai t (Gropuis: Fragus-
Werke, Bauhaus épületek, Breuer: csőbútor 
stb.). 

Felbecsülhetetlen értékűek ezek az első 
modellek még akkor is, vagy éppen azért, 
mer t némelyikén az óretlenség, az ú j ja l 
birkózás nehézkessége és merevsége érző-
dik, — de mindezzel együtt a történelmi 
fordulópont nagyszerűsége is. Osszeha-
sonlí thatatlanabbul értékesebbek, mint a 
TAC átlagos, vagy átlagon felüli, a korra 
jellemző formákat eklektikusán felhasz-
náló művei. Hol van már a Fagus-Werke, 
vagy a Bauhaus épületek kemény logikája, 
tiszta ésszerűsége? A Bauhaus és Gropius 
munkásságának korszakváltó jelentőségét 
homályosítja el Preisich Gábor azáltal, 
hogy a TÄC műveit az emigráció előtti 
időszakéval egy sorban említi. 

Megérett az idő arra, hogv Walter 
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Gropius és a Bauhaus munkásságát tör-
ténelmi szemlélettel értékelhessük. Ami-
lyen mértékben belátjuk a történelmi 
feltételek és az eszmék, illetve a módszerek 
összefüggését, olyan mértékben nő meg 
a szemünkben és áll össze ködös eszméből 
megfogható valósággá a Bauhaus és a 
gropiusi mű. 

Az ú j építészet első megjelenése óta 
évtizedeken á t jobbról és balról egyképpen 
szüntelen támadásoknak van kitéve. Ért-
hető, hogy e kemény küzdelmet túlélők 
minden ú jabb kri t ikus hangra a védés 
gesztusával reagálnak. Közben azonban 
az ú j építészet az egész világon elterjed, 
formái közkinccsé lesznek ós ezzel együtt 
feloldódik az a kemény erkölcsi t a r tás is, 
amelyik a kezdeteket jellemzi, ós amelyik 
éppen Gropius műveiben nyilatkozik meg 
a legpregnánsabban. 

Az ú j építészetet megvédeni m a sokkal 
inkább követőitől, epigonjaitól, semmint 
bírálóitól kell. Az, aki eszméit az ellent-
mondásmentes időtlenség szintjére helyezi, 
az epigonok ú t j á t egyengeti. Aki az ú j 
építészet eszméit valóban megvédeni és 
megőrizni akar ja , annak mu ta t j a meg ami 
valójában volt, a kor ellentmondásait a leg-
magasabb hőfokon képviselő, a haladás 
ú t j á t kirobbantó forradalmi erőnek és 

azzal a kategórikus imperatívusszal lép 
fel mai követőivel szemben, hogy formái 
helyett azt az erkölcsi t a r tás t és bátorságot 
tanul ják el, amellyel az kora problémáival 
szembenézett. 

A recenzens tisztában van azzal, hogy 
túlságosan belefeledkezett e számára is 
oly vonzó témába, hogy gondolatai Preisich 
Gábor tanulmányából kiindulva messzire 
elkalandoztak. Nem abból a célból, hogy 
olyan igazságtalanul túlzó követelmények 
teljesítését kérje számon a szerzőtől, 
amelyeket az az adott keretek között (35 
szövegoldal) semmiképpen sem teljesít-
he te t t , hanem azért, hogy megfogalmazza 
az építész kortársak igényét: a Bauhaus 
és a gropiusi mű történeti értékelésére, 
helyzetünknek a Bauhaushoz mórt meg-
határozására. 

Preisich Gábor szeretettel megírt szép 
könyve átfogó és kiegyensúlyozott képet 
ad e témáról ós várhatóan olyan rétegekkel 
is megismerteti, sőt megszeretteti az ú j 
építészetet, amelyek eddig nem ér te t ték 
és ezért viszolyogtak tőle. A szakemberek-
ben pedig szomjúságot ébreszt a t é m a 
továbbművelésére, ami kétségkívül gon-
dolatébresztő gazdagságát dicséri. 

BONTA J Á N O S 
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MAJOR MÁTÉ : 

z á d o r a n n a k ö s z ö n t é s e 

Az a szokás alakult ki, — nemcsak nálunk, másutt is — hogy az első félszázad! 
elmúltával, dekádonként jubilálunk: ünnepeljük a kerek tizedik éveket betöl-
töt t „közéleti személyiségeket" — hivatal- és vállalatvezetőket, politikusokat, 
tudósokat, művészeket. Hogy szép-e, jó-e ez a szokás — nehéz eldönteni. 
A mérleg egyik tányérján ott nehezednek az ilyen vagy olyan érdemek, a tudo-
mányos eredmények, a művészi alkotások stb. — s ezek, általában, gyarapod-
nak a múló tizedekkel - , de a másik tányért éppen ezeknek a dekádoknak idő-
beli terhe — az idősödés — nyomja egyre jobban és jobban. Kortársa vagyok 
Zádor Annának, joggal tehetem föl tehát a kérdést: vajon az érdemek, eredmé-
nyek, alkotások, bármilyen őszinte, meleg és materiáliákkal is fényesített ün-
neplése (mondjuk ki) kárpótolhat-e a még sokkal kevesebb érdemet, ered-
ményt, alkotást produkált, elmúlt fiatalságért? Afféle szónoki kérdés ez, amire 
mindenki tudja a feleletet. És azt is tudja — hiszen mondják —, hogy ezen vál-
toztatni nem lehet, mert ilyen „az élet rendje". 

Persze, a múló idővel „az élet rendje" is változik, ilyenből olyanná lesz, mint 
minden a valóságban. És ha változik, változtatni is lehet rajta. Tudjuk, hogy az 
átlagos életkor állandóan nő. És tudjuk, hogy az érdemek szerzésének, tudomá-
nyos eredmények, művészi alkotások produkálásának képessége-lehetősége, 
általában, nincs életkorhoz kötve. Sőt sok igazán nagy teljesítményt, éppen 
magas életkorban értek el a kiválóak — a példákat sorolni lehetne. S végül tud-
juk, hogy a fiatalságot meg lehet hosszabbítani, az öregedést lassítani lehet: mi-
csoda roppant szellemi energiák felszabadulásának lehetősége van e tényekben 
az általános fejlődés számára ! 
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Ezért talán az ünnepléseket sem kellene jubileumhoz, kerek évtizedes élet-
korokhoz kötni. Így egy kicsit az a látszata a dolognak, hogy minél öregebb 
lesz az ember, annál inkább a kora válik legfőbb érdemévé, eredményévé, alko-
tásává, s nem az, amit valóban csinált és csinál. 

Mindenesetre — addig is, amíg általánosan tudomásul vétetik „az élet rend-
jéének változása — a szokásnak megfelelően ünnepelünk. És az ünneplésben 
— hiába opponálunk ellene — ma is meghatódunk egy kicsit — vagy nagyon—, 
akár minket ünnepelnek, akár mi ünneplünk mást — valakit ismerőseink, bará-
taink közül. 

Meg vagyunk hatva tehát — éspedig őszintén-igazán —, amikor Zádor Annát 
ünnepeljük. Meghatódnak volt tanítványai, akik, íme, egy sor kiadatlan, erre az 
alkalomra írt kis dolgozattal járulnak hozzá az ünnepléshez. És meghatódunk 
mi mindnyájan, barátai, mert valódi érdemeket, igazi tudományos eredménye-
ket ünnepelünk és nem a kort, mely éppen ebben az esztendőben kerekedett ki 
újból. 

* 

Zádor Anna érdemei, eredményei sorából itt csak a legfontosabbakat lehet 
— sűrítve, és így is hiányosan — kiemelni.1 

Zádor Anna, az ELTÉ művészettörténeti tanszékének professzora, a művé-
szettörténeti tudományok doktora, a hazai szaktudomány egyik legsokolda-
lúbb, de legegységesebb munkásságát felmutatni tudó alakja. Tevékenysége 
szinte kizárólag építészettörténeti, dee tudományág olyan szélesér telmében, aho-
gyan ezt magyar művészettörténész hozzá hasonlóan eddig még nem művelte. 

Tudományos érdeklődésének egyik — állandó — köre elméleti jellegű. Tudo-
mányos pályáját is ,,Olasz építészet-elméletek a renaissance és a barokk korában" 
című disszertációjával kezdte (1926). Egy negyedszázaddal később (1951) első-
ként foglalta össze ,,A magyar művészettörténet vázlata" címen a szakterület 
— a XIX. sz.-ban, aiZomer—Ipolyi — Henszlmann triásszal kezdődött — történe-
tét. Zádor Annát, hármuk közül, különösen az építészetelmélethez legközelebb 
álló Henszlmann életművének és tudományos magatartásának vizsgálata foglal-
koztatta. Ennek eredményeit sok írásában, tanulmányában publikálta.2 A re-
formkornak és a magyar tudományosság újjászervezése korának kiváló alakja, 
Henszlmann a száz évvel későbbi tanszéki utód munkásságának — bevallatla-
nul — kezdettől máig példaképe. 

Zádor Anna tudósítja legkövetkezetesebben — egészen a második világhá-
ború kirobbanásáig — az itthoni szakfolyóiratokban a magyar tudományos köz-
véleményt az osztrák, a német, az angol és az amerikai építészettörténeti tevé-
kenység eseményeiről, eredményeiről. Számos ismeretterjesztő és recenziós cik-
ket közöl, s ezekkel elősegíti a két világháború közötti művészet maradandó 
értékű alkotásainak közkinccsé válását. 

Tudományos munkásságának igazi tárgya azonban a reformkor. Gondos és 
alapos levéltári és könyvtári kutatással ennek fontos emlékeit — ezek előzmé-
nyeit, összefüggéseit bel- és külföldi példákkal — tárja fel, vizsgálja a megvaló-
sult és csak tervezett építészeti alkotások, a városépítés-építészet, a kertépíté-
szet, a színpadművészet területén. Már a második világháború idején (1943) 
jelenik meg ,,A klasszicizmus építészete Magyarországon" című — Bados Jenő 
írásával egy kötetben kiadott — máig is a legteljesebb és legkorszerűbb össze-

1 Az előszó e részének anyagát Mojzer Miklós művészettörténész összeállításából vettem. 
2 Lásd a bibliográfiát. 
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foglalása a XIX. sz. első kétharmadának építészetéről. Sokoldalúsága, rendsze-
re, nemzetközi érdekű áttekintése és nem utolsóként Közép-Európában a téren 
első volta révén — ezideig valóban túl nem haladott mű. Az ebben megrajzolt 
történeti képet — több részletében továbbkutatva — természetesen maga 
Zádor Anna tette pontosabbá és teljesebbé. 

Ezek közül is kiemelkedik Pollack Mihályról írt nagymonografiája (Akadé-
miai Kiadó 1960). Ez a mű alaposságát, európai horizontját, történeti-esztétikai 
eredményeit tekintve nemcsak a magyar, hanem a közép-európai művészettör-
ténetírásnak is az eddig megjelent legnagyszabásúbb építészmonográfiája. 

Az újabb kori magyar építészet európai kapcsolatainak kutatásában és emlé-
keinek a nemzetközi tudományos irodalomban történő ismertetésével Zádor 
Anna mindig elöl járt. A palladianizmus fogalmának értelmezésében azokhoz a 
neves külföldi kutatókhoz csatlakozott, akik e fogalom érvényét tágabb körre 
és nagyobb időre terjesztették ki. Ezzel Zádor Anna eredményesen kötötte a 
magyarországi építészet egyik jelentős produkcióját az európai építészet fejlő-
désébe. Több vonatkozó tanulmánya közül az európai klasszicizmus kérdései-
nek megoldásához alapvető tanulmánnyal járult hozzá. Ez a tanulmány, „Somé 
Problems of the Development of Classicism in Architecture" (1959), nemzetközi 
hírét tovább öregbítette. 

A mindezek nyomán sűrűsödő, angol, amerikai, olasz és osztrák felkérésekre 
külföldön tar tot t előadásai a legjelentékenyebb magyar hozzájárulások voltak 
az európai építészettörténet-művelők közvéleményének alakításához, az érdek-
lődés felkeltéséhez a magyar építészet története iránt. 

Kisebb kritikai írásai a mai építészet és művészet több nagy alakját, számos 
jelentős alkotását ismertették és helyezték történeti helyükre. 

Mint egyetemi nevelő, a felsőoktatás kérdéseivel külön is foglalkozott. Mint 
a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat tagja és több társadalmi funkciójának 
viselője szervező munkával és írásokkal állandóan inspirálta — és inspirálja — 
az e téren folyó munkát. 

Zádor Anna korábbi funkciói révén értékes tapasztalatokat szerzett a kiadói, 
a műemlékvédelmi és az egyetemi-intézeti munka területén. Több mű létrehozá-
sánál vállalt főszerkesztői tevékenységének két kiemelkedő teljesítménye a két-
kötetes „Magyarországi művészet történeté"-nek eddig öt kiadásban megjelent 
munkája és a négykötetes „Művészeti Lexikon". (Több külföldi lexikonnak is 
munkatársa.) 

Zádor Anna munkásságának tudományos jellemzője a kutatásokkal megala-
pozott, a társadalmi változásokat és küzdelmeket élénken figyelő, korszerű tör-
téneti szemlélet , a sokoldalúság és a humanista meggyőződés. Az építészeti alko-
tások vizsgálata során feltárt esztetikum sajátos magatartást sugall számára. 
Ezt a magatartást előadásain — és minden tevékenységében — szerencsésen 
tudja elsajátíttatni másokkal, elsősorban tanítványaival (ez a dolgozatsor is 
bizonyítéka ennek). Ebből származik igazi népszerűsége, s az a tény, hogy a 
hazai művészettörténet művelésében a legtöbb fiatal kutató — és a még fiata-
labbak közül sokan — az általa művelt vagy az általa megjelölt területeken és 
témákban folytatta, és folytatja ma is, munkáját. 

* 

Ünnepeljük tehát őszintén és szeretettel ezen a jubileumon Zádor Annát, s 
kívánjuk neki, hogy az eddigi aktivitással, jó egészségben, sok sikerrel folytassa 
minél tovább tudományos alkotó tevékenységét. 
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KOVÁCS ÉVA: 

„ j e r u z s á l e m " - f ü l ö n f ü g g ő e s z t e r g o m b ö l 

Az esztergomi várpalota ásatási munkái során, 1964-ben, korai Árpád-kori 
rétegből került elő egy arany ékszer, egyébként ez ideig az ásatások egyetlen 
jelentős tárgyi lelete.1 Fülönfüggő, noha szára meglehetősen vastag. Ä szár 
egyik vége letörött. Az ékszer egyébként is rongált, bár nem nagyon hiányos, 
csak összelapult a földben. Teste négy kiugró „bástyatoronnyal", s a tornyok 
között kereszt osztással tagolt, fent 
lekerekített „ablakokkal" fellazított, 
„kupolával" fedett centrális épület. 
Az idézőjeles építészeti kifejezések in-
kább a hasonlat lehetőségét jelzik, 
mintsem szigorúan vett építészeti for-
mákat; bár az épület illúziója tökéle-
tes. Az ékszer-építmény alja gömb-
szelet, melynek a felső részhez csatla-
kozó szegélye négyzetbe vált át. I t t a, 
sarkokon emelkednek a tornyocskák, 
melyek alatt , valamint középen öt, 
kisebb és nagyobb átfúrt gyöngyökből 
s egy oktaéder alakú arany gyöngyből 
fűzött csüngő függ. (1. kép) 

Az ékszer gazdag, változatos díszí-
tésű, s technikai szempontból rendkí-
vül finom munka. A tornyos-ablakos 
középrészt az alsó résszel s a kupolá-
val élére állított, áttört hullámvonalas 
huzal (Wellenband, ondulé) köti össze. 
Ugyanez, lapjára fordítva, gyöngysor 
hatásúan fu t L alakban az ablakok és 
tornyocskák, majd felettük a kupolát 
alkotó négy háromszög alakú, fel-
váltva kék-fehér és fehér-kék rekesz-
zománc lapocska között. A zománc-
lapok foglalatát s a két vastag szálból 
tekert szárat két hajszálvékony drót-

1. Fülönfüggő, Esztergom 

'Teljes magassága 6 cm, súlya 13,5 g. E g y gyöngyszem levált, de megvan. A zománc 
egy része kipergett . — E. Nagy, Rapport préliminaire des fouilles d'Esztergom 1964— 1969 
Acta Archaeologica, XXII I— 1971, 188. o. X X V I I . tábla, 1, 2. kép. — Nagy Emesének, az 
ásatás vezetőjének, ki a szép lelet feldolgozását lehetővé tet te , ezúton is köszönöm szíves-
ségét. 
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ból összesodort filigrán kíséri. Ugyanebből a f i l igránfajtából készült az alsó 
szférikus tag díszítése is, mely három koncentr ikus részre oszlik. A középső 
körben négy félkört, a következő sávban fe lvál tva köröket és négyzeteket, a 
szélső szegélyrészben egyszerű szívpalmetta mus t r áka t ta lá lunk; a sarkokon 
egy levélből és két kacsból álló csokrokat. A hengeres tornyocskák alsó és felső 
részén, az ablakok külső keretén, valamint belső tagoló elemükként, továbbá 
a szár rögzítésére szolgáló gyűrűkön és a csúcson levő gyöngy foglalatán ú j a b b 
díszítő elem jelenik meg: két ellentétes i rányban fekte te t t , fonatha tású filigrán 
szál, melyek egy sima huzalt fognak közre. A tornyocskákon eredetileg piramis 
granulációs fejű csappal felerősített gyöngyszemek ültek; ezekből ket tő marad t 
a helyén. Elveszett a csúcsot díszítő gyöngyszem is. 

Semmi kétség, az ékszer megjelenése, díszítésének technikai részletei, t ípusa 
a későantik és keleti hagyományokból táplálkozó bizánci ékszerművesség gya-
korlatáról tanúskodnak. A bizánci ötvösség tör ténetében az ékszerekről a l i tur-
gikus tá rgyakra to lódot t á t a hangsúly. Ezenkívül a profán ötvösség részben 
más u t a t látszik követni mint az egyházi. A bizánci ékszer tör téne te hézagosabb 
mint az ötvösséget illető ismereteink, márcsak azér t is, mert az emlékek sorából 
éppen a nagyigényű példák hiányzanak. Ugyan így az Ottó kori művészetben, 
bár a megmaradt kevés számú emléken is kons ta tá lha tó Bizánc erőteljes ha tá -
sa.2 A X I — X I I I . században a Balkánon, az orosz fejedelemségek területén s a 
szicíliai normán birodalomban t e r j ed és él t o v á b b a bizánci művességi hagyo-
mány, részben impor t formájában, de zömmel helyi művesek kezén.3 

Az esztergomi ékszer fő dísze a filigrán. A filigrán meghatározásánál több , 
nem csekély nehézséggel kell számolni. Legfőbb nehézség az, hogy technikai 
szempontú feldolgozása e roppant szerteágazó díszítő műfa jnak soha nem ké-
szült; ilyen jellegű megfigyelések kimerültek néhány tárgy leírásában.4 A másik 

2 0 . von Falke, Der Mainzer Goldschmuck der Kaiserin Gisela, Berlin, 1913. — E. A-
Meyer, Zur Geschichte des hochmittelalterlichen Schmuckes, Adolph Goldschmidt zu 
seinem siebenzigsten Geburtstag, Berlin, 1935. 19 — 22. o. 

3 M. Corovic-Ljubinkovic, Les influences de l 'orfévrerie byzantine Sur la parure de 
luxe slave du IX e au X I I e siécles, Actes du XI I e Congrés international d'études byzanti-
nes, Ochride, 1961, I I I . köt, Belgrád, 1964. 35—41. o. — R. Polenakovic-Stejic, Une rare 
découverte du moyen-äge falte dans le village de Gorno Orizari, pres de Kocani, en Macé-
doine, Ibid. I I I . köt . 321 — 325. o. — R . Theodorescu, Despre periodizarea si unele aspecte 
ale artei metalelor pe teritoriul Romániei ín secolele IV—XIV, Pagini de veche a r t ä 
romänescä, Bukarest, 1970. 77 — 92. o. (francia kivonattal) — Kat . Antica Arte Serba, 
Roma, Palazzo Venezia, 1970. — N. Kondakov, Russzkije Kladi, Szentpétervár, 1896. — 
I. Tolsztoj— N. Kondakov, Russzkije Drevnoszti. . „Szentpétervár, 1897. — I . E . Grabar— 
W. N. Lazarew — W. S. Kemenow (szerk.), Geschichte der russischen Kunst, I . k ö t . 
Drezda, 1957. (Die angewandte Kuns t der Kiewer Russ és Die angewandte Kuns t der 
Wladimir-Susdaler Russ c. fejezetek B. A. Rybakowtól) 145—184, 323—334. o. — A. 
Lipinsky, Sizilianische Goldscmiedekunst im Zeitalter der Normannen und Staufer, Das 
Münster, 10—1957. 73—99, 158 —186. o. — J. Deér a szicíliai királyi műhely működését 
1212 u tán kizártnak t a r t j a . Vö. J . Deér, Die byzantinisierenden Zellenschmelze der 
Linköping-Mitra und ihre Denkmalkreis, Tortulae Studien zu altchristlichen und byzanti-
nischen Monumenten, Römische Quartalschrift f ü r christliche Altertumskunde u n d 
Kirchengeschichte, 30. Supplementheft , 1966. 54 — 55. o. 

4 E tekintetben is alapvetőek M. Rosenberg megfigyelései: Geschichte der Goldschmiede-
kunst auf technischer Grundlage, Granulation, F r a n k f u r t am Main, 1918. — H. Schlunk, 
The crosses of Oviedo, The Art Bulletin, X X X I I — 1 9 5 0 . 91 — 114. o. — T. Buddensieg, 
Ein goldener Armreif in Fulda, Kunstchronik, 12— 1959. 237—244. o. — A bizánci filig-
ránról való ismereteinket igencsak bővíthetné a Khakhul l i ikonon levő ex-votok feldolgo-
zása. — Vö. R . Kenia, Le tr iptyque de la Vierge de Khakhouli , Moszkva, 1972. (grúz nvel-
ven) 2 0 - 2 1 , 30, 33. tábla. 
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nehézség a tanulmányozás nehézsége: nemcsak szabad szemmel, de nagyí tóval 
is nehéz néha meghatározni az eljárásokat. 

A hullámvonal huzal egy nagyobb, ha nem is homogén csoportban a X. század 
második és a X I . század első felében készült nyugati tá rgyakon fordul elő. 
Frauke Steenbock ezt az összefüggést úgy fogalmazta meg, hogy bár nem uta l -
ha t műhely-azonosságra, a hullámvonal jelenléte egyazon művészeti regio gya-
korlatáról tanúskodik.5 E művészeti regiot valószínűleg igen tágan kell ér tel-
mezni. Megtalálható a hullámvonal a Gizella-kincs néven ismert nagy mainzi 
ékszer lelet m a j d minden darabján , a fuldai a rany karperecen, továbbá az ezer 
körül keltezett nürnbergi és koppenhágai kerek fibulákon.0 Nem is feltevésként, 
kérdésként kockáztatom meg: nem a középbizánci ékszerművességből kerü l t 
a nyugati ötvösművekre ez a díszítés ? A későbbiek folyamán ugyancsak bizánci 
ha tás alatt készült ékszereken talál juk meg, a cassinoi fibulán, több vá l toza tban 
X I I — X I I I . századi orosz műveken, továbbá a magyar jogar fejének foglalatán.7 

Főleg ékszereken fordul elő az élére f ek te te t t , á t tör t vál tozat , a mainzi nagy 
kónikus f ibulákon, a fuldai karperecen, egy orosz leletből származó töredéken, 
a kijevi múzeum csillag alakú ezüst fülönfüggőjén.8 A zománclapok foglalata-
kén t lá t juk viszont a híres Sztara ja Rjazany- i melldísz figurális medail lonjain, 
s kőfoglalatként az Enger-Herfordi nagy a r a n y kereszten, e Rogerus von Hel -
marshausennek tulajdoní tot t , vagy legalábbis az ő köréből kikerült m ű v ö n , 
melynek méltatói bizánci ékszerek ismeretét és utánzását tételezték fel készí tő-
jéről, de a két X I I I . századi magyar filigrános kereszten is.9 

Az esztergomi fülönfüggő filigránja két cérnaszerűen összesodort vékony hu-
zalból készült; ugyanezt az el járást kons ta tá l t a a restaurálást végző M. Wilm a 
limburgi sztaurothéka keretdíszén.10 A cérna ha tás t el lehet érni melegített álla-

5 Fr . Steenbock, Der kirchliche Prachteinband im frühen Mittelalter, Berlin, 1965. 141. 
0. — A kérdéses tárgyak: Echternachi kódexfedél, Nürnberg, Germanisches Nat ional-
museum — Gizella királyné keresztje, München, Schatzkammer der Residenz — Maas-
t r i c h t könyvtok, Párizs, Louvre — Szent Gauzelinus evangeliáriumának fedele és kelyhe, 
Nancy, székesegyház kincstára — Sioni evangeliarium fedele, London, Victoria and Alber t 
Museum — Kereszt nagy zománclapokkal, Essen, székesegyház kincstára — Mondseei 
evangelistarium fedele, Baltimore, Walters Ar t Gallery — Szent Bernulfus evangelis-
tar iumának fedele, Utrecht, Érseki Egyházmegyei Múzeum — Saint-Denis-i ha jó a lakú 
achát edény foglalata, Párizs, Cabinet des Médailles — Hordozható oltár a Welfenschatz-
ból, Cleveland, Cleveland Museum of Art. Szórványosan előfordul még távolabbi darabo-
kon is: evangelista szimbólumokat ábrázoló félkör alakú zománclapok (Troyes, székes-
egyház kincstára) és a Roche Foulque-i kettőskereszt ereklyetartójának szegélye (Angers, 
Musée Archéologique St. Jean). 

6 O. von Falke, i. m. — T. Buddensieg, i. m. — E . Steingräber, Alter Sehmuck, München, 
1956. 26. o. 12, 15. kép. 

7 A. Lipinsky, i. m. 158—159. o. 26 — 28. kép. — É. Kovács, Über einige Probleme 
des Krakauer Kronenkreuzes, ActaHistor iaeArt ium, XVII—1971. — A jogar-csoportról a 
függelékben: 259 — 263. o. a jogar: 21. kép. 

8 Az orosz töredék: N. Kondakov, i. m. I X . t áb la . 16. kép., a fülönfüggő (tveri lelet): 
1. E. Grabarj—W. N. Lazarew—W. S.Kemenow (szerk.): i. m. 154. o. 138. kép. és B . A. 
Rybakov; Russian Applied Art of tenth-thir teenth Centuries, Leningrád, 1971. 41. kép. 

9 A rjazanyi melldísz (Moszkva, Aruzsennaja Pa la ta) : N. Kondakov, i. m. XIV. táb la . 
3 — 5. kép. — I . E . Grabar—W. N. Lazarew—W. S. Kemenov (szerk.): i. m. 155. o. 
— B. A. Rybakov, i. m. 92 1. 29. kép. — Az engeri kereszt (Berlin, Kunstgewerbemuseum): 
Ka t . Kunst und Kul tur im Weserraum 800—1600, Münster in Westfalen, 1966. 250. sz. — 
A két kereszt az esztergomi eskükereszt és a Závis kereszt a prágai Szent Vitus dóm kincs-
tárában. 

10 J . M. Wilm, Die Wiederherstellung der Limburger Staurothek, Das Münster, 8—1955. 
37. o. 33. kép. 
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pótban megcsavart egy szál lapos huzallal is, mely eljátrást legutóbb Budden-
sieg írta le a fuldai filigrános arany karperec bemutatásánál. Nem áll rendelke-
zésemre kellő számú megfigyelés ahhoz, hogy a kétféle eljárás különbségéből 
bármiféle következtetést levonjak; annyit lehet legfeljebb megkockáztatni, 
hogy az eredeti eljárás a két szálból tekert filigrán, s a másik ezt utánozza. Mint-
ahogyan végeredményben a körkörösen megdolgozott gyöngydrót felülethatá-
sát utánozza a csak a felső lapján rovátkolt téglalap metszetű huzal, a „valódi 
filigrán". Hogy a kétszálas filigrán és a gyöngydrót valóban az elsődleges eljá-
rás, s hogy ezek alkalmazása Bizánchoz köthető, hipotetikusan valószínűnek 
tűnik; határozott álláspont kialakítására azonban jóval több tárgy analízise 
jogosíthat majd fel. 

Két — akár egv-, akár kétszálas filigrán ellentétes irányban egymás mellé 
helyezve fonatdísz hatását kelti; Rosenberg terminuszával élve ez az ál-fonat-
dísz.11 A fuldai karperec kapcsán Buddensieg foglalkozott e motívummal, mely 
szerinte antik, népvándorláskori és karoling előzmények után nyugaton csak a 
népművészetben élt tovább, kivéve egyX—XII. századi időhatár keretébe fog-
ható, egyébként korántsem homogén együttest, mely bizánci, vagy bizánci 
hatás alatt készült tárgyakból áll.12 Ezek sorában legkarakterisztikusabb az 
Áthosz-hegyi Szent Athanásziosz lavra ereklyetartó triptychonja és könyvtáb-
lája, mely e többnyire szegélyezésre használt filigrán változatnak a díszítő séma 
vázaként alkalmazott önálló felhasználását mutatja.13 A kutatók többsége 

elfogadva a helyi hagyományt, mely szerint a tárgyakat Niképhoros Pbokas 
császár adományozta a X. századra keltezi a két művet, melyeknek a filigrán 
felhasználásában legközelebbi analógiája Magyarországon került elő: a baiota-
pusztai sír hosszúszárú kehelytalpa. A balotapusztai leletet Komnenosz János 
vagy Mánuel rongált pénze keltezi a XII. század első felére; egyébként a sírban 
hasonló hamis fonatfiligránnal szegélyezett szerény ezüst karperecet is talál-

11 M. Rosenberg, i. m. 89. o. — Ezt az ál-fonatdíszt utánozza a freckenhorsti Codex 
Aureus elefántcsont tábláján a mandorla kerete (Fr. Steenbock, i. m. 82. sz.). Az á t tö r t 
pikkelymustrás filigrándísz., melynek legszebb példái t a rjazanyi Sión fülönfüggőn (1. 20. 
jegyzet) s ugyanebben a kincsleletben a nagy ovális á t tör t gyöngyszemek egyik garni túrá-
ján láthatjuk, ugyancsak megjelenik elefántcsont áttételben: I I I . Ot tó evangeliariumának 
és a Burkard Evangeliariumnak a fedelén (ibid. 43, 71. sz.). A gyöngydrót hasonló után-
zatá t a f rankfur t i Liebieg-Haus Keresztrefeszítés lapján lá tha t juk . — P. E. Schramm — 
Fl. Mütherich, Denkmale der deutschen Könige und Kaiser, München, 1962. 171. sz. — Az 
álfonatdísz hímzett változata és kettős aranyfonálból tekert varázscsomók a nürnbergi 
Germanisches Nationalmuseum X I I . századi bizánci ereklyetarsolyán. — M. Schut te — 
S. Müller-Christensen, Das Stickereiwerk, Tübingen, 1963. 74 — 75. sz. — „Valódi álfonat-
dísz", architekturális elemként két XI . illetve X I —XII. századi elefántcsont t áb lán ta-
lálható R. Koechlin, Catalogue raisonné de la Collection Martin Le Roy,Fasc. II . Ivo i rese t 
Sculptures, Paris. 1906. 4,5. sz. I I I —IV. tábla. — A filigrán és a „vermiculé" kapcsola-
táról:M.-M. Gauthier, Les décors vermiculós dans les émaux champlevés limousins e t móri-
dionaux, Cahiers de Civilisation Médiévale, 1—1958. 349 — 369. o. 

12 A kérdéses tárgyak: Szent Mihály ikon, Velence, Tesoro di San Marco — Triptychon 
és könyvtábla, Athosz-hegy, Szent Athanasziosz lavra — Ereklyetartó kereszt, Namur , 
Soeurs de Notre-Dame — Keresztereklye szárvégeinek foglalata, Köln, Székesegyház 
kincstára — Ereklyetartó kereszt, Nápoly, San Gennaro. — T. Buddensing, i. m. 242. o. 

13 A két mű feldolgozása még nem történt meg. — Deór szerint a könyvtáblát egybe-
hangzóan X. századinak t a r t j ák a kutatók (levélbeli közlés). Mindkét tárgyról jó fotók: 
A. Grabar, La prócieuse croix de la Lavra Saint-Athanase au Mont-Athos, Cahiers Arché-
ologiques, XIX— 1969. 99, 125. o. 15 — 19. kép. — Az ereklyetartót VII . Michael Parapina-
késznek tula jdoní t ja : A. Frolow, La relique de la Vraie Croix, Párizs, 1961. 233. sz. — 
idem, Les reliquaires de la Vraie Croix, Párizs, 1965. 58. o. 10. kép. 
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tak.14 Buddensieg csoportosítása az adott időhatáron belül kiegészíthető még a 
firenzei dóm bizánci kereszt ereklyéjének szárvég foglalataival (bouterolles), s a 
szicíliai eredetű bécsi császárpalást orbiculusaival, valamint a kaisheimi erek-
lyetartó kereszttel, de bővíthető XIII . századi művekkel is, nevezetesen a bar-
lettai kettős kereszttel, a már említett cassinoi fibulával, San Galgano sienai 
koponya ereklyetartójával, egy fülönfüggő párral a nápolyi Museo Nazionaleből 
s a kétfejű sasokat ábrázoló magyar palástdíszpárral.15 A „valódi" fonatdiszt 
Rosenberg írta le egy Polából származó VI. századi kicsiny ereklyetartó kap-
csán.16 Valódi fonat díszíti a 1960-ban talált, IX . századi szaloniki bizánci zo-
máncos karkötőpár szegélyét, valamint Niképhoros Phokas könyvtábláján a 
Krisztus alakja felett emelkedő árkádívet.17 Előbbi egy ága két sima drótszál-
ból, utóbbié három egymás mellé fektetett filigránból látszik állani. Hasonló 
fonadék díszíti — ezúttal kétszálú drótot utánzó huzalból fonva — a krakkói 
hasáb alakú hegyikristály ékszer részlet filigrános arany foglalatát is.18 A krak-
kói töredéket a XII . század utolsó harmadában bizánci hatásra dolgozó magyar 
királyi műhely műveként határoztam meg, megkísérelve egy főleg filigránnal 
dolgozó centrum körvonalazását, melynek legjellemzőbb alkotása a magyar 
jogar foglalata. A jogaron is előfordul a fonatdíszek alapeleme amennyire a 
fotókon megállapítható egy sima huzal mellett kétoldalt gyöngydrót ósszefor-
rasztásából alkotott szalag — ezúttal varázscsomó formájában, a csúcson. Ezzel 
eljutottunk az esztergomi ékszer harmadik filigránféleségéhez, az ellentétes 
irányban fektetett kettős filigránszál között sima huzalból forrasztott szalag-
hoz. A különbség annyi, hogy a függőn nem fonadék alakításához használják a 
már eredetileg is ál-fonadékot, hanem az ékszer tektonikus részeinek liagsúlyo-
zására.19 S ugyanakkor eljutottunk véleményem szerint ahhoz a körhöz, amely-
be az esztergomi ékszer leginkább beilleszthető. Korábban a rendkívül finom 
megmunkálás és a hullámvonalas huzal miatt a XI. századra gondoltam, mint 
a keltezés lehetséges idejére. De a hullámvonal megtalálható a jogar fején is, 
a jogar köré csoportosítható ékszer töredékeken pedig maradék nélkül a függő 
filigrán motívumainak együttese; ezek közül az egyszerű szívpalmetta talán a 
fő motívum. Amennyire meg tudom ítélni, a kétszálas tekert filigrán más dara-
bon nem fordul elő, csak gyöngydrótot és valódi filigránt találunk. A műhely-

14 HPL(Hampel J.), A N. Múzeumi régiségtár gyarapodása az április—júniusi évne-
gyedben, Archaeologiai Értesítő, U F . 13-1893. 368 — 369. o. 

15 Croce di Maria-Maddalena d'Austria; X I — X I I . századi ereklyefoglalattal: S. 
Beeheruoci—G. Brunet t i , II Museo dell'Opera del Duomo a Firenze, Firenze, é. n. 29. sz. 
— Az orbiculus: A. Lipinsky, i. m. 83 — 85. o. X. kép . — Kat. Suevia Sacra, Augsburg, 
1973. 124. sz. — M. Salmi, II tesoro della Chiesa del Santo Sepolcro a Barletta, Dedalo, 
VI—1922/23. 88. o. 91. kép. — San Galgano ereklyetartó: M.-M. Gauthier, Eraaux du 
moyen áge occidental, Fribourg, 1972. 150. sz. — Palástdíszek: É . Kovács, i. m. 13. kép. 

16 M. Rosenberg, i. m. 88. o. — R . Noll, Vom Al t e r tum zum Mittelalter, Kunsthistori-
sches Museum, Bécs, 1958. 14. sz. — Bizonyos tek in te tben „népművészeti" — amennyi-
ben egy ősi díszítő hagyományból született — egy X I . századi lengyel lelet egy darab-
j a Borucinból: r a j t a álfonatdísz, valódi fonat önmaga körül tekert filigránból és á l fonat-
ból font valódi fonadék. M. Waíicki (Szerk.), Sz tuka Polska przedrománska i románska 
do schylku X I I I wieku, I. II . kötet , Varsó é.n. fig. 59. 

17 A. Grabar, Deux manchettes émaillées byzantines, Cahiers Archéologiques, X I I I — 
1963. 293 — 296. o. — L'ar t byzantin, 9éme exposition du Conseil de l'Europe, Athénes, 
1964. 463. sz. — K. Wessel, Die byzantinische Emai lkunst , Recklinghausen, 1967. 14. sz. 
— A. Grabar, i. m. (La préeieuse croix. . .) 18—19. kép. 

18 É. Kovács, i. m. 22. kép. 
19 A silosi San Domingo paténájának filigrános keretén vékonyabb és vastagabb gyöngy 

drótot utánzó hasonló keret. M.-M. Gauthier, i. m. (Le déeor. . .) 255. o. IIa. tábla. 
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ben készült rekeszzománc is; ezt tanúsítja a magyar korona felső része és a szé-
kesfehérvári ornamentális korong. 

A leletkörülmények azt szuggerálják, hogy a függő nem sokkal készülése után 
földbe került. A lelőhely nem lehet perdöntő az eredet meghatározásában, annál 
kevésbé, mert I I I . Béla és Antiochiai Anna udvarában könnyűszerrel el lehet 
képzelni bizánci ékszereket. H a számolunk ezzel a lehetőséggel, melyre egyéb-
ként éppen a finomabb filigrán változat és egyáltalán az ékszer delikát munkája 
utalhat, akkor viszont az esztergomi fülönfüggőben egy eredeti példáját kell 
látnunk annak a gyakorlatnak, melyből I I I . Béla király udvari műhelyének 
tevékenysége kisarjadt. 

A centrális építményt utánzó fülbevaló tudomásom szerint unikum; hasonló 
példákat az ékszer művesség más típusai szolgáltatnak, egy arany gyűrű Dino-
getia Garvánból (2. kép) s két orosz csüngő.20 Az egyik csüngő a már említett 

1822-es rjazanyi kincsleletből szárma-
zik, a másikat nyaklánccal együ t t ta-
lálták Kijevben. A romániai lelet a 
helyi kutatás szerint bizánci császári 
műhely terméke a XI—XII. század-
ból, az orosz leletek helyi munkák a 
XI I—XII I . századból. A gyűrűfej 
emeletes, kétszer hat tornyos testével, 
granulált kupolájával, át tört , lekere-
k í te t t ablakaival egyes részleteit te-
kintve közelebb áll az esztergomihoz, 
míg az orosz példányok, amellett hogy 
azonos alapformát mutatnak, egy lé-
nyeges ponton különböznek tőle: az 
ablakok helyén mellalakokat ábrázoló 
zomáclapok vannak, a kijevin evangé-
listák. Az orosz ékszerek helyi elneve-
zése Sión, vagy Jeruzsálem, mely köz-
vetlenül egy ugyancsak az orosz em-
lékanyagban ismert liturgikus tárgy-
ra, oszlopos tabernákulumra utal . A 
novgorodi székesegyház „nagy Sionja" 
centrális építmény, oszlopok között 
ha t , apostolpárokat ábrázoló kettős 
aj tóval , kupoláján kibővített Déesis 
jelenettel, a „kis Sión" paténára helye-
zet t oszlopos-árkádos ötvösmű, át tört 
dísszel, ezúttal figurális ábrázolás nél-
kül.21 E tabernákulumok vagy cibó-
riumok sátorra, közvetlenül kupolás 
templomra utalnak. Szimbólikus jelen-

tésük, mely a nagyobbik tabernákulum ikonográfiájában is kifejeződik az elne-
vezésben is megnyilatkozó értelemmel bír: a cibóriumok a mennyei Jeruzsá-

20 R. Theodorescu, i. m. 82—83. 1. 35/2. kép. — N. Kondakov, i. m. VII. tábla . 8. kép. 
és XVI. tábla. 5 — 6. kép. — B. A. Rybakov, i. m . 46. 1. 39, 125. kép. 

21 A cibóriumok a helyi múzeumban. — B. A. Rybakov , i.m. 50—55, 76—77. o. 81—93. kép. 

. ÍJ, >, : .. 
2. Gyűrű, Dinogotia Garvän 
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lemre u ta lnak . Ez a jelentés összefügg a Sionok rendeltetésével, ami nem áll 
viszont az ékszerekre. Nyilvánvaló, hogy az ékszerek esetében a forma á tvéte l s 
az elnevezés is adaptáció, még akkor is, ha a hasonló ékszerek némelyike esetleg 
ereklyetar tó volt. 

A Sion-tabernákulumok jellemzője az oszlopok felett emelkedő kupola. Ez a 
szerkezet az ékszereken is felismerhető, de elmosódott. Az esztergomi és romá-
niai ékszerek egy másik hasonló képletre is utalnak, a tornyos fallal megerősí-
t e t t város ábrázolási formulájára . E formula város, vagy egyszerűen csak a kör-
nyezet jelzésére való alkalmazása közismert és szerteágazó, megtalálható minia-
túrákon, elefántcsonton, pénzeken és pecséteken.22 Utóbbiak még mindig sík-
ábrázolások, de az anyagot tekintve m á r közelebb ju to t tunk velük az ötvösség-
hez, illetve az ékszerekhez. Ami az u tóbbiaka t illeti, e formula szerepe i t t is sok-
féle. A későantik városvédő Tyche bás tyakoronát visel; ebből a koronatípusból 
alakul ki a bizánci császárnői korona egyik változata.23 Bás tyás talapzat lá tható 
a Nagy Lajos király a jándékaként Aachenbe került két nagy címeres ékszeren.24 

A várost ábrázoló pecsétekre utal a „Quignon des damoiseaux", egy tournai-i 
confraterni tas fibula-jelvénye: a várost jelképező női alak egy rálátásban, plasz-
t ikusan mintázot t bástyakeretben foglal helyet.2 5Ekései példákat nyilván több 
szál fűzi a XIV—XV. századi ötvösség „grand joyau"-inak főleg ta lapzatként 
szívesen alkalmazott „ma<jonnerie"-jéhez, melyek viszont „hortus conclusus" 
szimbólumként foghatók fel. Gótikus övek és övcsatok egy típusa, köz tük egy 
magyar vonatkozású példány, ugyancsak városfalat, vagy kaput u tánoznak; 
hasonló övet visel Nagy Kázmér király krakkói síremlékén.26 A megerősített 
város ugyancsak jelentheti a mennyei Jeruzsálemet: így a Barbarossa Frigyes 
rendelte nagy korona-gyertyatartó, egykor az aacheni Mária templomban.2 7 

E tal lózott példákkal k íván tam utalni építészet és ékszer, két távoli műfa j 
éppen viszonylagos r i tkasága miat t érdekes kapcsolatára. Ami az esztergomi 
fülönfüggőt illeti, meg kell még említeni, hogy a XII . század végével zárul le 
hosszú időre a fülönfüggő divat ja a nyuga t i előkelő viseletben, s valószínűleg 
ugyanígy Magyarországon is. Engedve a csábításnak, mely ünnepélyes-játékos 
következtetéseket sugall, szívesen nevezném az ékszert Antiochiai Anna fülön-
függőjének, emlékezve a keresztes lovagok Bizáncból érkezett leszármazott jára 
s u ta lva a kedves ünnepeltre, kinek tiszteletére e sorok íródtak. 

22 A centrális épületek ikonológiájáról: K . Lehmann, The Dome of Heaven, The Art 
Bulletin, XXVII—1945. I o. ff. —E. B. Smith, Architectural Symbolism of imperial Rome 
and the Middle Ages, Princeton, 1956. 

23 J . Deér, Die heilige Krone Ungarns, Bécs, 1966. 52 — 59. o. 
21 E . G. Grimme, Der Aachener Domschatz, Aachener Kunstblät ter , 42—1972. 79. sz. 

— Vö. I . Fingerlin, Gürtel des hohen und späten Mittelalters, München-Berlin, 1971. 
154, 157. o. Fingerlin szerint az építészeti részletek miat t aacheni munka; ezzel a nézettel 
vitatkozik a könyvet ismertető L. Von Wilckens, Kunstchronik, 26—1973. 10. o. 

" K a t . Trésors Sacrés, Cathédrale Notre-Dame de Tournai, Tournai, 1971. 93. sz. 
261. Fingerlin, i. m. 154, 156.1. 59. sz. — Vö. L. von Wilckens, i. m. 10. o. 
27 E . G. Grimme, i. m. 42. sz. 
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VÉfíll JÁNOS: 

a z é n e k e k é n e k e á b r á z o l á s a 
a g y u l a f e h é r v á r i s z é k e s e g y h á z o n 

A gyulafehérvári (Alba Iulia) székesegyház előcsarnokában egy egymást átö-
lelve tartó férfit és nőt ábrázoló dombormű hívja magára a látogató figyelmét. 
Egykor a kereszthajó északi oromfalába volt beillesztve, de nyilván ez is másod-
lagos elhelyezés; nem tudjuk, eredetileg hova szánhatták. A XIII. század har-
madik-negyedik évtizedéből származónak tűnik. (3. kép) 

3. Ölelkező pár . Gyulafehérvár (Alba Iulia), székesegyház 

Az ábrázolás jelentését illetően a kutatás álláspont ja elég bizonytalan. Éber 
László már 1912-ben felvetette, hogy a figurák az Énekek éneke szereplői lehet-
nek, de ezt Gerevich Tibor nagy összefoglaló munkájában igen határozottan 
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elutasí tot ta, „eről tetet t magyarázat" -nak nevezte.1 A nagy tekintélyű szerző 
nyomán általánossá vált, hogy a domborművet csak „Ölelkező pár"-nak nevez-
zék,2 csupán Vätäijianu tesz egy bizonytalan magyarázat-kísérletet.3 

Az Énekek énekével szemben elutasító ál láspont jukat igazolni látszik a leg-
ú jabb ikonográfiái lexikon megfelelő címszava: „Darstellungen... die sich aus 
dem Textbezug gelöst hät ten, wie Tafel- u n d Wandmalerei , sind nicht be-
kannt ." 4 Ezek u t án különösen érdemes megvizsgálni a mű készítési idejének 
vélekedését az Énekek énekéről, a teológusok megállapításainak tükröződését 
a művészeti alkotásokon, hogy világosan láthassuk, nem volt-e e lhamarkodott 
Éber nézetének elvetése. 

A könyv az Ószövetség r i tkábban illusztrált írásai közé tar tozik. A középkori 
teológusok érdeklődését azonban igen alaposan foglalkoztatta, a XII . századtól 
kezdve egyetlen ószövetségi t émának sem szenteltek annyi kommentár t , min t 
ennek.5 Persze már az egyházatyáknál is ta lá lunk ezzel kapcsolatos fej tegeté-
seket. Az első keresztény kommentátor , akinek írása egészében ránk marad t , 
Origenes. Munká ja nagy elterjedtségnek örvendet t a középkor folyamán, mer t 
maga Szent Jeromos fordí tot ta latinra, őná l a a sponsus Krisztus vagy az „Is ten 
szava" (sermo Dei, Dei verbum), a sponsa az Egyház.6 

Ugyanezt olvashat juk Szent Ambrus és Ágoston könyveinek különböző pasz-
szusaiban.7 Az ő tekintélyük ál tal szentesített felfogást Beda Venerabilis közve-
t í t i nagy összefüggő művében a középkor teológusainak: a sponsa az Egyház 
vagy a lélek. Érdemes felfigyelni arra a tényre , hogy többféle interpretációs 
lehetőséget is megenged, valamint arra, hogy a későbbi hi t tudósokkal ellentét-
ben tudatosan elzárkózik az elől, hogy Máriára vonatkoztassa.8 

Az általa meghatározot t i rányok közül Anselmus Laudunensis az előzőt köve-
t i , ő a sponsát az Egyháznak látta.9 Bruno, Segni püspöke pedig egyenesen azt 
ír ja: „sint mu l t a et pene innumerabilia in divinis voluminibus, quae sponsam 
Christi sacram Ecclesiam significant."1 0 

Legtöbben az emberi lélek szimbólumának érezték, így Clairvaux-i Szent 
Bernát is, a X I I . századbanamiszt ikusszemlélet ,a bitigazságok intenzív átélését 

1 Eber L.: Magyarország Árpád-kori művészete. Műbarát, 1912, 133. Gerevich T.: 
Magyarország románkori emlékei. Budapest, 1938, 184. 

2 Entz G.: A gyulafehérvári székesegyház. Budapest 1958, 30. Dercsényi D.: A román-
kor művészete. Fülep L.—DercsényiD.—Zádor A.: A magyarországi művészet története. 
Budapest 1970. 58. Dercsényi D.: Románkori építészet Magyarországon. Bp. 1972. 193. 

3 V. Vätäijianu: Istoria artei feudale in Tarile Romíné I. Arta in perioada dezvoltare a 
feudalismului. Bucurej t i 1959, 158. 

4 D. v. Burgsdorff: Hohes Lied. Lexikon der christlichen Ikonographie, hgg. von E . 
Kirschbaum. Rom—Freiburg—Basel—Wien I I . 1970, 308. 

5 F. Cavallera, A. Labassut, M. Olphe-Galliard: Cantique des Cantiques, Histoire de 
l ' interprétation spirituel. Dictionnaire de spiritualité, ascétique et mystique, doctrine et 
histoire. Paris I I . 1953, 101. 

6 Origenis Homeliae in Cantica cantieorum, Kiad ta W. A. Bachrens: Die griechischen 
christlichen Schriftsteller, Origenes VI I I . Leipzig 1925, 25 — 60. F . Ohly: Hohelied-Stu-
dien. Grundzüge einer Geschichte der Hohelied-Auslegung des Abendlandes bis um 1200. 
Wiesbaden 1958, 1 7 - 2 5 . 

7 Ohly, i. m. 32 — 47. 
8 In Cantica canticorum expositio, P . L. 91. 1065—1236. Ohly i. m. 64 — 70. 
9 Enarrationes in Cantica canticorum, P. L. 162, 1187—1228, Ohly, i. m. 112—115. 
10 Sententiarum libri 1, 472, P. L. 154, 875, O. Gillen: Christus und die Sponsa in der 

Heiliggrab-Kapelle des Magdeburger Doms. Eine ikonographische Untersuchung. Die 
Christliche Kuns t X X X I I I , 1936 -37 , 203. 
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feltételező megközelítésmód legjelentősebb képviselője. Éppen az ő nemzedéke 
volt az, am eh" minden addigin, illetve azutánin tú l t evő érdeklődéssel tanulmá-
nyozta az Énekek énekét, nagyszerű lehetőséget t a lá lva benne ú j f a j t a ideálja, a 
közvetlen Istenszemlélet számára. Maga Bernát ú j módszert vezetet t be, a pré-
dikáció-sorozatot; minthogy azonban az Énekek éneke első két sorának húsz 
teljes beszédet szentel, a bibliai könyvnek csupán egy negyedéig t u d o t t eljutni.11 

ő volt a középkori Mária-tisztelet legnagyobb képviselője, nem annyira a spe-
kulatív, mint érzelmileg gazdag fejtegetéseivel hatásos terjesztője, gyakran idé-
zett neve szerint „doctor marianus", aki még D a n t e számára is olyan fontos, 
hogy őt választ ja vezetőnek Szűz Mária trónusa elé. Ennek ellenére ezekben az 
elemzésekben a sponsát nem Máriára, hanem az emberi lélekre való utalásnak 
lát ja. Ha tása mindenesetre óriási volt. Johannes Saresberiensis chartresi püs-
pök így jellemzi: „...in illa subtilissima et utilissima expositione Canticorum, 
quam procul dubio per os eius dictavit Spiritus Sanctus.. ."1 2 

Volt olyan szerző is, aki t nem lehet ilyen merev kategóriákba besorolni. Hugo 
de Sancto Victore ál ta lában az emberi lélekre gondolt , de Mária mennybevite-
léről szóló magyaráza tában a Szűzre vona tkoz ta t j a . Wolbero a Sancto Panta-
leonénál teljesen egybemosódik az Egyházra és az egyes lélekre való utalás 
(„Universaliter sancta Ecclesia sive particulari ter quae libet sancta anima").1 3 

Ezzel elérkeztünk a bibliai könyv harmadik jelentéséhez. Mert a Mária szemé-
lyét kereső értelmezés, amely az egyházatyák korá tó l a XII . századig a lélekre 
és az Egyházra való vonatkoztatás mellett meglehetősen háttérbe szorult, ekkor 
hirtelen az az érdeklődés középpontjába kerül. R u p e r t u s Tuitiensis és Honorius 
Augustodunensis, koruk sokat forgatott szerzői, Máriára koncentráló kommen-
tárokkal lepték meg olvasóikat, bár Honoriusnál a mariológikus utalások mel-
lett mindig találunk hagyományos ecclesiológiait.14 

Ruper tus tud ja , hogy magyarázata újszerű, de Mária különleges jelentőségé-
vel indokolja. Nem ellentmondani akar a „prisci doctores"-nak, hanem elmélyí-
teni állításaikat. Honorius felveti, hogy vajon miér t is találunk az Énekek éne-
kéből való idézeteket a Mária halála-ünnep officiumában, nincs-e i t t ellentmon-
dás, és ezzel a dolog lényegére t ap in to t t . Nyilvánvaló, hogy ez a liturgikus ok 
volt a teológusok magyarázatának megváltozása mögött.15 A két szerelmes 
egyesülését leíró bibliai szöveg pedig nyilvánvalóan jól illett ahhoz az ünnephez, 
amelyen a halál által fiához, Jézushoz a mennybe ju tó Szűz Máriáról emlékez-
nek meg. 

11 Sermones in Cantica canticorum, P. L. 183, 785 — 1198, Ohly i. m. 136 — 157. 
12 J . Leclercq: Études Sur Saint Bernard. Anal, sacri ordinis Cisterciensis IX—1953, 

123. Az б abbamaradt szentbeszéd-sorozatát folytató, illetőleg az ő magyarázataihoz 
kapcsolódó többi cisztercita teológusról, így különösen Guglielmus a S. Theodoricóról, 
Gilbert von Hoylandról, Johannes von Fordról, Thomas Cisterciensisről részletesen ír 
Ohly, i. m. 158 — 197. 

13 Hugo: P . L. 177, 1209—1222, Ohly, i. m. 220. Wolbero: Commentaria super Canti-
corum cantica 1, 1, P. L. 195, 1017. J . Beumer; Die marianische Deutung des Hohen 
Liedes in der Frühscholastik. Zeitschrift f ü r Katholische Theologie 76. 1954, 324—425. 

14 Ruper tus : In Cantica canticorum de incarnatione Domini commentarii, P. L. 168, 
837 — 962. Honorius: Sigillum beatae Mariae, P. L. 172, 495 — 518. Meglepő módon későbbi 
könyve, az Expositio in Cantica canticorum, P. L. 172. 347 — 396 sokkal konzervatívabb, 
Bedának ill. követőinek gondolatait ismétli bonyolult skolasztikus logikájú, minden szó-
képet négy különböző szempontból vizsgáló módon. Ohly, i. m. 125—134, 250 — 262, 
Beumer, i. m. 418 — 423. További mariológikus magyarázatok szerzőiről Ohly, i. m. 199 — 
202, 206 — 213, 249, Beumer i. m. 425. 

15 Beumer i. m. 414. 



A XII . század egyébként is a Mária-tisztelet nagyarányú kiterjedésének volt 
tanúja. Az Énekek éneke hirtelen mariológikusra fordult értelmezéséhez jól 
illik, hogy éppen ekkor fedezik fel az apokaliptikus asszonyon Mária vonásait, 
és ekkoriban válik általánossá az a nem szentírási, csak apokrif hagyományokra 
támaszkodó meggyőződés, hogy Máriának különleges kegyelemként nemcsak 
lelke, de teste is mennybe ment. A megváltás tevékeny közreműködőjének, 
,,co-redemptrix"-nek kezdik tekinteni.16 A teológusok egymásra licitálva dom-
borítják ki fontosságát; nyakhoz hasonlítják a fej, azaz Krisztus és a test, azaz 
az Egyház között, hangsúlyozzák közvetítő szerepét, amely felülmúlja a szen-
teket, hiszen királynőjük stb. Egyre inkább előtérbe kerül a már az egyház-
atyáknál is ismert párhuzam Mária és az Egyház között, mind a ket tő „spon-
sa et mater", csak míg Mária Jézusnak, addig az Egyház a hívőknek az anyja.17 

Szent Anzelm leszögezi, hogy senki sem éri el Máriát, senki, csak Isten maga.18 

A Salamon által szeretett bölcsességet mind Máriára, mind az Egyházra utaló 
célzásnak tekintik, pl. Aelred of Rievaulx.19 Szent Bernátnál minden kegye-
lem közvetítőjeként szerepel, ,,vízvezeték"-nek (aquaeductus) nevezi, aki el-
ju t ta t ja hozzánk Krisztust, az „élő vizek forrását".20 De mi más az Egyház fel-
adata is, mint Krisztus tanítását eljuttatni a hívőkhöz, őket magukat pedig 
elvezetni Krisztushoz ? Mária Bernát óta növekvő jelentősége egyik csúcspont-
ját érte el a gyulafehérvári dombormű készítésével egyidőben működő Albertus 
Magnusnál, aki valóságos papi méltóságot tulajdonít neki („sacerdotium").21 

Korának gondolkodására nagyon jellemzően mondja Honorius Augustodunen-
sis, hogy „Sponsa virgo Maria typum Ecclesiae gessit", illetőleg „omnia, quae 
de Ecclesia dicta sunt, possunt etiam de Virgine... intelbgi".22 

Szűz Mária és az Egyház azonosítására a kor művészetében is bőségesen talál-
hatunk példákat. A nagy francia székesegyházak kapujában az osztópilléren 
látható Madonnák nyilvánvalóan bizonyos értelemben az Ecclesiát is jelentik.23 

A szimbolikus alakokkal gazdagított keresztrefeszítés-jeleneteken mindig egy-
más mellett, azonos oldalon állnak. Nem egy esetben annyira hasonlítanak 
egymáshoz, hogy el sem dönthető, melyikükről van szó.24Herrad von Landsberg 
elszászi apátnő Hortus deliciarumában egy helyen tudatosan azonosnak tekinti 
őket. Egy trónoló női alak talapzatán ez a felirat áll: „Ecclesia, quae dicitur 
virgo Maria".25 

Még a legsajátosabb Mária-szimbólumnak számító virág, a liliom is előfordul 
az Egyházra utaló összefüggésben, így Lambert de Saint-Omer Liber Floridu-
sának a XII . század második feléből való wolfenbütteli példányán és mellette 

16 E. Guldan: Eva und Maria. Ein Anti these als Bildmotiv. Graz -Kö ln 1966, 92, 97 — 99 
102-103 . 

17 H . Coathalem: Le parallelisme entre la Sainte Vierge et l'Eglise dans la tradition 
i tine jusqu 'ä la fin du X H e siécle. Romae 1954, 57, 98—105, 111 — 114. s tb . 

18 „Maria tu illa m a g n a " kezdetű imájában , P. L. 158. 952. 
19 Sermo 25 De Beata Maria, P. L. 195, 353, H. Rahner : Maria und die Kirche, Inns-

bruck 1951, 95-11 . 
20 E. Male: L'art religieux au XII e siecle en France. Par is 1922, 413. 
21 Mariale, solutio ad 26 — 42. R. Laurent in: Marie, l 'Église et le sacerdoce. Paris 1952, 

9 9 -
22 Sigillum, P. L. 172, 499 és Expositio, P . L. 172, 494, Beumer, i. m. 414, 421. 
23 Guldan i. m. 128. 
24 W. Greisenegger: Ecclesia. Lexikon der Christlichen Ikonographie, hgg. von E . 

Kirschbaum. Rom —Freiburg —Basel — Wien I. 1968, 563. 
25 A. Straub —B. Keller: Herrad de Landsberg, Hortus deliciarum. Strassbourg 1879 — 

1899, plan che LIX. 
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éppen Énekek éneke-idézet olvasható: „Miként a liliom a tövisek között , olyan 
az én kedvesem a többi lányok között. (2,2).26 

Mint már föntebb is szó volt róla, a Mária-kultusz rohamos terjedésének idő-
szaka egybeesett a misztikusok szókincsének általánossá válásával. Gyakoriak 
voltak az istenséggel való egyesülés élményének leírásánál a földi szerelem szó-
tárából származó szavak. Hugo de Sancto Victore Ámor sebet ütő nyilát és béní-
tó bilincseit átveszi a lovagköltőktől, és az isteni szeretetre alkalmazza.27 Egy 
XI I I . század végi felsőrajnai dominikánus (!) graduálén Krisztus simogatással 
üdvözli a mennybe megérkező Szent Ágnest. (Germanisches Nationalmuseum 
No. 21897, fol. 149.j28 Még a száraz teológiai fejtegetésekben is minduntalan a 
házasságra, sőt nászra, nászszobára való utalásokat találunk, Aquinói Szent 
Tamás például azt ír ja az Angyali üdvözletről, hogy „valóságos szellemi házas-
ság az Isten fia és az emberi természet között."29 

Honorius Augustodunensis azt állít ja a templomszentelésről, hogy „Ecclesiae 
dedicatio est ecclesiae et Christi nuptialis copulatio".30 A XII I . század francia 
könyvfestészetének reprezentáns darabja , a Bible morabsée az Ádám-Éva és 
Krisztus-Egyház párhuzamot következőképp foglalja szavakba: „Hoc quod 
Deus fecit matrimonium inter adam et euam significat Jesum Christum qui 
in utero beate uirginis sibi sanctam ecclesiam matrimonialiter copulauit."31 

Mint az egész keresztény világ, úgy a középkori Magyarország is ismerte az 
Énekek éneke szimbolikus magyarázatának lehetőségét. Számos kódex forog-
hatott az ilyen műveltséggel áthatott körök kezén, hiszen a könyvtárainkat ért 
katasztrofális pusztulások ellenére az esztergomi Bibliotheca két példányt is 
őriz, amelyek a gyulafehérvári dombormű elkészültekor már Magyarországon 
voltak. (Tractatus de cantica canticorum, MSS I I I . 184, a XI. század végéről, 
Havmo halberstadti apát-püspök írásának másolata és Expositiones in Cantica 
Canticorum, MSS 11. 3, aXI I . század végéről. Ez u tóbbi t ajándékozta Perugiai 
Bernát a székesegyháznak.)32 

Nem csoda, hogyha ez a kor a művészetben is a Mária-ábrázolások felvirágzá-
sát, ezen belül az Énekek éneke téma gyakori előfordulását hozta. Ez t a szöve-
get már jóval korábban is illusztrálták, a régebbiek közül legfontosabb a Peters-
hauseni sacramentarium 980—990-ből (Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cod. 
Sal. IX. 6. fol 40-41).33 Mindenesetre a XI I . és X I I I . század a téma nagy korsza-
ka, a korábbi és a későbbi képek száma és jelentősége messze elmarad az akkori-
ak mögött. Dorothea von Burgsdorf fentebb idézett cikke (1. 4. sz. jegyzet) nyo-
mán a következő csoportokra oszthat juk ezeket az ábrázolásokat. 

26 Herzog-August-Bibliothek, Gud. la t . 1, fol. 31 v. L . Behling: Ecclesia als arbor 
bona, zum Sinngehalt einiger Pfianzendarstellungen des 12. und frühen 13. Jahrhunderts . 
Zeitschrift fü r Kuntswissenschaft XIII—1959, 139—154. 

27 De laude earitatis. . . P . L. 176, 974. 
28 H. Swarzenski: Die lateinischen illuminierten Handschrif ten des 13. Jahrhunderts in 

der Ländern an Rhein, Main und Donau. Berlin 1936, 128, Abb. 587. 
29 Summa theologiae I I I . questio 30, 1, Opera omnia, Romae XI . 1903, 315. Guldan, 

i. m. 73. 
30 Gemma animae P . L. 172, 590. 
31 A. de Laborde: La Bible morabsée illustrée, IV. Par is 1921. planehe 648. 
32 Kovách Z.: Az esztergomi főszékesegyházi könyvtár története a X I . századtól 1820-

ig. Kézirat, Esztergom 1964, 59. A szerzőnek ezúton is hálásan köszönöm, hogy bepillan-
tást engedett kiadatlan munkájába. 

33 A. Goldschmidt: Die deutsche Buchmalerei. Leipzig—München I I . 1928, 38, Tafel 19. 
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Trónoló Krisztus, a sponsa mellette vagy ala t ta foglal helyet. M á r a X — X I . 
században előfordul pl. a St. Vaast-i biblián.34Talán a trón-motívum ünnepélyes 
hatása hozta, hogy ezt választották leginkább, ha ritkán monumentális 
méretre volt szükség: Róma, Santa Maria in Trastevere apszismozaikja, Magde-
burg, Dom, Heilig-Grab-Kapelle, 1240.35 Előfordul, hogy a trónon ülő pár csó-
kot vál t , még mélyebb egyesülésük érzékeltetésére: Beda In Cantica cantico-
rum-ának illusztrációja, XI I . század (Cambridge, Library of King's College, Ms. 
19. fol 21 v).36 

Témánktól messzebb vezető ábrázolás az Ecclesia és Synagoga együttes meg-
jelenése a trón mellett, Salamon és Sába királynőjének találkozása, illetőleg 
azok a néha igen terjedelmes ciklusok, amelyek az illusztrált kommentárokban 
találhatók. Ezekre i t t nem térek ki, az idézett lexikon-cikk részletesen foglalko-
zik velük. 

A gyulafehérvári dombormű szempontjából az öleléstípus a legfontosabb, 
mégpedig az a változat, ahol két álló alakot látunk. (Az összes ilyen darab kata-
lógus-szerű felsorolása persze túl messze vezetne. Talán elég lesz néhány legjel-
lemzőbbet megemlíteni.) A motívum már a XII . században, az Énekek éneke-
ábrázolás divatbaj öt tekor rögtön megjelenik.37 Az általam ismert legrégibb pél-
dányon, a stuttgarti Landesbibliothek 1125—38 között készült ellwangi lectio-
nar iumában (Fol 55, fol. 180 r) fel i rata szerint a „Sponsa ecclesiá-t" öleli át a 
keresztes nimbusszal jelölt Krisztus.38 1159-ben készül el a hildesheimi Dóm 
kincstárának Ra tmann Sacramentar néven ismert kódexe. Ebben egy „F" inici-
áléban Mária mennybevitelével kapcsolatban lá tha t juk a sponsus-sponsa ölelé-
sét, Krisztusnak anyjával való egyesülését (Ms 37, fol. CLXXVIII) . Jól illik ez 
az ábrázolás éppen abba az időbe, amikor Honorius Augustodunensis a fentebb 
idézett módon elmélkedett az Énekek éneke és a Mennybevitel összefüggésén.39 

Valószínűleg Admontban az 1180-as években készült az apátsági könyvtár 
Expositiones in cantica-ja, Anselmus Cantuarensistől. I t t egy „O" betűben bar-
na tollrajz látható, benne a kereszt-formájú nimbusszal díszített Krisztus öleli 
meg az Ecclesiát, aki háromágú koronát visel (Ms. 37/255/ fol 12).40 A híres heis-
terbachi biblia miniatúráit 1240 körül festették, ta lán Kölnben (Berlin, Stiftung 
Preussischer Kulturbesitz, Staatsbibliothek. Hs. Theol. Lat. Fol. 379, fol 267 v.) 
Az a miniatúrája, amelyik az Énekek éneke kezdetéhez került, az Ecclesiát ma-

34 Arras, Bibliothéque de la ville 559, I I . köt. fol 141 v. H . Swarzenski: Monuments of 
Romanesque Art. The Ar t of Church Treasures in North Western Europe. London 1954, 
51, PI. 73. Ka t . sz. 170. 

35 O. Gillen, i. m. 213. 
36 H . Wentzel: Unbekannte Christus und Johannesgruppen. Zeitschrift f ü r Kunstwis-

senschaft XIII—1959, 171 
37 H . Swarzenski: Die lateinischen . . . i. m. 93 úgy lát ja , hogy a XII . századra az átöle-

lés a jellemző, a XI I I . századra pedig az egymás mellett trónolás. Valóságban mindkét 
változat ismeretes mind a két századból. Es bár az öleléstípusból az előző századból 
talán tényleg többet ismerünk, a X I I I . századi darabok a szerelmi költészet terjedése, 
a misztikusok szókincséből eredő, fentebb idézett szófordulatok fényében ezek a jelene-
tek különös jelentőséghez jutnak. 

38 K. Löffler: Schwäbische Buchmalerei in romanischer Zeit. Augsburg 1928, 78, Tafel 
45 a. 

39 A. Boeckler: Abendländische Miniaturen bis zum Ausgang der romanischen Zeit. 
Berlin—Leipzig 1930, 119, Tafel 84, 

40 P . Buberl: Die illuminierten Handschr i f ten in Steiermark I. Teil. Die Stiftsbiblio-
theken zu Admont und Vorau (Beschreibendes Verzeichnis der illuminierten Handschrif-
ten in Österreich IV. Band), Leipzig 1911, 05. Fig. 70. 
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gához ölelő Krisztust mutat ja . Egyiküket a keresztes glória, másikukat a ke-
reszttel díszített bot teszi felismerhetővé. Találóan jellemzi a képet Heinrich 
Kohlhausen, amikor megállapítja, hogy ,,az ölelés gyengédsége... Trisztánnak 
és Izoldának is becsületére vált volna." (A nagyhatású tör ténete t Gottfried von 
Strassburg éppen egy emberöltővel azelőtt írta, és népszerűsége a század köze-
pén valóban páratlan volt.)41 

Lássunk most néhány olyan ábrázolást, ahol világosan felismerhető a törek-
vés, hogy a sponsus és sponsa összetartozása az átölelésnél absztraktabb módon 
jusson kifejezésre. Frowinus apát bibliájában (XII. sz. 2. fele) az Énekek éneke 
kezdetén a kereszt-nimbuszos Krisztus gyűrűt húz a koronás Ecclesia u j jára 
(Engelberg, Stiftsbibliothek Cod. 4. I I . köt, fol. 69 v). Hasonló szempont vezet-
het te azt a művészt, aki az Ebrach im Steigerwald-i 1200 körüli Psalterium cím-
lapján festette meg a sponsát, amint kereszten függő, halott Krisztust csókol 
arcon. (München, Universitätsbibliothek Ms qu. 24, fol 1 r.)42 

Bizonyosnak látszik, hogy még egyes Madonnák is idesorolhatók. Eőként 
azokról mondhat juk ezt el, amelyeket az Énekek éneke latin kezdőbetűjébe, az 
, ,0" -ba rajzoltak bele. A középkori olvasó sok egyéb Madonnában is felismer-
hette ezt a jelentést, különösen ha feltűnő volt az anya és gyermek arcának 
összeérintése, ezeket azonban mai ismereteinkkel még aligha fogjuk tudni elkülö-
níteni a többiektől. Néhány példa: egy XI I . század második feléből való Biblia, 
a lyoni Bibliothéquede la Ville-ben (Nr. 410—411,1. köt. fol. 207 v),43 egy X I I I . 
századi biblia a British Museumban (add. 15235, fol. 172 v),44 végül magyar 
származása miatt a jóval későbbi Nekcsei-Lipócz Biblia (Washington, Library 
of Congress, Pre-Accession Ms. IYr 1, I I köt. fol. 18).45 Ugyanehhez a gondolat-
körhöz csatolandók azok a XIV. századi francia Madonnák, amelyeken a kis-
Jézusnál vagy Máriánál jeggyűrűt találunk.46 

Az ölelés-motívum tehát kéznél volt, de úgy látszik, a szituációt magyarázó' 
szövegrész nélkül nem nagyon merték ábrázolni. Amint az előbb is lát tuk, néha 
még a mellette olvasható bibliai szöveg által igazán egyértelmű illusztrációkon 
is anya-gyerek-kedveskedéssé szublimálták a felnőtt férfi és nő ölelését. A kö-
zépkornak ebben a szakaszában egyébként is még csak r i tkán muta tnak ilyent 
a művészek. Joachim és Anna találkozásának jelenete, ahol ez a mozdulat ter-
mészetes volt, előbb is kialakult már, de csak ezután születnek majd azok a ter-
jedelmes Mária-ciklusok, amelyek ezt nagyobb elterjedéshez ju t ta t ják . H a még-
is ábrázolják, akkor kevés kivétellel a jelenetnek vagy egyértelműen erotikus 
t a r t a lma volt, vagy éppen a bűnös szerelmet akarták bemutatni . Az előbbire 
szép példa egy öntöt t bronz tükörnyél a X I I I . század elejéről, valószínűleg a 
R a j n a vidékéről (Frankfurt am Main, Museum), az utóbbira a Hortus Delicia-

41 H . Swarzenski: Die lateinischen. . . i .m . 92, Abb. 120. Kohlhausen megjegyzését lásd: 
Die Minne in der deutschen Kunst des Mittelalters. Zeitschrift des Deutschen Vereins fü r 
Kunstwissenschaft 9, 1942, 146. 

42 Az engelbergiről lásd F. Fosca: L 'a r t roman en Suisse. Geneve 1943, pl. 48. Az ebra-
chiról lásd W. von den Steinen: Homo caelestis. Das Wort der Kuns t im Mittelalter. 
München—Bern 163 és 262, Tafel 215. 

43 J . Porcher: L'enluminure frangaise. Paris 1969, 38, Pl. X X X V I . 
44 E . G. Miliar: English Illustrated Manuscripts from the X th to the X l l l t h Century. 

Paris. 1926, 121, Ka t . sz. 150. 
45 M. Harrsen: The Nekcsei-Lipócz Bible. A Fourteenth Century Manuscript f rom Hun-

gary in the Library of Congress, Ms. Pre—Accession 1. Washington 1949, Pl. I X . d. 
46 J . A. Schmoll gen. Eisenwerth: Neue Ausblicke zur Hochgotische Skulptur Lothrin-

gens und der Champagne. Aachener Kunstblä t ter Hef t . 30, 1965, 49 — 99. 
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rum, 1165—1190, ahol a templomból-kiűzetés jelenet (Lk. 19, 45-6 és Mt.21,12) 
parafrázisaként néhány súlyos bűn elkövetőjét sorolja fel, és ott a „fornicato-
res" szó jelöl egy ölelkező pár t (fol 238).47 (A fontos kivételek közé tartozik a 
milánói San Ambrogio egykori ,,pulpito"-jának domborműve, 1150 körül és egy 
keresztelőkúton kifaragott ölelkező pár a Gotland szigetén levő Barlingbóban, 
XI I . sz. Az utóbbiról feltételezhető, hogy Maria-Ecclesia és Krisztus együttesé-
re céloz.)48 

Foglaljuk össze tehát, mit láthatott a gyulafehérvári székesegyházba belépő 
hívő a — feltételezhetően egy kapu mellett vagy hasonló exponált helyen levő --
domborműben, vagy ha ő maga nem volt elég művelt ahhoz, hogy ezen elgon-
dolkozzék, mire hívhatták fel a figyelmet a prédikációk során. Az ölelés, a leg-
melegebb emberi kapcsolatot kifejező mozdulat a vallásos szimbolika számára 
előnyös érzékletességgel fejezi ki az Üdvözítő és az Egyház, illetőleg Krisztus és 
Mária kapcsolatának közvetlenségét, az egymással azonosulás magas fokát. 
Ehhez még — akár csak asszociációszerűen — hozzá lehetett gondolni a miszti-
kusok célját, az emberi léleknek az istenséggel való egyesülését. Nagyon korsze-
rű teológiai gondolat volt ez abban az időben, és a szimbólum a maga többérté-
kűségével (a fő alak mindig Krisztus, de a mellékalak értelmezései különbözőek, 
akár egymásra is rétegezhetők) jó lehetőséget nyújtot t a dombormű magyará-
zatánál az Egyház és Szűz Mária viszonyának szorosra fűzésére, az Istenanya 
jelentőségének e mariológikus korhoz illő hangsúlyozására. A dombormű elké-
szítése azt bizonyítja, hogy a székesegyház teológusai koruk színvonalán álltak, 
sőt, az, amit tet tek, Európa-szerte páratlan. (Azaz, ha tekintetbe vesszük, hogy 
a középkori emlékek mindenhol mennyire pusztultak, és esetleg egy-két olvan 
dombormű is megsemmisült, mint a gyulafehérvári, akkor is ritkaság lehetett. 
Fennáll a lehetősége, hogy egyes darabokat csak tévesen értelmeztek idáig, 
mint a barlingboi keresztelőkút fentebb látott domborművét.) Mert nemcsak az 
a figyelemre méltó, hogy a téma bemutatásánál ritka nagy méretű domborművet 
készítettek, hanem az is, hogy jelenlegi ismereteink szerint az egyetlen Énekek 
éneke-ábrázolás az egymást átölelő típusból, amelyik teljesen lemond az írásos 
magyarázatról. Még ha feltételezzük is, hogy ráfestett, és ilyen módon azóta 
elpusztult feliratok kísérték a jelenetet, egy-két rövid idézetnél többről nem 
lehetett szó. Pedig még ott is, ahol a vallásos gondolkozás szempontjából sokkal 
kevésbé problematikus trónolókat lát juk, nagy szerep jut a feliratoknak, így a 
Santa Maria in Trasteverében, vagy a stájerországi Gössben.49 (A fentebb emlí-
t e t t magdeburgi uralkodópárnál ugyan hiányzik a felirat, de lehetséges, hogy 
eredetileg volt, hiszen a jelenlegi elhelyezés valószínűleg nem az eredeti. Barling-
bóban pedig egy négy részből álló ciklus tagjai, a kontextus nyilvánvalóvá tette, 
hogy nem szerelmi jelenetről van szó.) 

Feltehetjük ezután magunknak a kérdést, mi lehet az oka, hogy ez a szimbo-
likus tartalmakban, interpretációs lehetőségekben olyan gazdag ábrázolás miért 

47 Swarzenski: Monuments . . . i. m. 78, Fig 469, és G. Cames: Allegories et symboles 
dans l 'Hortus Deliciarum. Leyden 1971, 96. 

48 E. Arslan: La scultura romaniea. Storia di Milano, Fondazione.Treccani degli Alifieri 
per la Storia di Milano. Milano I I I . 1954, 545 — 546. E. Gustafssen: Barlingbofuntens 
reliefer — ett tolkingsförsök. Fornwännen 52, 1958, 33, fig 3. A szerző az Ecclesia-Maria 
f igurájának egybeolvadását elemezve nem az Énekek énekét, hanem az Epiphania-ünnep 
ant i fonáját t a r t j a kiindulópontnak. 

49 E. Andorfer: Die Wandmalereien des 13. Jahrhunder ts in Göss. Festschrift zum 60. 
Geburtstag von H . Egger, Graz 1933, 3 4 - 4 8 . 
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nem lett Európa-szerte általános, miért maradt a mi domborművűnk unikum ? 
Bár az ilyen kérdésfeltevés nem illik a történeti kutatás vizsgálati módszerébe, 
itt elég biztos választ kapunk. A klasszikus katedrálisokon a különböző Mária 
megdicsőülésére utaló jelenetek — rendszerint a koronázás foglalták el a 
gyulafehérvári dombormű helyét. Az összefüggés annál nyilvánvalóbb, mert ez 
a motívum amúgy is az Énekek éneke ábrázolásköréből nőtt ki. Fentebb szó 
volt a Santa Maria inTrastevere apszis-mozaikjáról; ez az első fok, ez már „in-
thronisatioMariae". Asenlis-i(1170—1185.),chartres-i (1210. k.) székesegyházak 
domborművein már koronával a fején látjuk ülni, de ez még mindig csak „meg-
dicsőülés", nem „megkoronázás". Az aktust magát a párizsi Notre-Dame-on 
láthatjuk először egy angyal által végrehajtva (1220. k.), majd a rampilloni 
(1240), amiens-i (1259—1269.) homlokzatok mutat ják ennek elterjedését. Strass-
burgban (1230. k.), Reimsben (1250. k.) már maga Krisztus helyezi anyja fejére 
a koronát.50 

Amint látjuk, ezek az évszámok meglehetősen közel esnek a gyulafehérvári 
ölelkező pár keletkezési idejéhez. Alig ért meg Mária mennybevitelének és meg-
dicsőülésének egyik típusa a teológusok majd a miniatúrafestők kezén arra, 
hogy monumentális domborműveken a székesegyházak homlokzatára kerüljön, 
máris kiszorította az újabb. És a virágjában álló feudalizmus idejében semmi 
csodálkoznivaló sincs azon, hogy a koronázást, a királyi trónra emelést látták a 
legnagyobb kitüntetésnek, amelyben halandó részesülhet. Szűz Mária megdi-
csőülésének is ez lett a tetőpontja. Nagy előnye ennek az ábrázolásnak, hogy 
teljesen közérthető, nem szorul semmiféle kommentárra, és még az ölelés-motí-
vummal járó problémák is elmaradhatnak. Természetes hát, hogy a Koronázás 
megszületése után az ölelés-típus halálra volt ítélve. Ennek fényénél azt is mind-
járt értjük, miért maradt páratlan a gyulafehérvári jelenet. Talán még azt a 

teljesen bizonyíthatatlan—feltevést is megkockáztathatjuk, liogy a dombor-
mű azért került későbbi helyére, az északi kereszthajó falára, mert elkészülte 
után nem sokkal már korszerűtlenné, esetleg visszatetszést keltővé vált, jónak 
látták kevesebb feltűnést keltő helyre száműzni. 

50 J . Foumée: Krönung Mariae. Lexikon der christlichen Ikonographie, hgg. v. E . 
Kirschbaum. Freiburg—Roma —Basel—Wien I I . 1970, 672 — 673. A koronázás-motívum 
elterjedésének és az Énekek éneke-magyarázatok mariológikussá válásának összefüg-
géséről Guldan, i. m. 80—81. W. Sauerländer: Gotische Skulptur in Frankreich 1140 — 
1270. München 1970. 90 — 91. 113, 124-125 , 135-136 , 150, 155-157 . 
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TÓTH MELINDA : 

a s ü v e t e i k ö r t e m p l o m f r e s k ö i . 
ADALÉKOK A KÖZÉPKORI FALKÉPCIKLUSOK 

TEMPLOMBELI ELHELYEZÉSÉNEK KÉRDÉSÉHEZ 

Milyen kapcsolata van a középkori falfestészetnek a neki hajlékot adó temp-
lommal? A falképfestészeti irodalomnak kissé mostohán kezelt kérdése ez. 
Az összefoglaló művek szerzői még csak szembenéznek vele, a részlettanulmá-
nyok többségében azonban a speciálisan festészeti (stiláris, ikonográfiái) kérdé-
sek vizsgálata mellett ez a probléma már könnyebben elsikkad. 

E két művészeti ág társulásának összehasonlító vizsgálata épp a középkori 
Magyarország falfestészetének tanulmányozásánál bizonyul szükséges és ered-
ményes kiegészítő módszernek. Azok a mostoha körülmények, amelyek korai 
falképanyagunkat sújtották, kisszámú emléket kíméltek csak meg s azokat is 
igen töredékes és romlott állapotban; nagy részük vizsgálata a hagyományos 
művészettörténeti módszerekkel csaknem reménytelen vállalkozásnak látszik. 
Ilyen alkotások esetében a kutatónak a hátrányos helyzetből kell előnyt ková-
csolnia és figyelmét olyan kérdésekre kiterjesztenie, amelyek részben már a 
freskónak hajlékot adó templom építéstörténetével és térrendszerével kapcsola-
tosak. Ily módon fény derülhet arra, milyen kronológiai viszonyban áll a falfest-
mény a templom egyes építési korszakaival, befalazott, újonnan nyitott vagy 
megújított nyílásaival.1 Az épület és falképei kapcsolatának vizsgálata azonban 
ezen túlmenő segítséget is nyújthat a kutatónak. Falképciklusok tanulmányo-
zásakor ezek templombeli, bizonyos hagyományokhoz ragaszkodó elhelyezésé-
ből ugyanis rendkívül érdekes következtetések vonhatók le, melyek a falkép 
„családja", leszármazása szempontjából is tanulságosak lehetnek. A kérdés je-
lentőségét egyetlen templom: a Gömör megyei Süvete (Sivetice) rotundájának 
falfestményeivel kívánnám példázni. 

„Süvetén a falun kívül kerekded dombon kerek templom áll" — írja 1876-os 
jelentésében Rómer Flóris.2 A fallal körülvett körtemplom keletkezési kora 
megfelelő analógiák híján bizonytalan, bár valószínűleg már a XIII . század 

1 Ebben a tekintetben különösen jelentősnek kell minősítenünk az Országos Műemléki 
Felügyelőség művészettörténészei és építészei által vezetett műemléki falkutatásokat . 
A helyreállítás előtt álló középkori templomok ilyen helyszíni vizsgálatai számos esetben, 
így Csempeszkopácson, Hidegségen, Szalonnán fontos tudományos eredményekhez vezet-
tek. 

2 Jelentés a Magyarországi Műemlékek Ideiglenes Bizottságának, 1876. nov. 3. OMF 
Irat tár , 1876/86. sz. 

3 A rotundáról: Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. I. Praha—Presov, 
1937. 321 — 322.; Gervers-Molnár V.: A középkori Magyarország rotundái. Bp. 1972. 39— 
40. Az irodalomban szereplő 1240 körüli da tá lás alapja egy olyan oklevél, amelyben 
Süvete nem is szerepel; ettől az adattól függetlenül azonban a keletkezés kora valóban 
nem eshet messze az említett évszámtól. 
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közepére tehető3 (7. és 4. kép). Román 
kori rotundáknál szokatlan nagy mére-
teivel4 függhet össze a kívülről sza-
bályos kör alakú épület belső tagolása: a 
hajótól egyenes fal és (gótikusán átala-
kított) ív választja el a kisebb átmérőjű, 
alacsonyabb boltozattal rendelkező fél-
körös szentélyt.5 Az eredeti formájában 
szinte érintetlenül maradt6 körtemplom 
két különböző korszakban készült fal-
festményeit századunk elején tár ták fel 
a szentély hengerfalán.7 Az alsó falkép-
réteg Gömör megye legkorábbi ismert 
falfestménye s a XIII . század utolsó 
harmadában, pár évtizeddel a templom-
építést követően keletkezett (5. és 8. 
kép). A második kifestésre a diadalív 

4. Süvete (Sivetice). gótikus megújításával egyidőben kerül-
A körtemplom alaprajza hetett sor a XIV. század közepe tá ján 

(6. kép). Ennek az utóbbi rétegnek a 
jeleneteit a korai freskó teljesebb bemutatása kedvéért a feltárást követően a. 
falról leválasztották; eredeti elhelyezésük és a régi falképhez való viszonyuk 
a feltáráskor készített akvarellmásolatokon tanulmányozható.8 

A korai réteg fáradt későromán színekben tar tot t , meglehetősen sérült fest-
ményei a felső sorban antiochiai szent Margit legendájának tíz jelenetét mutat-
ták be9 (5. és 8. kép). Az alsó képsor már sokkal töredékesebb. Krisztus passió-
jának alul megcsonkított jeleneteit látjuk itt az Utolsó vacsorától a Feltámadá-
sig.10 A barokk ablak túlsó oldalán levő pokolbeli jelenet (Z) már nem függ össze 

4 A körtemplom hajójának belsó átmérője 10,50 m. Hasonlóan tágas körtemplomról 
csak Isaszegen tudunk, amelyet az ásatások alapján Czeglédy Ilona a X I I I . sz. első felére 
datál t (Gervers-Molnár i. m. 40. 1. és 137. jegyzet); e templom belső osztása ismeretlen. 

5 A gótikus ív a szentély és hajó közti, valószínűleg szélesebb románkori ív szűkítéséből 
származhatott és a nagy átmérőjű hajó boltozatának statikai megerősítésével függhetet t 
össze. A szentélyfalon levő X I I I . sz. freskók Éber L. véleményével szemben (Magyarország 
árpádkori művészete. Műbarát I I . 1922. 165.) a belső tagolás eredeti voltáról vallanak. 

6 A barokk korban csupán sekrestyét és kisebb bejára t i részt építettek a templomhoz, 
tömegét azonban nem változtatták meg, mint Mencl gondolta (i. h.): a rotunda külső 
lizénás tagolása román kori és Deákihoz, Boldvához mérhető. 

7 A feltárást és helyreállítást Gróh Is tván végezte. A falképek legfontosabb irodalma: 
Éber i. m. 165—167.; Puskás L.: A magyar falfestés Árpádkori emlékei. Bp. 1932. 26 — 27.; 
Gerevich T.: Magyarország román kori emlékei. Bp. 1938. 228.; Kadocsay D.: A középkori 
Magyarország falképei. Bp. 1954. 26., 210 — 211.; Prokopp M.: Gömöri falképek a X I V . 
században. Művészettörténeti Értesítő XVII I . (1969.) 140.; Tóth M.: Árpádkori falfes-
tészet. Sajtó a la t t . 

8 Gróh akvarellmásolatait 1. az OMF Tervtárában (546 — 550. sz.) A leválasztott jelene-
tek tudomásom szerint a pozsonyi Slovenská Národná Galéria gyűjteményében vannak, 
közülük kettő a zólyomi (Zvolen) vármúzeum állandó kiállításán látható. 

9 A jelenetek: 1. Margit és Olybrius követe a mezőn; 2. Olybrius lovas küldöncei; 
3. Margit Olybrius előtt; 4. Margitot kampóval és égő fáklyával kínozzák; 5. elpusztult 
jelenet; 6. Margit Olybrius előtt; 7. Margitot börtönbe zárják; 8. Margit Olybrius előtt ; 
9. elpusztult jelenet; 10. Margit lefejeztetése és lelke mennybevitele. 

10 A passiósorozat jelenetei: 1. Utolsó vacsora; 2. Júdás csókja (Krisztus elfogatása); 
3. Krisztus Pilátus előtt; 4. Krisztus ostorozása; 5. Kálvária; 6. Krisztus siratása; 7. Krisztus 
feltámadása. 
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a passióciklussal: a mező közepén frontálisan ülő szőrös ördögalak és a mellette 
kicsapó lángnyelvek az elkárhozás ábrázolásának maradványai. Az ablak jobb 
kávája a jelenet egy további alakját nagy részben megrongálta. Ez a hihetőleg 
szárnyas álló alak talán szent Mihály lehetett,11 mindenképpen azonban olyan 
alak, amely a pokol ábrázolását, mint jellemző részletet az Utolsó ítélet jelene-
téhez kapcsolta.12 A végítélet Krisztusa és további, szűkszavúan előadott részle-
tei következésképp az alsó képsornak azon a helyén kerültek bemutatásra, mely 
a barokk ablak megnyitásának esett áldozatul (U).13 

1 2 
3 ' J 

6 
1 > 7 8 P i i10 

1 2 3 . !> Í j 4 i 
, i 

1 

53 ! 6 7 l A f ü z 
1 • r 

Í j 4 i 
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1 

53 
11 

1 L 

5. Süvete. Az első (XIII . sz.) falképréteg jeleneteinek elrendezése 
Felső képsor, 1 — 10: antiochiai szent Margit legendája 
Alsó képsor, 1 — 7: passióciklus 

U + Z : Utolsó ítélet 
a román kori ablak 
b az első falképréteget követően keletkezett, ma befalazott ablak 
c román kori ablak, a második falkópréteg keletkezésekor feltehetőleg befalazva 
d barokk kori ablak 

6. Süvete. A második (XIV. sz.) falképréteg jeleneteinek elrendezése 
Felső képsor, A—B —C kivételével: szent Margit legendája (fennmaradt töredékei: I —II) 
A—B —C: Utolsó ítéletre utaló jelenetek 
Alsó képsor, I—VII: passióciklus 

11 Az álló alak ruhája előtt látható félkörös, hálószerű részlet szent Mihály mérlegének 
szokásos serpenyőformájára utalhat. 

12 A pokol ábrázolása önmagában, a végítélet jelenetétől függetlenül e korban nem jelen-
hetett meg. L. Lexikon der christlichen Ikonographie, IV. 513. skk. hasáb. 

13 Gerevich (i. h.) a Margit-legenda 10. jelenete és Z-jelenet helyén egyetlen hatalmas 
Majestas-ábrázolásról beszél, ilyen azonban sem az első, sem a második réteg jelenetei 
között nem maradt fenn. Nyilvánvalóan tévedésről van szó, melynek alapja az lehet, 
hogy a pokol ábrázolása az Utolsó ítélet csatlakozó kompozícióját s vele Krisztus megje-
lenítését feltételezi. 
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Míg a korai falképen a felső ábrázolási csíkban Margitnak, a templom titu-
láris szentjének legendája a szentélyfal teljes hosszát elfoglalta, addig az al-
só képsor dél felőli részén, a krisztológiai ciklus végére mintegy beszorítva 
egyetlen nagyobb, autonóm jelenetet csatlakoztattak. Haeké t tárgykör pas-
sió és az Utolsó ítélet teológiai értelemben egymásra vonatkoztatott is,14 ro-
mán kori alkotásokon sem elhelyezésben, sem léptékben nem jutnak ilyen 
szoros összefüggésben ábrázoláshoz. Annál érdekesebb, hogy a szentély kifes-
tésének ugyanezt a rendszerét — Margit-legenda, passióeiklus, Utolsó ítélet 
— a XIV. századi falkép is átvette, és bár a két képsort a falon kissé lejjebb s né-
mileg eltérő léptékben festette meg, egészen valószínűnek látszik, hogy az ere-
deti elrendezésen mit sem változtatott.15 

7. Süvete (Sivetice). Román kori körtemplom 

14 Krisztus kínhalálának, feltámadásának és ú j ra eljövetelének teológiai összefüggése 
az egymásra tolódó süvetei képeken is nyert bizonyos vizuális vetületet. A sírládából 
kiemelkedő Krisztus a barokk ablak helyén volt Utolsó ítélet-kép felé fordult, s ezáltal 
formailag a nagyszabású végítélet-képeknek azt a részletét idézte, ahol a holtak sírjukból 
a harsonaszóra kikelnek. 

15 Gróh 546. sz. másolatán, mely az apszis kifestése nagy részét muta t ja a későbbi réteg 
leválasztása előtt, a második réteg passióciklusa csupán az Olajfák hegye maradványától 
a Töviskoronázás töredékeiig látszik (6. kép, I—VI. sz.) A csupán külön másolaton (549. 
sz.) fennmaradt Keresztvitel helyét ikonográfiája határozza meg: ez a passiósor VII . 
ismert jelenete. Elhelyezése arra muta t , hogy az első réteg Utolsó ítéletét nem ugyanezen 
a helyen új í tot ták meg. A második kifestés szent Mihályáról szintén nem marad t olyan 
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A süvetei témaválasztás és diszpozíció indokainak kutatásakor a falfestmé-
nyek templombeli elhelyezkedésének kérdését kell általánosságban szemügyre 
vennünk. A probléma meglehetősen összetett. Eltekintve ugyanis bizonyos áb-
rázolásoktól, melyeknek dogmatikus, liturgikus vonatkozásuk miatt többé-
kevésbé állandó helyük van a templom bizonyos részén,16 a kifestés legtöbb 
részletének elhelyezése korántsem ennyire kötött . Különösképpen érvényes ez 
a ciklikus ábrázolásokra. Ezek általában a templomhajóban kerültek megfes-
tésre és elhelyezésük természetszerűen jelentős mértékben függvénye az ábrá-
zolt ciklusok számának és jellegének, a kifestett templom méreteinek, s kisebb 

8. Süvete. A szentély X I I I . századi kifestése 

másolat, amely eredeti helyét megörökítené (548. sz.) Nem lehetett a szentély északi 
vagy keleti falán, mer t ot t az alsó regiszterben a passió-, a felsőben a Margit-legenda meg-
ú j í to t t változatai kaptak helyet. Az ú j kifestésnek a régihez való tematikus ragaszkodása 
valószínűvé teszi, hogy az arkangyal a B jelű mezőben állt. Hozzá kapcsolódhatnak a 
szomszédos nyugati fal könyörgő alakjai , akiket min t az Utolsó ítélet feltámadóit értel-
mezhetünk (C). A barokk ablak helyén, szent Mihály túlsó oldalán a végítéletre utaló 
további részlet sejthető (A). A Margit-legenda két fennmaradt részletéből a szent halála 
(549. sz. másolat) A és B jeleneteket számításba véve a barokk ablaktól balra levő kép 
lehetet t (II; az I . sz. töredék Olybriust muta tha t j a , ld. az 546. és 550. sz. másolatokat). 
Úgy látszik tehát , hogy a XIV. sz. kifestésen a passiósor helyett a Margit-legenda rövi-
dül t meg az Utolsó ítélet elhelyezése érdekében. 

16 Pl. a Majestas Domini-nek az apszis félkupoláján; az Annunciáció alakjainak, 
Kain és Abel, ill. Ábel és Ábrahám ábrázolásának az apszis homlokfalán stb. A fali 
képek templombeli elhelyezéséről általában: Demus, O.: Komanische Wandmalerei. 
München, 1968. 13. s k k / 
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templomok esetében a hajó ablakai elhelyezésének. A tematikus és méretbeli 
különbségeknek ez a széles skálája a ciklusok diszpozíciójának igen nagy válto-
zatosságát eredményezi. Ennek ellenére úgy látszik azonban, hogy bizonyos cik-
lusok, ill. ciklusegyüttesek esetében léteztek kedvelt elrendezések, melyek ere-
dete a korai középkorba nyúlhat vissza, de hagyományos továbbélésük olyan 
szívós volt, hogy pl. Magyarországon még számos XIV. századi kifestést is meg-
határozott. 

A románkori ciklikus kifestések témaköre a koraközépkorival azonos.17 Leg-
gyakoribb sorozatnak Krisztus születéstörténete mondható,18 a passióciklus 
részletezőbb monumentális megfestése talán csak a román korban válik kedvelt-
té. Krisztus életének e két pólus közé eső szakaszát: nyilvános életét, csodatéte-
leit csak a terjedelmesebb krisztológiai sorozatokba veszik föl.19 Hasonlóan csak 
gazdagabb kifestések részeiként kaptak helyet a templomokban a Genezis jele-
netei,20 valamint egy szintén ótestamentumi, harci jeleneteket ábrázoló kép-
sor.21 A bibliai tárgyú ciklusokhoz néhány szent legendája járul. Számuk a ro-
mán korban meglehetősen korlátozott: szent Margit, Márton, Ilona s egy-egy 
elszigetelt esetben további szentek jeleneteit ábrázolták,22 melyek sorát Magyar-
országon a későromán kortól egy helyi szentnek: László királynak a legendája 
egészített ki. 

A ciklikus ábrázolások elsőrendű helye a templomhajóban az északi és a déli 
fal — többhajós templomokban ezek a középhajó oldalfalai. Nagyobb templo-
mok esetében a falak ablakrendszere nem zavarja a ciklusok elrendezését.23 

Más a helyzet a kisebb méretű, egyhajós templomoknál, ahol az ablakok köny-
nyebben megakasztják az előadás folyamatosságát. I t t az ablakokkal általában 
jobban át tör t déli fal a ciklikus ábrázolás szempontjából kisebb, az összefüggő 
felületekkel rendelkező északi fal nagyobb jelentőséget nyer. 

Lássuk most azokat a képsorokat, amelyeknek az északi falon volt kedvelt 
helyük. A felső sorban kaptak helyet a Genezis jelenetei.24 Ugyanitt, ill. három-
sávos jelenetsor esetén a Genezis alatt, a középső regiszterben ábrázolták az 
ótestamentumi csatajeleneteket.25 A kétsávos magyarországi freskókon a Lász-

17 A korlátozott terjedelemre való tekintettel az alábbiakban elsősorban a közkeletűbb 
és a középkori Magyarországon is reprezentált ábrázolásokra voltunk tekintettel . A ro-
mán kori magyar anyag elhelyezési kérdéseivel kapcsolatban 1. Tóth i. m. 

18 A rendkívül gyakran ábrázolt ciklus jelenetei az Annuneiációtól a Gyermekgyil-
kosságig vagy az Egyiptomba való menekülésig terjednek; belőlük gyakran csupán a 
három királyokkal kapcsolatos jeleneteket ragadták ki. 

19 A koraközépkorban a csodajelenetek a monumentális művészetben is gyakoribbak 
lehettek (Reichenau-Oberzell, Aosta), a románkorban azonban már háttérbe szorulnak. 

20 A Teremtés, ill. az első emberpár tör ténetének jelenetei ezek. Vö. a '24. jegyzetet. 
21 Általában Dávid király életéből vet t jeleneteket ábrázolnak. Vö. a 25. jegyzetet. 
22 A Margit-legenda külföldi előfordulásairól Tóth i. m., VI. fej.; Magyarországon 

Süvetén kívül Szalonnán, X I I I . sz. 2 fele (uo.); a Márton és Ilona-legendákról: uo., 
Bevezetés. Péter és Pál korakeresztény ciklusaiból csak a mártíromsági jelenetek érték 
meg a középkort. 

23 Az ablaksor gyakran a ciklusok fölötti mezőben húzódik, ilyenkor a nyílások közé 
állóalakokat festettek. A jelenetsorral azonos mezőben levő ablakok távolsága is elég 
nagy ahhoz, hogy közöttük akár nagyobb kompozíciók is elférjenek. 

24 Ferentillo (Teremtés-jelenetek, X I I . sz. 4. negyede); Galliano (Bűnbeesés-ciklus). 
A Nyitra megyeiKosztolány (Kostol'any pod Tribecom) X I I I . sz. 1. feléből való freskóján 
a Bűnbeesés jelenetei nem az északi, hanem a déli falon kaptak helyet; érdekes volna tud-
ni, mi volt az az elpusztult ciklus, amely a képsort eredeti helyéről kiszorította. 

25 Müstairben (800 k.; ma a zürichi Landesmuseumban); Gallianoban. 
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ló-legenda került ugyanerre a helyre, elhelyezésében is tudatosan követve az 
ótestamentumi harcos ciklust, amelyből minden valószínűség szerint koncepció 
és képszerkesztés dolgában is sokat merített.26 Az északi fal középső vagy alsó 
csíkjának gyakori ábrázolásai között visszatérnek szent Margit életjelenetei,27 s 
ugyanez lehetett hagyományos helye a szent Ilona (a szent kereszt megtalálá-
sa) -ciklusoknak is.2S Míg a közkeletű Krisztus születéstörténete és gyermeksé-
ge-ciklus a jelenetsor hosszától függően került elhelyezésre az északi és déli fa-
lon, a passió jelenet eket előszeretettel az északi falon festették meg.29 Ezek az 
elhelyezési jellegzetességek különösen akkor szembetűnőek, amikor a fenti cik-
lusok közül kettő találkozik s foglalja el tradicionális helyét az északi fal meg-
felelő mezejében. Hogy csupán két, korban és térben igen eltérő példát említ-
sünk, ilyen az elrendezés a XI . század végi gallianoi hajófreskóknál30 és a XIV. 
századi székelyföldi homoródszentmártoni templomban.31 

A déli fal szokásos ábrázolásait sokkal nehezebb elősorolni. Ez a fal a Krisztus 
születése és gyermeksége-ciklus részeinek, ill. alkahnankint a passiót megelőző 
krisztológiai jeleneteknek a helye, valamint egy-egy olyan, terjedelmesebb kép-
sor (legtöbbször szent legendája) folytatásáé, amelynek első, lényegesebb része 
az északi falon található.32 Előfordul itt azonban egy még bennünket közelebb-
ről érdeklő ábrázolás, és ez az Utolsó ítélet. 

Az Utolsó ítéletet a korai középkor folyamán szinte általánosan a templom, 
ill. a főhajó hatalmas nyugati falán mutat ták be.33 Ezt a több csíkra tagolt, 
részletgazdag jelenetet innen a magyarországi késő romanikában, s feltehetőleg 
már kissé előbb Európa más helyein is a kérdéses falrészt elfoglaló kegyúri kar-
zat szoríthatta ki.34 Bár példái a szentély homlokfalán, tehát a hajó keleti záró-
falán is előfordulnak, kedveltebb magyarországi elhelyezésére mégsem itt, ha-
nem a hajó hosszanti falain, elsősorban a déli falon talált ez az ábrázolás (Ócsán, 
Gelencén, Sepsikilyénben, Székelyderzsen, Mártonhelyen).35 A végítélet nagv-

26 Tóth: i. m. , VII . fej. 
27 Gallianoban; a mártíromsági jelenet a veronai SS. Apostoli-ban és az ausztriai St . 

Johann i. Mauertalban (XII I . sz. 1. fele); a székelyföldi Bögözben (XIV. sz.) A Margit-
legenda ikonográfiái és elhelyezési kérdéseiről s a László-legendával való kapcsolatáról 
ld. Tóth i. h . 

28 L. a bardolinoi X I I . sz. ciklust és a felvidéki XIV. sz. szt. Ilona-jelenetek hasonló 
elhelyezését (vö. Tóth i. m., Bevezetés). 

29 Sant'Angelo in Formis (1072 —1087); Castell 'Appiano (XII I . sz. eleje); Magyarorszá-
gon: Gelence, Almakerék, Svábfalva, Gömörrákos, Mártonhely (XIV. sz.); presbitérium, 
ill. szögletes szentély északi falán: Vicq (XII . sz. 2. negyede); Zsegra, Csécs, Mártonhely 
(XIV. sz.) 

30 Felső sor: az első emberpár története; középső sor: ótestamentumi harcos ciklus; 
alsó sor: Margit-legenda. A program és elhelyezés későbbi és egész Magyarországig való 
terjedése arra muta t , hogy ez a nagyfontosságú Milano környéki falfestmény egy el terjedt 
korarománkori t ipus elszigetelt maradványa. (Ansaldi, A. R.: Gli affreschi della Basilica 
di S. Vincenzo a Galliano. Milano, 1949. X L I I - X L V . t.) 

31 Felső sor: László-legenda; alsó sor: Margit-legenda. (Radocsay i. m. 148.). H a a 
László-legendát behelyettesítjük az ótestamentumi lovasjelenetekkel, az elrendezés 
megfelel a gallianoinak. 

32 Besenyőn, Bántornyán pl. az északi fal László-legendájának folytatása került a déli 
fal felső mezejébe. 

33 L. a 12. jegyzetben idézett irodalmat . 
34 E fejlődés európai folyamatát emlékek híján nem ismerjük, a magyarországi alkotá-

sokból azonban a típus németországi — ausztriai alakulására következtethetünk. 
35 A legkorábbi mű, az ócsai freskó (XII I . sz. utolsó negyede; Radocsay i. m. XXVII I . t .) 

valószínűleg elrendezésében is a nagy jelentőségű váradi székesegyházbeli előképre megy 
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lélekzetű kompozíciója az egy-, legfeljebb kétregiszteres ciklusokkal azonos fal-
ra kerülve, azok méretére volt kénytelen zsugorodni. A kép ezáltal hosszában vált 
terjedelmesebbé. Bizonyos részletei kiestek, másokat azonban, mint az elkár-
hozásnak és a pokolnak a későromán kortól különösen kedvelt megjelenítéseit, 
az újjáalakított kompozícióba átmentették. A XIV. században az Utolsó ítélet-
ábrázolásnak már két ú t j a volt: egy terjedelmesebb (Bögöz, Kilyén), és egy 
allegorikus jellegű (a lelkeket mérő szent Mihállyal: Székelyderzs, Csécs). 

A fentebb elmondottak után a süvetei szentély kifestésének eredete nem szo-
rul további bizonyításra: templomhajóbeli ciklusokat használtak fel itt az ap-
szis díszítésére. Ez önmagában véve nem mondható egyedi esetnek, hiszen Euró-
pa-szerte, s még a középkori Magyarországon is ismerünk olyan templomokat, 
ahol a szentélyben Krisztus születéstörténetét vagy a névadó szent legendáját 
jelenítették meg.36 A süvetei festett dísz speciális jelentősége abban rejlik, hogy 
itt egy kétsorosán kifestett hosszház falképeinek összességét „vetítették be" a 
szentélybe. A XIII . századi süvetei freskóréteg mintájául szolgáló templomki-
festés így rekonstruálható: 

Északi fal 
Déli 

alternatív 1 

1. 

f a l 
2hetőségek: 

felső sor Margit-legenda 
Utolsó ítélet 

Margit-legenda b 
folytatása 

alsó sor passióciklus 
Utolsó ítélet 

Utolsó ítélet 

Ha a Margit-legendát hasonló tárgyú ciklusokkal, mindenekelőtt a nagyjából 
egykorú és elég közel fekvő Borsod megyei szalonnai Margit-ciklussal összevet-
jük, feltűnik néhány fontos és közkedvelt jelenet hiánya.37 Ezek közül kettő az 
5. és 9. számú, elpusztult jelenettel is azonos lehetett. Akármilyen volt is azon. 
ban az előkép és az általunk ismert képsor viszonya, elvben elképzelhetőnek 
kell tartanunk, hogy a legenda a déli falra is átnyúlt. Ezért számoltunk két al-
ternatívával az előkép déli falán. Az Utolsó ítélet ennek megfelelően vagy 
egyetlen sávban került ábrázolásra a Margit-legenda alatt , vagy maga foglalta 
el két regiszteren az északi fal képmezejét. A korábbi süvetei kifestésen a déli 
falról a fontos Utolsó ítélet-kép zsugorított formában került a falkép jobb alsó 
sarkába. A XIV. századi falképréteg ezen az elhelyezésen valószínűleg csak 
kis mértékben, a passióciklus jobb kifuttatása érdekében változtatott. 

Amennyire a töredékekből rekonstruálható, ez a második kifestés ikonográfi-
ában és elrendezésben igen szorosan követte a korai falképeket. Ékes bizonyí-
téka ez annak, hogy a falkép ciklusok egyfajta, kora középkortól fogva tradicio-
nális elrendezése, mely a későromán korban az Utolsó ítélet-képpel egészült ki, 
a kivirágzó magyar gótikus festészetnek is alapul szolgált. A hagyományos disz-
pozíció s bizonyos szűkebb ikonográfiái készlet Süvetét Ócsától a XIV. századi 
Székelyföldig és Felvidékig egy sor érdekes emlékkel kapcsolja össze, s ez az 
összefüggés ú j és érdekes szempont freskókutatásunkban. 

vissza. Derzsben az Utolsó ítéletet szent Mihály alakja képviseli. — Bögözben és Gömör-
rákoson, ahol a déli fal díszítetlen, az Utolsó ítélet az északi falra került; ugyanot t van 
Bán tornyán. 

36 Pl. Vizsolyban (Krisztus születéstörténete); Szalonnán (Margit-legenda). 
37 A szent és az ember-, ill. állatformában megjelenő gonosz harcának jelenetei ezek 

(1. Gallianoban, az ausztriai ardaggeri üvegablakon, Szalonnán). Vö. Tóth i. h. 
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MAROSI ERNŐ: 

a g e r é n y i r o t u n d a e p í t e s t ö r t e n e t e h e z 

Gerény (Gorjani, Kárpá t -Ukra jna ) r. k. temploma kettős jogon szerepel mű-
vészettörténeti i rodalmunkban: á ta lakí tot t ro tundá ja és az azt és a hozzá csa-
tol t hosszházat díszítő középkori freskók miat t . 

A ro tunda két másik társával , Karosa és Kiszombor ugyancsak utólag bőví-
t e t t kerek templomaival együt t egységes csoportot alkot, s ennek a csoportnak 
építészeti tekintetben legteljesebben fennmaradt tagja . Viszont annál kevesebb 
maradt meg építészeti dekorat ív részleteiből. Belsejét az alsó részen vastag, a 
sarkokat lekerekítő, a mai freskódísz festésével összefüggésben készített vako-
latköpeny borí t ja , minden esetleges építészeti tagozást elfedve. Ennek alsó ré-
szét is durván kibontot ták a jelenlegi, nyilvánvalóan utólag elhelyezett oltár-
menza két oldalán. Ablakai közül csak a középső, rézsűs kis résablak látszik ere-
detinek, déli két apszidioljának ablakait utólag átalakí tot ták. Közelebb állhat-

9. A gerényi rotunda freskóinak 
elrendezése 
Az apszisok félkupolái: I. Madonna, 
I I . Maiestas Domini, I I I . töredékek 
Felső sor: 1. Annunciáció, 2. Jézus 
születése, 3. Királyok imádása, 4. Bet-
lehemi gyermekgyilkosság, 5. Mene-
külés Egyiptomba, 6. Bemutatás a 
templomban, 7. Utolsó vacsora. 
Alsó sor: 1. Szent György, 2. püspök-
szent és társa, 3. Krisztus az Olajfák 
hegyén, 4. Elfogatás, 5. Mária koroná-
zása, 6. Krisztus Pilátus előtt, 7. Osto-
rozás, 8. Keresztvitel, 9. Keresztrefe-
szítés, 10. Feltámadás, 11. Jézus 
Máriával és Mártával, 12. két női 
szent, 13. női szent. 
A diadalív homlokzata: a) Annunci-
áció, b) Köpenyes Madonna, c) Ke-
resztrefeszítés . 
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nak az eredetihez a kupolát hordozó 
tambur ablakai, erre utal egységes mé-
retük és formájuk. A vastagon beva-
kolt külső egyetlen dísze a tambur 
párkányát alkotó, egyszerű zegzugos 
friz, ami arra utal, hogy a téglaépíté-
szet technikai közössége is fűzi az épü-
letet a csoport másik két, gazdagab-
ban tagolt emlékéhez.1 

Az egyetlen, a külsőn feltűnő építé-
szeti részlet egy nyilvánvalóan egy-
szerű kapuzat maradványa a déli oldal 
második apszidioÍjának külsején, a-
melyet részben átvág a hosszház-tol-
dalék keleti fala. (10. kép) A mellette 
jobbra lévő ablak is belevág körvona-
lába. A portál félköríves nyílásból állt, 
amelynek küszöbe is fennmaradt, s 
amely fölött egyszerű oromzat körvo-
nalai rajzolódnak ki. Egy hiányzó rész 
hívja fel a figyelmet a kapu keleti 
szárának vállára és az oromzat indítá-
sára. A kis portál úgy illeszkedik a 

10. A rotunda déli bejáratának töredéke falba, hogy nincs okunk feltételezni 
későbbi keletkezését. Zaloziecky benne 

éppúgy, mint a szomszédos ablak formáiban is, a hajó megépítése előtti 
gótikus átalakítás nyomait fedezte fel.2 Az oromzatos kapuforma, amely csu-
pán kontúrjaiból biztonságosan nem rekonstruálható, valóban nem képzelhető 
el a XI I I . század előtt. Ekkor arányainak is, szerkezetének is bőségesen buk-
kanunk párhuzamaira a lényegesen gazdagabb felsőörsi, litéri, jáki (Szt. Jakab 
kápolna), az egyszerűbb csempeszkopácsi, aszófői kapuzatokon. 

Ezek az összefüggések nem arra utalnak, hogy utólag alakították át gótikus 
formákkal; valószínűbb, hogy a kerek templom mindenestül a XI I I . század első 
felében keletkezett. Ha ez igaz, akkor Gerény rotundája kapcsolatban áll ugyan 
a Karosa és Kiszombor alkotta csoporttal, de — amint egyszerűbb megoldását, 
provinciálisabb jellegét már a körtemplomok monográfusa is megfigyelte3 — 
azoknál későbbi keletű, a csoport utolsó láncszemét alkotja. Másrészt viszont 
eléggé erősen össze is függ két társával ahhoz, hogy közöttük az időbeli eltérés 
ne lehessen túlságosan nagv, s így valószínűsíti Karcsa és Kiszombor körtemp-
lomainak közeli időben, a XII. század végén való keletkezését. Fel kell ezt téte-
lezni ahhoz, hogy magyarázhassuk Karcsán a XIII . század elején, Kiszomborban 
is a század első felében már megkezdett átalakítást. Ha emlékcsoportunkat így 
a XI I . század második felére, Gerényt pedig a XI I I . század első felére datáljuk, 
szükségképpen csökken a valószínűsége feltételezett bizánci és keleti kapcsola-

1 A kérdés legújabb feldolgozása, tel jes bibliográfiai apparátussal: Gervers-Molnár 
V.: A középkori Magyarország rotundái . Budapest, 1972. 46 skk. 

2 Zaloziecky, V.: Hradn i kaple v Horjanoch. Památky Archeologickó X X X I V (1924 — 
1925) 374. X I I I . századi datálása: Mencl, V. Stredoveká architektúra na Slovensku I . 
Praha-Presov, 1937. 359. 

3 Gervers-Molnár: i. m. 47. 
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taiknak. Ezt elsősorban csak Kiszombor korai középkori történeti viszonyai, 
továbbá a csak leírásból ismert, de bizonyosan más típusba sorolandó apostagi 
templom összefüggései támogatják. Gerény szempontjából tehát a csoporttal 
kapcsolatosan mérlegelt datálási lehetőségek közül nem a Kiszomborral kap-
csolatban felmerült, a Csanád nemzetség ottani birtoklásának kezdete alapján 
megállapított 1010—1020 körüli terminus post quem, hanem inkább a johanni-
ták karcsai birtoklására vonatkozó adat látszik mérvadónak. Ez esetben az 
egész csoport, már megállapított közel-keleti és végső soron kaukázusi eredetű 
sajátosságaival nem a magyarországi-bizánci művészeti kapcsolatok XI. száza-
di történetéhez tartozna, hanem a XII. század fordulója körüli bizantinizmust 
képviseli. Azok a hipotézisek látszanak alkalmasaknak keletkezésük megvilágí-
tására, amelyek a keresztes hadjáratok, s a Palesztinával kapcsolatot tartó lo-
vagrendek, köztük éppen a johanniták szerepét hangsúlyozzák.4 

A gerényi kapuzat arra is felhívja a figyelmünket, hogy csak típusában keleti 
eredetű építészeti formáról van itt szó, míg a megvalósítás a nyugati építészeti 
technika formakincsének, hagyományainak felel meg. Nem szükségszerűen bi-
záncias jellegű Karcsa és Kiszombor külső és belső építészeti ornamentikája 
sem: éppen ebben a korban — és nem korábban, amikor kivételesnek kellene 
minősítenünk — széles körű elterjedtségnek örvend Magyarországon a tégla-
architektúra.5 

A gerényi kapuzat elhelyezése felveti e templomok bejáratának kérdését is. 
Karcsán és Kiszomborban feltehetőleg a bejáratot tartalmazó fülkét törték át, 
s így eredetileg kijelölt tengelyének irányában folytatták a teret a későbbi hajó-
val. Gerényben a kapuzat a nyugati, második fülkébe nyílt, mégpedig úgy, hogy 
annak falán enyhén nyugat felé tolódott, nem esett pontosan egybe az átmérő 
kijelölte tengellyel. Hasonló helyzetű kapuzatot figyelt meg a karcsai épületen 
is az ásató régész.6 Kérdés tehát, vajon az eredeti orientáció irányát jelöli-e ki a 
bejárat, vagyis, az átépítés során az egész templom főtengelye 60°-kal délkeleti 
irányba tolódott-e, vagy pedig az eredeti bejárat eleve aszimmetrikus helyzetű 
volt. Bizonyos csak az, hogy akkor, amikor a templom ma is meglevő freskó-
dísze készült, a rotunda bejárata már nem az oromzatos XIII . századi portál 
volt, mivel ennek kitöltő falazatán már freskók vannak, s ezek a részben belé 
vágott — vagy megnagyobbított — ablak könyöklőjéhez is alkalmazkodnak. 
A freskódísz ez időben már a mai középtengelyhez alkalmazkodik, s így a ma 
át tör t fülkében képzelhető el az új bejárat. Az oltármenza is a mai helyen 
emelkedhetett. 

* 

Ezt erősíti meg a freskódísz ikonográfiái rendszere is.7 (9. kép) A középső ap-
szis félkupolájában fél mandorlában a Maiestas Domini félalakos ábrázolása lát-
ható, jobbját bírói gesztusra emelve, baljában „ego sum lux mundi..." feliratú 

4Vö.: Gervers-Molnár: i. m. 51. 
5 Vö. újabban: Valter I.: A beesehely-polai r. k. templom. Magyar Műemlékvédelem 

1967—1968. Budapest , 1970. 335. skk. 
6 Gervers-Molnár: i. m. 170. jegyzet. 
' Irodalmukat 1. Radocsay D.: A középkori Magyarország falképei. Budapest, 1954. 

141. sk. A jegyzék kiegészítendő Zaloziecky alapvető tanulmányával, i. h. 382. skk. 
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könyvet tar tva. A mandorlán kívül az 
evangélisták szimbólumai, továbbá a 
Nap és Hold ábrázolásai töltik ki a fél-
kupolát. Fennmaradt még az észak fe-
lől szomszédos apszisban is a trónoló 
Madonnának és gyermekének két tér-
delő angyal közötti félalakos ábrázo-
lása. A déli első fülke boltozatán az 
ábrázolás töredékes, csak a két szélső 
faldarabon maradt meg némi figurális 
ábrázolás, baloldalt egy barna csuhás, 
tonzúrás, alighanem ferences szerzetes 
félalakja, jobbra egy kezében könyvet 
tar tó félalak töredéke. Ezek ikonográ-
fiái összefüggése ismeretlen: Az eddi-
giekből is világosan kitűnik, hogy a fő-
ábrázolás a Maiestas Domini, a jelen-
legi hossztengelynek megfelelően, a. 
bejárattal szemben. 

A reprezentatív ábrázolásokat hor-
dozó félkupolák sora sajnos, csak a 
program egy harmadáról, s éppen 
konvencionállisabb részéről ad felvi-
lágosítást. Ezek alatt két kontinuáló, 
a fal tagolásától részben (technikailag 

is — hiszen a falsarkokat lekerekítették!) független sáv húzódik, alattuk 
helyenként egy festett függönydíszes zóna töredékei vannak meg. (11. kép) 
A felső zóna Jézus gyermekségét és élettörténetét, az alatta futó a Passió jele-
neteit ábrázolja. Ez a két sorozat a három keleti fülke falát borítja. A Madonna-
képes első északi fülke nyugati határán indul a felső sor az Annunciáció jele-
netével, ezt követi Jézus születése töredékes jelenete, majdaKirá lyok imádása. 
A főapszisban a Bethlehemi gyermekgyilkosság, a Menekülés, majd a Bemuta-
tás a templomban sorakozik, míg a szomszédos déli apszist egészen az Utolsó 
vacsora jelenete tölti ki, igénybe véve a két pillér felületének egy részét is. A 
második ciklus az Annunciáció alatt az Olajfák Hegye jelenetével kezdődik, az 
Elfogatás ábrázolásával folytatódik, majd a második fülke keleti felében meg-
szakad, mivel i t t Mária koronázása következik, balra egy zenélő angyallal, 
társa eredetileg nyilván a lefaragott rész helyén egészítette ki szimmetriku-
san a jelenetet. A szenvedéstörténet ciklusa a főapszisban Krisztus Pilátus 
előtt, majd az Ostorozás s a töredékes Keresztvitel képével folytatódik, s a déli 
első apszisban a Keresztrefeszítés, majd a Feltámadás következik. Ez utóbbit a 
jobb szélen keret zárja, jelezve a ciklus határát, mert eddig sehol sem válasz-
tot ta el egymástól keret az egyes jeleneteket. 

A szomszédos, második déli fülkében, részben a befalazott kapu hátoldalára 
festve, csak az alsó sáv festményei maradtak fenn. A dekorációs rendszer i t t 
más, noha a festmények nyilvánvalóan a ciklus többi részével egy időben kelet-
keztek. A passió-ciklus folytatásának tűnik az a jelenet, amely a fülke bal felét 
borítja, és a trónon ülő Krisztust ábrázolja áldásra emelt jobbal, lábához boruló 
nimbuszos nőalakkal és álló, másik szent nővel. Gerecze meghatározása szerint 
Krisztus Márta házában a témája a képnek, Zaloziecky is Magdolna Krisztus 

11. A rotunda belseje 
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előtt-jelenetként ír ja le.8 így semmi esetre sem része az előbbi sorozatnak, ha-
nem önálló, ciklikus összefüggéstől független kép, amit a téglalap alakú mező 
keretezése is hangsúlyoz. A vele érintkező, ugyancsak keretezett mezőben két 
női szent alakja látható, Zaloziecky meghatározása szerint Szent Katal in és 
Mária ábrázolásai. Gesztusa alapján a baloldalit valószínűbben t a r t ha t j uk Szent 
Erzsébetnek, a jobboldali meghatározhatatlan. E t t ő l a kettős képtől kis köz 
választja el a következő keretet, amely igen töredékesen maradt ránk, mivel a 
később, a hajó építésekor a körtemplom falába tör t diadalív átvágja. Így ábrá-
zolásairól csak annyi bizonyos, hogy baloldalt női szent állott. Ez a frontális 
állású, fehér fejkendős figura a kezében tar to t t vízszintes gerenda alapján nem 
a Zaloziecky által feltételezett Szent Anna, a templom 1787-ben említet t tituláris 
szentje,9 hanem Szent Ilona lehetett. Az átvágás ténye igen fontos ada t is a 
templom átalakításának relatív kronológiájához: jelzi, hogy előbb megváltoz-
ta t ták a románkori ro tunda bejáratát , majd kifestették a templomot, s a hajó 
építésekor eltávolították nyugati fülkéjét . 

A második fülkében tehát változik az ábrázolások jellege: az eddigi narrat ív 
ciklust elszigetelt, képszerű kompozíciók vált ják fel. Ugyanerre a jelenségre 
figyelhetünk fel az ellenkező, északi oldal nyugati fülkéjében is. I t t csak az utol-
só restaurálás óta ismeretesek egyes, igen megviselt állapotban levő freskótöre-
dékek, amelyek ma csak festéknyomokból ós az alárajzolás maradványaiból 
állnak.10 Magasságuk a második sáv magasságának felel meg. A fülke jobb olda-
lán kezét áldásra emelő, szakállas férfiszent kéz- és arctöredéke maradt meg, 
alul vörös színű köpenyének ékköves szegélye és cipője látható. Tőle balra egy 
másik, vörös ruhás alak fol t ja vehető ki a festéknyomokból. Olyan kompozíció 
részei lehettek, mint a déli oldal női szenteket ábrázoló képei, A baloldalon lo-
vagszent, minden bizonnyal Szent György jelenetének töredéke van. Jól felis-
merhető a ló testének hátsó része, és kivehető a lovag foltja is. (12. kép) 

A körtemplom észak-déli felező vonala, az, amelyik az Annunciációés Olajfák 
Hegye-jelenet közös, függőleges keretezésétől a Feltámadás záróvonaláig terjed, 
két részre osztja a teret. A két rész ikonográfiái és funkcionális tekintetben egy-
aránt elkülönül egymástól. A keleti részen ciklikus és a félkupolákban hierati-
kus ábrázolásokat találunk, a nyugati félben egyes kultuszképek sorakoznak, 
véletlenszerű, alighanem egyedül az e szentképekhez fűződő devóció által meg-
határozott rendben. A körtemplom tere tehát két részre oszlott, centrális struk-
túrá ja ellenére centralitása megbomlott: hosszában „szentélyre" és „ha jóra" 
osztották, legalábbis virtuálisan, ikonográfiái tekintetben. Ez az axialitás a leg-
több hazai körtemplom s t ruktúrá jában eleve jelen volt : a nyugati bejárat , s a 
vele szemben levő egyetlen apszis, de oldalsó bejárat esetén is, a kerek hajó és a 
csatlakozó szentély egymásutánja, olykor a nyugati karzat jelenléte is, aligha 
különbözteti meg e templomok használatát, liturgiáját a többi, két téregység-
bőlálló, hosszanti típusú falusi templomtól.11 A Kiszombor — Karosa — Gerény 
csoportot a szó szoros értelmében vet t centrális téralkotás jellemezte. Ez t hang-

8 Gerecze P. : Magyarország régi falképeinek jegyzéke ós irodalma. Magyarország 
Műemlékei I . (1905) 535. 

9 Zaloziecky: i. m. 381. 24. jegyzet. 
10 Említésük a templom ukrán szakirodalmában IcTopuH yKpaiHCKOro MHCTeuTBa 

III. Kijev, 1967. 159. skk.; Coea, n.: ApxHTeicrypHH naMHTHHKH 3ai<apnaTna. Uzsgorod, 
1958 241. skk.; nocmmiKoea, B. B.: TopHHCKaa pOTyHga Uzsgorod, 1967. 

11 Tipológiájukhoz: Gervers-Molnár; i. m „ különösen: 31. skk. 
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12. A rotunda Szent György freskótöredéke 

súlyozza a fülkekoszorú, a tamburos kupola is. Nehéz meghatározni, milyen 
jelentése: mártírium-jellege, vagy más kommemoratív funkciója volt-e ennek az 
építészeti formának. Egy bizonyos: értelme Gerényben a freskók keletkezésekor 
és a keleti fülkének a vele szemben nyitott bejárat tal „főapszissá" tételekor 
elveszett, és a templomtér konvencionálisabb felosztásának: szentély és gyüle-
kezeti tér megkülönböztetésének adott helyet. Hogy ez a folyamat törvénysze-
rű, azt Karcsa és Kiszombor átalakítása is jelzi. 

A gerényi freskódíszben azonban megmaradt egy, a centrális épület eredeti 
jellegét hangsúlyozó elem: a kupola festése. A kolostorboltozat északkeleti 
részét fedi még középkori vakolat, s itt boltmezőnként két-két festett árkád 
ismerhető fel, bennük álló, nimbuszos alakok töredékei vehetők ki. A tizenkét 
árkád feltehetően, de a freskók rossz állapota miat t fel nem ismerhetően, a ti-
tizenkét apostol ábrázolásait hordozta. Az árkádok fölött, a záradékban feltéte-
lezhető központi ábrázolás nem maradt meg. A kupola dekorációja mindeneset-
re a centrális épület ikonológiájának mélységes megértéséről, hagyományainak 
tiszteletéről tanúskodik. Oly jól illeszkedik a hatszögű épület struktúrájához, 
sőt, értelmezi azt, hogy szinte meglepő attól a festőtől, aki az alsó rész építészeti 
rendszerét egyszerűen figyelmen kívül hagyta. Ennek alapján valamivel több 
okkal vethetjük fel az építkezéssel egyidejű dekoráció kérdését, mint azt Zalo-
ziecky tette, ő egyes, egyszerű, geometrikus keretező sávok motívumai, Pilátus 
ítéletének részletei és mindekenelőtt a kétféle kompozíciós rendszer egymásmel-



lettisége miatt gondolt arra, hogy a kifestés a keleti részen régi, kontinuáló 
rendszerű előképeket követ, míg nyugaton szabadon alakult.12 Ilven előképek 
szerepét már az alsó sávok nyilvánvalóan másodlagos, vastag és plasztikusan 
képzett párkánnyal lezárt vakolatköpenye is kizárja. Az ikonográfiái program 
egyes elemei azonban, így a kupola kompozíciója és talán a két félkupola hiera-
tikus képei, is, származhatnak egy korábbi kifestés hagyományából. 

A rotunda festménydísze azonban — a mindenütt jelenlevő későbbi átfesté-
sektől eltekintve — egységes, XIV. századi munka. Festőjének származására 
nézve eddig elsősorban a korai itáliai trecento festészetére utaltak. Zaloziecky 
a stílus forrásaként többször Giotto művészetére hivatkozott, s mellette sienai, 
Simone Martinitól eredő hatásokat észlelt. A datálás alapjául az 1354 óta birto-
kos Drugeth Miklós országbíró Itáliából való visszatérését, 1354-et tételezte 
fel.13 Valójában azonban igen jelentősek azok az összefüggések, amelyek e fres-
kókat nem közvetlenül Toscana művészetéhez, hanem mindenekelőtt a trecento 
második felének toscanai indítású észak-itáliai, padova-velencei művészetéhez 
fűzik. A Keresztrefeszítés Krisztusa Paolo Veneziano gyakran megfestett (pl. 
triptichon, Parma, Galleria Nazionale; Keresztre feszítés, Kress Collection, 
Washington National Gallery; kereszt, Velence, S. Samuele stb.14) típusának 
felel meg. Az arctípusok ugyanerre a körre utalnak: a Maiestashoz, az Utolsó 
vacsora Krisztusához vö. pl. Guariento Maiestasát (egykor: Padova, Eremi-
tani).15 Még szorosabb az összefüggés olyan másodrangú, velencei eredetű mes-
terekkel, mint az a veronai San Eermo Maggioréban dolgozó festő, akinek Kirá-
lyok imádása kompozíciója meglehetős pontossággal tér vissza Gerényben.16 

Ugyanitt a trónus baldachinja a Guariento padovai Szent Fülöp-freskói fölötti 
evangélisták trónusbaldachinjának motívumát ismétli.17 Az igen egyszerű ar-
chitektúrák, trónusok, így az Annunciáció, a Bemutatás, Jézus és Mária Mag-
dolna jelenetein is, ugyanennek a típusnak felelnek meg, és rokonságot tar tanak 
Tommaso da Modena architektúráival is (vö. az Annunciációt és a trevisói S. 
Nicolo káptalantermének dominikánus-sorozatát.)18 

A stiláris összefüggések tehát elsősorban Észak-Itália, mindenekelőtt Padova 
felé vezetnek, és a ciklus 1360-as évekbeli, esetleg 1370 körüli keletkezését való-
színűsítik. A Drugethek mecénásszerepét tehát nem elsősorban a korai trecento 
művészeivel való kapcsolatukban láthatjuk, hanem abban, hogy olyan festő-
műhelyt foglalkoztattak, amely a Nagy Lajos itáliai politikájában és hadjáratai 
idején is fontos szövetséges, Padova művészetét képviselte.19 Ennek az össze-
függésnek a jelentőségére egész sor egykorú, 1370 körüli magyarországi falfest-
mény is felhívja a figyelmet: nyilvánvalóan több, egy időben működő műhely 
termékei: Aquila János veleméri, bántornyai freskói, a cserényi, necpáli falké-
pek, az almakeréki freskók jelentenek párhuzamokat a gerényi mester művei-

12 Zaloziecky: i. m. 384. és 390. 
13 Zaloziecky: i. m. 391. 
14 Pallucchini, R . : La pi t tura veneziana del trecento. Venezia—Roma, 1964. Fig. 

75, 97, 153. és 31. sk. 48. 
15 Pallucchini: i. m. Fig. 356. és 113. skk. 
16 Pallucchini: i. m. 140. sk. és fig 432. Vö. még: Sandberg— Vavalá: La p i t tu ra Veronese 

del trecento e del primo quattrocento. Verona, 1926. 44. skk. 
17 Pallucchini: i. m. fig. 342 
18 Pallucchini: i. m. fig. 409. 
19 Vö.: Dercsényi D.: Nagy Lajos kora. Bp. é. n. 30. sk. 
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hez a figuratípusokban, architektúrákban és kompozíciókban, bár mindegyi-
kükben eltérő stíluskapcsolatok is érvényre jutnak.20 

* 

A gerényi templom a XIV. századi átalakítás után még egy ideig rotundaként 
állott. A szakirodalom általában még a XIV. századra datálja hosszházának 
megépítését.21 Nyilvánvaló, hogy ez a rész, melyet nagy egyszerűsége mellett 
igen keresett módon képzett ajtó- és ablakkeretek jellemeznek, egyidős lehet 
freskódíszével.22 Ez a freskódísz az újonnan formált diadalív két oldalán, három 
kereteit képből áll, a többi falon s e falak fennmaradó részein valószínűleg nem 
is volt festés. A falképek egy-egy oltár retabulumának szerepét játsszák. Balol-
dalt fölül az Annunciáció, alatta a Köpenyes Madonna található. Mind a kettőre 
igen keresett ikonográfia jellemző: az Annunciáció a XIV. század óta elterjedt, 
szemléletes ikonográfiái típusnak megfelelően, az Atyaistent s a szájából sugár-
pályán úszó, Mária füle felé haladó gyermeket is ábrázolja, az ige megtestesülé-
sének illusztrációjaként. A Köpenyes Madonna különös sajátossága az az ábrá-
zolás eszkatológikus jellegét hangsúlyozó motívum, hogy a bal oldalon a köpe-
nyen kívül rekedt, kétségbeesett alakokat angyal tereli el: nyilvánvaló itt az 
Utolsó ítélet-kompozíciókkal való, a típus jelentésében gyökerező összefüggés. 
A diadalív déli homlokzatán ennek a jelenetnek sokalakos Keresztrefeszítés-kép 
felel meg. 

E képek stílusa, technikája, figuratípusai, redőkezelése az eddigi tapogatózó 
kormeghatározásoktól eltérően, határozottan a XV. század második felére 
utalnak, és egy kéz vagy azonos mííhely munkáinak tűnnek. Ezt a kormeghatá-
rozást támasztja az Annunciáció Máriájának típusa, egy gesztusában, öblös, 
lehulló, tördelt redőkben elterülő köpenyével németalföldi eredetű, XV. századi 
Annunciációkon és Jézus születése-képeken gyakran előforduló alak, amelyet 
széles körben terjesztettek ES mester metszetei (pl. L. 22; L. 18, 19.) is.23 Azt, 
hogy ezeknek a falképeknek keletkezése az átalakítással, a hajó hozzáépítésével 
függ össze, bizonyítja az is, hogy ez a műhely restaurálta az immár szentéllyé 
vált rotunda XIV. századi falképeit. Későgótikus kézjárásra és a korábbiaktól 
eltérő színhasználatra (fekete, zöld, türkiszkék) bukkanunk a szentély freskói-
nak szinte egész felületén. Tekintetbe véve, hogy ezek a javítások megkoptak, s 
a restaurálás is elsősorban ezeket távolította el, teljes átfestéssel számolhatunk. 
Nyilvánvaló ez a középső apszisban, az evangélista szimbólumokon, pl. a felhők 
esetében, a Királyok imádása jelenet királyalakjam, a Krisztus Pilátus előtt jele-
netben Krisztus alakján. Módosították a déli második fülkében Szent Erzsébet 
ruházatát, koronát festettek a vele együtt megjelenő ismeretlen szent fejére is. 

A szerény hajóépület építészeti részletei is erre az időre utalnak. Egyszerű, le-
sarkított kőkeretek díszítik valamennyi nyílást. A sarkok letompítása jellem-
zi a nyílásformákat is: legtisztábban az ablakkereteken jelentkeznek, a déli be-

20 Vö. Radocsay: i. m. 33 skk. és L X X I I , LXXXVI , L X X X I X , XCI I . táblák. Sourek, 
K. : Die Kunst in der Slowakei, Prag, 1939. 265 — 268. kép. Cserény stíluskapcsolataihoz: 
Dvoíáková, V.: Talianske vyvinové prúdy stredovekej nástennej mal 'by na Slovensku. 
Zo starsych vytvarnych dejln Slovenska. Bratislava, 1965. 239. 

21 így Zaloziecky: i. m. 374., vö.: 10. jegyz. 
22 Datálásukhoz vö.: Radocsay: i. m. 142, de: Gerecze: i. m. 535. már határozottan 

megkülönböztet két, korábbi és XV. századi csoportot. Bizonytalan az elkülönítésben, 
de a XV. század elejére utal Zaloziecky: i. m. 390. 

23 Geisberg, M.: Der Meister E . S. Leipzig, 1924. Taf. 1, 42, 18. 
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járat keretét még egy-egy íves konzol 
is gazdagítja. (13. kép) Ez a forma 
bizonyosan a XIV. század építészeti 
hagyományában gyökerezik, itt talál-
hatók a kerettípus előzményei is (pl. 
Buda, királyi vár, délnyugati szárny 
pinceajtaja).24 A lesarkított profil 
dekoratív alkalmazásához a XV. szá-
zad elejének profán építészetéből, el-
sősorban konzolok formálásából em-
líthetők példák (Visegrád, a díszud-
varba vezető ülőfülkés folyosó konzo-
lai;25 Pozsony, a vár kaputornyának 
konzolsora).26 Hozzájuk hasonló meg-
oldások tűnnek fel egyidejű ajtókere-
teken is (pl. Buda, Szentháromság u. 
5. a kapualj és az udvar egy-egy ajta-
ja,27 Nógrádsáp, r. k. templom, sekres-
tyeajtó.)28 Rokon alapelvre épül még a 
budai Fortuna u. 14. sz. ház 1514-es 
ajtószemöldökének tagolása is.29 Az 
ezek által jelzett összefüggések a ge-
rényi hajó építését a XV. század kö-
zepe tájára vagy ez utánra, kifestésé-
vel egyidőre datálják. Ebben a bőví-
tésben öltött testet az az alapelv, 
amely a templom használatában, képi 
díszének elrendezésében már egy év-
századdal korábban is jelentkezett. 

13. A hosszház déli kapuzata A g e r ényi r. k. templom építéstörté-
netére nézve úgyszólván alig van direkt 

adatunk. A komplex módszerű művészettörténeti vizsgálat ez esetben számos 
hiányzó adatot rekonstruálhat , sőt — reméljük közelebb vezet annak a célki-
tűzésnek eléréséhez, amelyet az építészeti formák értelmének felkutatása és 
megismerése jelent. 

24 Gerevich L.: A budai vár feltárása. Budapest, 1969. 233/c kép, 240. 
25 Héj j M.: Magyarország műemléki topográfiája V. Pest megye műemlékei I I . Budapest, 

1958. 418. 1. és 547. kép. 
26 Gerevich L.: i. m. XV/1 tábla és 291. 
27 Magyarország műemléki topográfiája IV. Budapest műemlékei I . 82. ábra. Lóesy E.: 

Budapest Régiségei X I X . Budapest , 1959. 312.; Gerevich L.: The Art of Buda and Pest 
in the Middle Ages. Budapest, 1971. Pl. XXXV/93. 

28 Magyarország műemléki topográfiája I I I . Nógrád megye műemlékei 31. ábra.; 
Kozák É-: A nógrádsápi r. k. templom feltárása. Magyar Műemlékvédelem 1967—1968. 
Budapest, 1970. 265. kép. 

29 Czagány I.: A középkori grafikus stílus emlékei a budai Várnegyed területén. Buda-
pest Régiségei X I X . Budapest, 1959. 40. sk. 
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CS. DOBROVITS DOROTTYA: 

A CSATKAI VOLT PÁLOS TEMPLOM EPlTÉSZETTÖRTENETI 
PROBLÉMÁI 

A Komárom megyei csatkai volt pálos templom olyan építészeti sajátosságo-
kat mutat, melyeknek tanulmányozása új mozzanatokkal bővítheti a gótikus 
építészetről alkotott képünket. Alaprajzi elrendezése, térképezése a magyar 
emlékanyagban csaknem egyedülálló, s jelentőségét növeli, hogy az általunk 
ismert egyetlen, közvetlen hasonlóságot mutató templom, a tüskevári, a század-
forduló körül teljesen elpusztult. 

A templom egyhajós, nyúj tot t szentéllyel, a nyolcszög öt oldalával záródó' 
apszissal. A szentély és a hajó találkozásánál a templom északi oldalához csat-
lakozik a négyszögletes alaprajzú torony. Az északi oldalon helyezkedett el a 
kolostor is. A szentély három boltszakasszal meghosszabbított, a hajó négy bolt-
szakaszos. Jelenleg az apszis egy barokk-kori falazott oltárral elválasztva sek-
restyeként szolgál, eredeti magasságát kb 1/3 résszel csökkentették, a támpillé-
reket a lábazatig lebontották. A szentély déli oldalán megmaradtak a támpillé-
rek és a csúcsíves ablakok. Az eredeti boltozat hiányzik, feltételezhetőleg bordás 
keresztboltozat volt. A padláson még láthatók a szentély két boltszakaszának 
homlokív maradványai. A profil egyszerű, kétoldalt hornyolt, középen egyenes 
lemetszésű. A jelenlegi, 1801-ben készült csehboltozat viszonylag pontosan ül a 
boltvállakra, így térhatásában a templom megközelíti az eredetit. A szentélyt a 
hajótól csúcsíves diadalív választja el. 

Az épület szokásostól eltérő szerkezete a hajóban jelentkezik. Ez ugyanis bel-
ső támpilléres rendszerű, a támpillérek a hajó két oldalán négy-négy kápolnát 
alkotva bővítik a templomteret. A kápolnákat a fal mellett keskeny csúcsíves 
nyílások kötik össze egymással. A két kápolnasor tehát részben a mellékhajók 
funkcióját tölti be. A kápolnákat csúcsíves árkádok kapcsolják a templomtér-
hez. Magasságuk meghaladja a hajó boltozatát hordozó oszlopfők magasságát,, 
szélességük megegyezik a fülkék szélességével. így a tágas fülkesorok szép rit-
musú, szervesen a hajóhoz csatlakozó térként jelennek meg. 

Az oldalkápolnák falának magassága és végfalának orom-hajlásszöge a szen-
tély támpilléreinél tapasztalható méretekkel azonos. A kápolnasorok magassága, 
nem tér el lényegesen a főhajóétól, álbazilikális rendszert alkot. 

Az oldalkápolnák kialakításával a rend előírásai szempontjából előnyös, a 
misézésre és magánimákra alkalmas többoltáros templomtér jön létre. Távolról 
visszacseng talán az alaprajz alkalmazásában a pálosok eredetileg remetebar-
langokban folytatott lelkigyakorlatának hatása is.1 

1 Kisbán Emil: A magyar Pálos rend története, I—II . Bp. 1938. 
Gyöngyösi Gergely 15Í2—19 közt írt Directorium singulorum f r a t r u m offieialium c. 
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A csatkai templom első ismertetője Rómer Flóris. Leírása és felmérése a mai 
állapotot mutat ja . 1860-ban megjelent könyvében megemlíti a kápolnasort, 
mint a templom „különcségét". Vázlatkönyvének megjegyzéséből kiderül, hogy 
hozzá hasonlót nem ismert a magyar emlékanyagban.2 

__ A rend építészeti emlékeinek legkorábbi kuta tója és legalaposabb ismerője, 
Ádám Iván az 1860-as évektől kezdve számos templomot és romot keresett fel 
és rajzolt le. így ju to t t el 1877-ben Tüskevárra, ahol a pálos templom romjairól 
készített rajzsorozatot, és ezeket ugyanebben az évben nagyszabású tanulmány 
keretében publikálta. Rekonstrukciója nyomán a csatkaival csaknem teljesen 
megegyező templom alaprajza bontakozott ki.3 Hasonló eredményre jutot t 

14. A csatkai rk. templom alaprajza 

15. A tüskevári rk. templom alaprajza. 
Ádám Iván felmérése, 1877. 

Bergh Károly, aki Ádámnál valamivel később szintén felméréssorozatot készí-
te t t a romokról.4 A múlt század végére a kolostor teljesen elpusztult. A temp-
lomból a következő részletek maradtak fenn: a nyugati homlokzati fal a kapu-
tól délre, a teljes déli fal a belső támpillérek csonkjaival, a diadalív déli fele a 
délkeleti fülke árkádjának indításával, és a szentély déli része a keleti végfal 
középrészóig. A romokból rekonstruálható templom egyhajós, belső támpillé-

művében felhívja a szerzeteseket, hogy keressenek a templomban rej tet t helyeket, 
állítsanak itt oltárokat, és ezeket körüljárva elmélkedjenek. 

Közli: Mályusz Elemér: A pálos rend a középkor végén. Egyháztörténet , I I I . évf. 
1947, 1 — 4 füzet, 1 — 53 1. 

2 Rómer Flóris: A Bakony természetrajza és régészeti vázlata. Győr, 1860. A templom 
felmérése és leírása a VI I . vázlatkönyvben található. OMF könyvtár . 

3 Ádám Iván: A tüskevári pálos templom (Veszprém megyében). Arch. Közi. XI I . 
1878. 2 4 - 4 4 1. 

4 Bergh Károly rajzait publikálta: Molnár Ernő: A nagyjenő-tüskevári pálos kolostor. 
Bp. 1936. 
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res, oldalkápolnás rendszert mutat. A két boltszakasszal meghosszabbított, a 
nyolcszög öt oldalával záródó szentélyt diadalív választja el a hajótól, melyet 
három pillér négy fülkével bővít. A kápolnák közül a szentélytől számított első 
csaknem kétszer olyan széles, mint a második és a harmadik, s a negydik ismét 
szélesebb. Az ablakok elhelyezése nem a fülkék tengelyében van, az első a fülke 
nyugati részén, a második nagyjából középen, a harmadik és negyedik egymás-
hoz közel, a támpillér két oldalán helyezkedik el. 

A templom részletformáiról a szentély maradványai alapján alkothatunk 
képet. I t t megmaradtak a falpillérek, melyek az ablak könyöklőjének magassá-
gában övpárkányra futot tak, a bordaindítások, valamint egy egyszerű hármas 
ülőfülke. A bordaindítások és a boltozatok lenyomatának tanúsága szerint a 
templomot bordás keresztboltozat fedte. 

Mint látjuk, a két templom feltűnő azonosságokat mutat . Elsősorban a belső 
támpilléres oldalkápolnás rendszert, a kápolnákat összekötő kis nyílásokat, a 
nyújtott , nyolcszög öt oldalával záródó szentélyt emeljük ki. Megegyeznek to-
vábbá kisebb motívumok, pl. a nyugati homlokzat kialakítása egy csúcsíves 
kapuval, és felette egy nagy csúcsíves ablakkal, azonos a szentélyben az övpár-
kányra futó pillérköteg stb. 

Így a csatkai templom közvetlen — s általunk ismert - magyar analógiájá-
nak a nagyjenő-tüskevári pálos templomot tekinthetjük. Ádám Iván, aki 1880-
ban rajzolta csak le a csatkai templomot, már felismerte ezt a tényt.5 A pálos 
rend építészetét összefoglaló munkájában röviden érinti ezt a kérdést, s mint a 
pálos rend tipikus alakját jelöli meg az oldalkápolnás rendszert, mely, ,propaga-
tioval nem bir".6 

Molnár Ernő 1936-ban írt doktori disszertációja a tüskevári emlékről egyál-
talán nem említi a csatkai templomot.7 Ez azt bizonyítja, hogy Ádám futólagos 
összevetése nem domborította ki eléggé a két templom kapcsolatait, holott ösz-
szevetésük lehetőséget ad a tüskevári templom elméleti rekonstrukciójára is. 

A továbbiakban a két templom együttes vizsgálata alapján igyekszünk a bel-
ső támpilléres szerkezeti rendszer eredetét és az Anjou-kori magyar építészetben 
való megjelenését elemezni. 

Vizsgáljuk meg először a fennmaradt okleveles adatokat. 
A csatkai rendházat Kont Miklós alapította, nemzetségi monostornak, temet-

kezőhelynek tekinthetjük. A falu a bátorkői uradalomhoz tartozik, és Kont 
Miklós 1350-ben szerzi meg.8 A rendház alapításának évszámát tekintve forrá-
saink eltérőek. Gyöngyösi Gergely 1530 körül írt rendtörténetében az 1361-es 
évszámot említi.9 Fennmaradt azonban egy oklevél, mely szerint 1357-ben Já -
nos veszprémi püspök a csatkai kolostor területéhez tartozó tizedről lemond az 
épülő rendház javára cuius quidem edificii opera iam reduxit parte non 
modica ad effectum..."10. Tehát a templomot valószínűleg 1351 körül alapította 
a nápolyi hadjáratból megtért, erdélyi vajdává kinevezett főúr. Az 1361-es év-

5 A ra jzokat publikálta: Molnár Is tván: Emlékezés Ádám Ivánra (1844 — 1928) A 
Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, Veszprém, 1965. 5 — 19. 

6 Ádám Iván: Pálosaink építészeti emlékei. Egyházművészeti Lapok, 1893, 3 — 9. 
füzet . 

7 Molnár Ernő i. m. 
8 Veszprémi Regeszták, 172. sz. (76 1.) és 426. sz. (170 1.) 
9 Gyöngyösi, Gregorius: Vitae Fra t rum Paulinorum usque ad 1526. Cap, 28. p. 62. 

Kézirat. Egyetemi Könyvtá r Kézirattára. 
10 Anjoukori Okmánytár , VI. 573. 1. 
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16. A osatkai r. k. templom hajója . Fotó: Mihalik Tamás 
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szám a felszentelés évét jelentheti, mivel ekkor kapja meg a rendház Báránd 
falut,1 1 melyről tud juk , hogy a felszenteléskor adományozták a kolostornak.12 

A templomot a boldogságos Szűz Mária tiszteletére szentelték fel. Ide temették 
el Kon t Miklóst 1367-ben, majd özvegyét is. A rendház a XIV.—XV. század fo-
lyamán számos adománnyal gazdagodott. Az 1530-as «vekben a törökök feldúl-
ták a templomot és kolostort. A kolostor teljesen elpusztult. A templomot 1801-
ben állították helyre, ekkor kisebb átalakításokat is végeztek ra j ta . 

Alapítása, tör ténete tipikusnak mondható, az ú j nemesi család a királyi ház 
által leginkább favorizált rendet támogatja , amikor családi monostort, temet-
kező helyet alapít. Kon t Miklós a csatkai rendház alapítása és támogatása mel-
lett 1366-ben a vetanidai pálos szerzetesek számára ju t ta t nagyobb adományo-
kat, 1395 körül pedig Eszéken alapítanak utódai ú jabb pálos kolostort. Csak a 
XV. század második felében pártol á t a család a ferences rendhez, és alapít Gal-
gócon és Várpalotán ferences kolostort.13 

A tüskevári templom okleveleinkben jenői, nagyjenői vagy tornai kolostor 
néven szerepel. Alapításáról és építéstörténetéről szóló adataink elég bizonyta-
lanok. Egyes szerzők szerint a tornai nemesurak hívják meg a szerzeteseket 
1310-ben. Más forrásaink Miklós győri püspöknek tulajdonít ják a rendház ala-
pítását , aki 1321-ben nagyobb adományokat j u t t a t o t t nekik.14 Ugyanebben az 
évben azonban már „Eccl. B. Mariae Magdalenae de Thorna" néven említik a 
kolostort.15 Valószínű, hogy a korábban betelepült szerzetesek számára a kolos-
tor gazdagodása, növekedése miatt az első épület hamarosan szűknek bizonyult, 
s még a század folyamán bővítették. Hogy ezt az építkezést Miklós püspök 
adományai tették-e lehetővé,16 vagy később tö r tén t — adataink nem muta t j ák 
ki. Kálmán győri püspök, aki adományaival szintén pártfogolta a rendházat, 
1349-ben és 1362-ben tizedet enged el nekik.17 

Molnár Ernő idézi Gyöngyösi azon bejegyzését, mely szerint 1452—53-ban 
nagyobb építkezés folyt a rendházban Frá te r Georgius pro maiori par te 
fundavi t Monasterium de Jenew." Molnár ennek alapján feltételezi, hogy a bel-
ső támpillérek, amennyiben középkori eredetűek, ebben az időben készültek. 
A csatkai templom ismeretében azonban a tüskevári templom megoldását is 
XIV. századinak tekinthet jük. A fülkesor utólagos kialakítása ellen szól az a 
tény, hogy a falak melletti á t járókat , melyek funkciója nem nélkülözhetetlen, 
nehéz let t volna utólag a meglevő támpillérekből kifaragni. 

Okleveles adataink, ha nem is szólnak építkezésekről, bizonyos mértékig alá-
támaszt ják azon feltevésünket, hogy a tüskevári templom végleges formáját 
nem a XIV. század elején, hanem legalább is 1321 u tán nyerte. 

Sajnálatos módon a tüskevári templom megmaradt részletei már a múlt szá-
zad végén sem adtak lehetőséget a részletes építészettörténeti elmezésre. A ten-

11 Inventar ium Privilegiorum Omnium et singularum domorum Sancti Pauli primi 
heremitae. 1530 k. Kézirat . Egyetemi Könyvtár Kézira t tára 

12 Zsigmondkori Oklevéltár, I . 1431. sz. (164 1.) 
13 Reiszig Ede: Az Újlaki család, Turul, 1943. 1 — 13. 1., Fügedi Erik, Koldulórendek és 

városfejlődés Magyarországon, Századok, 106. évf. 1972. 152. 69 — 95 1. 
14 A források kri t ikai elemzése: Molnár E. i. m. 
16 Csánky Dezső: Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában. Bp. 1894 — 

1897. III . 148. 1. 
16 Talán ekkor épült ki kőből az együttes, mint erre az ,, . . . Ecclesia constructa est 

•ex meris factis Iapidibus" megjegyzés utalhat . Károlyi, Laurentini: Speculum Jaurinensis 
Ecclesiae. Győr, 1747. 56. 1. 

17 Molnár Ernő i. m. 
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gelyek szabálytalan ritmusa azonban szintén arra utal, hogy a templom nem 
egységes építkezés eredménye. 

A két templom közti formai-szerkezeti kapcsolat olyan szoros, hogy vagy 
azonos építőműhely közreműködését kell feltételeznünk, vagy pedig — éppen a 
szerkezet r i tka, ha nem egyedi magyarországi előfordulása miatt — az előkép 
igen pontos átvételét lá that juk. 

A datálásnál mindkét lehetőséget fel kell vetnünk: 
1. A tüskevári templomnál alkalmazott formákat, mint analógiát vet ték át az 

építőmesterek — immár kiforrott formában — a csatkai templomnál. 
2. A még folyamatban levő építkezések során a század közepe t á j á n a tüske-

vári templom hajóját a közeli csatkai templom mintájára oldották meg. 
Mindenképpen leszögezhetjük azonban, hogy a két épület a XIV. század má-

sodik harmadára valószínűleg mai formájában elkészült. 
Nézzük meg ezek után, hogyan illeszkednek templomaink a XIV. századi épí-

tészeti alkotások sorába. 
A nyú j to t t hajóval csaknem azonos szélességű és hosszúságú szentély igen 

gyakori, a csatkaihoz hasonló arányokat muta t a dédesi, gönci, márianosztrai 
stb. pálos templom. Ezek mind a nyolcszög öt oldalával záródó szentélyűek. 
Ugyancsak általános a szentély és hajó találkozásánál elhelyezett torony is. 
Pálos kolostoraink általában a templom északi részéhez csatlakoztak, mint a 
gönci, dédesi, diósgyőri, márianosztrai stb. rendházak. 

A Nagy Lajos kori templomok részletformái közt is számos olyan motívumot 
találunk, melyek megegyeznek objektumainkkal. Csatkán és Tüskeváron a 
szentélyben az ablakok könyöklőjének magasságában övpárkány megy végig, 
erre fu tnak rá a falpillérek. Ez a motívum megjelenik a dédesi, gönci, pálos ro-
mokon, a keszthelyi ferences templomon stb. Hasonlóan gyakori a falpillérek 
szabályos kör vagy 3/4 kör alaprajza, a fent említett példák mindegyikén meg-
található. Csaknem teljes azonosságot mu ta t a gönci és tüskevári templomok 
bordaprofilja. (A gönci rendházat Nagy Lajos király alapította 1371-ben.)18 

Ugyanakkor pálos templomaink általában gazdagabb oszlopfő kiképzést és 
ornamentális díszítést muta tnak. Hiányoznak a jellegzetes pálos motívumok, 
pl. a denevérszárny jellegű díszítőelem alkalmazása is.19 

Figyelemre méltó azonban, hogy a várpalotai vár újonnan feltárt , franciás 
ízű, XIV. század második felében épült palotakápolnájának profilja megegyezik 
a csatkai templom megmaradt bordáinak profiljával. E kérdésre még visszaté-
rünk.20 

Folyta thatnánk még az összehasonlítást, annyi azonban talán e vázlatos 
összevetésből is kitűnik, hogy a két templom sok vonatkozásban pontosan kö-
veti a XIV. század közepi magyarországi szerzetesrendi építészet legjellegzete-
sebb elemeit. 

18 Dercsényi Dezső: Nagy Lajos kora. Bp. é. n. 85 kb. — A fent idézett műveken kívül 
számos kisebb értekezést használtunk fel, melyek egyegy objektummal foglalkoznak pl.: 
Csemegi József: Keszthely egykori ferences templomának építéstörténete, Dunántúli 
Szemle VII I . 1941. — Dümmerling Ödön: A dédesi Szent Lélek pálos kolostor romjai. 
Technika, 1943. — N. N. A gönci pálos kolostorrom. Technika, 1942. 162. kk. — Zsiray 
Lajos — Sch. Pusztai Ilona: A salföldi Mária Magdolnáról elnevezett pálos kolostor. 
Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 6. 1967. stb. 

19 Ádám Iván: Pálosaink építészeti emlékei i. m. 
20 Gergelyffy András: Palota és Castrum Palota . Magyar műemlékvédelem 1967—1968. 

B p . 1970. 1 2 5 - 1 4 7 . 
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Nem találunk azonban hazai építé-
szeti anyagunkban közvetlen analó-
giát a belső támpilléres oldalkápolnás 
templomhajó kialakítására. Vizsgáljuk 
meg tehát röviden e szerkezet eredetét 
és európai mintaképeit. 

A támpillérek közti tér kápolnává 
alakítása Franciaországban jelenik 
meg. A szentélyt körülvevő kápolna-
koszorú folytatásaként a hajóban 
kialakított kápolnasort a párizsi Notre 
Dame templomban alkalmazták elő-
ször 1270 után. E példát azután átve-
szik a nagy francia katedrálisok, Tours, 
Clermont-Ferrand, Toulouse, Limoges 
stb. E háromhajós, szentélykörüljárós 
kápolnakoszorús, oldalkápolnás temp-
lomok a klasszikus bazilikasémát tük-
rözik, a kápolnáknak a téralkotás 
szempontjából kevés szerep jut, gya-
korlati hasznosságuk az elsődleges.21 

Ez a rendszer jelenik meg a német 
későgótikában. Hans Stetthaimer 
1392-ben kezdett landshuti St. Martin 
temploma az első példa, majd elterjed 
egész Németországban. (St. Martin in 
Arnberg, 1421. München, Frauen-
kirche, 1468 stb.)22 

A dél-francia Languedoc területen 
azonban a XI I I . század végén a helyi 
hagyományok továbbélése révén a 
szerkezet egy ú j , a terület sa já t jaként 
számontartot t templomtípust hoz lét-
re, az egyhajós oldalkápolnás rend-
szert. A templomok legtöbb esetben 
poligonális szentélyzáródásúak. 

L. Schürenberg, aki a kérdést részletesen elemzi, három t ípust különböztet 
meg az oldalkápolnák magassága alapján: 
1. Bazilikális rendszer, ez a X I I . századi ciszter építészetből fejlődik ki. 2. Csar-
nokos elrendezés, ez csak Albiban található meg. 3. Pszeudo-bazilikális rend-
szer, ez esetben a kápolnák magassága a főhajó boltozatának pillérfejezetéig 
nyúlik fel. 

A templomtípus legjellegzetesebb példái a St. Vincent és St. Michel templo-
mok Ville Basse-ban, Carcassonban, melyek a XII I -XIV. század fordulóján 
épültek, valamint a domonkos és karmelita templom Perpignanban, mindkettő 
a XIV. század elején épült. 

17. A csatkai rk. templom 
oldalkápolnáinak át járói . 

Foto: Mihalik Tamás 

21 Dehio, G. —Bezold, G. von: Die kirchliche Baukunst des Abendlandes, I I . Stuttgart , . 
1898. 

22 Dehio, G.: Der spätgotische Kirchenbau in Oberdeutschland. Leipzig, 1922. 
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Az említett területen kívül csak a bazilikális elrendezés terjed el Dél-Francia-
ország többi részén, főleg Avignonban és közvetlen közelében találunk rá pél-
dákat. Az átvétel a francia pápák, elsősorban V. Kelemen pápa bordeaux-i püs-
pök ösztönzésére történik, és összefügg a koldulórendek Avignonba való telepí-
tésével. Ez t a rendszert mu ta t j a az avignoni domonkosrendi (1336), a ferences 
(XIV. század első fele), az ágostonrendi (1345) és a karmelita templom (1316— 
1334), valamint a Villeneuve-les-Avignon-i Notre Dame templom (1322—62), 
mely a nyolcszög öt oldalával záródó szentélymegoldást muta t ja stb.23 

Az alaprajz elterjedése e területen kívül igen kismértékű, csak elszigetelt pél-
dákban jelentkezik. Érdekes azonban, hogy a XIV. század közepén Katalániá-
ban is megjelenik az Anjou grófok közvetítésével (pl. Barcelona, ferences temp-
lom).24 

Mint lá t tuk tehát, az egyhajós, oldalkápolnás templomrendszer egy elszige-
telt provinciában alakul ki, és a pápák közvetítésével jut el Provence-ba, első-
sorban Avignonba, és i t t fennmarad a későgótika időszakáig. 

Feltételezzük tehát, hogy miután az alaprajz templomaink építése idején, 
a XIV. században dél-francia területre korlátozódott, innen történt az átvétel 
is. A felsorolt példák azt igazolják, hogy a típus elterjedése az 1330-as években 
történt meg, ez a mi templomainkat is inkább az 1350-es évekre datál ja . 

Felmerül végül a kérdés, milyen építőcsoport, milyen közvetítéssel hozta 
Magyarországra ezt avisszonylagritka szerkezeti megoldást. Az átvétel történ-
hetett a pápai udvar művészeti és kulturális hatásának kisugárzása révén, de 
közvetíthetett az Anjou család is, mint ezt a spanyol példánál is lá t tuk. Közve-
t í thetet t I I . Miklós győri püspök és Kon t Miklós nádor is, akik az építkezések 
közvetlen mecénásai voltak. 

Az a tény, hogy mindkét templom a pálos rend számárakészült , lehetségessé 
tenné egy rendi építőpáholy közreműködését. Arra, hogy a rendnek építőmeste-
rei, festői, üvegfestői voltak, több adatunk utal a középkorban.25 A rendi építő-
csoport „kézjegyének", jellegzetes díszítő elemeinek hiánya, valamint az a tény, 
hogy a két templomon kívül — tudomásunk szerint — ezt az alaprajzi rendszert 
másutt nem alkalmazták, kétségessé teszi, hogy valóban rendi építkezésről van 
szó. Emellett nem a Franciaországgal kapcsolatban álló rendek egyike, hanem 
a magyar eredetű pálos szerzetesrend alkalmazza. Ezér t inkább az építtetők 
szerepére gondolunk. 

Miklós győri püspökről elég kevés ada tunk van, valószínű azonban, hogy a 
Csák nemzetségből való Héder családhoz tartozott , így a Németújvári családon 
keresztül atyafiságban volt a Kontokkal.26 Nem elképzelhetetlen, hogy Miklós 
püspök, a főpap, közvetlen kapcsolatban állt a pápai udvarral, s így az ő révén 
került az építőcsoport Magyarországra. 

Kont Miklós alakja plasztikusan domborodik ki az adatok tükrében. Korá-
nak egyik legjelentősebb karrierjét fu to t t a be. Édesapja, Tóth Lőrinc, Róbert 
Károly zászlótartója volt, s elsősorban hadi tettekben tün te t t e ki magát . Fia, 
Kont Miklós Nagy Lajos egyik vezető államférfija, művelt , több nyelven beszé-
lő udvaronc volt, 1345-től pohárnok, pozsonyi főispán, erdélyi vajda , majd 

23 Schürenberg, L.: Die kirchliche Baukunst in Frankreich. Berlin, 1934. 
24 Durliat, M.: L'art Catalan. Pa r i s -Grenob le , 1963. 202. kk. 
25 Ádám Iván: Pálosaink építészeti emlékei, i. m. 
26 Pór Antal: I I . Miklós 1303—1336. győri püspök melv nemzetségből való volt. 

Századok, 1897. 
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1356—67-ig az ország nádora. Hirét a nápolyi hadjáratokban mint kiváló diplo-
mata és hadvezér szerezte: 1347-től mindkét nápolyi hadjáraton részt vett.27 

Nincs adatunk arról, hogy követségben járt volna Avignonban. Nagy Lajos ud-
varát azonban olyan szoros kapcsolatok fűzték Dél-Franciaországhoz, hogy 
könnyen elképzelhetőnek tar t juk egy francia építőmester vagy csoport közre-
működését Kont Miklós építkezésein. A várpalotai korai palotaszárny építészeti 
és freskóanyaga erősen franciás ízű hatásokat mutat, és az új kutatások Kont 
Miklós idejére teszik a palotaépítkezés kezdeteit.28 

A két templom vizsgálatából kitűnik, hogy az építőmesterek a hazai szerze-
tesrendi építészet legáltalánosabb, legelterjedtebb elemeit egy új, hazánkban 
nem otthonos szerkezeti elemmel egyesítették. Ki lehetett az építőmester — az 
általunk ismert emlékanyag és oklevél anyag töredékessége miatt e kérdésre 
csak feltételezéssel válaszolhatunk. Véleményünk szerint olyan francia, vagy 
franciás iskolázottságú mester vagy műhely működött közre, kiknek elsőrendű 
feladata nem templomépítkezés vagy legalábbis nem kisméretű szerzetesrendi 
templomok építése volt. így a megbízatásnál a hazánkban legelterjedtebb sé-
mákat követték, kibővítve a hagyományos elemeket egy olyan, általuk jól is-
mert szerkezeti megoldással, melynek alkalmazása több szempontból is igen 
hatásos volt. A támpillérek közti tér bevonása a templomba a kápolnák, így az 
oltárok számának emelése mellett annak térhatását, monumentalitását is fokoz-
ta. Ugyanakkor a csatkai és tüskevári objektumok szerény mérete késztette az 
építészt arra, hogy ne az előképek által használt bazilikális megoldást, hanem a 
méretekből önként adódó formát alkalmazza. 

Természetesen a tüskevári romterület, a csatkai kolostor és kripta feltárása, 
a széthordott faragott kövek összegyűjtése és elmezése finomíthatja majd e kér-
désről alkotott képünket. 

27 Pór Antal: Tóth Lőrinc, a királyi tárnokok és zászlótartók mestere. Századok, 1891, 
valamint Pór Antal: A négy Miklós, Századok, 1902. 

28 Gergelyffy András: A várpalotai vár építési korszakai. I. A Veszprém Megyei Múzeu-
mok Közleményei 6. 1967. 259 -274 . 1. 
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SZMODISNÉ ESZLÁRY ÉVA: 

AZ ESZTERGOMI VÁRKÁPOLNA TRECENTO 
FALKÉPEIVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKHEZ 

A hazánkban működő itáliai mesterek fennmaradt alkotásainak sorában elő-
kelő helyet foglal el az esztergomi vár kápolnájának trecento falkép díszítése. 
Töredékes voltában is nagyhatású, akár kvalitását, akár rekonstruálható iko-
nográfiái programját tekintjük. Szépsége és jó művészi színvonala a legutóbbi 
restaurálás után még határozottabban mutatkozik meg.1 

A falképek feltárása és első meghatározása Gerevich Tibor nevéhez fűződik.2 

A részben in situ, részben pedig töredékeken tanulmányozható anyag sokáig 
nem képezte módszeres feldolgozás tárgyát. Prokopp Mária érdeme a jelentős 
együttes első rendszerező igényű publikálása, ikonográfiái programjának tisz-

és rekonstruálása, végül stiláris problémáinak vizsgálata.3 

Az esztergomi trecento falképek problematikájával a magyarországi falkép-
festészet egy nagyobb korszakát összefoglaló munkánk során kerültünk szembe. 
A falképeket az itáliai művészettel és a történelmi Magyarország falképfesté-
szetével való kapcsolatukban vizsgálva néhány olyan összefüggést véltünk fel-
ismerni, mely talán új, eddig még figyelembe nem vett szempontokból világítja 
meg a falképek eredetének és hazai hatásának kérdését. 

Az itáliai trecento falképfestés módszeres vizsgálata során egyre határozot-
tabbá vált bennünk az a felismerés, hogy az esztergomi várkápolna beomlott 
boltozatát, melynek rekonstrukcióját egyrészt az ásatások folyamán előkerült 
borda-töredékek segítségével, nagyobb részben pedig a helyreállítás korának 
építőanyagával oldották meg,4 s melyen most helyenként kék falfestmény töre-
dékek helyezkednek el, (18. kép.) valamikor figurális és dekoratív festés borí-
totta. Ez a trecento korszakból származó festett boltozat ikonográfiailag szoro-
san kapcsolódhatott a kápolna egészének tematikájához. 

1 Illés János: Az esztergomi királyi kápolna falképeinek helyreállitása. Magyar 
Műemlékvédelem. 1969—1970. Budapest. 1972. 225 — 244. o. 

2 1934-ben indult meg a feltárás és helyreállítás. A trecento falképek első meghatározása 
Gerevich Tibor: Magyarország románkori emlékei. Budapest. 1938. 95. o., 138 —139. 
jegyzet. 

3 Prokopp Mária: Az esztergomi várkápolna XIV. századi falképeinek ikonográfiái 
vizsgálata. Komárommegyei Múzeumok Évkönyve. I . 1968. Tata . 221 — 231. o.; Prokopp 
Mária: Az esztergomi várkápolna XIV. századi freskói. Művészettörténeti Értesítő. 
1966. 2. sz. 73 — 88. o.; M. Prokopp: Pi t ture murali del X I V secolo nella cappella del 
castello di Esztergom. I . Problemi iconografici. Acta Históriáé Artium. Tomus X I I I , 
1967. Budapest . 273 — 312.; M. Prokopp: La questione dell 'attribuzione degli affreschi 
treeenteschi nella capella del Castello di Esztergom. Actes du X X II Congrés Internatio-
nal d 'Histoire de l 'Art. Budapest . 1969. Tome I . Budapest. 1972. 583— 586. o.; M. Prokopp 
Pi t ture murali del XIV secolo nella cappella del castello di Esztergom. I I . Problemi dello 
stile. Acta Históriáé Artium. Tomus X V I I I . Fasc. 3—4. Budapest . 1972. 169 — 192. o. 

4 Gerevich Tibor: i. m. X I I . tábla. 
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18. Az esztegomi várkápolna rekonstruált boltozata. 

A mai kék festésnyomoknak csak egyetlen része került véleményünk szerint 
közel eredeti helyére, az a kétoldalt dekoratív szegélydísszel ellátott kék töre-
dék, mely az ásatások idején készült egyik dokumentációs fotón is felismerhető. 
(19. kép.) A fényképen még a törmelék közt fekve látható ez az összetartozó 
mennyezet-darab, mely az egyik boltszakasz széléről való. A két oldalát szegé-
lyező díszítés valószínűsíti azt a helyet, melyet az valamikor a mennyezeten 
elfoglalt. A többi ornamentum-töredék és kék falfestés-töredék azonban — véle-
ményünk szerint — nincs az eredeti helyén, elhelyezésük csupán rekonstrukciós 
kísérletnek tekinthető a fennmaradt töredékek segítségével. A régebbi fényké-
pek határozottan mutat ják ezeknek a falfestmény-töredékeknek csupán esetle-
ges elhelyezését. (18. kép.) Az ásatási dokumentációból ismert — a fentiekben 
már embtett — összetartozó festett mennyezettöredék (19. kép.) sem teljesen 
eredeti formájában került fel az újjáépített boltívre, hanem egyrészt belső sze-
gélydíszét megnövelték és a belső oldalon a kék festés szintjét is magasabbra 

316 



19. Az esztergomi várkápolna boltozatáról való festmőnytöredék. 
(A feltárás idején készült felvétel) 

emelték — (ezt világosan mutatja, hogy a mennyezeten már a belső íven is két 
kör alakú motívum szerepel a szegélydíszítésben) — másrészt a szegély díszít és 
közötti részt kiszélesítve a falfestmény-töredéket a boltszakasz szélesedő részére 
helyezték. Az ásatási dokumentum-felvétel világosan mutatja, hogy az eredeti 
falfestmény-töredék a boltív alsó szögletében helyezkedett el. (19. kép.) 
A mennyezetfestmény-darab tehát a restaurálás folymán széltében és hosszában 
egyaránt megnövekedett és ezáltal feljebb került eredeti helyénél.5 Ezenkívül 
ötletszerűen mellé helyeztek két kék festés-töredéket is. 

5 A falfestmény töredéknek eredeti helyén történő elhelyezésére valószínűleg azért 
nem került sor, mer t a boltozat bordázata és a függőleges falsík közötti boltozatszeglet 
kedvezőtlen körülményeket nyú j to t t a festmény-töredék felhelyezéséhez. 
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Így vált hagyománnyá az a felfogás, mely az esztergomi várkápolna meny-
nyezetét csupán csillagokkal díszített, tematikamentes kék mennyezetnek tek-
kinti. 

Amennyiben az ásatási dokumentációs fényképről ismert töredéket nem a 
jelenlegi, hanem az eredeti alakjában tekintjük, s a mennyezeten elhelyezett 
többi festés-töredék helyét csupán esetlegesnek vesszük, akkor bízvást feltéte-
lezhető, hogy a kápolnában egy jelentős figurális dísszel is ellátott mennyezet 
volt valamikor, mely ikonográfiailag kapcsolódott a többi, egységes ikonográfiái 
együttest képező falképhez.6 

A történelmi Magyarország területén a gömöri XIV. századi falképfestészet 
körében — mely egyébként is gazdag tárháza a művészettörténészek által meg-
oldásra váró problémáknak — érdekes jelenségre lettünk figyelmesek. 

Ebben a korszakban Gömör művészetének különös jelentősége van. Egyrészt 
sajátos jellege, másrészt számos irányból származó ihletettsége adja neki ezt a 
különös hangsúlyt. Megfigyelésünk szerint ezen a vidéken feltűnő a fennmaradt 
anyagban négy alkalommal is előforduló jelenség, a latin egyházatyáknak és az 
evangélista-szimbólumoknak, helyenként ezekkel együtt az evangélistáknak 
ábrázolása monumentális igényű díszes mennyezetdekorációban. Erre az érde-
kes tényre Prokopp Mária is felfigyelt, s a téma jelentkezését a korszak itáliai 
műveltségével lépést tartó egyházi embereknek, a helyi programkészítőknek 
tulajdonította.7 A négy latin egyházatya tisztelete ugyanis VIII. Bonifác 1298. 
évi bulláját követően, a XIV. században Itáliából kiindulva megerősödött, s 
megjelent a négy evangélistával való együttes ábrázolásuk. A bolognai egyetem 
az egyházatyák tiszteletének előmozdítója volt.8 Véleményünk szerint azonban 
a téma Gömörben való elterjedésével kapcsolatban sokkal inkább valamely 
viszonylag közeli kultúrcentrum jelentős és a korban ismert műalkotásának ha-
tására kell gondolnunk. Erre enged következtetni a gömöri alkotások formai 
ünnepélyessége és — provinciális karakterük ellenére — italianizáló nagyvona-
lúsága is, Rimabrezó (20. kép.), Rákos (21. kép.), Gecefalva vagy Hizsnyó ese-
tében egyaránt.9 

Feltételezésünk szerint az esztergomi várkápolna trecento mennyezetdekorá-
ciójának tárgya lehetett ez a téma, s az esztergomi központ hatására kerül át a 
XIV. századi gömöri falképfestészetbe. A közvetítésben lehetséges, hogy Rozs-
nyó, mint esztergomi érseki birtok is szerepet játszott. Rozsnyón azonban saj-
nos ebből a korszakból nem maradtak fenn falképek.10 A rimabrezói mennyezet 

6 Az esztergomi Vármúzeum raktárában elhelyezett nagy mennyiségű falfestmény-
töredék között megfigyelhettük, hogy viszonylag igen kevés a kék festésnyomot muta tó . 
A Prokopp Mária által tárgyalt töredékeken kívül azonban ikonográfiailag ezek már nem 
meghatározhatók. Feltételezhető, hogy ezek a nem kékszínű töredékek részben a mennye-
zetről is származnak. 

' Prokopp Mária: Gömöri falképek a 14. században. Művészettörténeti Értesítő. 
1969. X V I I I . évf. 2. sz. 141. o.; Meg kell említenünk, hogy Prokopp még Oehtinát is 
említi ebből a körből a téma előfordulásával kapcsolatban. 

8 Künstle , K.: Ikonographie der christlichen Kunst . I I . Freiburg i. B. 1928. 302. o.; 
Réau, L.: Iconographie de l 'art chrétien. Tome I I I . Paris. 1958. 388—390. 1.; Prokopp 
M.: i. m. i. h.; Lexikon der Christlichen Ikonographie. I I . 1970. Rom, Freiburg, Basel, 
Wien. 5 3 0 - 5 3 8 . 1. 

9 Gecelfalva és Hizsnyó falképei az Országos Műemlékfelügyelőség másolati anyagá-
ban tanulmányozhatók. Hizsnyó mennyezetdekorációjának fényképét lásd: V. Dvoíákova 
— P. M. Fodor—K. Stejskal: K vyvoji strédovéke nastenné malby v oblasti Gemerské 
a Malohontskó. Uméni 1958. Roen'ik VI. 336. o. 

10 Prokopp Mária: i. m. 136. o. 
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20. A rimabrezói (Rimavské Brezovo) rk. templom 14. századi festett boltozata 

(20. kép) ikonográfiailag nem jelent tiszta típust, ez is arra mutat, hogy a jelen-
tős kultúrcentrum hatására születtek meg és terjedtek — esetleg több közvetí-
tésen keresztül — a téma különböző változatai, s nem állt mindegyik mellett 
ikonográfiái programot adó egyházi személy. Rákoson (21. kép.) és Hizsnyón az 
egyházatyák mellett csak az evangélista-jelvények szerepelnek, azonban ezek-
nek ikonográfiái értelme így is teljes.11 

Az itáliai XIV. századi festett mennyezeteket vizsgálva a rimini festőiskola 
körén belül e témának több megjelenését ismerjük. Ezeken a falképeken az egy-
házatyák, evangélisták és evangélista-szimbólumok együtt szerepelnek.12 Való-
színűnek tart juk, hogy az esztergomi várkápolna mennyezetén is inkább ez a 
teljes ábrázolás került megjelenítésre. Amennyiben azonban csak evangélista-
jelvények helyettesítették volna az evangélistákat, az ikonográfiái tartalom 
— mint ezt már Rákossal és Hizsnyóval kapcsolatban említettük — így is teljes 
volt.13 

Az egyházatyák, evangélisták és evangélista-szimbólumok ábrázolása szer-
vesen kapcsolódik a Krisztust és a Megváltást bemutató ós a Máriát dogmati-
kus-spekulatív értelemben is ábrázoló esztergomi gondolatkörhöz.14 A „Mária 

11 Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte. S tu t tgar t . 1970. 548. o. 64 — 65. 
Lieferung. 

12 Carlo Volpe: La P i t tu ra Riminese del Trecento. 1965. Milano. 112—115. kép., 215. 
kép és 274 -276 . kép. 

13 Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, i. h. 
14 Lexikon der Christlichen Ikonographie. I I . i. h. 
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koronázása" téma az egyházatyák és evangélisták ikonográfiájához kapcsoló-
dik.15 Esztergomban e jelenet fennmaradt töredékét az egyik oldalfal felső me-
zőjében helyezték el a rekonstrukción,16 igen helyesen, közvetlenül az egykor 
— véleményünk szerint egyházatyákat, evangélistákat és evangélista-jelvé-
nyeket megjelenítő mennyezet alatt. Ravennában a Santa Maria in Porto fuori 
templomban is ilyen elhelyezésben került ábrázolásra egymás közelében ez a 
két összefüggő téma.17 

A Majestas Domini ábrázolást a korai középkorra visszanyúló hagyomány 
fűzi össze az evangélisták és evangélista-szimbólumok megjelenítésével.18 Rima-
brezón közvetlenül rákerül az egyházatyákat, evangélistákat és evangélista-
szimbólumokat bemutató mennyezetre (20. kép), ezenkívül Rákoson és Hizs-
nyón is megtalálható. Esztergomban pedig a kápolna egyik kitűnő kvalitású 
töredéke Majestas Domini ábrázolás.19 

Érdemes végezetül újra megemlítenünk, hogy a rimini festészet körében há-
romszor fordul elő díszesen festett, ünnepélyes szépségű mennyezeten a négy 
egyházatya, a négy evangélista és az evengélista-szimbólumok ábrázolása.20 

Nem tudnánk a kor más itáliai festészeti körében a témának festett mennyeze-
ten való előfordulására ennyi és ilyen kiváló példát előhozni. Az assisi Volta dei 
Dottori hatását idézi velük kapcsolatban a szakirodalom.21 

Felvetődhet a kérdés, nem lehet-e az esztergomi várkápolna egyik jelentős 
mesterét Rimini festészetének köréből származtatni? Nem olyan körből való-e, 
ahol e téma díszes mennyezeten történt ábrázolásának több szép példája ismert 
volt? 

A rimini festőiskola alkotásai a megrendelő magyar érsek előtt akár az István 
király által alapított ravennai zarándokházban megfordult jelentősebb hazai 
személyiségek,22 akár a bolognai magyar egyetemi kapcsolatok révén ismertté 
válhattak. 

Az esztergomi kápolna trecento falképeivel kapcsolatban egyetértünk azzal 
a felfogással, mely több mestert is feltételez.23 Hiszen a kvalitásbeli különbségek 
nyilvánvalóak. A négykaréjos keretben, eredeti elhelyezésben fennmaradt, 
klasszikus vonalvezetésű köpenyben ábrázolt apostol-mellképek dekoratív szép-

15 I . m. i. h.: A „Mária koronázása" téma evangélista-szimbólumokkal kapcsolatos 
megjelenéséről 1.: Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte. 537. 1. 64 — 65 Lieferung. 

16 Piokopp Mária: Az esztergomi várkápolna XIV. századi freskói. Művészettöténeti 
Értesítő. 1966. 2. sz. 26. kép.; M. Prokopp: Pi t ture murali del X I V seeolo nella cappella 
del castello di Esztergom. I . Problemi iconografici. Acta Históriáé Artium. X I I I . 1967. 
310. o. 

17 Carlo Volpe: i. m. 215 és 216. kép. 
18 Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte. Stut tgar t 1970. 534—535. o. 64 — 65. 

Lieferung. 
19 Prokopp M.: Az esztergomi várkápolna XIV. századi freskói. Művészettörténeti 

Értesítő. 1966. 2. sz. 3. és 4. kép; M. Prokopp: Pi t ture murali del X I V seeolo nella cappella 
del castello di Esztergom. Problemi iconografici. Acta Históriáé Artium X I I I . 1967. 14. 
kép. 

20 Lásd a 12. jegyzetet. 
21 Robert Oertel: Die Frühzeit der italienischen Malerei. S tut tgar t , Berlin, Köln, Mainz. 

1966. 197. o. 
22 Mario Mazzotti: Ravenna e l'Ungheria.: dai tituli classiarii alla fondazione dell 'abbazia 

di S. Pietro in Vincoli. Es t ra t to da „Corsi di cultura sull 'arte ravennate e bizant ina." 
Ravenna. 1969. Faenza. 3 0 6 - 3 1 0 . o. 

23 A magyarországi művészet története. I I I . javítot t kiadás. Budapest. 1969. 169. o. 
(Gerevich László). 
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ségű kifejező arcukkal és gyengéd kezeikkel nem idegenek sem ünnepélyes össz-
hatásukban, sem egyes részleteikben a rimini trecento festészettől. Különösen 
most, legutóbbi restaurálásuk után tűnnek elő ilyen jellegű kvalitásaik.24 

Amennyiben feltételezéseink helytállóak, nemcsak az esztergomi várkápolna 
itáliai stíluskapcsolatainak elemzését kísérelhetnénk meg ú j szemszögből nézve, 
hanem kulcsot kaphatnánk a történelmi Magyarország művészetében oly jelen-
tős gömöri falképfestészet többször tárgyalt, de részleteiben még nem eléggé 
elemzett esztergomi kapcsolatainak megoldásához.25 

24 Illés János: i. m. 
25 V. Dvofakova — Pavel M. Fodor —K. Stejskal: K v5rvoji stredoveke nastenné malby 

v oblasti Gemerskó a Malohontske. Uméni. Rocnik VI . Praha. 1958. 325 — 363. o. Sur 
l 'óvolution de la peinture murale du moyen age dans la région de Goemoer et de Malohont. 
423. o.; Prokopp Mária: Gömöri falképek a XIV. században. Művészettörténeti Értesítő. 
1969. XVII I . évf. 2. 139. o.; A magyarországi művészet története. Budapest . 1970. 133. o. 
{Gerevich László.) 
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PROKOPP MÁRIA : 

ARCHITEKTÜRA-ÁBRÁZOLÁS A KÖZÉPKORI 
MAGYARORSZÁG NÉHÁNY GÖTIKUS FALKÉPEN 

A romanika sematikusan leegyszerűsített, a síkban kiterített, jelzésszerű 
architektúra-ábrázolása után a háromdimenziós tér érzékeltetésére irányuló 
első határozott törekvésekkel a XIII—XIV. századi itáliai művészetben találko-
zunk. Jól ismertek e fejlődés főbb állomásai; Róma — főképpen Cavallini művé-
szete —, Assisi, ahol Cimabue, az Izsák-mester és a Szt. Ferenc sorozat mestere 
jelzik a római és firenzei törekvések első szintézisét, majd Giotto és végül Am-
brogio Lorenzetti művészete, ahol az egy-fókuszpontú, centrális perspektíva elő-
ször jelentkezik.1 Nem hagyható figyelmen kívül azonban Lucca, Pisa és Siena, 
a XIII . század gazdag kereskedő városainak művészete sem, amely a bizánci 
hagyományok felhasználásával széles hatósugarú festőiskolákat alakított ki. 
A festett kereszteket kísérő passióképek vagy az egyes szentek életét bemutató 
képsorok gazdag építészeti környezetben jelennek meg. Ezekre az ábrázolások-
ra a képsíkkal párhuzamosan elhelyezett, dekoratív hatású, zárt, tömbszerű 
épületkülsők, valamint karcsú oszlopokon nyugvó kupolás-loggiás belső terek 
jellemzőek. 

A középkori Magyarország szórványosan fennmaradt falfestészeti emlékei 
közül az itáliai duecentonak az utóbbiakban jellemzett előadásmódját követi a 
szepesdaróci templom Angyali üdvözlet-ábrázolása (22. kép.) A kép szerkeze-
te, az alakok monumentális igényű megfogalmazása és a háttér dekoratív rész-
letekben gazdag architektúra-ábrázolása a duecento italo-bizánci formanyelvé-
nek szép közép-európai példája. A síkszerűen ábrázolt főszereplők, Mária és az 
angyal mögött megjelenő architektúra csupán utalni kíván a templomra, a jeru-
zsálemi templomra, de nem mint konkrét épületre, hanem inkább mint elvont, 
gondolati tartalomra. Mesterünk tehát a templom külső képének legáltaláno-
sabb és legjellemzőbb jegyeit — a kaput, a mérműves díszítésű rozettát, a cse-
réptetővel fedett tetőzetet és a négyezeti kupolát — sajátos módon, a kép szer-
kezeti felépítésének belső törvényszerűségei szerint egyesíti. Az architektúra 
térbeli kiterjedését csak két részlet, a kapunyílás és a karcsú oszlopokon nyugvó 
kupola ábrázolásánál jelzi mesterünk, a duecento toszkán gyakorlata szerint. 
A szepesdaróci angyali üdvözlet architektúra-ábrázolása a kompozíció függőle-
ges szimmetria-tengelyét képezi. E tengely két oldalán, mint az egyenlő szárú 

1 G. J . Kern: Die Anfänge der zentral-perspektivischen Konstrukt ion in der italieni-
schen Malerei des XIV. Jahrhunder t . (Mitteilungen des Kunsthistorischen Ins t i tu t s 
in Florenz. 1912.) G. J . Kern: Die Entwicklung der zentralperspektivischen Konstruk-
tion in der europäischen Malerei (Forschungen und Fortschritte 1937.) E. Panofsky: 
Die Perspektive als symbolische Form. (Vorträge der Bibliothek Warburg, 1924—25.) 
D. Gioseffi: Perspectiva artificialis per la storia della prospettiva. Trieste, 1957. J . 
White: The Birth and Rebirth of Pietorical Space. London, 1957. 
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22. Szepesdaróc, (Spiäske Dravce) Angyali üdvözlet 
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háromszög két befogója, kap helyet a két főszereplő. E két alak között, a háttér 
kapunyílásában a földön ülő alvó szolgálólány jelenik meg. A merész rövidü-
lésben, plasztikusan ábrázolt figura már nem a duecentot, hanem a trecento 
stílusát idézi. Önkéntelenül is Giotto és a Cecilia mester szobrászi alakjai jutnak 
eszünkbe. A két és három dimenzióban ábrázolt részletek, — amelyek jól mutat-
ják, hogy képünk két stíluskorszak határán, a XIV. század elején készült, — 
a mester jeles tehetsége révén, nem bont ják meg a kompozíció egységét, hanem 
azzal teljes összhangban a gondolati tartalom mélyebb, összetettebb ábrázolá-
sára adnak lehetőséget. Jelzik, hogy a szolgálólány háromdimenziós reális vilá-
gától idegen, számára láthatatlan az előtér jelenése. 

Az itáliai trecento művészet új törekvései egész Európa képzőművészetére 
nagy hatással voltak a XIV. században. A francia gótikus festészetben is az itá-
liai trecento hatására jelennek meg az első perspektivikusan ábrázolt építészeti 
hátterek. Jean Pucelle miniatúrái e hatás legszebb korai példái az 1320-as évek-
ben. A Breviaire de Belleville (Paris, Bibi. Nat.) lapalji képei vagy Jeanne d'Ev-
reux hóráskönvvének miniatúrái közvetlen kapcsolatot mutatnak Duccio archi-
tektúra-ábrázolásaival. 

Közép-Európában az itáliai trecento hatásának legismertebb és legnagysza-
básúbb festészeti együttesei IV. Károly császár Csehországában maradtak fenn. 
I t t elsősorban a karlsteini vár Szt. Vencel és Ludmilla életét bemutató képsor-
ra gondolunk a „Nagy torony", a Szt. Kereszt kápolnához vezető lépcsőházban, 
aztán a prágai Emaus-kolostor kerengőjének egyes képeire, és nem utolsósorban 
az itáliai trecento háromdimenziós tér- és alakábrázolását követő miniatúrák és 
táblaképek gazdag sorára. E jeles csehországi műalkotások mellett, amelyek a 
XIV. század második felében készültek, nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy 
az Anjou-kori Magyarország művészete már korábban — a XIV. század első 
felében, és közvetlenebbül — nemcsak Avignonon keresztül - került kapcso-
latba az itáliai, pontosabban a toszkán trecento új művészi törekvéseivel. E kap-
csolat legjelentősebb, bár kevés számú, monumentális festészeti emlékei a nagy-
váradi székesegyház és az esztergomi várkápolna falképei. Mivel nagyobb össze-
függő kompozíciók itt nem maradtak fenn, architektúra-ábrázolásról nemigen 
beszélhetünk e művekkel kapcsolatban. Az esztergomi kápolna csúcsíves záró-
dású falsíkjait, vagyis azok figurális ábrázolásait keretező konzolsor erőteljes és 
nagyvonalú bemutatása, kitűnő perspektivikus rajza és a plasztikus hatást 
fokozó színezése azonban jól mutat ják a kora-trecento legjelesebb művészi tö-
rekvéseivel való közvetlen kapcsolatot.2 A feltámadás képen a nyitott szarkofág 
és a mögötte ferdén elhelyezett fedőlap monumentális igényű, perspektivikus 
ábrázolása megerősítik fenti megállapításainkat. 

Az egyházi és királyi központok középkori falfestészeti emlékei többnyire 
elpusztultak. A miniatúraművészet legszebb emlékei, elsősorban a Képes Kró-
nika ábrázolásai azonban fogalmat adnak a királyi udvar XIV. századi festésze-
ti kultúrájáról. Nem nehéz tehát felismernünk a vidéki városok műalkotásain 

- így a tanulmányunk tárgyát képező néhány kiragadott falképemléken is 
az Anjou-kori királyi udvar közvetett vagy közvetlen művészi kisugárzását. 
Elsőként a rimavölgyi királyi aranybányák nyomán kialakult városok - vi-
szonylag gazdagon képviselt falképegyütteseit említjük. Az architektúra-
ábrázolás szempontjából a rimabányai templom hajóját díszítő Szt. László 

2 Prokopp, Mária: Pi t ture murali del X I V secolo nella cappella del castello di Eszter-
gom. I I . Problemi dello stile, in: Acta Históriáé Artium X V I I I (1972.) 
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23. Rimabánya (Rimavska Bana), Szent László legenda, a cserhalmi ütközet 

legenda cserhalmi ütközet ábrázolása érdemel figyelmet (23. kép). Mesterünk 
művészi előadásmódja az itáliai trecento alkotásain iskolázott műhelygyakorlat 
átlagos, vidéki színvonalát képviseli. A kompozíció baloldalán, a heves, drámai 
összecsapás hátterében Nagyvárad sematikusan megfogalmazott városképét 
látjuk. Szt László seregével e városból indult el, és így e város lakói, főképpen az 
asszonyok és gyermekek nagy izgalommal tekintenek utána. A városkép az itá-
liai gótikus városokra jellemző elemekből tevődik össze: a hatalmas négyzetes 
lakótornyok, az enyhén lejtő nyeregtetők, és a kevés tagolású tömbszerű épü-
letek, amelyeket pártázatos városfal övez. Mesterünk a nagyobb rálátás kedvé-
ért, kissé felülnézetből ábrázolja a városfalat és az előtér két tornyát. Ez a két 
többszintes torony, amely összefogja és egyben keretezi a városképet, az itáliai 
trecento legáltalánosabb gyakorlatát követve, a képsíkkal párhuzamos elhelye-
zésben jelenik meg úgy, hogy a homlokzati fal mellett a vele derékszöget bezáró 
egyik oldalfal is látható rövidülésben ábrázolva. Ez az ábrázolásmód azonban 
képünkön nem következetes: a tornyok ferde síkban megjelenő oldalfalai külön-
böző szöget zárnak be a homlokzati fallal, az oldalnézetben látszó falsíkok hori-
zontálisai — a baloldali torony esetében — nem is tartanak össze, és végül a 
tornyokat lezáró pártázat teljesen frontálisan, azonos síkba kiterítve jelenik 
meg a perspektivikus ábrázolást figyelmen kívül hagyva. Mesterünk épületáb-
rázolásai tehát nem mértani szerkesztésen alapulnak, csupán felszínesen köve-
tik a trecento mesterek szigorúan felépített kompozícióit. A városképet össze-
fogó pártázatos városfal még a fenti módon sem törekszik térábrázolásra. A vá-
rosfalnak elsősorban kompozíciós szerepe van mind a városképi ábrázolás szű-
kebb egységén belül, mind az egész képet illetően. A balról jobbra haladó lendü-
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letes ívű városfal vonala a magyar 
sereg kiindulási pontját jelezve a vág-
tató lovasok sodrását fokozza a kép 
középpontja felé, és ezáltal szerves 
egységbe foglalja a baloldali városké-
pet a csatajelenettel. Mesterünk 
architektúra ábrázolása tehát, amely 
részleteiben és egészében egyaránt az 
itáliai trecento formakincséből merít, 
az ábrázolás gondolati tartalmának 
sokoldalúbb előadását segíti. 

Kvalitásosabb mesterek dolgoznak 
néhány évtizeddel később, a XV. szá-
zad elején, Csetneken. Csetnek városa 
az Anjou-korban gyorsan fejlődő Sajó 
menti vasbányák egyik központja. 
Földesurai a Csetnekiek, a királyi ud-
var gyakori tisztségviselői közé tartoz-
nak. A város háromhajós, nagyméretű 
gótikus temploma — középkori emlé-
keink közül — a legépebben őrizte meg 
freskódíszét. Vizsgálódásunk szem-
pontjából az északi mellékhajó Szt. 
Borbála ábrázolását emeljük ki (24. 
kép). Borbála a bányászok védőszent-
je, fontos helyet foglal el a bányavárosi 
templom festészeti díszében. Meste-
rünk, éppen a kiemelés érdekében, tág-

ranyitott városkapuba helyezi a szent nagyméretű alakját, aki kezében kis tor-
nyot, vagyis attr ibútumát tart ja . Ez a torony sarokra állítva, egyik élével for-
dul felénk, vagyis mindkét látható oldal ferdén, perspektivikus ábrázolásban, 
a képsíkkal szöget bezárva jelenik meg. Ezt a beállítást követi a pártázatos 
városfal, és a mögötte, a kép jobboldalán megjelenő azonos formai felépítésű 
torony, valamint a kétoldalt lévő monumentális igényű épületek is. Ez az ábrá-
zolási forma a fentiekben bemutatott rimabányai gyakorlatnál fejlettebb meg-
oldást mutat , mivel a tér mélyebb és meggyőzőbb érzékeltetésére ad lehetősé-
get. A festői tér ily módon való ábrázolása ugyancsak az itáliai trecento gyakor-
latából származik, és legszebb korai példáit az assisi S. Francesco felső templo-
mának Szt. Ferenc képein láthatjuk. A csetneki Borbála kép épületábrázolásai 
erőteljesebbek és monumentálisabbak, mint a rimabányaiak, a tornyok oldal-
falait az egyes szinteken a több kis nyílás helyett, csak egy-egy nagyobb ablak-
nyílás tagolja, a tornyokat koronázó pártázatos párkányok plasztikusabbak, 
a városfalak is tömegesebbek, és a többszörösen megtört vonalú, rövidülésben 
ábrázolt bemutatásuk nyomatékosan hangsúlyozza az ábrázolás térbeliségét. 
Mesterünk előadásmódja drámaibb, szobrászibb, vonalvezetése határozottabb 
és nagyvonalúbb, mint a rimabányai. Az architektúra-ábrázolás szerepe is kü-
lönböző a két képen. I t t ugyanis a városkép Borbála reprezentatív ábrázolását 
méltóképpen hangsúlyozó gazdag környezet, tulajdonképpen felnagyított és 
kibővített attributum, és nem egy cselekmény hátterét képező, alárendelt jelle-
gű ábrázolás. A csetneki és rimabányai mestert a fentiekben jelzett kvalitás és 

24. Csetnek, (Stitnik), Szent Borbála 
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25. Csatnek, Példabeszéd a talentumokról 

temperamentumbeli különbségeken kívül, néhány évtizednyi időbeli távolság 
is elválasztja egymástól, vagyis a Borbála kép a XIV. század legvégén, 1400 
körül készülhetett. 

A csetneki templom déli hajójában a talentumokról szóló elbeszélés jelenetei 
(25. kép) ugyancsak Zsigmond-kori mester alkotásai, aki azonban más művésze-
t i forrásokból táplálkozik. Kompozíciói nem ölelnek fel olyan mély teret, mint 
a Borbála kép. Az egyszínű háttér előtt, a képsíkkal párhuzamosan elhelyezett 
egy-egy épület csak jelezni kívánja a távozó földesúr hatalmát és gazdagságát, 
A szűkszavúan, de igen dekoratívan megmintázott többszintes épületek formái 
— a fenti példákhoz hasonlóan — az itáliai trecento sajátjai. Az épületek leg-
hangsúlyozottabb része az enyhén lejtő tetőzetig felnyúló és erőteljes kontúrral 
kiemelt kapunyílás, amely előtt állva osztja ki a gazda a talentumokat, és ahon-
nan lován ülve ünnepélyesen távozik. A perspektivikus ábrázolás kérdései nem 
foglalkoztatják mesterünket, de ennek ellenére számos jelét adja, hogy ismeri 
a kortárs toszkán, főképpen firenzei kora-quattrocento művészetet. Erre utal a 
zárt képszerkesztés, a távozó úr lovas-condottiere-re emlékeztető alakja, és nem 
utolsó sorban a szereplők ruházata. 

Végül szeretnék megemlékezni a középkori Magyarország gótikus festészeté-
ben — az itáliai trecento mellett — oly jelentős nyugat-európai (francia, né-
met, cseh) művészeti hatások alatt készült művek architektúra-ábrázolásairól 
is. E vonatkozásokban a lőcsei Szt. Jakab templom freskósorozatait tar t juk a 
legjelentősebbeknek. Az irgalmasság cselekedeteit bemutató képek mozgalmas 
és térben komponált jelenetei messzefutó városképek előtt játszódnak (26. kép). 
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26. Lőcse (Levoca), Szent J a k a b templom, Az irgalmasság cselekedetei 

A meredek vonalú háztetők és a templomszentély magas, keskeny, mérműves 
ablakai az itáliai városképpel szemben, az Alpokon túli gótikus építészet jellem-
zői. Mesterünk a XIV. század végi cseh festészet hatása alatt állt. Kompoziciói 
közvetlenül a Vencel-kéziratokhoz kapcsolódnak, amint erre az újabb cseh iro-
dalom rámutatott .3 Az egyes jelenetek sokszínű városképi hátterei kitűnő kom-
pozíciós egységben jelennek meg az előtér változatos cselekményeivel. Jóllehet, 
az épületek nem szerves részei a cselekménynek, inkább csak a színteret jelzik, 
tartalmi vonatkozásban azonban szoros kapcsolatban állnak velük. így pl. a 
temetést nagyméretű gótikus templom előtt végzik, a fogolylátogatás a város-
falon kívül történik, a mezítelen felruházása, a szomjazó és éhező megvendége-
lése, s a vándor befogadása a városfalon belül, a város utcáin játszódik. Épület-
belső ábrázolásával csak az utolsó képen, a beteglátogatás jelenetén találko-
zunk. Ez az egyetlen kép a sorozatban, ahol az építészeti ábrázolás nemcsak 
távoli háttér, hanem közvetlen környezet is. A belső térben való ábrázolás több 
újszerű problémát vet fel, amelyet mesterünk bátortalanul kezel. A Dorottya-
legenda mestere — ugyancsak a lőcsei Szt. Jakab templomban — közelebb hoz-
za, sőt egyesíti a cselekményt az építészeti környezettel, de ezek az architektúra-
ábrázolások inkább kulisszaszerűek, a festőt — fenti társával ellentétben — 
kevésbé foglalkoztatják a proporció és a távlattan kérdései. 

A középkori Magyarország falfestészetének emlékanyagából kiragadott né-
hány fenti példa — e rövid tanulmány szűkszavú elemzései alapján is arra 
a megállapításra vezet, hogy az Anjou-kori Magyarország központjaiban és a 
központok befolyása alatt készült festészeti alkotások, az építészeti ábrázo-
lásokat illetően is, főképpen az itáliai trecento gyakorlatát követik. A kisszá-
mú hazai emlékanyagban is nyomon követhet jük a trecento festészet térábrá-
zolásának fejlődését az épületek teljes frontális elhelyezésétől kezdve a külön-
böző oldalnézetű ábrázolásokon keresztül a tér minél mélyebb és minél való-
szerűbb érzékeltetéséig. 

3 J . Krása: Levocské morality, (in: Zo staräich vytvarnych dejín Slovenska, Brat is lava 
1965. 245-264.) 
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Z. LUKÁCS ZSUZSA : 

KOLOZSVÁRI TAMÁS PASSIO-SOROZATÁNAK 
BURGUNDIÁI KAPCSOLATAI 

„Először rendszerint azt állapít juk meg, hogy egy kép vagy egy szobor 140b 
körül készült, csak azután azt, hogy francia, lombard vagy cseh alkotás-e; és ezt 
az utóbbi kérdést gyakran megoldatlanul kell hagynunk" — írja Otto Pacht a. 
Bécsben 1962-ben rendezett nemzetközi kiállítás katalógusához írt előszavá-
ban.1 A magyar festészet e korszakban készült legkiemelkedőbb alkotása Ko-
lozsvári Tamás 1427-ben festett szárnyasoltára.2 A magyar és külföldi szakiro-
dalom egyaránt sokat foglalkozott az oltárral s tábláit az „internacionális góti-
ka" csaknem valamennyi fontos központjával, műhelyével, legkiválóbb meste-
rével kapcsolatba hozta.3 Az elmúlt két évtized folyamán megjelent, rendkívül 
gazdag anyagot feldolgozó és közlő publikációk lehetővé teszik, hogy stilisztikai 
és ikonográfiái összefüggések, egyezések alapján Kolozsvári Tamás szárnyasol-
tárának belső tábláit — a Passió-sorozatot — határozottabban egy, eddig csak 
általánosságban említett művészi körhöz kapcsolhassuk. 

A Passió-sorozat második jelenete a Keresztvitelt ábrázolja. A kereszt Krisz-
tus bal vállára nehezedik, aki baljával hátulról, jobbjával élőiről ragadja meg a 
keresztszárat. Glóriás, töviskoszorús, vérző fejét a keresztszárak találkozásánál 
megkínzott arckifejezéssel fordít ja hátra, a keresztet vinni segítő Cyrenei Simon 
és a szent nők csoportja felé. Derekán átkötött kötél húzza fel bő ruháját; a 
ruhát elölről egy pikkelypáncél-sisakot viselő katona ragadja meg, aki másik 
kezében a kötél végét tart ja. A ruha elöl bő redőkben húzódik fel, egészen az 
előrelépő bal lábszár közepéig, míg a jobb lábra sima redőkben hullik vissza. 
A kép hátterét katonák töltik be. 

Ez a kompozíció jellemző jónéhány 1400 körül készült Keresztvitel-ábrázo-
lásra, de van köztük egy, mely részleteiben is rendkívüli egyezéseket mutat 
Kolozsvári Tamás táblájával: a San Antonio di Ranverso-i apátsági templom 
sekrestyéje északi falának lunettájába festett Keresztvitel. A műfaji sajátossá-
goknak megfelelően vannak különbségek: a falkép festőjének egyrészt jóval 
nagyobb területet kellett kitöltenie,4 s ezért sokkal több alakot szerepeltet, más-
részt figyelemmel kellett lennie a nézőre is, aki a falképet nem látja olyan közel-

1 O. Pacht: Die Gotik der Zeit um 1400 als gesamteuropäische Kunstsprache. Euro-
päische Kunst um 1400. Wien, 1962. 54. o. 

2 Esztergom, Keresztény Múzeum, ltsz. 54,3 — 54,10 
3 Az irodalom összefoglalása: Radocsay D.: A középkori Magyarország táblaképei. 

Budapest, 1955. 50—59., 308 — 310. o.; Radocsay D.: Gótikus festmények Magyarorszá-
gon. Budapest, 1963. 37 — 38. o. 

4 A falkép mérete: 262x600 cm. (G. Troescher: Burgundische Malerei. Berlin, 1966. 
I . 281. o.) míg a táblakép mérete jelenleg: 8 7 x 6 8 , 5 cm. (Radocsay D.: i. m. 1955. 
307. o. 
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ről, mint a táblaképet, s ezért érzelmileg hatásosabb, expresszív, néhol „drasz-
tikus" kifejezésre törekedett. A táblakép és a falkép közötti azonosságok a kö-
vetkezők: Krisztus tartása, arctípusa, a bal lábszárról felhúzott ruharedők, 
melyek a jobb lábra visszahullanak (bár a falképen a ruha össze van csomózva, 
nem a kötelet húzó katona ránt ja fel), Cyrenei Simon alakja, tartása, arctípusa 
és viselete: csuklva (ez a falképen nincs fejére húzva, mint Kolozsvári Tamás-
nál), köpeny, harisnya, saru; a falkép egyik zászlótartó katonájának arcvonásai 
s fején a pikkelypáncél-sisak csaknem azonos Kolozsvári Tamás kötelet húzó 
katonájának ábrázolásával (a különbség köztük csupán annyi, hogy a táblaké-
pen az alak bátrafordul, míg a falképen előre néz). 

A hasonlóságok alapján fel kell tételeznünk, hogy a táblakép és a falkép kö-
zött kapcsolat áll fenn. Mivel Kolozsvári Tamásról a közismert predella-felira-
ton kívül semmit nem tudunk, a két emlék közötti összefüggésekre csak az egy-
kori savoyai hercegség területén készült freskóra vonatkozó adatok deríthetnek 
fényt. A San Antonio di Ranversoban festett freskóciklus szintén az 1400 körüb 
művészet vitatott alkotásai közé tartozik. A műhely kérdése tisztázott, Giaco-
mo Jaquerio (signaturája fennmaradt)5 és műhelye dolgozott a templomban. 
A falképek datálása problematikus, Troescher elemzése alapján azonban való-
színű, hogy a terhplom és a sekrestye falképei 1426 körül készültek6 — egy évvel 
Kolozsvári Tamás táblaképének megfestése előtt. Kolozsvári Tamás Kereszt-
vitel-ábrázolásának szempontjából fontos a San Antonio di Ranverso-i Ke-
resztvitel mesterkérdése is. Troescher a Keresztvitelt — több más falképpel 
együtt — elkülöníti a Giacomo Jaquerionak tulajdonítható képektől (melyek 
André Beauneveu udvari-idealisztikus stílusával állnak rokonságban), és egy 

5 G . Troescher: i. m. 277. o. 
8 G. Troescher: i. m. 2 8 5 - 2 8 6 . o. 
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másik, Jaquerio műhelyében dolgozó művészegyéniségnek, a „Keresztvitel 
Mesterének" attribuálja.7 A Keresztvitel Mestere nem volt önálló, teremtő mű-
vészegyéniség. Keresztvitel-ábrázolása bizonyítja, hogy a kompozíció nem saját 
alkotása: egy eredetileg négyszögletes előképet kellett alkalmaznia a lunetta 
formájához s így annak két sarkában bizonyos részletek megoldatlanok.8 Troe-
scher szerint a Keresztvitel mestere egy olyan nyugati előképet használt fel 
falképéhez, amit Spanyolországtól Csehországig ismertek és másoltak9 — ez a 
kompozíció Berry herceg műhelyeinek körében készült és leginkább a realiszti-
kusabb stílust képviselő Jacquemart de Hesdin művének tarthtó.10 A Kereszt-
vitelnél felhasznált előkép egy feltételezett Passió-sorozat egyik jelenete lehe-
tett , melyet Troescher fennmaradt, stilisztikailag összefüggő tábla- és falképek 
alapján rekonstruált. Feltételezi, hogy ez a sorozat Berry herceg egyik elpusz-
tult várkápolnáját díszítette és a XIV. század legvégén készült.11 Kolozsvári 
Tamás garamszentbenedeki oltárának Passió-sorozata szempontjából igen fon-
tos, hogy a Troescher által összegyűjtött emlékcsoport a Keresztvitelen kívül 
más jelenetek esetében is mutat stilisztikai és ikonográfiái egyezéseket a Ma-
gyarországon készült szárnyasoltárral. 

A legújabb szakirodalom, elsősorban a miniatúrafestészet területén, részlete-
sen foglalkozott a Berry herceg udvarában működő műhelyek kérdésével. 
A miniatúrafestészet nagy számban fennmaradt, épen megőrzött alkotásai lehe-
tővé teszik a műhelyek pontos elhatárolását, bizonyos esetekben a kéziratokat 
díszítő miniatúrák pontos kronológiájának felállítását.12 Mindez ilyen precizi-
tással megoldhatatlan az ugyanebben a körben készült tábla- és falképek eseté-
ben, mivel az emlékanyag nagyrésze elpusztult. Ennek ellenére, a további össze-
hasonlítások előtt, hangsúlyozni kell, hogy elsősorban nem a könyvtárakban 
őrzött, szűk körben ismert miniatúrák játszottak szerepet az itt kialakult stílus 
elterjesztésében, hanem elsősorban a sokak számára hozzáférhető tábla- és fal-
képek,13 melyek főművei gyakran csak a hatásuk alatt készült gyengébb alkotá-
sok alapján rekonstruálhatók. 

A Berry herceg műhelyeiben foglalkoztatott művészek közül — kiket elsősor-
ban miniatúráik alapján ismerünk — két kiemelkedő művészről feltételezik, 
hogy elsősorban nem illuminátorok voltak, hanem tábla-, illetve falképfestők: 
a Narbonne-i paramentum mesteréről és Jacquemart de Hesdinről.14 Egy másik 
fontos momentum Kolozsvári Tamás táblaképeinek szempontjából, hogy mind-
két említett mester ismert és felhasznált itáliai előképeket is. A garamszentbe-
nedeki oltár Passió-sorozatának három tábláján több olyan elemet fedezhetünk 
fel, melyek e két művésszel kapcsolatba hozott emlékekkel szorosabb összefüg-
gést mutatnak. 

' G. Troescher: i. m., 284—285. o. 
8 G. Troescher: i. m., 282. o. 
9 A Troescher által felsorolt analógiák közül (i. m., 281. o.) Kolozsvári Tamással 

már többen kapcsolatba hozták a Raigerni mester Keresztvitelét. 
10 G. Troescher: i. m., 281 — 282. o. 
11 G. Troescher: i. m., 141 — 142. o. 
12 Vö.: M. Meiss: French Painting in the Time of Jean de Berry. The Late Four teenth 

Century and the Patronage of the Duke. London, 1967. 
13 G. Troescher: i. m., 7. o. 
11 A Narbonne-i paramentum mesterére vonatkozóan: M. Meiss: i .m., 116. o. Jacquemart 

de Hesdin-re vonatkozóan: G. Troescher: i. m., i. h. M. Meiss: i. m, 226 — 227., 
2 7 8 - 2 7 9 . o. 
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29 Narbonne-i paramentum, Keresztvitel 

A San Antonio di Ranverso-i Ke-
resztvitelnél, mely egy elpusztult 
Jacquemart de Hesdin előképet követ, 
megtaláljuk a pikkelypáncél-sisakot 
viselő katonát. Ugyanez a fej először a 
Narbonne-i paramentum (1364—-1377 
között) Keresztvitelén jelenik meg, 
szintén a Krisztus derekára kötött 
kötelet húzó katona alakján, mint 
Kolozsvári Tamásnál. Bár az alak az 
esztergomi táblán a nézővel szemben 
áll, a paramentumon pedig hátat for-
dít, a jellegzetes kontraposztikus test-
tartás rokon.15 

Kolozsvári Tamás Keresztrefeszí-
tésén szintén vannak olyan részletek, 
melyekkel az előbb említett két nagv 
művészegyéniség alkotásain találko-
zunk. A kereszt alatt álló, összecsukló 
Mária alakja (akit Kolozsvári Tamás-
nál a megfeszített Krisztusra néző 
János tart) a Narbonne-i paramentu-
mon jelenik meg korábban. A para-
mentumon a szent nők tar t ják Máriát, 
János a kereszt másik oldalán ülve 
néz fel Krisztusra. Hasonló kompozí-
ció egy falképen is megjelenik: a 
Saint-Bonnet-le Cháteau-i altemplom-

30 Raigerni mester: Keresztvitel 

15 A Keresztvitel és a Keresztrefeszités képét a Narbonne-i paramentumról közli 
Mucsi András: Kolozsvári Tamás, Budapest , 1969. 9., 11. o. — de a francia és burgundiai 
kapcsolatok jelentőségét nem emeli ki tanulmányában. 
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ban levő Keresztre feszítésen.16 Ez utóbbi csoportkompozíciója még közelebb 
áll a garamszentbenedeki oltár táblájához. I t t Mária alakja az ellenkező oldal-
ra fordul ugyan, de a felfelé néző, Máriát tar tó János és a két szent nő, vala-
mint a korai burgundiai festészetben a Keresztrefeszítés-ábrázolásokon 
szokatlan lovasalakok is megjelennek. A falkép hátterének megoldása szintén 
érdekes; szabályos mustrával van díszítve, amit egykor aranyfüsttel vontak 
be.17 Kolozsvári Tamás Keresztrefeszítésének háttere ugyancsak arany. A 
Sant-Bonnet-le-Cháteau-i Keresztrefeszítést Troescher szintén egy Berry 
herceg körében készült előkép másolatának tar t ja , amely követi Jacquemart 
de Hesdin erősen realisztikus stílusát. Ez a falkép ugyancsak a feltételezett 
Passió-sorozatra vezethető vissza szerinte.18 

Érdekes még a burgundiai kapcsolatok vizsgálata szempontjából Kolozsvári 
Tamás Keresztrefeszítést ábrázoló táblájának bal sarkában álló, plasztikusan 
formált sirató nőalak, akinek köpenye egészen szeméig fejére van húzva, arcát 
pedig köpenye felhúzott redőivel teljesen eltakarja. A nőalak megformálása erő-
sen emlékeztet a burgundi hercegek sírjait körülvevő pleurants-alakokra, me-
lyek közül Kolozsvári Tamás alakjához a legközelebb a Bourges-i múzeumban 
őrzött sirató-alak áll.19 Ennek kapcsán a burgundiai plasztika hatására is gon-
dolhatunk.20 

A Keresztrefeszítéssel kapcsolatba hozott analógiák arra utalnak, hogy 
Kolozsvári Tamás ennél a jelenetnél — ugyanúgy, mint a Keresztvitelnél — 
olyan előképeket használt fel, amelyek az 1400 körüli burgundiai festészetből 
származtak. 

A garamszentbenedeki oltár harmadik táblája, mely igen közel áll néhány, 
a burgundiai festészethez kapcsolódó táblaképhez, a Feltámadás jelenete. 
Kolozsvári Tamás tábláján Krisztus a képsíkkal párhuzamosan elhelyezett, 
pecsétekkel lezárt szarkofágból lép ki jobb lábával; áldó jobb kezét fejmagasság-
ba emeli, míg bal kezében a kereszt vörös jelével díszített fehér zászlót t a r t j a . 
Teste lepelbe van takarva, mely jobb válláról lehullik. Az előtérben két ülő 
katona; egyik alszik, a másik a csodára figyel. A szarkofág hátsó oldalán, Krisz-
tus háta mögött két angyal térdel, kezében kendőt tartva. Krisztus egész alak-
ját sugaras arany napkorong fogja körül, melyben fejét mustrás glória övezi. 
A sugárzó kör és az angyalok mögötti képmezőt falombok töltik ki, hasonló 
megoldásban, mint Jacquemart de Hesdin miniatúráin (bárom- és négyágú, 
csillagalakú, sárga-zöld levelek.)21 

Igen hasonló ehhez az ábrázoláshoz két közel egykorú táblakép. Az egyik egy 
XV. század elején készült oltár töredékének egyik táblája, melyet Besangon-
ban, a Musée des Beaux-Arts-ban őriznek. A különbség: az előtérben bárom 

16 Az apszis északkeleti falán, 290x300 cm. Igen rossz állapotban van. G. Troescher 
i. m., 196. o. Képe: G. Troescher: i. m., Tafelband, 252 — 255. kép. 

" G . Troescher: i. m., 196. o. 
18 G. Troescher: i. m., 141., 196. o. 
19 Képét közli: L. Hourticq: Geschichte der Kuns t in Frankreich. Stuttgart , 1912. 

226. kép. 
20 A burgundiai műhelyek körében nem volt szokatlan a festészet és szobrászat köl-

csönhatása. Legjobb példa erre André Beauneveu személye, aki szobrász és illuminátor is 
volt. M. Meiss; i. m., 147. o. 

21 Például a „Bolond" képén Jean de Berry psalteriumában (Paris, Bibi. Nat . ms. 
f r . 13091) Képét közli: M. Meiss: i . m., Plates, 78. kép. 

22 G. Troescher: i. m., 60. o. 
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katona látható, az angyalok a nyi-
to t t sír szélén állnak és imádkoznak. 
A háttér sima aranyát szamárhát-
íves mérmű díszíti. Ez utóbbi motí-
vum igen fontos a garamszentbene-
deki oltár szempontjából. Eddig az 
oltár eredeti formája vitatott volt, 
az itt megjelenő szamárhátív azon-
ban bizonyítja, hogy az oltár eredeti 
formájában maradhatott ránk (amit 
a kompozíciók zártsága különben is 
alátámaszt), szamárhátíves megol-
dása nem volt ismeretlen az egykorú 
burgundiai festészetben. Hasonló ol-
tár ábrázolása egy, aLimbourg-test-
vérek által 1403—1404 között festett 
miniatúrán is megjelenik, mely Ko-
lozsvári Tamás oltárához hasonlóan 
szintén Keresztrefeszítést ábrázol.23 

A besangon-i oltár, további két 
fennmaradt táblájával együtt Ko-
lozsvári Tamás művét ismét bevonja 
a már említett két nagy művész-
egyéniség körébe. A keresztreszege-
zés jelenete Troescher hipotézise sze-
rint Jacquemart de Hesdin kompo-
zíciójára vezethető vissza, mely 
szintén a feltételezett Passió-sorozat-
hoz tartozott;24 a Sírbatétel jelenete 
viszont pontosan követi a Narbon-
ne-i paramentum, valamint Simone 
Martini 1342—1344 között festett, 
1400-ban Dijonba került képének 
kompozíciój át 25 

31 Besangoni oltár, Feltámadás Kolozsvári Tamás Feltámadásához 
egy másik táblakép is igen közel áll: 

a Baltimore-ban és Antwerpenben őrzött quadriptychon Feltámadás jelenete.26 

A quadriptychon festője különböző előképeket használt fel. A Feltámadásra és 
két másik jelenetre jellemző a keskeny térmélység, valamint a nagy kiterjedésű 
aranyháttér ornamentalizálása.27 LTgyanezek a vonások jellemzők Kolozsvári 
Tamás ábrázolására is. Az antwerpeni Feltámadás szarkofágból kilépő Krisz-
tusa megfelel Kolozsvári Tamás Krisztus-alakjának. A képsíkkal párhuzamos 

13 Bible moralisée (Paris, Bibi. Nat . ms. fr. 166.) Képét közli: M. Meiss: i. m., Plates, 
781. kép. 

24 G. Troescher: i. m., 141. o. 
25 G. Troescher: i. m., 59 — 60. o. 
26 Ez a tábla jelenleg az antwerpeni Mayer van den Bergh Múzeumban. G. Troescher: 

i. m., 106. o. 
27 G. Troescher: i. m„ 1 0 6 - 1 0 7 . o. 
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32. Feltámadás, Antwerpen 

szarkofág fedőlapját három kis angyal emeli fel. Krisztus alakját arany „égi 
zóna" veszi körül, mely megfelel Kolozsvári Tamás napkorongjának. A felette 
fennmaradó képsíkot kétoldalt 5— 5 kis angyal alak tölti ki (ide Kolozsvári Tamás 
falombokat festett), míg legfelül az Atyaisten mellképe látható. Troescher a 
quadriptvehont Huchon de Boulogne-nak attribuálja, aki 1394 körül Broeder-
lam műhelyében dolgozott,28Panofsky 1400—1410 közé datálja, ismeretlen Guel-

" G . Troescher: i. m., 107-108 . o. 
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-ders-i mester művének tar tva , aki Broederlam hatása alatt ahhoz a művészi 
tradícióhoz kapcsolódott, mely Bondol és Beauneveu stílusából kifejlődve 
Jacquemar t de Hesdin korai műveiben kulminált.29 

Kolozsvári Tamás Feltámadásának van még egy olyan részlete, mely rokon 
a francia emlékekkel: a Krisztus-alakot körülvevő sugaras napkorong. A suga-
ras megoldás az 1400 körüli francia táblaképek glória-ábrázolásaira volt jellem-
ző.30 

A felsorolt részletegyezések alapján Kolozsvári Tamás valószínűleg ismert a 
fent leírt művekhez hasonló ábrázolásokat. A Feltámadás jelenetének a Wittin-
gaui mesterrel való kapcsolata (arctípus, lepecsételt sír motívuma) közös elő-
képek ismeretére vezethető vissza,31 a kompozíció a két táblaképnél nem hoz-
ható egymással közeli rokonságba. 

A garamszentbenedeki oltár három táblá jának műfa jban különböző, terüle-
tileg távoleső analógiái nem nyúj tanak elég támpontot ahhoz, hogy a magyar-
országi mester t egy burgundiai festő műhelyéhez kapcsoljuk. A Troescher által 
feltételezett, Jacquemart de Hesdin-nek attr ibuált freskósorozathoz való viszo-
nya sem egyértelmű (elsősorban azért nem, mert bizonyos azonosságokon túl ez 
a sorozat sokkal mozgalmasabb kompozíciókból áll). Feltételezhető azonban, 
hogy voltak egyéb olyan kiemelkedő alkotások is, melyekből az i t t felsorolt, 
többnyire másodrangú művek mesterei merítettek és ezeket Kolozsvári Tamás 
is ismerte. A burgundiai miniatúrafestészetben kimutatot t , rendkívül bonyolul-
tan összefüggő műhelykapcsolatok32 valószínűleg más műfajokra is jellemzőek 
voltak. Ez lehet a magyarázata annak, hogy már a Garamszentbenedekről szár-
mazó Passió-sorozat három jeleneténél is több kiemelkedő, Burgundiában mű-
ködött mester hatása jelentkezik. Minthogy az egyezések igen sokrétűek, nem 
lehet elfogadni azokat a feltételezéseket, hogy ezek az elemek közvetett úton, 
a cseh,33 osztrák vagy német festészet közvetítésével ju tot tak el a magyar szár-
mazású mesterhez. Az esztergomi táblák kvalitása olyan magas színvonalat ér 
el,34 hogy a szintén burgundiai hatás a la t t álló, de azokhoz kevésbé hű, sok eset-
ben gyengébb, más területeken készült művek közvetítése nem valószínű. 
Az elmondottak alapján gondolhatunk-e másra, mint hogy Kolozsvári Tamás 
az 1400 körüli években já r t Burgundiában ? Bár írott forrás nem emlékezik meg 

29 E. Panofsky: Early Netherlandish Paint ing. I ts Origins and Character. Cambridge, 
Mass. 1953. 94. o. 

30 M. Meiss: id. mű, 270. o. 
31 A Wit t ingaui mester Krisztus-arctípusa nem egyedülálló az egykorú európai művé-

szetben. A Witt ingaui mester és Kolozsvári Tamás arctípusához egyaránt közel áll az a 
Veronika-kendőhöz készült vázlat, amit J aquemar t de Hesdinnek at tr ibuálnak (New 
York, Pierpont Morgan Library vázlatkönyve). Vö.: G. Troescher: id. mű, 225. o., 
Tafelband: 354. kép; H. Kreuter-Eggemann: Das Skizzenbuch des Jacques Daliwe. 
München, 1964. 45. kép. 

32 Vö.: pl. M. Meiss idézett könyvében a Trés belles Heures de Notre-Dame-ra vonat-
kozó fejtegetései. 

33 Legutóbb G. Schmidt feltételezi a Raigerni mester ha tásá t Kolozsvári Tamás táb-
láin, e mellett feltételezi a Josua mester ha tásá t is, akiről viszont előbb már k imuta t ta 
nyugati kapcsolatait . G. Schmidt: Malerei bis 1400., a K. M. Swoboda által szerkesztett 
Gotik in Böhmen c. gyűjteményes kötetben, München, 1969. 318. és 249. o. 

34 Vö.: pl. Ot to Benesch és Péter András a korai német festészet legkiválóbb emlékei 
közé sorolják az oltárt. (O. Benesch: Die fürsterzbischöfliehe Gemäldegalerie in Gran, 
Belvedere V I I I . 1929. 67. o., Péter A.: A magyar művészet története I. Bp. 1930. 104. o.); 
Hekler Antal burgundiai kapcsolatokról beszél, s a táblák kvalitását Meister Francke 
műveihez hasonlí t ja. (Hekler, Anton: Ungarische Kunstgeschichte, Berlin, 1937. 77. o.) 
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mesterünkről, valószínű, hogy rövidebb-hosszabb ideig Berrv herceg valame-
lyik műhelyében dolgozott, s Berry herceg halála után (141G), az Európába szét-
szóródó mesterekkel együtt hagyta el Burgundiát, hogy hazájába visszatér-
jen, hasonlóan a San Antonio di Ranversoban működött Keresztvitel mesteré-
hez.35 

35 Az elmondottak mellett szükséges a Garamszentbenedekről származó szárnyasoltár 
további öt táblájának részletesebb vizsgálata is, mert csak ennek alapján lehetséges 
Kolozsvári Tamás stilisztikai kapcsolatainak és művészi pályájának pontosabb rekonstruá-
lása. 
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URBACH ZSUZSA: 

DOMUS DEI EST ET PORTA COELI. 
MEGJEGYZÉSEK PETRUS CHRISTUS MADONNA-KÉPÉNEK 

IKONOGRÁFIÁJÁHOZ 

Petrus Chistus, J a n van Eyck művészetének örököse 1444 és 1472/3 között 
működött Brüggében. Művészettörténeti jelentőségét csak a legutóbbi évtize-
dek kuta tása ismerte fel, szerepét a térábrázolás és a perspektíva alkalmazásá-
ban Piero della Francesca-éhoz hasonlítják.1 

A Szépművészeti Múzeumban őrzött Mária gyermekével tábla kisméretű 
házioltár, talán diptichon része, melynek elveszett jobboldali részén a megren-
delő és védőszentjének ábrázolása lehetett.2 Véleményünk szerint a kép 1450— 
1460 között készülhetett. Nem térünk ki i t t a festmény bonyolult stílusproblé-
máira, hanem az ábrázolás ikonográfiái t ípusát vizsgáljuk meg.3 Az építészeti 
keret formai és ikonográfiái vizsgálata vezetett el a Madonna-típus pontosabb 
definíciójához, mely szerint a kép Mária, mint Eva nova, illetve Mária mint 
porta coeli, ill. porta paradisi ábrázolása. (33. kép) 

A németalföldi festményen ábrázolt minden tárgy még híven őrzi ikonográfiái 
jelentéstartalmát: az ars nova azonban a klasszikus középkor direkt szimboli-
kájávalel lentétben a realizmus köntösében, látszólag zsánerszerűen alkalmaz-
za a szimbólumokat. Panofsky megfogalmazásában ez a disguised sym-
bolism.4 

A budapesti Madonna reális, földi környezetben jelenik meg, a színhely azon-
ban mégsem határozható meg pontosan. Félköríves boltív mögött áll, amely 
azonban nem árkád. Különös lépcső vagy küszöb vezet fel a kép terébe. A szür-
ke fal nem faragott kövekből áll, hanem homogén anyag, ebbe van vájva a bolt-
ív. Tulajdonképpen kapuzat , amely azonban nem vezet belső térbe. Mögötte 
keskeny, márványpadlós tér látszik, melyet egy kőmellvéd zár le. A kőmellvéd 
betét je i színes márványból vannak: ugyanilyen látható J a n van Eyck Vos-Ma-
donnájának (New York, Erick Collection) hátterében is. A Madonna mögött 

1 Friedländer, M. J . : Early Netherlandish Painting. Leyden — Bruxelles, 1967. vol. I . 
2 Ltsz. 4324, tölgyfa, 55 ,6x31,8 cm. Pigler, A.: Katalog der Galerie alter Meister. 

Budapest , 1967. p. 137; Urbach Zs.: Korai nématalföldi táblaképek. Budapest, 1971. 
A németalföldi művészetben megszületett ú j képtípus, az álló Madonna ábrázolásairól 
legutóbb Wallrath, R.: Lochners Muttergottes mit dem Veilchen. Jahrbuch der rheini-
schen Denkmalpflege, X X V I I I . 1971. p. 43. 

3 Célunk nem ú j anyag közlése, hanem egy ismert, de részletesen eddig még nem vizs-
gált műalkotás ú j f a j t a ikonográfiái interpretációja. Vizsgálataink a Corpus de la peinture 
des aneiens Pays-Bas előkészítésének részét képezik és annak sajátos módszerét követik. 

4 Ez az elv vált a németalföldi festészet ikonográfiái vizsgálatának alapvető módszerévé 
is. Először Panofsky, E.: The Friedsam-Annunciation and the Ghent Altarpiece. The 
Art Bulletin XVII . 1,935. később Early Netherlandish Painting. I t s Origin and Character. 
Cambridge, Mass. 1953. 
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33. Pe t rus Christus: Madonna a gyermekkel. 
Budapest , Szépművészeti Múzeum 
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34. Pe t rus Christus budapesti Madonnájának perspektíva-szerkesztése 



levő, lóhereíves tagolású gótikus fapad valójában Mária trónja, azaz a Sedes 
Sapientiae.5 

A kapuzat mögött feltáruló tér egyike a németalföldi festészet legelső, 
szabályosan szerkesztett tereinek. Az 1420-as években Itáliában megszületett 
costruzione legittima, a matematikailag kiszerkesztett centrális perspektíva a 
Németalföldön éppen Petrus Christus képein jelenik meg. Kern szerint az 1457-
es frankfurt i Madonna-képen, Birkmeyer szerint az 1452-es berlini Angyali üd-
vözleten található az északi festészet első, egységes enyészpontra szerkesztett 
belső térábrázolása.6 J an van Eyck képein, még az Arnolfini házaspár képén is, 
az egyes képsíkok különböző enyészpontra vannak szerkesztve. Christusnál a 
lineáris perspektíva csupán frontális kompozíciókon jelenik meg. A budapesti 
kép térszerkezete, ha a padló kockái alapján rekonstruáljuk, — végeredmény-
ben az egy envészpontos szerkesztésre törekszik, ha nem is egészen pontosan. 
A perspektíva vonalak mindenesetre a kép tartalmi középpontja, a Gyermek 
kezében t a r to t t sphaira felé tar tanak. 7 (34. kép) 

A kapuzat-formájú pseudo-architektúra, melynek sem funkciója, sem térbeli 
szerepe nincsen, — szakrális és szimbolikus motívum. A dísztelen, homorú ív-
bélletben egy-egy oszlop áll magasan induló oszloptalapzaton. A béllet élsarkí-
tással nyolcszögbe átmenő formája folytatódik az oszíoptalpon; ez a forma a 
XV. század közepére jellemző megoldás. A nyolcszögből hengeres formába át-
menő, felfelé keskenyedő oszloptalp, valamint a hengeres, későromán arányokat 
muta tó oszlopfők azonban nem kőfaragásból adódó formák. A bázis és az osz-
lopfő anyaga fém, formálása pedig az ötvösség formakincsét tükrözi. Monokróm 
aranyozott oszlopfő és oszloptalapzat nem ismert a nagy építészet emlékei kö-
zött . Németalföldi festményeken azonban többször előfordul márványoszlopok 
és aranyozott oszlopfők ábrázolása is.8 

A bélletoszlopok (colonnette) vörösesbarna, szürkés erezetű vörösmárvány-
ból lehetnek.9 Statikai szerepük nincs, nem oszlopcsarnok elemei, mint Christus 
Prado-ban levő Madonnaképén vagy a berlini Exeter-Madonna termében. Ará-
nyuk és formájuk itt a „kis építészet" formáit idézi (cibórium, baldachin, taber-

5 J a n van Eyck Lucca Madonnáján és Rogier van der Weyden bécsi Madonna-képén 
Mária trónusán levő fémoroszlánok Salamon trónusának jelzései, „duo leones s tabant 
juxta manus singulas . . . " (Lib. I I I . Regum, 10,19), a budapesti képen ugyan nem 
találhatók, de a pad ikonográfiái jelentése i t t is Mária, azaz Salamon trónusa. 

•Kern , J . G.: Perspektive und Bildarchitektur bei J an van Eyck. Repertórium fü r 
Kunstwissenschaft, XXXV, 1912, 27. kk, 269. kk; Panofsky, E.: Die Perspektive als 
symbolische Form. Vorträge der Bibliothek Warburg, 1924/5, p. 281. k, és 53. jegyzet; 
uő. The Friedsam Annunciation . . . i. m. p. 483 és Early Netherlandish . . . i. m. p. 
310, valamint Birkmever, K. M.: The Arch Motif in Netherlandish Paint ing of the f i f teenth 
century. The Art Bulletin, X L I I I , 1961, p. 19, 104. 

7 Az empirikus pespektíva-szerkesztés i t t két enyészpont felé fu tó vonalakat muta t , 
és csak optikailag koncentrálódik a gömbben. A félkörívből kiszerkeszthető körben a 
lényeges tar ta lmi elemek foglaltatnak benne. A kép szerkesztése lényegében átmenetet 
képez a késő középkori empirikus perspektíva és a reneszánsz matemat ika i perspektíva 
szerkesztése között. A budapesti kép replikáin a szerkesztés teljes összevissza formában 
van, ez is bizonyítja későbbi másolat voltukat. 

8 Pl. Schoute, R.: La Chapelle royale de Grenade. Corpus i. m. . . . 1963. Nr. 93 ós 
94, valamint több Memling képen. 

9 A kő anyagának pontos meghatározása nehéz. Megköszönöm Tasnádi Kubacska 
András és Kákay-Szabó Orsolya szíves segítségét. Madeleine van de Winckel (Bruxelles) 
szerint az oszlop anyaga Maas vidéki vörösmárvány lehet. A féldrágakőnek vélt kövek 
alkalmazásáról, valamint a porfir és jáspis ikonográfiájáról Mojzer. M.: Torony, kupola, 
kolonnád. Budapest, 1971. p. 32. k. 
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nákulum stb.). Fémbe foglalt kőoszlopocskák különben a Maas-vidéki nagy-
méretű ereklyetartók architektúrájában fordulnak elő. 

Ez a kapuzat nem magyarázható a XV. századi építészet formakincséből, 
értelmezése csakis a németalföldi festmények architektónikus festett vagy fara-
gott keretei révén válik lehetővé. A faragott követ utánzó, festett képkeretek 
motívuma a trecento festészetből, talán francia miniatúrák révén jutott a Né-
metalföld festészetébe.10 J an van Eyck luganoi Angyali üdvözletén festett kő-
keret elé helyezte el alakjait. A németalföldi kép kerete az ábrázolt tér szerves 
folytatása, így a budapesti kép elveszett eredeti kerete egykor nyilván a kapu 
motívumának folytatása volt, mai neogótikus kerete is ezt utánozza.11 

Az előtér festett boltíve vagy kapumotívuma, amely mint egy proszcénium-
architektúra ékelődik a néző és a kép belső tere közé, az ún. diafragma ív (dia-
phragm arch).12 Ennek legteljesebb formájaRogiervander Weyden Granada-Mi-
raflores oltárán (1437/8) a francia katedrális-kapuzatok hármas kapuzatának 
formájában jelenik meg. A portálarchitektúra festett szobrászati motívumai a 
főjelenet ikonográfiái programjához tartozó elemek. Birkmeyer úgy vélte, hogy 
ez az ikonográfiái egység csupán Rogier van der Weyden nagy oltárművein 
található meg, de még a kis budapesti kép elemzése is az ellenkezőjét bizonyítja. 

Képünkön a rogieri diafragma-ív motívuma szerényebb formában jelenik 
meg. A kapuzat szobor-programjában mindössze az oszlopfőn levő bűnbeesés 
szétválasztott ábrázolása található. Ezek élesen elválnak a szürke kőtől, ara-
nyozva vannak. Nem lehetnek kőből faragott, monokróm aranyozással bevont 
szobrok, hiszen a szobrok polikrómiájában az arany csupán egy szín volt. For-
mai kiképzésük sem faragott szoborra utal. Véleményünk szerint Ádám és Éva 
szobra i t t valójában nagyméretű, öntött és aranyozott rézszobor-dinanderie.13 

Az alakok kemény és összefogott mintázása és a famotívum alapján közeláll a 
későromán monumentális fémplasztika emlékeihez, például a Reiner de Huy 
féle Liége-i Szt. Bertalan-templom keresztelőmedencéjének magasdombormű-
veihez.14 

A későromán fémplasztikára emlékeztető szobrok, az ereklyetartók architek-
túráját idéző oszlopok és a boltív félköríves záródása egyértelműen a román stí-
lus jegyei a képen. Román építészeti formák megjelenése a XV. századi német-
alföldi festészetben egyrészt az olasz trecento formáinak utánzását jelentik, 
másrészt, például a félkörív megjelenése, az antik felé forduló reneszánsz ízlés 
korai megjelenésének tünete. A román stílus ikonográfiái jelentését Panofsky 

10 Cämmerer, M. G.: Eine italienische Wurzel in der Rahmenidee J a n van Eycks. 
Kunstgeschichtliche Studien für K. Bauch, München, 1970. p. 70. k. 

11 A németalföldi képek egy másik, architektónikus keret mögött ábrázolt kompo-
zíciós típusa az ún. window aspect, vö. Ringbom, S.: Icon to Narrative. Abo, 1965. p. 43. 

12 Panofsky, E.: Early Netherlandish . . . i. m. p. 58. kk; Birkmeyer, i. m. 8. kk. 
13 Un. Gelbguss, a dinanderie XIV. század végétől monumentális szobrok öntésére is 

alkalmazott technikája, pl. Bourbon Izabella síremlékének szobrai (Amsterdam, Rijks-
museum), és Rhenier van Thienen szobrai. Flanders in the fif teenth century. Art and 
Civilisation. Detroit , 1960. Nr. 101 — 4; Squilbeck, J . : Rhein und Maas. Kuns t und Kul tu r 
800-1400 . Köln —Bruxelles, 1972, p. 67. 

14 Rhein und Maas. i. m. p. 238. — A Petrus Christus kép Adám és Eva motívuma ter-
mészetesen közvetlenül a genti oltár, ill. a Paele-Madonna, valamint Rogier van der 
Weyden bécsi, képének, hasonló motívumaiból ered. Utóbbi kettőn kődomborműként 
jelenik meg. Ádám és Éva a lakjának eddig még figyelembe nem vet t előzménye lehet 
a Tournai-i Notre Dame XIV. század eleji domborművei, vö. Guldan, E.: Eva und Maria. 
Eine Antithese als Bildmotiv. Graz—Köln, 1966, Nr. 139 — 41. 
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ismerte fel: a térben és időben távoli, keleti-bibliai múlt jelzésére szolgált, és ú j -
szövetségi jelenetek ábrázolásain a bűnös ótestamentumi korszak, az ante legem 
korára való utalás.15 

Petrus Christus Madonna-képének román portál ja ugyancsak az ótestamen-
tumi bűnös korszakot jelenti. Az ősszülők szobra a félköríves kapu hangsúlyos 
helyére került. A szoborként ábrázolt motívumok nem esetleges díszítmények, 
hanem, a manierista „kép a képben" elv középkori előzményei itt is, — az ábrá-
zolással nem egyidejű, de azzal gondolati kapcsolatban levő jelentéstartalom 
kifejezői. Mária balján É v a bűnbeesése látható. A fára tekeredő kígyónak f iatal 
nő arca van. Beda, Petrus Comestor vagy Vincent de Beauvais szavai szerint 
Lucifer egy bizonyos kígyót választott É v a megkísértésére „...virgineum vul-
tum..quia similia similibus applaudunt".1 6 A gyermek Jézus mögött viszont 
Ádám szobra van, kezében a tiltott gyümölcsöt ta r t ja . 

"Akit szemeid tőle (Mária) balra látnak, 
Ősatyád, kinek bátor kóstolása 
oly keserű ízt adott e világnak" (Dante, Paradiso, X X X I I , 118.) 

A bűnbeesés jelenete az elbeszélő ciklusokon kívül monumentális szoborpár 
formában a későromán és gótikus templomkapuzatokon jelenik meg.17 A temp-
lomkapuk ikonográfiái programjában az ősszülők helye meghatározott volt : 
Ádám és É v a ruhátlan a lakja a bűnös emberiséget képviseli, de mindig Krisz-
tus, illetve Mária tipológikus párhuzamaként. A templomkapuk előcsarnokában 
pedig, a paradisus-ban, a megváltás előtti emberiséget jelezték.18 

Ádám és Éva, illetve Krisztus és Mária szembeállítása, — az ótestamentumi 
eseményeknek, mint az új tes tamentum előképének az értelmezése a középkori 
tipológia (Concordia veteris et novi testamenti) alapja. A művészettörténet első 
következetesen ábrázolt tipológikus ciklusa a hildesheimi dóm bronzkapuján 
jelent meg 1015-ben. Bern ward püspök megrendelésére készült evangeliarium 
dedikációs lapján fogalmazódott meg a program. Az oszlopokba írt szövegben 
többek között olvasható felirat: 

P o r t a paradisi p r imaevajm] 
Clausa per Aevam: 
Nunc est per s[an]e[t]am 
Cunctis patefacta Mariafm], — 

15 Jantzen, H. : Das niederländische Architekturbild. Leipzig, 1910. p. 4; Körte, W. : 
Die Wiederaufnahme romanischer Bauformen in der niederländischen und deutschen 
Malerei des 15. und 16. Jahrhunder ts . Leipzig, 1930; Bazin, G.: Petrus Christus et les 
rapports entre PItalie et la Flandre au milieu du XVe siécle. La Revue des Arts, 1952; A 
„Romanesque Revival" ikonográfiái jelentéséről Panofsky: The Friedsam Annunt ia-
tion . . . i. m. p. 499; és Ear ly Netherlandish . . . i. m. p. 133 kk. 139. 

16 Esche, S.: Adam und Eva . Sündenfall und Erlösung. Düsseldorf, 1957. 1957, p. 
28. kk. Egy másik legenda szerint Éva a sá tánban sa já t magát pillantotta meg. Az ember-
fejű hidra ókori motívuma a sátán ikonográfiájában élt tovább . 

17 Pl. Bamberg, Adamspforte (Gnadenspforte); Nürnberg, Lorenzkirche, Frauen-
kirche stb. vö. Reallexikon der deutschen Kunstgeschichte, Bd. I . Sp. 150. (Adam cím-
szó.) 

18 A templomépület mint „mennyei paradicsom" első leírása Sicardusnál jelenik meg. 
Sauer, J . : Symbolik des Kirchengebäudes und seiner Aussta t tung in der Auffassung 
des Mittelalters. Freiburg, 1902. 25. kk; Esche, S.: i. m. p. 51. 
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clZclZ cl paradicsom kapuját az első Éva bezárta, de most szent Mária által min-
denki számára feltárul.19 A Madonnát keretező diadalkapu medaillonjaiban 
Mária és Éva mellképe jelenik meg. Éva és Mária szembeállítása a tipologia 
irodalom és művészet leggyakoribb motívuma. Az első asszony vitte bűnbe az 
emberiséget, a második pedig feloldozta, „mors per Evam, vita per Mariam" 
ír ta Hieronymus. Mária az ú j Éva, aki az első asszony vétkét helyreállította. 

A bernwardi dedikáció szövegében nem csupán ez a párhuzam fogalmazódott 
meg, hanem a megváltásnak a paradicsomi kapu metaforájával való körülírása 
is. Ennek ábrázolása is gyakori; képünkkel kapcsolatban ezúttal csak egy ke-
vésbé ismert emlékre hívjuk fel a figyelmet. A karlsruhei múzeum XV. századi 
francia vagy észak-németalföldi diptichonjának egyik tábláján a paradicsomból 
való kiűzetés jelenete látható, a másikon a paradicsom nyitott kapuja előtt áll 
Mária gyermekével mint új Éva, aki kinyitotta a zárt kapukat. A földi és az égi 
paradicsomkert valójában egy hortus conclusus, amelyet aranyozott, gótikus 
kapuépítmény választ el a külvilágtól.20 

Ádám is kettős szerepet kapott a tipológiában: ahogy Éva Mária előképe, 
úgy Ádám „az Eljövendőnek az előképe", „forma futuri...sicut per Adam con-
demnatio, ita per Christum salus est".21 Krisztus az ú j Adám, aki a világ bűneit 
feloldja, Hieronymus szerint „ut secundus Adam primi Adam peccata dilue 
ret".22 Ádám és Krisztus szembeállításának ábrázolása ritkábban fordul elő. 
„Ahogyan Ádám és Éva a világot úgyszólván egy almáért eladták, úgy Fiam és 
én a világot úgyszólván egy szívvel váltottuk meg" — írta Szent Brigitta.23 

Mária és Éva, illetve Krisztus és Ádám szembeállítása a XV. században nem 
„rejtett szimbólum" volt, hanem közhely. így Petrus Christus Madonnaképén 
is mindenki számára érthető utalás volt Éva szobrának megjelenése Mária olda-
lán, Ádámé pedig Jézus mellett. 

A képen ábrázolt architektúra minden részlete jelkép. A szigorú egyszerűség-
gel ábrázolt homogén kőfal, amelyben a kapu van, szintén az. A fal a bűn szim-
bóluma az építészeti ikonológiában. „A fal (murus) az a gát, mely elválaszt ott-
hont otthontól, az eredeti bűnt jelenti vagy a halandóságot, amely a bűnből 
fakad és elválaszt bennünket Istentől" - írta Honorius Augustodunensis.24 

Ezt a falat is Mária törte át, ahogyan a zárt paradicsomi kaput is ő nyitotta ki. 
A Madonnát keretező két oszlop is „rejtett szimbólum", azaz utalás a képen: 

Salamon templomának bejáratánál álló két oszlopra emlékeztet. A porfirból és 

19 Guldan, E.: i. m. 14. kk, az Éva—Mária antitézis monografikus feldolgozása ezze 
kezdi a képtípus történetét . A szöveghagyomány természetesen régibb, pl. Milo de St 
Amand, I X . sz.: „Du öffnest die Tore des Paradieses, welche Eva verschlossen hat te . ' ' 
id. Reallexikon . . . Lieferung 64/5, Sp. 421. (Eva —Maria) 

20 Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle, 102x90,5 cm, Katalog alter Meister, 1966. p. 
120; Guldan. E.: i. m. p. 199. 

21 Pál Róm. Lev. 5, 14. kk. 
22 Esche, S.: i. m. 37. kk; Reallexikon . . . i. m. Bd. I . Sp. 157. kk. 
23 Revelationes 1.35, idézi Ausstellungskatalog Schöne Madonnen 1350—1450, Salz-

burg, 1969, p. 50. 
24 Exp . in Cant. cant . I I . 9. Idézi Gottlieb, C.: „En ipse s tat post par ie tem nostrum". 

The Symbolism of the Ghent Annunciation. Musées Royaux des Beaux-Arts, Bulletin, 
1970, Nr. 2/4, p. 93. Előzménye a Glossa ordinaria (Walahfried Strabo) szövegében. 
„A fal, amely elválaszt bennünket az Ő látványától, a halandóság feltétele, melyet bűn 
által nyertünk, mi akik úgy vagyunk megformálva, hogy ha nem estünk volna bűnbe, 
min t kiválasztottak élvezhetnénk örökké az isteni f ény t . " 
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jáspisból készült két oszlop a középkorban az ótestamentum jelképe volt.25 

A jáspis és a porfir a római császárkor ó ta az uralkodók jelképe. Hrabanus Mau-
rus a jeruzsálemi templom oszlopait az égi paradicsom bejáratához hasonlította. 
A porta paradisi pedig maga Mária. Képünkön a vörösesszínű, féldrágakövet 
utánzó, áttetszően megfestett oszlopok a középkorban jáspisnak vélt vörös kö-
vet ábrázolják. Ádám és É v a szobrait t a r tó két oszlop tehát anyagában is az 
ószövetséget jelenti. Ugyanígy magyarázható a márványozott oszlopok aranyo-
zott talapzata is, mely szintén ikonográfiái jelentésű. Az Énekek Éneke szöve-
gében van megoldásuk: „columnae marmoreae quae funda tae sunt super bases 
aureas.." azaz „Márványoszlopok, melyet tiszta arany talpakra fundá l t a t t ak" 
Károly G. ford.26 

Építészet-ikonográfiái szimbólum a küszöb, illetve a lépcső motívuma is, 
mely a Madonnakép alsó keretét képezi. A lépcső a Civitas Dei része. A scala 
coelestis Jákob álmának leírásában szereplő motívum (Gen. 28, 12). Augustinus 
szerint pedig maga Mária az a lépcső, mely a földről a paradicsomba, illetve az 
égi palotához vezet. „Fac ta est Maria Scala coelestis, qui per ipsam deus descen-
dit ad terras, et per ipsam homines ascendere merentur ad coelos.."27 Ugyanez 
ismétlődik meg Albertus Magnusnál is, „scala ascensionis de culpa ad gratiam, 
de mundo ad gratiam, de mundo ad coelum. Per earn (Mariam) enim descendit 
filius dei ad nos, et per eam ascendimus ad eum." 

Az építészeti szimbolika Petrus Christus Jézus születése tábláján (Washing-
ton, National Gallery) is jelentős szerepet kapott.28 A jól ismert képről eddig 
elmondottakat a portálarchitektúra formai és ikonográfiái interpretációjához 
fűzhető néhány újabb megfigyeléssel szeretnénk kiegészíteni. A Nativitast kere-
tező félköríves kapuzat Ádám és É v a kőszobra révén i t t is az ótestamentumi 
ante legem korának a jelzése.. A kapu egésze azonban gótikus, rokonai a fla-
mand építészetben találhatók meg. Így például az ívmező dekoratív vakmér-
művéhez hasonló lá tható a Hal-i Szt. Márton templom 1409-ben felszentelt kó-
rusának trifórium alatti árkádjain. A Nativitas kép archivoltjának baldachinjai 
pedig csaknem azonosak a Huy-i Notre-Dame Betlehem-kapujának (XIV. 
század 2. fele) baldachinjáival.29 

Nem említi a képpel foglalkozó irodalom a washingtoni Nativitas kapuzatá-
nak legérdekesebb motívumát , az oszlopokat tar tó két kuporgó atlasfigura ere-
detét . A gótikától teljesen idegen motívum a románkori építészetben ismert és 
gyakori megoldás. Tóth Melinda hívta fel figyelmemet az olasz románkori épí-
tészetben előforduló analógiáira, kapuoszlopot t a r tó vagy az ambo oszlopát 
hordozó alakjukra. I lyen van többek között az olasz románkori emlékeken, a 
piacenzai S. Antonio X I I . századi Ádám-Éva kapuján , a Lodi-i dóm kapuján 
vagy a Barga-i S. Cristofano amboján. Legszebb és a három évszázaddal későb-

15 „ E t s tatui t duas eolumnas in porticu templi; cumque statuisset columnam dexteram, 
vocavit eam nomine Jachin, similiter erexit columnam secundam, et vocavit nomen ejus 
Booz." (Lib. I I I . Regum, VI I , 21.; Sauer, J . : i. m. 120, 134. kk; Panofsky, E. : Early . . . 
i. m. p. 133. k. 

28 Cant. cant. cap. V. 15. 
17 Bandmann, G.: Bemerkungen zu I'oussins Treppenmadonna. Das Münster. 1972. 

H. 5/6, p. 365, 371. 
28 Washington, National Gallery of Art . Tolnay, Ch.: Flemish Painting in the National 

Gallery of Art. Magazine of Art , vol. 34, 1941, p. 179. kk; Birkmeyer, K. M.: i. m. p. 103. 
29 van de Walle, A. L. J . : Gotische Kuns t in Belgien. Wien —München. 1972. p. 102, 

104, 133, 134. képtáblák. 
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bi képen ábrázolthoz legközelebb áll a modenai S. Geminiano ambojának két 
atlasfigurája.3 0 Természetesen nem valószínű az idézett emlékek és Pe t rus Chris-
tus képe között a közvetlen összefüggés, még akkor sem, ha elfogadjuk a mester 
itáliai tartózkodásáról vallott feltevéseket.31 A román építészet atlas-motívu-
mának megjelenése az Ádám és É v a szobrát ta r tó oszlopok talapzataként azon-
ban a román építészet már említett reneszánszának bizonyítéka Pe t rus Christus 
képén. 

Az újszövetségi jeleneteket keretező kapuzatok szimbolikus építészeti for-
mák.32 Az ante legem korának jelzésén kívül, mint a többi jelkép, ez is kétféle 
értelem hordozója. A kapuzat maga Mária-szimbólum. A középkori Mária him-
nuszok és szövegek gyakori metaforája a porta coeli, vagy ahogy egy XIV. szá-
zadi német szövegben olvasható „du sälge Hymmelport" , porta paradisi, por ta 
lucis, po r t a salutis stb, mind Máriát jelenti. A porta clausa (Ezékiel 44,11 kk.) 
a zárt kapu szintén Máriát jelenti, melyen át csak Jézus lépett át. Ez az Annun-
ciáció ikonográfiájában gyakran előforduló motívum Mária tisztaságának jel-
zése. Mária az égi paradicsomba vezető kapu: „Tu por ta paradisi, t u ianua filii 
Dei, tu templum dei, tu palatium Christ i! Per te, Dei genitrix, porté paradisi 
nobis aperte sunt. . ." — szól egy XI . századi oratio szövege. A későbbi példák 
közül idézzük Florian Winkler bécsújhelyi epitáfiumának szövegét 1477-ből: 
Paradysi porta per evam cunctis clausa est: E t per Mariam virginem iterum eis 
aperta est.33 

Mária, mint az ég és az égi paradicsom kapuja, — az eycki művészet reális 
megfogalmazásában ú j ábrázolási t ípusban született ú j já . A XV. század köze-
pére datá lható Madonna az aedicula-ban kép (35. kép) adja a képtípus ikono-
gráfiái magyarázatához a megoldást.34 Felirata a Madonna felett: Domus dei est 
et por ta coeli, - azaz „nem egyéb ez, hanem Istennek háza és az égnek kapu-
ja", J ákob álmának szavaiból vet t idézet (Gen. 27, 17), melyet a középkori iro-
dalom Máriára értelmezett. A porta coeli i t t nem csak at t r ibutum, hanem az ég 
kapuja maga Mária. Éppúgy, mint ahogyan Jan van Evek berlini Madonna a 
templomban képén a tér nem csupán színhely, hanem Máriának mint az Eccle-
siának a képi megfogalmazása.35 A Domus Dei épülete az ecclesia, és Mária az 
egyház típusa, „Beata Virgo typus Ecclesia," A Hor tus Deliciarium egyik 
illusztrációjának felirata így szól: Regina in templo sedens significat Ecclesi-
am que dicitur Virgo Mater. A New York-i képen a kapuzat küszöbének felirata, 
Ecclesia és Svnagoga, illetve Mózes és Ézsaiás szobrai is ezt a programot fejezik 

30 Quintavalle, A. C.: Romanico padano. Civiltá d'occidente. Firenze, 1969. 75 kk , 
129, 133 képek. A modenai atlas: Decker, H . : Italia romaniea. Wien, 1958. 242. tábla. 

31 Bazin, G.: i. m. 
32 Cikkem megfogalmazása ntán került kezembe Ward J . L.: A New Look a t t he 

Friedsam Annunciation. The Art Bulletin, L. 1968. p. 187, melyben a szimbolikus árkád-
ábrázolások között megemlíti röviden a budapest i Petrus Christus képet is egy felsoro-
lásban. 

33 Mindkét idézet Guldan. E.: i. m. 44, 78 nyomán, valamint Lexikon der christlichen 
Ikonographie, Bd. IV. 339. kk. 

34 New York, Metropolitan Museum, 58 ,3x30 ,8 cm, ú jabban Petrus Christusnak 
tu la jdoní t ják . Wehle, H —Salinger, M.: The Metropolitan Museum of Art, Catalogue 
of Early Flemish Dutch and German Paintings. New York, 1947; Panofsky, E . : Ear ly . . . 
i. m. p. 350. A küszöb felirata: Ipsa est (mulier) quam preparavit Dom(us) filio d(omi)ni 
mei. Gem 24, 44, Rebekka és Jákob történetéből vett szavai éppúgy Máriára utalnak, 
mint az Énekek Éneke. 

35 Herzog, E.: Zur Kirchenmadonna Eycks . Berliner Museen, VI. 1956, p. 4. kk. 
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35. Petrus Christus: Madonna a gyermekkel. 
New York, Metropolitan Museum of Art 
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ki: Mária, mint az Ecclesia t ípusa és az ótestamentumi igéret beteljesülése.36 

A kép felső része csonka, a kapuzat gazdagon díszített vimpergája toronyfor-
mában végződhetett. Értelmezhető ez az architektúra díszes falfülkének, hiszen 
háttere zárt, de a két oldalsó támpillér és a támívek alapján inkább templom-
keresztmetszethez hasonlít. Ilyen „katedrális-keresztmetszet" van többek kö-
zött gótikus monstranciákon is. ANew York-i kép architektúrájának egyszerűbb 
változata egy dijoni sedilián is megtalálható. Ehhez hasonló „kis architektúra" 
lehetett a kép modellje.37 

A dijoni Champmolból nemrég felbukkant festmény töredéke (Párizs, Musée 
des Arts Décoratifs) fiálétornyokal díszített támpillér t ábrázol. A kutatás egy-
értelműen elfogadja Jan van Eyck művének, ill. töredékének. Elkerülte azon-
ban a kutatás figyelmét, hogy a párizsi fragmentumon ábrázolt építészeti rész-
let valójában a New York-i kép aediculájának csaknem pontos folytatása. 
Mivel méretük és kvalitásuk is eltérő, csupán arra következtethetünk, hogy a 
Petrus Christusnak is tulajdonítot t New York-i Madonna annak az elveszett Eyck 
műnek a másolata, melynek töredéke a dijoni darab. Még egy közvetett bizo-
nyíték lehet arra, hogy ez a támpilléres-támíves architektúra szerepelt J a n van 
Eyck egy (elveszett) művén: a wölfenbütteli könyvtárban őrzött eycki angyali 
üdvözlet bal szélén ugyanez a motívum látható.38 Az építészeti motívum azo-
nossága egy elveszett képtípus rekonstrukciójának munkahipotézise lehet, és 
a későbbi kutatás feladata annak tisztázása, hogy Jan van Eyck elveszett Ma-
donna mint porta coeli képtípusának másolata a New York-i kép. 

A „Madonna mint porta coeli" képtípusának eredete a katedrális-kapuzatok 
szobrászi programjáig vezethető vissza. A Civitas Dei, azaz az Égi Jeruzsálem 
földi másának, a templomépületnek a kapuzata az ikonográfiái program kö-
zéppontja.39 A kapuzatot felező pilléren a X I I I . század folyamán Krisztus alak-
ját a Madonna vá l t j a fel, elsőként a párisi Notre-Dame-on, ma jd Reims, Ami-
ens, Tarragona, Tournai és a többi katedrálison.40 A Madonna álló alakja az 
ecclesia és synagoga, valamint az ősszülők ábrázolásával együtt fogadja a 
templomba lépőt. 

A monumentális plasztika mellett más forrásai is voltak az eycki művészet-
ben ú j ra feltámadó Mária-porta coeli ikonográfiájának. A nivelles-i Szt. Gert-
rud ereklyetartón (36. kép) a Madonna alakja a katedrális kapujában ugyan-
csak a Maria-Ecclesia, illetve Maria mint a por ta coeli egyik korai ábrázolása.41 

A trumeau-Madonnák és a nivellesi ereklyetartóhoz hasonló ábrázolások után 

36 Mária az Ecclesia és Civitas Dei megszemélyesítése, ennek jelzése a kapu. Lexikon 
der christlichen Ikonographie, Bd. I I I . Sp. 190. kk., 194. kk. 

37 A genti oltár architektonikus keretének legújabb rekonstrukciója Brand, Ph. L.í' 
The Ghent Altarpiece and the Art of J a n van Eyck. Princeton, 1971. A dijoni sedilia képe 
uo. 58. kép. 

38 Quarré, P.: Fragment d 'un primitif de la Chartreuse de Champmol au Musée des 
Arts Décoratifs, La Revue des Arts, VII . 1957.; Friedländer, M. J . : vol.1. 106 kép, a 
wölfenbütteli rajz uo. 70/a. 

39 Sauer, J . : i. m. p. 81; és másu t t . Bandmann, G.: Mittelalterliche Architektur als 
Bedeutungsträger. Berlin, 1951. p. 62. kk. 

40 A trumeau Madonnákról Guldan. E. : i. m. p. 124. kk. 
41 Nivelles, Szt. Gertrud templom, készült 1272 — 98 között. Az ereklyetartó nagy 

része (mint ez az oldala is) elpusztult a második világháborúban. Rhein und Maas, i. m. 
p. 365; Panofsky, E. : Early... i. m. 146, 4. jegyzet röviden u ta l t erre az ábrázolásra 
mint a középkori „nyíl t szimbolika" előfordulására, szemben a f l amand disguised sym-
bolism elvével. 
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Robert Campin, Jan van Eyck és Rogier van der Weyden művészetében ez az 
ikonográfiái típus a reális világ „rej tet t álarcában "jelenik meg: valójában ide 
sorolható Campin elveszett Madonna az apsisban kompozíciója, Eyck berlini 
Madonna a templomban képe és egy feltételesen rekonstruált eycki Madonna, 
mint porta coeli képtípusa. 

Rogier van der Weyden korai Madonna-képe (Bécs) az aediculás Madonna 
mellett a budapesti kompozíció előzménye és rokona.42 Ádám és Éva alakjait 
talán erről másolta Christus. Az ótestamentumi figurák itt is szoborként jelen-
nek meg, grisaille-ban, mint az Eva nova, azaz Mária tipológikus párhuzama. 
A rogieri aedicula is a porta coeli ill. Domus Dei jelzése, ha megoldásában egy-
szerűbb formát is mutat , mint az eycki megfogalmazás. 

A németalföldi festészet első nagy korszakában nemcsak a genti oltár encik-
lopédikus programja példázza, hogy a XIII . század nagy teológiai summái 
ebben a korban is elevenen hatottak a művészetre, hanem a kis méretű házioltá-
rok, Andachtsbild-táblák ábrázolásainak a motívumai is innen származnak. 
A gyermekét tartó, álló Madonna ábrázolások megjelenése a XV. század első 
harmadának festészetében (Campin, Eyck, Lochner) a szép Madonna szobrok 
örökösei. Építészeti környezetük, a kapuzat, falfülke, apsis vagy oszlopcsarnok 
éppúgy rejtet t szimbólum, mint ahogy a Maria im Rosenhag ikonográfiában a 
rózsalugas vagy a kert ábrázolása. 

42 Bécs, Kunsthistorisches Museum. Birkmeyer. K . M.: Notes on the two earliest 
Painting by Rogier van der Weyden. The Ar t Bulletin X L I V . 1962. p. 329. kk; Davies, 
M.: Rogier van der Weyden. London, 1972. p. 240. kk. A budapesti Pe t rus Christus 
Madonna motívumának továbbélése nyomon követhető a németalföldi festészetben. 
Két másolata ismert, egyik az André-Madonna Mesterétől (Lugano, Thyssen gyűjte-
mény) a másik Gerard Davidnak tulajdonítva, New York, Wrightsam gyűjtemény. 
Ezeken azonban az építészeti környezet más, az ótes tamentumi allegóriákkal jelzett 
szimbolikus porta coeli motívuma helyett egy gótikus portikusban áll a Madonna, 
zenélő angyalok társaságában, — a hát térben városlátképpel. 
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TÁTRAI VILMOS: 

A PERSPEKTÍVA JELENTÉSVÁLTOZÁSAI MANTEGNA 
MŰVÉSZETÉBEN 

Michele Savonarola padovai orvos Commentariolum de laudibus Patavii című 
1445-ben megjelent munkájában kiemelt helyen foglalkozik a „város büszkesé-
gével", a festészettel.1 A festészet fő érdemét abban látja, hogy az a perspektíva 
tudományával áll kapcsolatban, ami viszont a matematika, a geometria és vég-
ső soron a filozófia része. Jellegzetesen humanista érvelés ez a festészet méltó-
sága mellett, nyilvánvalóan a firenzei teoretikusok, humanisták hatása alatt, 
akik már a tudományos alapokra helyezett perspektívafestés valóságos gyakor-
latával hitelesíthették efféle meghatározásaikat. Padovának azonban Mantegna 
feltűnéséig nem volt olyan festője, aki műalkotásokkal tudta volna bizonyítani 
Savonarolának azt az állítását, hogy a „perspektíva a festészet anyja." A váro-
sát dícsőítő tudós így olyan trecento festőkről emlékezik meg csupán, akik még 
nem ismerhették a „perspectiva artificialis" exakt alkalmazását. Savonarola 
festészet definíciójában ezért inkább egy határozott teoretikus igény megfogal-
mazódását kell látnunk. Ennek alapján már eleve valamelyes fogalmat alkot-
hatunk magunknak arról, milyen sikerre és elismerésre számíthatott Padová-
ban az a művész, aki Savonarola elképzeléseit végül is valóra váltotta. A város 
a trecentoban az optikai tanulmányok legjelentősebb központjának számított. 
1390-ben itt jelent meg a középkori perspektívára vonatkozó ismeretek nagy-
szabású összefoglalása, az egyetemen előadó Biagio Pelicani értekezése, a Quae-
stiones perspectivae. Pelicani munkája kimutathatóan hatot t a művészi pers-
pektíva kialakulására.2 Egyébként is joggal állapítható meg: abban, hogy Man-
tegna a par excellence humanista festővé vált, aki művészetében a korarene-
szánsz valamennyi törekvését egyesítette, nagy szerepe volt a padovai egyetem 
meghatározta kulturális légkörnek. A dinamikus és ellentmondásos polgári fej-
lődés talaján Firenzében születtek meg a humanizmus eszméi.3 Tiszta formában 
való kikristályosodásuk viszont könnyebben valósulhatott meg az egyetemi 
város kulturális közegében.4 Nem tekinthető véletlennek az sem, hogy az empi-
rikus perspektíva alkalmazásában a XIV. század második felében éppen a Pado-
vában működő festők jutottak a legmesszebbre. Altichiero, Avanzo, Giusto de 
Menabuoi freskóin a nagyméretű belső terek, a bonyolult térkapcsolások jelzik 

1 L. A. Muratori: Rerum Ital icarum Scriptores. Tomo X X I V , Par te XV., Fasc. 11., 
Cittá di Castello 1902. 44, 55. o. 

2 R . Klein: Pomponius Gauricus on Perspective, The Art Bulletin 1961, 211, 212. o. 
3 A. Hauser: The Social History of Art, New York, 1951. 278 — 310. o. 
4 Az egyetem jelentősége csak nőtt , és ú jabb privilégiumokat kapot t miután Padova 

1406-ban Velence fennhatósága alá került. Lásd: S. Romanin: Storia documentata di 
Venezia, Tomo IV., Venezia 1925; C. Gasparotto: Padova, In: Padova, Guida ai monu-
menti e alle opere d 'arte. Venezia, 1961. CLV—CLVII. o. 
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37. Andrea Mantegna: Hermogenes megkeresztelése. Padova, Eremitani templom, 
Ovetari kápolna. 1944-ben elpusztult 
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az irányt, amerre a következő század művészete fog haladni.5 Mantegna a köz-
vetlen ösztönzést, és tegyük hozzá, a versengési kedvet, ezen a téren is azoktól a 
vezető firenzei mesterektől kapta, akik a quattrocento első felében jutottak 
megbízáshoz Padovában, hiszen Lippi, Uccello, Castagno vagy Donatello alko-
tásai minden teóriánál erősebben hathat tak a fiatal festőre.6 

Az alábbiakban Mantegnának azokat a freskóit fogjuk röviden elemezni, 
amelyeket az Eremitani templom Ovetari kápolnája számára, kisebb-nagyobb 
megszakításokkal 1449 és 1457 között (vagy esetleg 1457-en túl) készített.7 

Elemzésünk célja annak megvizsgálása, hogy az elméleti alapokra helyezett 
perspektíva, mint újonnan meghódított formaeszköz, az Ovetari freskóciklus 
esetében, hogyan tölti be jelzőrendszer szerepét, miképpen bővíti a tartalmi, 
kifejezési lehetőségeket. 

Szent Jakab prédikációja a démonokhoz 

A térábrázolás ezen a jeleneten még teljes egészében hagyományos. Az egysze-
rű kockatér lényegében giottoi előzményekre vezethető vissza. A nézőpont, 
illetve horizont aránylag magasan és középen helyezkedik el jó rálátást bizto-
sítva. A meglehetősen szűk térnek kettős funkciója van: egyrészt befogadja az 
epizód szereplőit, másrészt alkalmat ad Mantegnának arra, hogy az antik for-
makincsből merített építészeti tagozatokkal, faragványokkal dekoratív hatáso-
kat érjen el. Egyelőre azonban hiányzik az a harmadik funkciója, amit a többi 
freskón már világosan felismerhetünk: átér , a perspektíva még nem a cselek-
ménnyel, drámával tudatosan összehangolt, azt a maga kompozicionális lehe-
tőségeivel kiteljesítő tényező. 

Hermogenes megkeresztelése (37. kép) 

A Hermogenes megkeresztelése esetében már jellegzetesen reneszánsz téralakí-
tással van dolgunk. Ha az előbb a trecento hagyományokhoz kapcsolódó kocka-
térről beszéltünk, akkor most a ritmizált vagy proporcionált tér a helyénvaló 
megjelölés. A padló négyzethálója, csakúgy mint a pillérsor egyenletesen vezeti 
a szemet a mélybe. A képsíkkal párhuzamosan szintén pillérek zárják le a teret. 
A padlókockák és pillérek szabályosan tagolnak, mértékegységet, modulust 
adnak. Az, hogy ebben az időben a négyzethálós padlót , mennyire szinte magá-
val a perspektívával azonosították a műhelygyakorlatban, kitűnik Mantegna 
mesterének, Squarcionénak egy festőnövendékével kötött szerződéséből. Ebben 
Squarcione azt ígéri, hogy taní tványát a „pavimentum" helyes megrajzolására 
és ra j ta a figurák és tárgyak jó elosztására fogja megtanítani. (Az más kérdés, 
hogy a művek tanúsága szerint erre maga Squarcione volt a legkevésbé képes).8 

A perspektíva tehát nem csak a mélység illúzióját teremti meg, de szervezi is a 
kompozíciót, kiindulópontot nyújt az alakok elrendezéséhez, beoszt, fegyelmez, 
arányokat szab. Általa a kompozíciós váz válik láthatóvá, egyetlen tekintettel 
felfoghatóvá. A reneszánsz festészet két alapvető törekvése: az illuzionizmus és 

5 J . White: The Birth and Rebir th of Pictorial Space. London, 1967, 108—110. o. 
6 G. Fioceo: L 'ar te di Andrea Mantegna. Venezia, 1959. 
' N. Garavaglia: L'opera completa del Mantegna. Milano, 1967. 88 — 92. o. 
8 Idézi: M. Baxandall: Painting and Experience in fifteenth Century Italy. Oxford, 

1972. 127. o. 
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a racionalizmus így kap eszközt a megvalósuláshoz a középpontos perspektívá-
ban.9 

A mélybe futó egyenesek találkozási pontja ezúttal nem középen, hanem jobb-
oldalt van, nemcsak a túlzott szabályosság elkerülése végett, hanem hogy a má-
sik oldalon annál teljesebben, zavartalanabbul táruljon elénk a perspektivikus 
kép.10 Ennek a térmegoldásnak ugyanakkor már teljesen konkrét jelentéshor-
dozó szerepe is van. Hermogenes megkeresztelése: vallásos ritus, ünnepélyes 
cselekmény. A pillérek és a kockapadló kimért, higgadt, egyenletes ri tmusa 
ennek az emelkedett ünnepélyességnek a kísérői, architektonikus megfelelői. 

Szent Jakab Heródes Agrippa előtt (38. kép) 

A képet a mellette levőhöz a nagyjából azonos nézőpontra szerkesztett padlózat 
kapcsolja. A jelenet cselekménye azonban az előzőnél jóval komorabb, tragiku-
sabb : a római helytartó kimondja a halálos ítéletet Szent Jakab felett. Mantegna 
a tér megformálásában is képes ezt a megnövekedett drámai hőfokot érzékel-
tetni. A Kereszteléshez képest két ú j elemet vezet be. Az ünnepélyesen tagoló 
pillérsort egyetlen súlyos, masszív térhangsúly, a római imperiumot jelképező 
diadalív vált ja fel. Ugyanakkor, baloldalt, egy nagyobb térrészt üresen hagy. 
Nem kétséges, hogy ez a formaelem, ez a hiátus, azzal, hogy egyféle aszimmetriát 
teremt, nagyban hozzájárul a drámai feszültség fokozásához. Mantegna művé-
szetében van még rá példa, amikor a szabadon hagyott tér hasonló jelentést kap: 
a Pradoban őrzött Mária halálán. Ott, az embernélküli tér a halál támasztotta 
betölthetetlen űr nagyerejű kifejezőjévé lesz. 

Szent Jakab útja a vesztőhelyre (39. kép) 

Mi sem tanúsítja jobban Mantegnának azt a humanista eszmékből táplálkozó 
törekvését, hogy ú j művészi lehetőségeket kutatva, mind nehezebb próbáknak 
vesse alá képességeit, mint az Útban a vesztőhelyre jelenete. Az alulnézetre 
szerkesztett kompozíció ilyen tökéletes, pontos megvalósítása technikai bra-
vúr.11 Az efféle műalkotás Alberti értelmében vet t igazi „dimostrazione": a 
tehetség, a találékonyság, a nehézségeken felülkerekedő tudás büszke bizonyí-
tása.12 Ez a bizonyítani akarás, ez a kortársi eredmények túlszárnyalására irá-
nyuló szándék pedig már eleve a mű hatását lényegesen befolyásoló, alapvető tar-
talmi összetevő.13 A sott 'in su alkalmazása túl ezen további két eredménnyel 
jár. Egyrészről a kép előtt álló nézőpontjának figyelembevétele minden eddigi-
nél jobban bevonja a szemlélőt a képtérbe. Másrészről viszont az alulnézet révén 
az alakok fölénk magasodva jelennek meg, ami nem csupán fizikai értelemben 
értendő, mert így méltóságuk, a köznapi lényektől való távolságuk kap hang-
súlyt. Ez utóbbi hatásra meggyőző példa a San Zeno oltár is, ahol az alacsony 

9 A. Hauser: i. mű, 266 — 277. o. 
10 O. Fasolo: Appendice prospettica ad „Archi te t tura di Mantegna" di V. Fasolo. 

In: Arte pensiero e cultura a Mantova nel primo Rinascimento in rapporto con la Toscana 
e con il Veneto. Firenze, 1965. 238. o. 

11 O. Fasolo: i. mű, 237. o. 
12 E. H . Gombrich: The Renaissance Conception of Artistic Progress and its Consequ-

ences. In.: Norm and Form. Studies in the Ar t of the Renaissance. London, 1966. 7—8. o. 
13 M. Baxandall: i. mű, 141-143 . 
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40. Andrea Mantegna: Szent Kristóf mártíromsága; Szent Kristóf holttestének elszállí-
tása. Padova, Eremitani templom, Ovetari kápolna 

nézőpont — úgyszólván az aranyháttér realista megfelelőjeként — a szentek el-
különült, fennkölt létét érzékelteti. 

A mártíromság előtti percek a dráma csúcspontját képezik. Mantegna az alul-
nézet kínálta formai lehetőségek kihasználásával, a kifejezésben is rendkívüli 
intenzitásig jut el. Hasonlítsuk össze a diadalív-motívumot az Elítélésen és ezen 
a freskón. A diadalívet ott szembenézetből láttuk és kulisszaszerűen határolja 
a teret. Most fölénk tornyosul, súlyos dongaboltozatával ránk nehezedik, fenye-
gető erővé vált. Ha az előbb a római birodalom jelképe volt általában, akkor 
most konkrétabban az elbizakodott hatalom, az önpusztító gőg, a hübrisz szim-
bóluma. És hogy ez nem utólagos moralizáló belemagyarázás, hanem Mantegna 
művészi szándéka, azt a Kivégzés háttere is bizonyítja: a kopár hegyoldal az 
elhagyott romokkal világos utalás a hatalom mulandóságára, hívságára. 

Az alulnézet következménye az architektonikus elemek hirtelen meredek 
rövidülése is, ami a kifejezésben hasonló, a drámai hatást élező szerepet tölt be, 
mint a jobboldali házsornál a középső, toronyszerű épület ferdén történő, 
hangsúlyos kiugratása. Az enyészpont pontosan a pajzsos őrt álló katona tenge-
lyébe került, elhelyezése tehát excentrikus, amit a kompzícionális gyújtópont-
ként ható katona figurája tesz világosan leolvashatóvá. 

Szent Kristóf mártíromsága és Szent Kristóf holttestének elszállítása (40. kép) 

Mantegna időrendben utolsó munkáin az Ovetari kápolnában térképzés, archi-
tektonikus környezet, illetve perspektíva szempontjából a Szent Jakab ciklus 
freskóihoz képest három újdonságot figyelhetünk meg. Az elsőt abban határoz-
hat juk meg, hogy a két jelenet azonos térben játszódik, amivel azok nemcsak 
térbeli, hanem dekoratív egységet is nyernek. 

A második újszerű vonás az, hogy Mantegna a térelemekből az eddigieknél 
változatosabb, sokrétűbb, gazdagabb összképet alakít ki. Ezt a komplex tér-
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képzést az elő,- közép,- és háttérre való tagolással, illetve a mélységszintek 
könynyed összekapcsolásával éri el. 

Harmadik újdonságként a perspektíva egyetlen motívumra történő hang-
súlyos koncentrálását, az egy alakra alkalmazott erős rövidülést, az óriás Szent 
Kristóf holttestének ilyen módon történő ábrázolását említjük. 

A két jelenet egységesítése egy térben megfelel a San Zeno oltárnál is alkalma-
zott művészi módszernek. Ott úgy szüntette meg az alakoknak a triptichon for-
mából adódó elkülönülését, hogy ugyanakkor a háromrészes oltár formát meg is 
tartotta: a faragott keretet a három oltártáblát átfogó pillércsarnok részévé tette. 

A Szent Kristóf jelenetek változatos, kötetlen térképzése, a lazább csoport-
fűzés, a korabeli olasz város épületeinek és kortárs személyiségek jelenléte, 
egyáltalán a rómaiságra utaló motívumok kevésbé jelentős szerepe, az imperi-
umot idéző ünnepélyes, szigorú hangvétel hiánya néhány kutatót arra indított, 
hogy ezeknek a freskóknak a készülési idejét a Szent Jakab freskók elé tegye, 
vagy legalábbis azok valamelyikével nagyjából egyidejűnek tekintse.14 Arra 
hivatkoztak, hogy a Kristóf jelenetek közvetlenebb, mindenféle doktrinérségtől 
távol álló felfogása, a Padovában dolgozó toszkán mesterek hatásának tudható 
be, ez a hatás pedig pályája elején érhette legerősebben Mantegnát. Csakhogy ez 
a feltételezés nem csupán a freskóciklusra vonatkozó fizetési dokumentumok-
nak mond ellent, és nem csak Vasari és Scardeone egybehangzó tudósítását te-
kinti merő kitalálásnak.15 Nem veszi figyelembe Mantegnának azt a tudatos 
alkotómódszerét sem, amellyel minden egyes ú j feladatot új eszközökkel igye-
kezett megoldani. Ha viszont ebből indulunk ki, akkor belátjuk, hogy még csak 
nem is arról van szó, hogy Mantegna ebben a későbbi periódusban elveszítette 
volna érdeklődését és lelkesedését az antikvitás iránt..16 Egyszerűen számolt a 
Kristóf legendának a Jakab legendától alapvetően eltérő jellegével. Szent 
Jakab apostol ugyanis méltóságban kétségkívül sokkal magasabban áll a szentek 
ranglistáján mint Kristóf. Kristóf története tele van tisztán mesés-fantasztikus 
elemekkel — elég ha most csak óriás mivoltára utalunk — ami már a XV. szá-
zadtól kezdve fenntartásokat keltett tiszteletével szemben.17 Kristóf „alacso-
nyabb" rangjának tudata feltétlenül közrejátszott a színtér megválasztásában. 
A két legenda jeleneteinek környezetében megmutatkozó különbség Vitruvius 
meghatározását idézi emlékezetünkbe a tragikus, illetve komikus színpadkép-
ről. Eszerint a tragédiák színpadképén fejedelmi környezetet kell ábrázolni osz-
lopokkal, díszes oromzatokkal, szobrokkal, míg a komédia színpadképén egy-
szerű polgárházak szerepeltetése a helyénvaló. A kialakuló reneszánsz színház 
is ezt az elképzelést vette alapul a színpadképek megformálásánál, amint az 
Sebastiano Serlionak már a XVI. század közepén írt traktátusából világosan 
kiderül.18 Az összefüggés a reneszánsz színpadkép és Mantegna helyszínválasz-

14 C. Ragghianti: Casa Vitaliani. La Critica d'Arte, 1937. 243 — 250. o. N. Garavaglia: 
i. mű, 8 8 - 9 2 . o. 

15 A fizetési dokumentumokról: G. Paccagnini: Cronologia della Cappella Ovetari. 
In : Arte pensiero e cultura a Mantova . . . Firenze 1965, 77 — 85. o.; Vasari és Scardeone 
erre vonatkozó tudósí tását idézi: S. Bettini—L. Puppi: La Chiesa degli Eremitani a 
Padova. Vicenze, 1970. 9 2 - 9 3 . o. 

16 S. Bettini — L.Puppi : id. mű, 92. o.; G. Fiocco: id. mű; 89. o. 
17 H . Aurenhammer: Lexikon der christlichen Ikonographie. Band I . , Wien, 1959 — 

1967. 439. o. 
18 R . Krautheimer: The Tragic and Comic scene of the Renaissance. Gazette des 

Beaux-Arts, 1948. 327 — 346. o. 
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tása között persze nem feltétlenül közvetlen, de a különbségtétel alapjául 
mindkét esetben ugyanaz az elképzelés szolgált. Végső soron — noha a mártí-
romság témája ezt kizárni látszik — még a komikum sem állt távol a két Szent 
Kristóf jelenettől: a hatalmas holttest cipelése — mellette groteszk összehason-
lításul a csak másolatokon látható kisgyerek — önmagában humoros ízű. De 
nem ment a komikumtól a másik epizód sem, ahol akatonák zavartan nézelőd-
nek a Kristófnak szánt, de a kivégzést néző király szemébe fúródó, eltévedt nyíl-
vessző után. 

A halott Szent Kristóf merész rövidülésben történő ábrázolása több tartalmi 
következménnyel jár. Az extrém, szokatlan beállításnak mindenekelőtt figye-
lemkeltő hatása van, a formai hangsúly a figurát tartalmi középponttá avatja.1 9 

Másodszor — mint ezt már a „Szent Jakab útban a vesztőhelyre" alulnézeti 
kompozíciójánál is elmondhattuk — Mantegna saját virtuóz tudásáról tesz ta-
núbizonyságot. Harmadszor, a rövidülés a gigászi test megjelenésének eleve meg-
lepő-fantasztikus hatását még tovább fokozza. És végül negyedszer, a halál 
által ledöntött test tehetetlenségét, a szó szoros értelmében vet t földhözkötött-
ségét érzékelteti. 

Ez utóbbi tartalmi vonás még erőteljesebben jelentkezik a Brera Halott Krisz-
tusán, ahol a könyörtelen naturalizmus és az erős rövidülés együttesen vál t ja ki 
a megdöbbentő hatást.20 A halál ábrázolásában a rövidülés sajátos értelmet kap. 
A perspektíva törvényszerűségei földi, természeti, emberi törvények, kiterjesz-
tésük Krisztusra végletes profanizálással egyenlő: Krisztus is e törvényeknek 
alávetett ember. Értelmezésünk mellett szólnak azok a quattrocento festésze-
téből meríthető példák, amikor az isteni fenséget éppen e kötöttségek alól való 
kiszabadítás jelzi. Masaccio Szentháromság freskóján az alulnézetből adódó 
rövidülést csak a mellékalakokra alkalmazta. Krisztus és Atyaisten ugyanakkor 
szembenézetből jelennek meg. A hasonló megoldásra felsorolható további pél-
dák között van Mantegna Trivulzio Madonnája is.21 

Talán ezzel a rövid áttekintéssel is sikerült megmutatnunk, hogy a perspek-
tíva formaeszközének mind tökéletesebb, mind virtuózabb felhasználása, milyen 
ú j tartalmak, ú j módon való megfogalmazását tette lehetővé Mantegna szá-
mára. 

19 M. Baxandall: i. mű, 143—145. o. 
20 A quadratura eljárás alkalmazásáról a Halot t Krisztusnál, lásd: E . Battisti: Manteg-

na come prospettico. Arte Lombarda, 1971. 103. o. 
21 J . White: id. mű, 152, 196, 197. o. 
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ZENTAI LORÁND: 

A MÁTYÁS-EMBLÉMÁK ÉRTELMEZÉSÉHEZ 

Az embléma: a szó és kép egyesítésével létrehozott, önmagában zárt allego-
rikus képződmény1 végleges, három részes formáját (mottó, kép, epigramma), 
mely alkalmassá tette szélesebb közönségnek szóló propagatív, didaktikus köz-
lésekre, a XVI. században nyerte el. A korábbi, ún. ,,pre-emblematikus" kép-
ződmények, a középkori heraldikából kinövő, személyhez kötött devisák, imp-
resák, illetve a humanisták által szerkesztett rebusok, a XV. századi Itáliában 
virágkorát élő „arshieroglvphica" kevesebb elemből álltak (az epigramma, sőt a 
mottó is hiányozhatott), szűkebb, azonos társadalmi szintű és műveltségű ré-
tegnek szóltak — a megoldás kulcsát a közös ismeretanyag, illetve az ismert 
személy ismert jellemvonásai, szokásai, életének ismert eseményei szolgáltat-
ták. Az emblematikus művészet alkalmazási területe — bár a korai humanisták 
egy új, általános képi nyelv megteremtésének lehetőségét vélték benne felfedez-
ni végülis elsősorban a dekoráció maradt : emlékeit megtaláljuk a könyvfes-
tészetben, medaillonokon, épületplasztikában, használati tárgyakon stb. Szim-
bolikus jelentésük legtöbb esetben elhomályosult már, kutatásuk, K. Giehlow 
úttörő tanulmánya nyomán, voltaképpen csak az elmúlt két évtizedben kezdő-
dött el nagyobb intenzitással.2 

Mátyás emblémái teljes számban csak a Corvinus-könyvtár kódexeinek egy 
csoportjában találhatók meg, noha, a kor szokása szerint, alkalmazásuk való-
színűleg Mátyás udvarában is kiterjedtebb volt.3 Padlócsempéken, melyek 
talán Budán készültek, korvina-miniatúrák hatása alatt, az Aragóniai-ház emb-

1 Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte. V. Stut tgart , 1967. 85. 
2 Giehlow, K.; Die Hieroglyphenkunde des Humanismus in der Allegorie der Renaiss-

ance. Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses. 
X X X I I . 1915. skk.; Gelli, J . : Divise-Motti e Imprese di famiglie e personaggi italiani. 
Milano, 1928.; Tervarent, Guy de: Attr ibuts et symboles dans l ' a r t profane. 1450—1600. 
Dictionnaire d 'un langage perdu. Geneve, 1959.; Henkel, A. —Schöne, A.: Emblemata . 
Handbuch zur Sinnbildkunst des 16. und 17. Jahrhunderts . S tu t tgar t , 1967. 

3 A milánói udvar impresa-kultuszáról: Malaguzzi Valeri, F.: La corte di Lodovico il 
Moro. I. Milano, 1913. 322. sk.; a budai palota nyílás-kereteinek emblémáiról: Antonius 
de Bonfinis: Rerum Ungaricarum Decades. IV. Lipsiae, 1936. 136. 
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lémái közt csak a kút és a homokóra jelenik meg; a nyéki villa friz-töredékein a 
méhkas és a hordó váltakozik, egyiken az ugyancsak aragóniai gyémánthegyet 
fogva közre.4 A korvinák közül nagy bőséggel azokat díszítik, melyek biztosan, 
vagy nagy valószínűséggel az 1485—90 közti időből valók, és Attavante szignált 
munkái, vagy jó stilisztikai érvekkel neki tulajdonítható művek. Az emblémák 
ezekben általában kék alapon, ecsetarannyal készültek, formájuk nagyjából 
azonos. Néhány embléma megjelenik a Fora testvérpár egyes műveiben is, raj-
zuk némileg eltér az Attavante-típusúaktól.5 Hoffmann Edith feltételezése, 
hogy az emblémákat valamelyik humanista bevonásával firenzei művészek 
gyártották,6 valószínűleg kiegészíthető azzal, hogy az emblémák formai kialakí-
tása az Attavante műhelyben történt — az 1480-as években itt készült egyéb 
kódexekben találkozunk ugyanis először nagyszámú új, változatosan kiképzett 
Medici-emblémával is, míg a korábbi, ún. fehér indafonatos kéziratokat, vagy 
a Cherico által illuminált kódexeket csak Cosimo, Piero és Lorenzo il Magnifico 
fő impresái, a három gyémántköves gyűrű és a három strucctoll díszítik, külön-
böző összeállításban.7 

A korvina-kutatás mintegy száz éves történetében meglepően kevesen kísé-
relték meg, hogy akár csak megközelítően is, a Mátyás-emblémák által feladott 
képrejtvényeket, szó szerint „rebusokat" megoldják. A néhány futólagos pró-
bálkozás is, sajnos, forrás-megjelölés nélkül történt, többnyire az ábrázolt tár-
gyakhoz tapadó spontán, közhelyszerű képzetek alapján. Ezek a képzetek 
egyébként, lévén egyes esetekben igen régiek, talán valóban szerepet játszottak 
néhány embléma kialakításában. Azzal szemben senki sem támasztott kétséget, 
hogy az emblémák Mátyás személyére vonatkoznak, és nyilvánvalóan általa is 
táplált eszmények, őt jellemző tulajdonságok szimbolikus kifejezői lehetnek. 
Pulszky Ferenc feltevése szerint a gyűrűbe foglalt gyémánt Mátyás jellemének 
megtörhetetlenségét jelezte, az acél és kova a lángész szikráját, a méhkas a 
király fáradhatatlan munkásságát, hogy népének jólétét gyarapítsa. „Az ideali-
zált gémeskút (?) az igazságosság jelvénye, mellyel a király az igazságot a kút 
sötét mélyéből is kimerítette; az égi globus pedig jelenti, hogy a sors nem az 
emberektől függ, de a csillagzatoktól. A hordó Magyarország helyes jelzője azon 
időben, midőn nemes borának hírét az egész külföld ismerte." A farkát nyaka 
köré csavaró sárkány értelmét Pulszky nem tudja megmagyarázni, de felteszi, 
hogy talán „azon ármánykodásoknak jelképe, melyek Mátyás uralkodása alatt 
mindig ismétlődtek, de mindig az ármánykodók vesztét okozták".8 Fitz József 
is „fejedelmi erényeket" lát bennük, melyeket Mátyás a legtöbbre becsült és 
követni akart: „a méhkas a szorgalmat, a hordó a takarékosságot, az éggömb a 
hatalmat, a gyűrű a hűséget, a kút az elmélyedést, az acél és kova a szellemet, 
a homokóra az idő felhasználását, a sárkány a bátorságot."9 Berkovits Ilona is 
ezt az értelmezést veszi át, a hordó említése nélkül, megtoldva viszont az emb-

1 Balogh J . : A művészet Mátyás király udvarában. I. Budapest, 1966. 133 sk., 164. sk. 
5 Bibliotheca Corviniana. Budapest , 1967. — Attavante (szignált v. neki tulajdoní-

t o t t művek): 23, 24, 32, 62, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 81, 83, 102, 106, 120, 126, 127, 149, 
150, 151, 168, 174. sz.; Foráknak: 25, 98, 153. sz.; 99. sz.: Cherico modorában, 1 4 5 0 - 7 0 
között — de ez valószínűleg inkább későbbi, gyenge kvalitású munka . 

8 Mátyás király. Emlékkönyv születésének ötszázéves fordulójára. I I . Budapest , 
1940. 272. 

7 d'Ancona, P . : La miniatura fiorentina. I I . Firenze, 1914. 373. skk., 701. skk. 
8 Mag3>arország archeológiája. I I . Budapest, 1897. 238. 
9 Mátyás király. Emlékkönyv . . . I I 233. 
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lémák számát az adományozást jelentő „kévenyalábbal" — utóbbi megnevezés 
azonban nem más, mint a méhkas ábrájának félreértése, mely a régebbi korvi-
na-irodalom leírásaiban is gyakran előfordult.10 HoffmannEdith, a korvinák leg-
jobb ismerője reménytelennek találta az egyes emblémák értelmének feloldását, 
értelmezésük lényeges pontja felé közelít azonban azzal, hogy az emblémákat 
egyszer humanista szerkesztményeknek, más alkalommal a feudális uralkodói 
reprezentáció hagyományos elemeinek tekinti.11 

Az értelmezések szubjektivizmusának, a „megfejtés" lehetőségében kételke-
dők szkepticizmusának jó okai vannak: a Mátyás-emblémák abba az „obsku-
rus", rebus-szerű, mottó nélküli típusba tartoznak („il quale non havendo ani-
ma di motto alcuno, molti restarono sospesi et dubbii del significato"), melyek 
már az impresák első összegyűjtőjének, a mindössze jó félszáz évvel később élt 
Paolo Giovionak is értelmezési nehézségeket okoztak. Giovio szándékosan mel-
lőzi is több ilyen „rébusszá" vált impresa értelmezési kísérleteinek felsorolását, 
mert ezek „gyakran hiábavalók és nevetségesek".12 Noha az impresák „kulcsa" 
végső soron valóban az őket hordozó személyiség, az egyes ismert vagy feltéte-
lezett személyiségjegyekkel való összekapcsolásuk csak akkor válhat puszta 
ötletből többé vagy kevésbé megalapozottá, ha történeti tényekkel alátámaszt-
ható, vagy legalábbis a korszak eszmevilágába jól beilleszthető. A Mátyással 
szorosabb kapcsolatba került jelentősebb itáliai uralkodó családok, az Aragóni-
aiak, az Esték, a Sforzák, a Mediciek több tucatnyi ismert impresájának eredeti 
jelentése is csak az impresák viszonylag kis részénél tisztázott: szerencsés eset-
ben kortársak, vagy a még élő hagyományt rögzítő közeli utókor feljegyzései, 
például I. Aragóniai Alfonz „nyitott könyve", vagy Ferrandino „gyémánthe-
gye" esetében. Egyedülálló emlék aBibliotecaTrivulziana kis albuma, mely egy, 
a XV. század végén készült akvarell-sorozatban gyűjti össze (és helyenként ér-
telmezi) a Sforza- és a Trivulzio-család impresáit. A Medici-emblémák értelmét 
Giovio művéből, illetve Vasari Ragionamenti-jéből ismerjük. 

Mátyás király nevénél Giovio csak a Hunyadi-család címer-madarát, a hollót 
említi impresaként.13 Heraldikus motívumok egyébként igen gyakran kevered-
nek az emblémákkal — sok esetben el is mosódik a határ közöttük.14 A Mátvás-
emblémák közül ebben a vonatkozásban kiemelhető a farkát nyaka köré tekerő 
sárkány: értelmezésénél itt semmiképp sem kell megmaradnunk a középkori 
állat-szimbolika általános sárkány-képénél, de a humanista sárkány-szimbolika 
változatos értelmezési lehetőségei közt is felesleges volna keresgélnünk.15 Az 
Az emblémák sárkánya ugyanis pontosan megegyezik a Zsigmond által alapí-
to t t Sárkány-rend jelvényével, a korvina-emblémák közt gyakran kiemelt he-
lyen, címerszerű hangsúllyal szerepel, egy esetben pedig, mint a Sárkány-rend 
tagjainál is, a Hunyadi-család címerét veszi körül.16 A rend Zsigmond halála 
utáni továbbéléséről csak szórványos adatok ismertek, érdekes tény viszont, 

10 Berkovits I . : A magyarországi Corvinák. Budapest, 1962. 46. 
11 Bibliotheca Corvina. Mátyás király budai könyvtára . Budapest, 1927. 43.; Mátyás 

király. Emlékkönyv . . . I I . 272. 
12 Ragionamento di Möns. Paolo Giovio sopra i mot t i , et disegni d 'a rme et d'amore, 

che communamente chiamano Imprese. Venezia, 1556. 24 és 28. 
13 Id. m.: 92.: „uccello di forza, ingegno et vivacitá singolare". 
14 de Marinis, T.: La Biblioteca Napoletana dei re d'Aragona. I . Milano, 1952. 131. skk. 
15 Lexikon der christlichen Ikonographie, I . Rom—Freiburg—Basel—Wien, 1968. 

Drache.; Tervarent, Guy de.: id. mű. 149 sk., 346. sk. 
16 Bibliotheca Corviniana 23., 32., 72., 76., 126., illetve 74. sz. 

367 



hogy működésében egy bizonyos párhuzamosság alakult ki: a rend már Zsig-
mond életében némiképp birodalmi színezetet vett fel (a tagfelvétel a német biro-
dalmi kancellárián keresztül történt), s még III . Frigyes is adományozott Sár-
kány-rendi jelvényeket — ugyanakkor viszont, néhány adat tanúsága szerint 
Mátyás is vett fel ú j tagokat uralkodása elején is, végén is. Ekkor, a történelmi 
körülmények változásával, egyre inkább a rendtagság és jelvényviselés repre-
zentatív, formális jellege válhatott már uralkodóvá,17 s a sárkány-jelvény-
hez tapadó asszociációk különösen az 1480-as években nyerhettek Mátyás előtt 
nagyobb fontosságot, amikor a trónutódlás kérdése, dinasztia-alapítási tervek, 
birodalmi gondolatok egyre többet foglalkoztatták. 

A sárkány-jelvényhez hasonlóan konkrét történeti vonatkozása lehetett az 
acélt és kovát ábrázoló emblémának is, amellett, hogy több, szemléletes jelle-
géből adódó spontán allúzió is kapcsolódhatott hozzá.18 Az embléma származá-
sa legalábbis nagy valószínűséggel feltételezhető: az acél és kova volt Jó Fülöp 
és Merész Károly impresája és része lett a Jó Fülöp által alapított aranvgyap-
jas-rend jelvényének is.19 Mátyás burgundiai kapcsolatai, főként az 1470-es 
években, elég szorosak nyilván ezek következményeként 1478-ban az arany-
gyapjas-rendnek is tagjai közé választották.20 A tűzszerszám így elsősorban 
Mátyás európai „státusszimbólumai" közé tartozhatott , mely éppenséggel asz-
szociálhatta a kortársakban az uralkodó „szikrázó" szellemességének képzetét 
is. Az acél és kova a reneszánsz idején egyébként néha szerelmi szimbólum 
- talán ebben az értelemben került az egyik korvinában, melynek lapszéldé-

szében Mátyás és Beatrix portréja látható, Beatrix arcképe alá.21 

Alaki, anyagi sajátosságaiból adódóan sokféle szimbolikus értelmezési lehető-
séget kínált a korvinákban gyakran ábrázolt gyémántos gyűrű.22 Ez egyébként 
az egyetlen Mátyás-impresa, melyet Giovio, a Hunyadiak hollós címerével kap-
csolatban említ. A pre-emblematikus irodalom fő alakja, az antik-középkori tra-
díciót összefoglaló Pierio Valeriano a gyémántot elsősorban morális szimbólum-
ként, mint a Portitudo allegóriáját embti - azét az erényét, mellyel a „gőgös 
szerencse" szeszélyei lebírhatok.23 A „fortuna" problematikája, mely a rene-
szánsz idején központi szerepet kapott, Mátyás számára is nyilvánvalóan ismert 
volt, ha máshonnan nem, nevelője, Vitéz János révén.24 A gyűrű maga tradicio-
nális kelléke a szakrális és uralkodói szimbolikának — nem véletlen, hogy a 
Mátyással kapcsolatban álló nagy olasz családok közül kettő is, az Este- és a 
Medici-ház, fő impresájául választotta. Cosimonál, illetve Pieronál a három egy-
másba fonódott gyűrű konkrét történeti allúziót is tartalmaz, emellett nem 
kevésbé jellemző a korabeli rébusz-etimológiából kihámozott utalás: Cosimo-
diamante-Dio amanclo.25 Mátyás hollós-gyűrűs „impresájának" történeti-szim-

17 Baranyai B.: Zsigmond király ún. Sárkány-rendje. Századok. 1926. 561. skk, 681. 
skk.; Balogh J . : id. mű: 376. sk. 

18 Henkel, A. —Schöne, A.: id. mű: 80. (XVI. századi értelmezések) 
19 Tervarent, Guy de: id. mű: 54. 
20 Balogh J . : id. mű: 371. 
21 Bibliotheca Corviniana 25. sz. Vö.: Gelli, J . : id. mű: 1574. sz. „Frigida accendit" 

mottóval. 
22 Bibliotheca Corviniana 25, 149, 153. sz. (kiemelten); 126. sz. (gyűrűsor, keretdísz-

ként); 23, 32, 73. sz.) az acél és kova emblémával párosítva). 
23 Joannis Pierii Valeriani Bellunensis Hieroglyphica. F rankfu r t am Main, 1614. 

(első kiad.: Basel, 1556.) Lib. XLI . Cap. 34 és 35. (forrásként Horatiust , Vergiliust idézve). 
24 Kardos T.: A magyarországi humanizmus kora. Budapest, 1955. 110. 
25 Gelli, J . : id. mű: 1555. sz.; Tervarent, Guy de: 147. 
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bolikus értelmezését — kivételesen — talán születésében ragadhatjuk meg kor-
társ irodalmi forrás révén. Callimachus Experiens két gúnyversében, melyeket 
talán 1483/4-ben írt, a I I I . Frigyes—Mátyás viszony pamfletikus ábrázolására 
használja fel a Hunyadi-címer elemeit, köztük a gyűrűt is, — a vers címével 
(motto) és az epigrammával az impresa mintegy teljes, három részes emblémá-
vá alakul át: „De Adamante, coruo et anulo Mathie Regis" 

Inuictus bello quod sis, adamantina uirtus 
Dat tibi, quod sapias, delphica prestat anis, 
Anulus eternum regni portendit honorem 
Nam que in se rediens undique fine caret.26 

A korvinák zömében és a nyéki friz-töredékeken is párban jelenik meg a 
méhkas- és a hordó-embléma. Mindkettő Mátyás kedvelt impresa-motívuma 
lehetett, mert igen nagy számban fordul elő a kódexekben. Értelmezésüknél, 
legalábbis a méhkas esetében, meglehetősen régi allegorikus tradíciót vehetünk 
számításba. A méhek „államalkotó" képességéről sok antik szerző írt — köztük 
Plinius,— s a hagyomány a középkorban is továbbélt. Valeriano, részben Pli-
nius nyomán, részben az egyiptomi „bölcsességet" a humanisták számára továb-
bító Horapollo közléseinek felhasználásával összegzi a méhtársadalomnak az 
emberire vonatkozó szimbolikus tanulságait. A méhek világa a jó királyság min-
taképe, ahol kegyes az uralkodó és engedelmes a nép.27 Ezt az uralkodói ideoló-
giát nyilvánvalóan Mátyás is vallotta, amint ez megnyilvánul például az 1486-
os törvénykönyv bevezetőjében, a törvényes uralkodás és a zsarnokság, az abso-
luta potentia szembeállításában. Még a méh-hasonlattal is találkozunk egy 
firenzei humanista művében, melyet az az 1480-as években, Budán írt. A tria-
lógus formában megírt műben Mátyás szájába adva található a következő mon-
dat — egy érv, a sok közül, a királyság védelmében: „a méhek, amelyek a ter-
mészet vezetése folytán gyülekezetben és társaságokban élnek, s egymás között 
csodálatos rendet tartanak, egy királynak engedelmeskednek, melyet nem vak-
tában ők maguk választottak rajukból, hanem magától a természettől jeles 
alakzattal és koronával kitüntetetten kaptak."28 A méhkas párjaként szereplő 
hordó szimbolikus értelmére vonatkozóan nem sikerült közelebbi támpontot 
találni, azonban egy későbbi, XVI. század végi emblematikai kézikönyv egyik 
példája talán megengedhetővé teszi azt, hogy szintén Mátyás uralkodására, 
államszervezetére vonatkozó utalást lássunk benne. A lepattant abroncsú hordó 
ábrája mellett ott a következő epigramma áll: 

Soluuntur compacta licet bene dolia, firmis 
Constricta ni sint circulis. 
Sic legum poenis quae non firmata tenetur, 
Corruat oportet ciuitas.29 

26 Huszti J . : Callimachus Experiens költeményei Mátyás királyhoz. Budapest, 1927. 
VI . epigramma. 

27 Id. mű: Lib. X X V I . Cap. 1. Populus regi suo obsequens, és Cap. 3. Regnum címszó 
alat t . 

28 Lippus Brandolinus: A köztársaság és királyság összehasonlítása. Ford. Angyal P. 
Budapest , 1928. 156. 

29 Th. Beza: Icones. Genf, 1580. Nr. 13. — idézi: Henkel, A. —Schöne, A.: id. mű: 
1397. 
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Az utolsó három embléma többnyire szintén együtt, kút-homokóra, csillagá-
szati éggömb-homokóra, kút-csillagászati éggömb párosításban jelenik meg a 
kódexekben. A reneszánsz idején használatos, többé-kevésbé pontosan megha-
tározható jelentésük szerint, a Mátyásra vonatkozó történeti adatokkal össz-
hangban, Mátyás személyes szellemi karakterének egyes vonásait jelképezhet-
ték. A csillagászati éggömb az ekkor még megkülönböztetés nélkül művelt aszt-
rológia, illetve asztronómia jelképe volt a középkor óta.30 Mátyás támogatója 
volt a csillagászat tudományának, de sok kiváló kortársával együtt, osztozott 
kora babonáiban, féltudományos képzeteiben is — így mélységesen hitt a csil-
lagjóslásban. Erre vonatkozó adatok számolatlanul találhatók Bonfini Magyar 
Történetében és más forrásokban is.31 A homokóra természetesen idő-szimbó-
lum; átvitt értelemben a bölcsen irányított élet szimbóluma,32 s az idő-szimboli-
kához kapcsolódva az occasio, a kedvező alkalom megragadásának jelképe.33 

Nevelője, Vitéz János révén Mátyás korán magáévá tehette a reneszánsz jelleg-
zetes cselekvés etikáját — 1462-ben írt, sokszor idézett soraival már maga fi-
gyelmezteti a püspököt: „Mert az emberi események irányításában igen gyak-
ran a kellő pillanat dönt, míg isteni tisztelet végzésére bármely idő alkalmas, és 
— szent áldozat az is, ha a haza üdvén munkálkodunk !"34 Gyakran ábrázolt, s 
igen személyes jelképe lehetett Mátyásnak a kút — a Széchényi Könyvtár Hie-
ronymus-korvinájában35 is, az uralkodó portréja alatt ez az embléma jelenik 
meg (szemben, Beatrix arcképe alatt a kova és tűzkő). Hatszögletű kút-meden-
cével találkozunk sok ferrarai kódexben is, Borso d 'Este impresájaként, melyet 
a források „el batesmo" (keresztelés, keresztség) említenek.36 Valószínűbb azon-
ban, hogy Mátyás kút ja esetében nem krisztologikus, hanem valamilyen huma-
nista értelmezést kell keresnünk, talán ahhoz hasonlót, mely a Guarino portré-
medaillonjának hátlapját díszítő kúthoz kapcsolódik. Ez Alberto da Sarzano 
Guarinoról mondott szavaira lehetett allúzió: „Grecae et eruditionis latinae 
fontem..". Az érem az 1440-es években készült37 — valószínűleg ez az a Guari-
noról készült bronz arckép, melyet Janus Pannonius 1450-ben elküldött Vitéz 
Jánosnak.38 Minek a „kútfejét" láthatták a humanisták Mátyásban? Talán 
valóban a „kimeríthetetlen bölcsességét." 

Összegezve tehát: a Mátyás-emblémák, melyek dekoratív egységben olvad-
nak bele a korszak festői díszítésébe, értelmüket tekintve a pre-emblematikus 
ábrák különböző típusaira válnak szét. Jelentésbeli skálájuk a feudális-repre-
zentatív szimbolikától az uralkodói-morális allegórián át a személyesebb kép-
zetek szimbolikus kifejezéséig terjedt. Születésekor bizonyára mindegyikük bírt 
valamilyen elsődleges jelentéssel, de az ábrázolásbeli tradíciók sokrétűsége foly-
tán, valószínűleg már a kortársak számára is voltak köztük többféleképpen 
értelmezhetők. Az emblémák „szerkesztőjének", „kitalálójának" személye leg-
feljebb szerencsés véletlen folytán derülhetne ki — bizonyos azonban, hogy 

í 30 Tervarent, Guy de: id. mű: 358. 
31 Mátyás király. Emlékkönyv . . . I I . 413. skk. 
32 Tervarent, Guy de: id. mű: 220 — 1470 körül francia kódexekben gyakran ábrázol-

ják. 
33 Tervarent, Guy de: id. mű: 268, 330. 
31 Kardos T.: id. mű: 110. 
35 Bibliotheca Corviniana 25. sz. 
36 Gruyer, G.: L 'a r t ferrarais a l 'époque des princes d 'Este . Paris, 1897. 609. 
37 Gruyer, G.: id. mű: 598. 
38 Janus Pannonius munkái latinul és magyarul. Budapest , 1972. 467. 
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megalkotásukban Mátyás személyes szerepe sem lehetett csekély. Az „ars hie-
roglyphicát" kedvelő neoplatonikus körrel való kapcsolata, a rebus-nvelv kiala-
kítását szorgalmazó Alberti építészeti traktátusának megszerzése, s mindenek-
előtt Galeottotói leírt játékos tréfakedvelése, talányos fordulatokat értékelő 
szellemessége valószínűvé teszi, hogy a király maga volt a fő inspirátor. A mű-
vészi kialakítás azonban a firenzei miniaturisták érdeme — általuk váltak az 
emblémák a király személyes örömére és az „ország díszére" alapított könyvtár 
sok kódexének jellegzetes ismertetőjegyeivé. 
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FEUERNÉ TÓTH RÓZSA 

a b u d a i „ s c h o l a " : m á t y á s k i r á l y 
é s c h i m e n t i c a m i c i a r e n e s z á n s z 

i d e á l v á r o s - n e g y e d t e r v e 

Régóta számon tar t ja a történettudomány azt, hogy Heltai Gáspár az 1575-
ben megjelent magyar krónikában1 leírja egy olyan főiskolának, Schola-nak a 
tervét, amit eredetileg Mátyás király a Duna partján, Budán szándékozott fel-
építeni. A tervrajzot Heltai a saját szemével látta, de látta még a Schola meg-
rakott, de abbahagyott alapfalait is a XVI. században. 

Bár a Schola leírás hitelességéhez nem sok kétség férhetett, igen sokáig való-
színűtlennek, álomszerűnek tartották. 

Először Siklóssy László2 gyanította, hogy Heltai elbeszélése egy városrende-
zési terv lehetett, arra, hogy ez a terv leírás egy valóságos reneszánsz épület-
tervnek a fennmaradt emléke, Balogh Jolán3 mutatott rá. Többször foglalko-
zott ezzel a problémával Bierbauer Virgil4 is, aki bár nem vette komolyan a 
Heltai leírást, mégis jó érzékkel vette észre, hogy annak valami köze kell hogy 
legyen Antonio Averulino firenzei építésznek — más néven Filarete-nek az épí-
tészetről 1460—62 között írott értékezéséhez.5 A legújabb kutatás új eredményt 
is hozott: Kulcsár Péter6 megtalálta azt a latin nyelvű szöveget, amelyik a 
Heltai-féle leírás alapjául szolgált. 

Az a tervrajz, amiről forrásaink beszélnek nem lehetett azonban Filarete 
sajátkezű munkája, mivel ez az építész 1470-ben bekövetkezett halála előtt nem 
került kapcsolatba Mátyás királlyal. Ez esetben azzal kell számolni, hogy köny-
ve, aTrat ta to dell'architettura sokkal nagyobb hatással volt mind a XV. száza-
di itáliai, mind a korai magyarországi reneszánsz építészetre, mint ahogy azt 
általában feltételezik. 

Filarete-nek ez a munkája széles körben olvasott, népszerű olasz nyelvű épí-
tészeti tankönyv volt a XV—XVI. században, amelyik nem utolsósorban az 
építtetőket akarta megtanítani a reneszánsz építészet pártolásának a módjára. 
A reneszánsz építészek is sokat forgatták, tanú erre az, hogy az 1479—1484 

' H e l t a i Gáspár magyar krónikája. Kolozsvár, 1575. 532 — 533. h. 
1 Siklóssy L.: Hogyan épült Budapest. Budapest, 1931. 14—16. 
3 Balogh J . : A magyar renaissance építészet. Budapest, 1952. 15 — 16. o. Irodalom: 

Balogh J . , A művészet Mátyás király udvarában. Budapest, 1966. 151. 
1 Bierbauer Virgil, King Matthias Corvinus plans a University in Buda. The Hungarian 

Quaterly. 1938. 137 -142 . 
5 Zádor A.: Olasz építészet elméletek a reneszánsz és barokk korában. Budapest , 

1926. 21. Spencer, J . R . , Filarete's Treatise on Architecture. New Haven and London, 
1965. Grassi, L., Degrassi, L., ú j Filarete kiadását még nem volt módomban megismerni. 

6 Kulcsár P.; Az óbudai egyetem Heltai Gáspár krónikájában. Acta Universitatis 
Szegediensis de József Att i la Nominate. Acta Históriáé Li t terarum Hungaricarum. To-
mus X — X I . (1971). 5 — 7. Klaniezay Tibor volt szíves erre a tanulmányra felhívni a 
figyelmet. 
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között épült visegrádi7 és budai8 épületek egyes részei már bizonyítják a kon-
krét és közvetlen hatását. Ezeknek a konstrukcióknak a filarete-i jellege azon-
ban még annak köszönhető, hogy a Magyarországon működött olasz építészek a 
tanítómesterüket tisztelték ebben a Sforzák udvarában, Milánóban működött 
építészben, akinek a tervei, ötletei, több generáció építészeinek szolgáltak pél-
daképül. 

A budai Schola esetében más a helyzet. I t t , feltételezésünk szerint, arról van 
szó, hogy Mátyás király, aki 1487-ben vagy 1488-ban9 vette először a kezébe 
Filarete-nek ezt a művét, arra a gondolatra jutott , hogy az abban leírt és leraj-
zolt tervek közül néhányat Magyarországon is meg kellene valósítani. Bonfini 
a saját szavaival mondja el, hogy arról a példányról, amit Francesco Bandini 
hozott magával Itáliából, az olasz szöveget három hónap alatt fordította le 
latinra.10 Talán ez a gyorsaság a felelős azért, hogy ez a fordítás az olasz nyelvű 
XV. századi változatokhoz képest sok helyütt hiányos, összevont.11 Éppen ezért 
feltűnő, hogy a XVIII. könyvben az Erények és Bűnök Házának12 a leírását 
igen pontos, figyelmes, sőt magyarázó jellegű fordításban13 adja. Bonfini el-
mondja azt is, hogy Mátyás király még nem is ismerte a kódex szövegét, amikor 
az illusztrációk láttán már elhatározta, hogy Trajanus mintájára hidat fog épí-
teni a Dunán és városokat Pannóniában.14 Lehetséges, hogy a pedagógiai ren-
deltetésű Erények és Bűnök Házának az illusztrációit szemlélve bízta meg 
Bonfinit azzal, hogy ezt a részletet gondosan fordítsa le, mert hasonlót ő maga 
is szeretne építtetni. 

Annyi bizonyos, hogy ha a Heltai krónika vagy a megfelelő latin szöveg 
Schola-leírását konfrontáljuk azokkal a részletekkel, amelyek Bonfini latin for-
dításában maradtak fenn az Erények és Bűnök Házáról, több helyütt találunk 
a különböző terminológia ellenére is olyan egyezéseket, amelyek arra utalnak, 
hogy ez a két épületterv hasonló formai jellegzetességekkel is rendelkezett. 
Heltai szövege így szól:14a 

7 Dercsényi D.: Visegrád műemlékei. Budapest, 1951. 87. 
8 Feuerné Tóth R. : II Giardino Pensile rianscimentale e la Cisterna Regia del Castello 

di Buda. Kézirat. Megjelenik: Acta Technica 1974. 
9 Kulcsár P.: Bonfini magyar történetének forrásai és keletkezése. Budapest, 1973. 

199., Balogh J . , i. m. 494. 
10 Antonius de Bonfinis Rerum Hungaricarum Decades. Tom IV. Pars. I. Decades. 

IV. Liber VII . Ed. Fógel—Iványi —Juhász. Budapest , 1941. 138. Az Averulinus fordítás 
előszavában Bonfini elmondja, hogy azért is fordí tot ta le a király kívánságára a könyvet, 
hogy az „omnium symmetriae rat ionem omniumque aedificiorum s t ructuram accipiet." 
Ábel —Hegedűs, Analecta Nova ad Históriám Renascentium. Budapestini, 1903. 58. 

"Spencer i.m. I . XVIII . 
12 Az Erények és Bűnök Háza tízemeletes épület. Az alsó három emelet egy négyszög-

letes, posztamens alakú alsó épületben van, ami a Bűn céljait szolgálja, Ebben a rész-
ben kocsmák, játéktermek, szórakozóhelyek, bordélyok vannak. A felső hét emelet 
a hét szabad művészet oktatására épült (1. részletesebben lentebb). Ehhez az épület-
hez még egy, a katonai erények és a sportok gyakorlására alkalmas rész is tar tozott . 
Spencer, i. m. I I . 143 r —145 r. 

13 Averulinus, Antonius seu Filarete: De architectura libri XXV. E x italico t raduct i 
et Mathie regi dicati ab Antonio de Bonfini. Liber X V I I I . 137 r— 140 v. Venezia. Biblio-
teca Nazionale di San Marco. MS 2796. 

14 „Quod dixeris iam viso hoc libro, quem in Lat inum mihi t raducendum dcmandasti? 
Nonne statim visa pontium ichnographia, de traiiciendo marmoreo ponte Danubio, 
Traiani exemplo, ac de aedificandis plerisque urbibus in Pannónia cogitasti?" Ábel — 
Hegedűs i. m. 57. 

14»i. m. 532. 
15 Az „írási t u d o m á n y " az olasz „a r te del disegno"-nak felel meg. 
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(Mátyásnak) ,,Az irási tudományokhoz felette igen nagy kedve volt. Megke-
resteté minden országokban az jeles és tudós férfiakat, és drága költségekkel 
elhozatá azokat Magyarországba... Ezt hallottam Brodaric István püspöktől, 
kinél vala az egész épület jedzésének a képe is.16 A Duna mellett Budán alól 
nagy mély széles, hosszú és igen temérdek fondamentumokat vettete fel és meg-
rakkatá azzokat valamennyére a föld felött és nem mondaná senkinek, mit 
akarna oda csináltatni. De készen immár mind meggondolta és megjedzette 
nagy papirosra a fondálókkal minémü lönne az az épület. 

Heltai: (folytatás) 

„Ügy jedzették vala, 
hogy az épületnek két 
piacca lönne. Az egyik 
Bécs felől igen hosszú, 
a másik fél annyi. A 
felső piacon úgy ren-
delte vala, hogy há-
romfelől mindenik ol-
dalon boltos kamorák 
lönnének egymás fe-
lött hét renddel. Űgy 
jedzette vala kedig, 
hogy ott kerengő17 vol-
na környöskörül és 
grádicsok fel a földről 
egyikről a másikra és, 
hogy a kerengők a 
kamorák18 előtt olyan 
szélesek volnának, 
hogy a deákok mind 
belé férnének és ott 
hallgathatnának lec-
két. Ahhoz kedig a pi-
acot19 egybe akará szo-
rítani. És hét részre 
akarta azt szakkasz-
tani egy általkőfallal; 

Latin szöveg, Heltai 
fordításának az alapja: 

,,Illud ita adnotatum 
erat, ut tribus e par-
tibus validis fornicibus 
instructa cubilia, quae 
numero septem sibi 
incumbebat, ambire-
tur fenestris partim oc-
ciduum solem partim 
urbem ipsam aut sub-
iectum fluvium res-
picientibus. Cubilia 
quini ambitus in se 
redeuntes excipiebant 
latis scabs ab imo ad 
summum ductis con-
nexi, hi eius latitudi-
nis futuri erant, u t 
universam iuventutem 
scholasticam recipien-
do essent praelectio-
nes audituram. Quo 
vero praestituto fini 
essent accomodiatores, 
ductis muris in sep-
tem aequa spatia di-
visurus erat forum, ac 
in medio spatii cuius-

Bonfini, Averulinus-
fordítás, Liber XVIII. 
140 r.—140 vi 

„Ad exterioris quad-
rati21 summitatem ro-
tunde molis22 man-
siones que auditoria 
perstant scientiarum 
incipiunt que circum-
fusa Porticu exterius 
ambeunt. Mansiones 
quidem septem sunt 
circumfusaporticus. . . 
Rotunda hec moles 
tota fornicea es t . . . 
Quare gradatim omnes 
scientiarum mansiones 
et auditoria ad supre-
ma usque fastigia con-
scendunt. Eandem por-
tionéin, magnitudi-
nem, ordinemque ser-
vant. 

16 Brodarics Is tván (1490—1539), Pádovában tanul t humanista, II . Lajos kancellárja, 
pécsi, majd váci püspök. 

17 Heltai ,,kerengő"-je, a XVI . századi latin leírásban „ambitus" , Filarete-nél „portico", 
Bonfininél „port icus" ez esetben nem a középkori, kolostorokban előforduló belső folyo-
sót jelenti, hanem az épület homlokzatán minden szinten körbefutó árkádos külső folyo-
sót. A „kerengő" lehet „kerek" is. 1. Szarvas Gábor—Simonyi Zs. Magyar Nyelvtörténeti 
Szótár. Budapest, 1891. I I . Bonfini az , ,ambitus"-t „loggia" értelemben használja. 
Averulinus i. m. 140 r . 

18 Kamora = cubilia = mansio, avagy auditorium; Filarete-nél : „ s t anza" . 
19 „piac" , általában tere, udvart jelent, de Heltai használja „belső t é r " értelemben is. 
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és mindegyik szakasz-
tásnak az ő piacára 
közepben egy-egy fa-
ragott oszlopokat 
akarta áltatni és az 
oszlopnak az oldalá-
ban akarta az lektor-
nak székit helyheztat-
ni, hogy az egyik osz-
lop mellett grammát 
olvasott, a másik osz-
lopnál a másik oszlop-
nál a másik dialek-
tikát, a harmadik mel-
lett a harmadik lek-
tor rhetorikát, a ne-
gyedik mellett a ne-
gyedik lektor az arith-
metikát, az öttedik mel-
lett az öttedik lektor 
az muzsikát, a hatodik 
mellett a hatodik lek-
tor geometriát, a hete-
dik mellett a hetedik 
lektor az astronomiát.20 

vis parietibus his in-
tercept columnam 
erecturus cui subinde 
pulpitum insereret, e 
magistri artium diver-
sarum placita discipu-
lis suis enodarent eum 
in modum, ut ad unam 
columnam grammati-
ces, dialecticae ad alte-
ram rhetorices, ad ter-
tiana, ad quartam arith-
metices, musices ad 
quintam, ad sextam 
geometriae, astrono-
miae denique ad sep-
timam difficultates ab 
artium harum modera-
toribus ac doctoribus 
explaneretur. 

140 v. 
. . . Prima igitur man-
sio supra Ianuam mu-
lierem quandam pre-
fer! duplici diversi co-
lorique veste predi-
tam. Dialecticen23 re-
fert. Inmansionehuius-
ce artis inventores ex 
ordine procincti sunt, 
in qua scale sunt que ad 
superiorem Porticum 
conscendunt . . . In 
superiore porticu ad 
perpendiculum supra 
Dialectice mansiones 
Porta Rhetorices, super 
quam eius imago sculp-
ta est, manu librum 
tenens . . . In rotunde 
summitate Astrono-
mie . . . mansio est . . . 
Septimus eius ambitus 
planus est. 

Heltai: (folytatás) 

„És mindenik oszlopra feljül egy kristályos lámpást24 akara csináltatni, és min-
den estve az lámpásokat akarta meggyújtani, hogy éjjel is olvashatnának az 
lektorok leckéket, és a deákok tanolhatnának, szinte mint nappal az hét lámpá-
soknak világosságától. És úgy akarta az épületet rendelni, hogy mindenik piac-
ról bolt alatt általmehetnének a kamorák kőzett a kamoraszékekbe az Dunára. 
A hol által akarta rekkeszteni az hosszú piacot a küssebbik piactól, abban az 
oldalban akarta a doktoroknak és a lektoroknak házait csináltatni minden szük-
séges szobákkal és kamorákkal, hogy az ablakok azzoknak házainak lóiménak 
napkeletre a küssebbik piaccára, napnyugatra a hosszú piacra az oszlopok felé, 
éjszakra a Dunára, délre kedig Budára. Annakutánna ugv akará, a küssebbik 
piacot építeni, hogy az éjszaki oldalban szép boltok, szép szobák és szép kamo-

20 A felsorolt diszciplínák a „Septem ar tes liberales", a „ h é t szabad t u d o m á n y " alkotó-
részei. 

21 Az Averulinus- ford í tásban szereplő „ q u a d r a t u m " azonos a Bűn H á z á t magában 
foglaló posztamens-szerű alsó épületrésszel. 1. 12. sz. jegyzet . 

22 Az E r é n y Házának kör alaprajzú, hengeres tömegét Filarete , , tondo"-nak nevezi, 
ugyanez Bonfini-nél „ r o t u n d a " . 

23 Ugyanezen a helyen Fi larete „Lo(g)ica"-t ír, Bonfini az eredeti szöveget i t t k i javí t ja . 
24 Az Erények és Bűnök Házán kívül ehhez a morális célzatú épületegyütteshez egy 

templom is tar tozik Fi larete könyvében. E n n e k a t emplomnak a te tején leír egy üvege-
zett gömböt , aminek a közepén é jszakánként tüzet g y ú j t a n a k és az oly módon van el-
helyezve, hogy a fény a gömb közelében levő Mars, Merkur, Phoebus és Minerva szobrok 
szemein keresztül á tvi lágí to t t . Spencer im. I I . 149 v. 
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rák lönnének, hogy az elsőben az orvas doktorok laknának, az másikban az pati-
károsok és borbélyok, az harmadikban volnának a betegek külemb-külembféle 
szobákban, boltokban és kamorákban. A másik oldalon lönnének szép pincék, 
szobák, boltok és kamorák, kiben laknék az oekonomus, a családos ember és min-
den ő családjai, hogy az mindenféle bort és sereket, kenyeret szinetlen árolna 
nagy bővséggel. Az naptámadati oldalban jedzette vala egyik nagy kaput kezé-
pen; az felső részre délre Buda felé jedzette vala a műveseknek házait, holott 
mindenféle művesek árolnának, de nem, hogy ot t laknának. De az alsó részre a 
Duna felé jedzette vala a kapu felött szép szobákat boltokat és kamorákat, 
hol az egész akadémiának, avagy fő országnak oskolájának prépostja laknék, 
ki mind a több deákoknak, lektoroknak, mestereknek és doktoroknak és rekto-
rok és vezérlője volna. És ugy rendelte vala, hogy éjszakra a kapun a la t t a 
Duna felől mind az egész szeren alól egymás mellett mind konyhák volnának, 
és a felett mindenféle szükségekre való házak, mert az tekéllettevalaömagába, 
hogy ugy rendelne minden szükségeket a schola mellé mind ételből mind ital-
ból, mind az egyéb embereknek szükségére valókból, hogy az negyvenezer25 

tanoló deákokból egy sem jöne be egész esztendeig az városba semmi szükségért , 
hanem mindenek ott bőven volnának a schola mellett ennek alkalmatosságra 
kedig jedzette vala, hogy az első küssebbik udvarba két oszlop állnak és az osz-
lopból csatornás kut folyna ki és minden oszlopon felyül egy-egy nagy kristályos 
lámpás volna, mely éjten éjszaka világoskodnék. Ugy is jedzette vala, hogy az 
hosszú piacon is ázzon csatornás kut felforrana, és kiötlenék három helyen az 
Duna vizzel. Ugy is intéztette vala a dolgot, hogy negyvenezer diák laknék szi-
netlen e scholaban, és arra ügyekezék vala, hogy oly diszciplínát szörzene a 
scholában, hogy ne volna mind ennyi deák között is vagy egy dákos is, és, hogy 
ennyi deáknak mind elég ételek és italok volná a schola konyhájából és az oeko-
nomusnak pincéiből. Erre kedig a Duna mellé mészáros céhet akar vala szörzeni 
és abban egy nagy vásárt, melyet meg akara ajándékozni nagy szabadságokkal, 
hogy minden nap elég volna negyvenezer deáknak." 

A két XVI. századi szöveg, a Heltai krónika és a latin nyelvű leírás a Schola 
épületének részletezésénél nem érti meg pontosan azt, amiről beszél. A latin 
nyelvű leírás talán rajzról készült (a Brodarics-féle rajzról) és a rajzot a törté-
netíró nem értette meg egészen. Ugy tűnik, hogy némelyik helyen Heltai — ta-
lán eleven szájhagyományból — töhbet tudott a Schola-ról, mint a mintaképe. 
Minden zavarosság ellenére kitűnik, hogy volt fogalma arról, hogy az kerek 
alaprajzú, hétemeletes épület lett volna. Erre utal az, hogy a király a ,,piac"-ot 
(itt teret jelent, de háromdimmenziós értelemben) „hét részre akarta szakasz-
tani egy-egy általkőfallal", azaz födémmel. Arról, hogy a „szakkasztást" nem 
vertikális, hanem horizontális értelemben kell felfogni, a következő félmondat 
beszél akkor, amikor elmondja, hogy „minden szakkasztásnak a piacára", tehát 
minden emeletnek a közepére „egy-egy faragott oszlopot akara áltatni". A la-
tin nyelvű szöveg is igen nehézkes amiatt, hogy nem ismeri már Bonfini rene-
szánsz-humanista építészeti terminológiáját. A Bonfini szöveggel való konfron-
tálás ennek ellenére használható. Teljesen nyilvánvaló, hogy ha Budán ismerték 
Filarete-t és hétemeletes főiskolát akartak építeni, akkor a budai épülettervben 
is kör alaprajzú volt a főépület. A korai reneszánsz korszakában a világi rendel-

25 A 40 000-es szám jelképes értelmű. Ballagi A., Buda és Pest a világirodalomban. I . 
Budapest, 1925. 9. vö. Balogh J . , i. m. 151. 2. jegyzet. 
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41. Filarete: „Erények és Bűnök Házának" a lapra jza és nézete a firenzei Biblioteea 
Nazionale Magliabecchianus II . IV. 140. jelzetű kéziratában, fo 145 r . 

tetésű hétemeletes épület olyan különös ritkaság volt, amit csak a Filarete te-
kintélyére való hivatkozás miat t fogadhattak el.26 

A XVI. századi magyar források utalnak némileg arra is, hogy Schola centrá-
lis, kerek alaprajzú épületterv volt, „háromfélé néző" homlokzatokról, abla-
kokról beszélnek, holott háromszögletű épületekről nem lehetett szó. Ezzel 
nyilvánvalóan a,,kerek" fogalmat kerülgették. A centrális, hengeres épület külső 
homlokzatán körbefutó árkádos porticusokra utal a „kerengők voltak környes-
körül" kitétel is. 

Úgy a budai Schola, mint a mintaképe, a filarete-i Erények Háza, kör alap-
rajzú, henger alakú, hétemeletes épületterv volt. Az ötlet mindenképpen Fila-
rete-ben merült fel először, ő gondolta ki azt a „szuperponált" auditóriumokból 
álló, a római Colosseumra emlékeztető épülettípust, amelyik azonban már nem 
a tömegszórakoztatás, hanem a tömegoktatás célját szolgálta volna. (41. kép) 

A „szabad tudományok" oktatására szolgáló főépület belső beosztása más 
volt a budai tervben és más megoldású Filarete-nél. Az ő tervében az auditori-
um (stanza) közepét egy csigalépcső foglalta el, egy „pozzo", amit csak a pro-
fesszorok használhattak.27 A budai tervben ugyanezen a helyen egy-egy „co-

26 Filarete centrális egyházi épülettervei is igen jelentősek voltak. Spencer, J . R . : 
Filarete and central-plan architecture. Journal of t h e Society of Architectural Historians. 
XVII . 1957. Zádor Annának köszönöm, hogy erre a tanulmányra volt szíves felhívni 
a figyelmemet. 

27 Spencer —Filarete, i. m. I I . 145 v. 
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lumna", Heltai szerint „faragott oszlop" állott minden szinten, mellette pedig a 
professzorok széke. Kérdés, hogy ez a faragott oszlop a valóságban nem szobrot 
jelentett-e? A régi magyar nyelvben ugyanis az „oszlop" kettős jelentésű, 
jelenthet építészeti tartóelemet és szobrot is.28 Ennek azért lenne értelme, mivel 
Filarete-nél a szobroknak igen nagy fontosságuk van. Minden emeleten volt az 
Erények Házában egy-egy, a megfelelő tudományt ábrázoló szobor, amelyiknek 
jelentős szerepe volt a diákok doktorrá avatásánál.29 

A két épület lépcső-rendszere sem teljesen azonos, bár ezt nehéz megítélni, 
mert a keresztmetszetet még Filarete nem használta és ezért a lépcsőket nem 
tud ja megfelelően ábrázolni, a zavaros leírások pedig nem igazítanak el egyér-
telműen. Az Erények Házában a fentebb említett „pozzo" lépcsőn kívül még 
volt egy, az épület külső héjában fu tó lépcsőrendszer, amiből a diákok egy hét-
ágú híd-struktúrán keresztül ju tha t tak be az előadóterembe.30 Budán ez a lép-
cső valószínűleg közvetlenül az auditóriumok mellett, a porticusokban volt 
elhelyezve. Ezenkívül lehetséges, hogy magában az auditóriumban is volt egy 
belső lépcső rendszer, amelyiken a diákok, mint az amfi teátrumban (Colosseum 
nézőterén) ülve hallgatták volna a leckét.31 

Figyelemre méltó eltérésnek számít a két terv között az a körülmény, hogy az 
Erények Házánál az egyes tudományok oktatását kiszolgáló létesítmények (ta-
nár lakások stb.) a széles, Colosseum-szerű épület külső, viszonylag igen vastag 
„köpenyébe" kerültek volna (42. kép), addig a budai Schola épülete csak az 
auditóriumokat és a porticusokat foglalta magában. A hasonló létesítmények 
két udvar körül épültek fel, amelyek közül az egyik a Schola épületét körbefog-
ta. Ezáltal egy kisebb városnegyedet alkotott volna ez a komplexum, amihez 
még egy külső tér (vásár) és kézműveseknek, árusoknak helyet biztosító utca 
is tar tozott volna. A továbbiakban ezt az együttest Schola-negyednek nevezzük. 

A XVI. századi leírások a negyednek a Schola-n kívüli épületeit viszonylag 
igen érthetően írják le. Ezért megkíséreltük a Schola-negyed eszmei rekonstruk-
cióját a legegyszerűbb illusztratív eszközökkel megrajzolni32 (43. kép). Az ará-
nyok szempontjából egyrészt azt a félreérthetetlen adatot használtuk fel, amely 
szerint a Schola-negyed két udvara közül az egyik kétszer olyan hosszú volt, 
mint a másik. Ez t azért ta r to t tuk igen értékes információnak, mivel ezzel az 
aránnyal nehézség nélkül illeszkedik be a terv a reneszánsz ideálváros-részletek 
világába. Másrészt, feltételeztük, hogy a budai Schola építésze is a stádiumot 
használta nagyobb léptékű mértékegységként és kb. 2 stádium hosszúságúnak 
képzeltük a Schola-negyedet. Ezen belül a firenzei braccióban,33 Filarete mér-

28 Az „oszlop" azért jelentett „szobrot" is, mivel a „szobor" szó a nyelvújí tás alkotása, 
az eredeti értelme: „földbevert cövek" volt. Szarvas — Simonyi, i. m. I I . 1147 hasáb, 
Szily K.: A magyar nyelvújí tás szótára. Budapest, 1902. 312. 

29 A doktorrá avatáskor a jelölt koszorúval a fején, emeletről emeletre járva, minden 
tudomány szintjén beült a lektor székébe, majd a fejéről levett koszorút az éppen soron 
levő tudomány szimbolikus szobrának a fejére helyezték. Spencer, i. m. I I . 147 r. 

30 Uo. 144 r. 
31 A Schola lehetséges lépcső-rendszerének elgondolásánál dr. Szentkirályi Zoltán taná-

csait vet tem figyelembe. 
32 A XVI . századi latin nyelvű leírás alapján Kulcsár Péter a Scholát Óbudára kép-

zeli, rajzolt egy vázlatot is a Schola negyedről (i. m. 6.). Ez a tájolás és a Schola épület 
tekintetében eltér az általam tervezett ideális rekonstrukciótól. A tájolással kapcsolat-
ban lentebb részletezendő okok miat t nehéz biztos véleményt kialakítani. 

33 Filarete-nél 1 stádium = 375 braccio, 1 firenzei braccio = 58,36 cm. Spencer i. m. 
I . 9. 1. 12 jegyzet., I I . 143 v. 
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42. Filarete: „Erények és Bűnök Házának" középső, 50 braccio á tmérőjű része ós 
a külső köpeny keresztmetszete, fo 144 r. 

tékegységében gondolkodtunk és feltételeztük, hogy a Schola hengeres épületé-
nek átmérője éppenúgy 50 braccia (kb. 29 m) volt, mint az Erények Háza 
belső, auditorium-porticus t raktusának a szélessége(41. kép). 

A tervben a Schola hengeres tömege körüli negyed épületei két udvar körül 
csoportosulnak, ezeket egy keresztszárny választja el egymástól. A két, térszerű 
udvar közül a másiknál kétszer hosszabb térnek a végében helyezkedhetetett el 
a terven a kerek alaprajzú, hengeres tömegű, minden emeletén árkádos porti-
cussal el látot t Schola. A két udvar körül feltehetően egyemeletes, árkádos épü-
letek nagyjából összefüggő sora húzódhatott , amelyek funkcionálisan a kolostor-
épületek rendszerére emlékeztető elrendezést mutatnak. A víz- és csatornázás-
igényes kórház és a konyha a Duna felőli szárnyban talál t helyet, míg a pincék 
a nyugati, a Várdomb al ja felőli szárnyban húzódtak meg. (A tájolás problema-
tikájára lentebb még visszatérünk.) A prépost és a doktorok, valamint a lekto-
rok házai a keresztszárnyban lettek volna. A Schola diákjainak a szállásait 
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43. A budai Schola-negyed alaprajzának vázlatos rekonstrukciója 

talán azokban az épületszárnyakban helyezték volna el, amelyekről a XVI. szá-
zadi források nem emlékeznek meg. 

Az egyvonalban, egymás mögött felépített két térből vagy szélesebb utcából 
álló Schola-negyed főbejárata, a „nagy kapu" a kisebbik udvar végében, a déli 
oldalon volt. 

Ha ezen a kapun valaha valaki beléphetett volna és a kapu tengelyében meg-
áll a földszinten árkádos, azonos magasságú, egyemeletes épületekkel szegélye-
zett kisebbik ,,piac"-on megáll, kétoldalt egy-egy oszlopos (talán szobros ?) szö-
kőkutat lát. A kapuval szemben, a lektorok és doktorok házán keresztülvezető 
átjáró nyílásában a második tér tárul a szeme elé, ennek előterében újabb szökő-
kút, a háttérben a képet a Schola Colosseum-ra emlékeztető hengeres, árkádok-
kal fellazított tömege zárja le. H a ezt a képzeletbeli Schola modellt gondolatban 
kétdimenziósra redukáljuk, a látvány igen emlékeztet azokra az Urbinóban, 
a XV. század második felében készült festett cassone-táblákra, amelyek centrá-
lis nézőpontból nézve ideálváros részleteket ábrázolnak.34 A festőjük személye 
ismeretlen, közülük egyet Piero della Prancesca-nak tulajdonítanak,35 a többi-
ek, úgy vélik, az ő hatására készültek és Luciano Laurana vagy Francesco di 
Giorgio Martini nevéhez fűzhetők.36 A cassone táblák közül különösen ket tő 
(44. -45. kép) bővelkedik azokban az elemekben (azonos magasságú épületek-
kel szegélyezett téren háttérben centrális épület, kétoldalt, ill. középen kút , 
oszlopok), amelyek a budai tervet jellemzik. Az urbinói „pit tura prospettica" 

34 Papini, R.: Francesco di Giorgio architetto. Firenze, 1946. I I . 75 — 76. kép. 
35 Kenneth, Clark: Piero della Francesca. London, 1951. 51, 209. 
36 Papini, i. m. 153. 
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44. Piero della Francesca: Ideálváros tere. Cassone-táblafestmóny. Urbino. Galleria 
delle Marche. 

körébe sorolják azoknak az ajtóknak a terveit is, amelyeket firenzei legnaiuolo 
mesterek a hercegi palotában 1472—1482 között készítettek el intarziában.37 

A budai Schola-negyed Heltai-féle leírása egy olyan Quattrocento ideálváros-
negyed tervének az emlékét őrizte meg, amelynek a mintaképei olyan centrális 
perspektívájú veduták voltak, amelyek eredetileg faburkolatokat, bútorokat 
díszítettek. Felvetődik ennek következtében a gondolat: vajon nem egy olyan 
firenzei mester volt a tervezője, aki fiatalabb korában legnaiuolo volt és csak 
idősebb korában lett építész ? Az urbinói ideálváros vedutákat talán még legna-
iuolo korában, az urbinói hercegi palotában ültette át intarziába, majd építésszé 
válva, az ideálváros képét már nemcsak a cassone-k és az ajtószárnyak által 
nyújtot t keretben valósíthatta meg, hanem annak a tervét is elkészíthette a 
Duna par t jára . Olyan Firenzében tanult és Urbinóban, Francesco de Giorgio 
mellett megérett legniuolo-építész, aki ez idő tá j t Mátyás király udvarában tar-
tózkodott csak egy volt: Chimenti Camicia. Ez a mester 1487—90 között, tehát 
akkor, amikor Filarete traktátusának az ösztönzésére Mátyás király megtervez-
tette a Schola-t, dokumentálhatóan Magyarországon tartózkodott és kizárólag 
a király és a királynő számára dolgozott.38 

45. Francesco di Giorgio Martini (?): Ideál város tere. Cassone — táblafestmény. Baltimore. 
Walters Art Collection. 

3 7Rotondi, P. : II palazzo ducale di Urbino. Urbino, 1950. I . 75 — 76. 
38 Balogh J . : i. m. 4 8 5 - 4 8 6 . 
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Camicia-t az urbinói környezet és Francesco de Giorgio példája, mint arra 
már korábban is rámutattunk,39 nem első ízben ihlette meg a Schola tervezése-
kor. A budai vár 1482—84 körül épített függőkertjének, vízemelő- és víztároló-
rendszerének tervezését is az urbinói hercegi palota építészete befolyásolta. 
Camicia nemcsak kitűnő vízmérnök volt, akinek nem okozott gondot a Schola-
negyed három szökőkútjába a Duna-víz feljuttatása, hanem perspektívát szer-
keszteni kitűnően tudó legnaiuolo is, aki építészként már nyugodtan az emberi 
szemre bízhatta az ideálváros-negyed perspektivikus látványának a megterem-
tését. A Schola-tervet, ezt az ideálváros részletet nem egy nagyszabású város-
alaprajzból ragadták ki, a környező városrészekről a Duna kivételével — 
nem vesz tudomást. Kifelé börtönszerű egyszerű falakkal néz, de a hatalmas 
épületen belül nem egy „középület" udvarát mutat ja . Tervezője itt, a két udva-
ron belül, centrális nézőpontból nézve ugyanazt a látványt akarta megteremte-
ni, amivel az urbinói vedutákon ismerkedett meg. A négy, pontosabban hat 
épületsor által körülzárt terekben, a reális lehetőségek által adott keretben úgy 
akarta felépíteni a „legnaiuolo ideálvárosát", hogy azt az illúziót rontó környe-
zet ne zavarja. 

Még egy másik érv is szól a mellett, hogy a Schola kerek, hengeres épületé-
nek a tervezője Chimenti Camicia lehetett. Vasari a „Le vite . . ."40 első ki-
adásában közli Chimenti Camicia azóta elveszett sírfeliratának a szövegét is, 
amelyik az építész munkáit felsorolva tavakat (halastavakat?)41, fürdőket és 
kolosszeumokat említ: 

„Stagni, acquidotti, termi e colisei 
Che furon di Vetruvio sepoltura 
Nella fama quaggiu l 'architettura 
Viva per me nell'opere, et io per lei." 
(Halastavak, vízvezetékek, fürdők és olyan 
kolosszeumok, mint az, amelyikben Vitruvius nyugszik, 
(vagyis mindaz), amit itt lenn (a földön) az architectura 
dicső neve jelent, általam él tovább 
a műveimben én pedig őáltaluk.) 

(Lax Éva fordítása) 

A sírfeliratban szereplő „colisei" kitétel teljesen enigmatikusnak látszott 
egészen addig, amíg Filaretenek az Erények Házát leíró szövegében fel nem 
tűnt, hogy a szerző az épület külsejét jellemezve megjegyzi, hogy „az majdnem 
olyan volt, mint a Colosseum", olaszul: „quasi come a dire il coliseo".42 

Ha Filarete ,,coliseo"-nak hívta az Erények házát, akkor lehetséges, hogy 
a budai Schola kerek épületét, ami lényegében amfiteátrum tehát Colosseum 
szerű auditóriumokból állt, Shimenti Camicia és a kortársak is ,,colisei"-nek 
nevezték. Ezen az alapon feltehető, hogy a sírvers ,,colisei"-kifejezése a Schola-
ra utal. 

39 Feuer—Tóth, R . i. m. 
10 Vasari, G.: Le vite de piu eccelenti pit tori scultori architettori. Ed.Milanesi. I I . 

Firenze. 1878. 652. 1. jegyzet. 
41 Camicia-t a vízépítő mérnököt már régóta számontar t ja a magyar művészettörténet. 

Zolnay, L.: Buda középkori vízművei. Történelmi Szemle. 1961. 30 — 31. 
42 Spencer —Filarete i. m. 143. v. 
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A Schola-negyed alapfalai Budán, valahol a Fő utca és az Iskola utca közötti 
sávban, a Corvin tér és a Batthyányi tér között rejtőzhetnek a föld alatt. 

Kulcsár Péter feltételezi, hogy a Schola-negyed Óbudán volt.43 Ez a hipotézis 
ellentmond a Heltai által adott információnak, ő ugyanis azt mondja, hogy 
„Mátyás király Buda várából hidat ki akarna hozatni faragott kövekből és azt 
által akará vinni a schola felett nagy szélesen a Dunán, és az híd végén a Duna-
parton Pesten igen erős várat akarna rakni temérdek kőfalokkal..." E szerint 
a Schola a budai Duna-parton („Duna mellett Budán alól"), a mai Lánchíd és 
a Batthyányi tér között, a budai Várhegy és a Duna közötti, viszonylag kes-
keny, trapézalakú területen lett volna.44 A Schola tehát nem lehetett Óbudán, 
mivel lejjebb akarták felépíteni, mint ahol a budai Várhegy északi vonala húzó-
dik. Már régóta feltűnt,45 hogy a Heltai-féle leírásban egy olyan tájolási zavar 
van, amit csak azzal a józan ténnyel billenthetünk helyre, hogy a Schola-tól 
keletre mindenképpen csak a Duna folyhatott. A tájolási zavar ugyanígy meg-
van a XVI. századi latin nyelvű leírásban is, de nem minden esetben egyezik 
Heltaival. Ha a Heltai krónika Schola-negyed deskripciójának az iránytűjét 
képzeletben 90°-kal keleti irányba elfordítjuk, tehát a szöveget úgy értelmez-
zük, hogy „dél"= nyugat, „nyugat"= észak, „észak"= kelet, „naptámadati 
oldal"= dél, akkor a helyszínrajz a Duna partjára, a Várhegy alá simul. 
A XVI. századi Schola leírások tájolási zavarának az okait teljes biztonsággal 
igen nehéz lenne felderíteni. Ez a különös eltérés talán azzal lehet összefüggés-
ben, hogy a XV. századi helyszínrajzon, ami a Schola-negyedet feltüntette, a 
Duna az égtáj jelzéshez képest — nem északról délre folyt, hanem, éppen-
úgy, mint a legrégibb fennmaradt magyarországi térképeken: szinte teljesen 
nyugatról keletre folyik.46 

A Várnegyeddel összekötött Duna-híd és a Schola komplexum egyazon ur-
banisztikai tervnek volt a része. Mind a kettő 1487 —88-ban merült fel, mind-
kettőt Filarete ihlette, Bonfini fogalmazta meg, Mátyás király helyezte bele egy 
nagyobb koncepció keretébe és részben és talán egészében is, Chimenti Camicia 
készíthette el a terveit. A Várheggyel összekötött Duna-híd elképzeléséhez 
valamelyes segítséget ad az a rajz, amin Filarete olyan (a Dunánál jóval keske-
nyebb) hidat ábrázol, amelyik a szomszédos dombon fekvő erődhöz felfutó cor-
tina-fallal van összekötve (46. kép). 

43 Kulcsár P.: i. m. 5 — 7. 
44 Elképzelhető, hogy a Víziváros dunapart i részén a XV. század végén a Schola meg-

épített és a földből kiálló alapfalait más épületekhez felhasználták és így ennek a város-
résznek a kialakulását Mátyás „városrendezési" terve közvetve befolyásolta. Az 1695 
évi vízivárosi Zaiger-összeírásban az Iskola utca (Schantz Gasse) és a Fő utca (Landstrasse) 
közötti sávban levő telkeken a Szilágyi Dezső tér (Untere Marckh) és a Bat thyányi té r 
(Obere Marek) között több helyen „gute fundament"-ről , „viel guts alts gemeür"-ről 
esik szó. Nagy Lajos, A víziváros XVII . század végi topográfiája. Tanulmányok Budapest 
Múltjából. 1973. 123. 7. kép. Lehetséges, hogy az említett két tér, a XVII . században 
„Marckh" valamelyikének az őse a Schola mellé rendelt vásár volt. 

45 Balogh J . : i. m. 151. 5. sz. jegyzet. 
46 Lázár diák 1528 t á j án készült térkópén, a legrégibb ismert magyarországi térképen 

az első pil lanatban eltorzultnak látszik a Duna oly jellegzetes magyarországi é s z a k - d é l i 
futása, ez a torzulás azonban csak látszólagos. A térkép ugyanis nem fekszik a kereten 
fel tüntetet t égtájnak megfelelő helyzetben. A térkép keretének északi iránya és a térkép 
valódi északi iránya között kb. 45 fok eltérés mutatkozik keletre, az átdolgozás során 
keletkezett hiba miatt . Cartographia Hungarica, I. Budapest , 1972. Összeállította 
Nemes Klára , 1. 1. Ezt a torzulást á tvet ték a későbbi térképek is, lehetséges, hogy a 
térképek már Mátyás király korában is a téves tájolás szerint rajzolták meg a Duna vona-
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46. Filarete: Híd, erődökkel. Cod. Magi. fo 97 r. 

Ha a budai híd-terv hasonló rámpája a Várnegyedhez a budai domonkos 
kolostor környékén (leendő Hilton szálló) kapcsolódott volna hozzá, akkor a 
budai „Studium generale" professzorai ezen keresztül könnyen megközelíthet-
ték volna a főiskola épületét. Ebben a túlzottnak látszó feltételezésben van 
némi funkcionális realitás. A Schola önmagában, kizárólagosan a „septem artes 
liberales" oktatásával nem volt „teljes egyetemnek" tekinthető; az épületet 
csak a bölcsészet, a facultas artium diszciplínáinak az oktatására tervezték. 
Teljes egyetemmé vált volna viszont akkor, ha mint intézmény a budai do-
monkosok „Studium generale"-jával társul.47 

Ha Mátyás király nem hal meg 1490-ben, a Schola-negyed minden bizonnyal 
felépül, még akkor is, ha a vele együtt elgondolt Duna-híd a technikai nehéz-
ségek miatt még sokáig nem valósulhatott volna meg. Ha ez az épület-együttes 
még a török uralmat is átvészeli, ma úgy tar tanák nyilván az európai építészet-
történetben, mint a Bramante által Rómában, 1502-ben felépített Tempietto-
komplexum profán elődjét. 

lát Budánál. Ezek még azt muta t ták , hogy а Duna Budánál és Pestnél északnyugatról 
délkeletre ( tehát kb. keletről nyugatra) folyik és nem északról délre. A Schola-t ábrázoló 
helyszínrajzon is elkövethették ez a hibát. 

47 Bécsben а domonkosok i rányították а teológia (Studium generale) mellett a „facul tas 
art ium"-ot is. Klaniczay Tibor szíves szóbeli közlése. 
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TÖRÖK GYÖNGYI: 

VIERZEHNHEILIGEN ALAPÍTÁSÁNAK LEGENDÁJA 
A MAGYAR NEMZETI GALÉRIA EGY KÉSŐGÖTIKUS 

PREDELLÁJÁN 

A ritka ikonográfiájú táblakép, mely valószínűleg Tost Barnabás kassai kano-
nok gyűjteményéből származik és mérete alapján (41 x 149,5 cm) csakis egy 
oltár predellája lehetett, erősen átfestett állapota ellenére is megállapíthatóan 
1500 körül készült.1 Táblánk érdembeni stíluskritikai vizsgálatára csak a restau-
rálás után kerülhet sor, így most meg kell elégednünk a főként ikonográfiái 
szempontú vizsgálattal. 

Az aranymustrás háttér előtt két egymástól elkülönülő ábrázolás látható, az 
egyik középen, a Fájdalmas Krisztus szarkofágból kiemelkedő félalakja a kínzó-
eszközökkel: ostorral és vesszőnyalábbal, a másik egy a predella teljes szélessé-
gében végighúzódó, tájban lejátszódó jelenetsor. A jelenetek megfejtését a 
felsőfrank területen, Bamberg közelében fekvő Vierzehnheiligen zarándok-
templomának alapításlegendájában találjuk meg. 

A legenda első irodalmi megfogalmazása Vierzehnheiligen 1519-ben kiadott 
,,Mirakelbuch"-jára vezethető vissza.2 Amint 1445. szeptember 24-én Hermann, 
a frankenthali pásztor fia a kolostor nyáját éjszakára haza akarta terelni és már 
Hof Frankenthal közelébe ért, hirtelen egy segélytkérően síró gyermekhangot 
hallott.3 Amikor erre megfordult, látta, hogy valóban egy gyermek ül a szántó-

1 A predella 1969-ben került a Szépművészeti Múzeum Régi Magyar Gyűjteményébe, 
melyet 1973-ban a Magyar Nemzeti Galéria ve t t á t . (Leltáriszám: 69. 1. M) A Szépművé-
szeti Múzeum Közleményei, 36 (1971), 195. o. 94. kép. A kassai provenienciát igazolni lát-
szik az az adat, amelyik a kassai dómban az 1556-os tűzvész során elpusztult oltárokról 
szól, amelyek között a már 1483-ban említett Tizennégy segítőszent oltára is szerepel. Mi-
vel predellánk, min t alább bizonyítani fogjuk Vierzehnheiligen alapítási legendáját ábrá-
zolja, nincs kizárva, hogy az említett, elpusztult oltár megmaradt és így a kassai egyhá-
ziak gyűjteményébe került darabja. (Radocsay Dénes: A középkori Magyarország táblaké-
pei. Budapest, 1955. 86, 329o.) 

2 A legenda első, 1519-es kiadása már nem lelhető fel, a második 1596-os kiadás azon-
ban az elsőnek pontos mása, mint ezt címe is bizonyítja: ,, His tori und ursprung der Wall-
far t und wunderzeichen zun viertzehen heyligen Nothelffern im Franckenthal bey 
Staffelstein gelegen (Erstlich) Anno Domini 1519 zun Nürnberg (in Teutscher sprach 
allein) durch Jobsten Gutknecht: Je tz t aber auffs Newe (durch anordnung unnd Unkosten 
deß Ehrwirdigen in Gott Praelaten unnd Herrn (Herrn Johann Abten deß Closters 
Langheimb (Cistercier Ordens) (Bamberger Bistumbs) von wortten zu wortten Teusch 
und Lateinisch dem alten Exemplari nachgedruckt zu Bamberg Anno 1596 durch Antho-
nium Horitz." A legenda teljes szövegét e kiadás a lapján közli: Josef Dünninger: Die 
Wallfahrtslegende von Vierzehnheiligen: Festschrift fü r Wolfgang Stammler, Berlin, 
1953. 192-205 . o. 

3 A langheimi apá tság 1344-ben szerezte meg hata lmas birtokaihoz Hof Frankenthal- t , 
a Staffelberg északi részén. (Hans Reuther: Vierzehnheiligen. Kunst führer 20. köt . 
München, 1957. 4—5 o.) 
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47. Vierzehnheiligen alapításának legendája. Oltárpredella, 1550 körül, Budapest, 
Magyar Nemzeti Galéria 

földön. Odament hozzá, a kisgyermek akkor ránevetett, amikor azonban fel 
akarta emelni, hirtelen eltűnt. Eddig a pásztor első látomása. 

A predella bal szélén látjuk a dombos, erdős tájban botját kezében tar tó pász-
tort, amint az előtte a földön ülő kisgyermek felé indul. Nyáját maga előtt tere-
li, öltözéke, köpenye is mesterségére vall. A gyermek ruhátlanul, keresztbetett 
lábbal ül a földön, felemelt kezeinek beszédes gesztusa van, fejét dicsfény övezi. 

A legenda szövegében az első víziót közvetlenül követi a második. A pásztor 
amint továbbment és újra megfordult, látta, hogy a gyermek ugyanazon a 
helyen ül, de most két égő gyertyával. Ekkor félelmében hívta a kutyá já t és 
keresztet vetve újra a gyermekhez ment, aki megint ránevetett, és a pásztornak 
úgy tűnt , mintha kristálytiszta fény áradna körülötte; amint azonban egészen 
a közelébe ért, megint csak eltűnt. 

A predella pontosan illusztrálja a szöveget. Lát juk a hátraforduló pásztort, 
lábainál nyája mellet kutyája, és a gyermeket ugyanúgy mint az elsó látomás-
ban egy magaslaton ülve, de most két égő gyertya között. Ez a közvetlenül egy-
mást követő két látomás, a predellán is együtt, a baloldalon jelenik meg, míg a 
harmadik és legjelentősebb látomás a jobboldalt tölti ki. 

A pásztornak csak egy év múlva, 1446-ban Szent Péter és Pál estéjén jelent meg 
újra ugyanazon a helyen, ugyanúgy, mint az előző két esetben a kisgyermek, 
aki olyan világos volt, mint a nap. Most azonban nem volt egyedül, hanem 
tizennégy másik gyermek társaságában, akiknek fele piros, fele fehér ruhát 
viselt. Akkor a pásztor megesküdött a Szentháromságra és szólásra bírta az 
egyik gyermeket. Az ezt válaszolta: ,,Mi vagyunk a Tizennégy segítőszent és egy 
kápolnát akarunk, és i t t is akarunk időzni, Ha szolgánk vagy, úgy mi is a te szol-
gáid leszünk." Amint ezeket mondta, a gyerekhad felemelkedett és el tűnt a feje 
felett. 

A kép jobb oldalán az első sorban állnak a fehérruhás, a másodikban a piros 
ruhás, dicsfénnyel ábrázolt segítőszentek, középen az előző látomásokkal egyező-
en a földön ül a gyermek. Széttárt karjai , valamint a pásztor előrenyújtott kéz-
tartása a párbeszédre utal. A piros ingek motívuma a segítőszentek közül a már-
tírokat jelzi. 

A legenda utolsó sora arról számol be, hogy arra a helyre, ahol a kisgyermek 
ült, először egy keresztet állítottak, majd oda került később a templom főoltára. 
A képnek csaknem a középpontjában egy későgótikus templomot látunk, mely-
hez kolostor csatlakozik. Nem véletlenül kerülhetett a templom a gyertyás láto-
mást ábrázoló jelenet hátterébe, a legenda szövege ugyanis arról szól, hogy a 
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pásztor a harmadik látomás után egy héttel újra két gyertyát látott azon a 
helyen, ahol a gyermek ült.4 

A templom történetére vonatkozó forrásokból tudjuk, hogy a látomások után 
egy évvel, 1446-ban már egy kápolnát állítottak a csoda helyére, melynek főol-
tárát 1448-ban a bambergi püspök Mária és a Tizennégy segítőszent tiszteletére 
szentelte fel. A kápolna építése lassan haladt előre és valószínűleg csak 1457-ben 
fejezték be. Vierzehnheiligenbe (Frankenthal új neve) ettől kezdve a zarándo-
kok óriási tömege áramlott és ezt a későbbiek során a hivőknek adott pápai ki-
váltságok csak fokozták. A langheimi szerzetesek számára, akik a zarándokok 
gondozását vállalták, már 1466-ban egy prépostság épült.5 Mivel az 1525-ös 
német parasztfelkelés során lerombolták az első gótikus templomot, melynek bel-
ső berendezéséből sem maradt meg semmi és helyén ma Balthasar Neumann pom-
pás barokk temploma emelkedik, predellánk többszörösen is jelentőséget kap. 

A képünkön látható későgótikus, csarnokszentélyű templom a hozzácsatla-
kozó kolostorépülettel, ha nem is pontos mása, de a ma már teljesen ismeretlen 
gótikus épületnek lényegét valószínűleg mégiscsak visszaadó ábrázolása, és 
mint ilyen az egyetlen, amelyet ismerünk.6 

Az említett, 1448-ban felszentelt főoltár minden bizonnyal bemutatta a 
templom alapításlegendáját és közös előképe lehetett a későbbi ábrázolásoknak 
is.7 Mindenek előtt azonban szem előtt kell tartanunk, hogy az 1519-ben írásba 
foglalt legendára a már meglévő képi hagyomány erős hatást gyakorolhatott és 
hogy az ennél korábbi ábrázolások az eredeti előképhez a legenda szövegénél is 
közelebb állhatnak. 

Vierzehnheiligen alapításlegendájának csupán egyetlen predellánknál koráb-
bi ábrázolását ismerjük, aThüringia és Szászország határán található Gera mel-
letti Langenberg 1486-ból való Tizennégy segítőszent oltárán.8 A legendát az 
oltárszárnyak alsó táblái mutat ják be. Az egyik szárnyon az első két látomás 
együtt szerepel, hasonlóképp, mint predellánk baloldalán. I t t azonban az első 
látomásnál is látható a két gyertya, az egyiket az ülő gyermek kezében ta r t j a , 
a másik tőle balra ég. A második látomásban a gyermek gyertyával a kezében a 
pásztorral szembe jön. A másik oltárszárnyon a harmadik látomás önálló jele-
netként szerepel. Predellánktól eltérően a gyermek Jézus helyett, a felnőttként 
ábrázolt Krisztus vezeti az őt ugyancsak két sorban követő tizennégy szent 
gyermeket. 

A langenbergi oltár legendaábrázolása predellánkkal ellentétben sokban eltér 
a legenda szövegétől. A kérdést, hogy ez áll-e közelebb a korábbi típushoz ; 

4 A legenda az ismertetett három fő részből tevődik össze. A második látomás u tán 
szereplő rész mely arról szól, hogy a pásztor szülei nem akartak hinni a csodának, egy 
pap azonban azt tanácsolta a fiúnak, hogy a legközelebbi látomásnál esküdjön meg 
a Szentháromságra, csupán összekötő jelleggel szerepel. Az utolsó rész pedig, melyben 
a pásztor egy arra elmenő nőt hív tanúul, hogy a gyertyákat megnézze, és a csoda, 
amelyik a beteg szolgálólánnyal történik, tulajdonképpen csak megerősíti a tör ténteket . 

5 Reuther : id. mű 5. o. 
6 Az 1525-ben lerombolt templom helyén 1543-ban már ú ja t szenteltek fel, mely egy 

1696-os nürnbergi rézmetszet tanúsága szerint a f rank területeken legelterjedtebb késő-
gótikus templomtípust képviselte. (Reuther: id. mű 5. o.) 

7 Morper feltételezi, hogy az elveszett oltár négy táblaképen m u t a t t a be a négy lá-
tomást, ezt azonban nem t a r t j uk valószínűnek. (Vö. 4. jegyzet.) J . J . Morper: Die Wall-
fahrtskirche Vierzehnheiligen. Kleine Kunst führer 529. szám, München, 1950. 3. o. 

8 0 . Stegmann: Die Beziehungen des Langenberger Altares zu der Schedula Diversarum 
Artium des Theophilus. Zeitschrift für Denkmalpflege I I I [1928/29] 49. o. 64, 65. kép 
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48. A harmadik látomás Vierzehnheiligen alapításának legendájából. Oltárpredella, 
1500 körül, München, Bayerisches Nationalmuseum 

korábbi keletkezésénél fogva, nem lehet egyértelműen eldönteni, hiszen a legen-
da még nem teljesen kikristályosodott tar ta lma vagy egy változatosabb művé-
szi megfogalmazásra való törekvés, mely az ülő gyermek azonos motívumát el 
akarja kerülni, ugyanúgy lehetséges. Érdekes azonban, hogy a legenda 1519-es 
kiadását díszítő fametszet, mely Dünninger szerint az 1596-os példányban fenn-
maradt, nem a szöveget illusztrálja, hanem a langenbergi oltárral legnagyobb-
részt azonos módon mutat ja be a három látomást. A gyermek Jézus kezében 
tartot t gyertya motívumának, azaz egy csodás fényjelenségnek minden egyes 
látomásban való szerepeltetése inkább megfelelhet a csoda első képi megfogal-
mazásának, mint az irodalmi igénnyel fellépő, három különböző egységből ösz-
szeállított szöveg. 

Egy XVI. század eleji oltárpredella a müncheni Bayerisches Nationalmuse-
umban már csupán a harmadik látomást ábrázolja, a gyermek Jézust kör alak-
ban körülvevő segítőszentekkel, akik valamennyien gyertyát tartanak kezük-
ben. A gyerekkoszorú a későbbi zarándokképeknek is jellegzetes motívuma lesz.9 

Így Isselburg egyik rézmetszetén is, aki négy jelenetben illusztrálta a legendát 
Schreiner 1623-ban megjelent „Frankenthar '- jában, a gyermek Jézust a gyerek-
koszorú közepén látjuk, mellén a többiektől megkülönböztető piros kereszttel, 
melyről a legenda is szól.10 A legendában csupán gyermekként emlegetett, pre-
dellánkon már dicsfénnyel ábrázolt kisgyermekben a XV. század hivői egyértel-
műen a gyermek Jézust látták. Dünninger feltételezi, hogy a legenda kialakulá-
sára a segítőszentek legkorábbi ismert ábrázolásain a Tizennégy segítőszent so-
rában elsőként vonuló Szent Kristóf, hátán a gyermek Jézussal, döntő hatással 
lehetett. A XV. század végéről több olyan táblaképet ismerünk, ahol Má-

9 K. Voll, H . Braune, H. Buchhei t : Katalog der Gemälde des Bayerischen National-
museums. München. 1908. 117 o.; 379. szám. A mondatszalag szövege: „Aine hirten 
erschiné XV kind, als nachmals genüegsam ist ergründt . wie das got selbs gebeten sey. 
und die X I I I I nothelfer auch da rbey . " (A kép jelenleg letétként a bambergi Dommu-
seumban található.) 

10 Dünninger: id. mű 198. o. 
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riát a gyermek Jézussal, gyakrabban 
Krisztust a segítőszentek társaságá-
ban talál juk.1 1 

Krisztusnak és a szenteknek gyer-
mekként való megjelenítése, a misz-
t ika XIV. századi irodalmában gyak-
ran előfordul, melyhez a Seuse-val 
felvirágzó gyermek Jézus tisztelete is 
hozzájárult.1 2 A gyermek tisztelete a 
XV. század folyamán a női kolosto-
rokban különösen termékeny ta la j ra 
talált . Jó l m u t a t j a ezt az a számtalan 
gyermek Jézus t ruhát lanul ábrázoló 
faszobrocska, melynek nagysága leg-
feljebb a fél métert éri el. Ezek egyik 
r i tka példája a landsbergi Ursulina-
kolostorból származó XV. század végi 
szoborcsoport: a gyermek Jézus az őt 
járni tan í tó angyallal.13 A legelterjed-
tebb t ípus t a jobb lábbal előre lépő, 
kezét áldóan fel tartó gyermek Jézus, 
mint Megváltó képviseli.14 Talán a 
szobrocskáknál is szélesebb körben is-
mertek voltak a XV. században azok 
a fametszetek, melyek a gyermek 
Jézust a passió eszközeivel ábrázolták, 
és amelyeket gyakran használtak új-
évi jókívánságok kifejezésére is.15 Az újszülöt tnek az eljövendő passióval való 
kapcsolatba hozatala a középkorban mélyen gyökerező gondolat, melynek több-
féle képi megjelenítését ismerjük.16 Ez a gondolat húzódhat meg amögött is, hogy 
legendánkat a Fájdalmas Krisztus egyik XV. századi legelterjedtebb és az oltá-
ron belül mindig a predellán helyet foglaló t ípusával együtt ábrázolta a művész.17 

49. A gyermek Jézus a passió eszközeivel. 
Fametszet, 1450 —60 München, Staatliche 

Graphische Sammlung 

11 Maria a Kisjézussal a Tizennégy segítőszent társaságában, Steiermarkból, a XV. 
század végéről (A. Stange: Deutsche Malerei der Gotik. X l . kötet . Österreich und der 
ostdeutsche Siedlungsraum von Danzig bis Siebenbürgen in der Zeit von 1400 bis 1500. 
165. kép), Krisztus a segítőszentekkel a XVI . század elejéről: a lőcsei Szt. Miklós-oltár 
predelláján, a kassai Múzeum egy ismeretlen helyről származó oltárpredelláján és egy 
Liptószentmáriáról származó oltártáblán. (Radocsay: id. mű: 336, 370, 379. o.) 

12 Josef Sauer: Mystik und Kunst : Kunsthistorisches Jahrbuch der Görresgesellschaft 
I , 1928. 16. o.-tól 

13 Hans Holbein der Ältere und die Kuns t der Spätgotik. Ausstellung, Augsburg, 
1965. 264. kat . szám., 225 kép. 

14 Spätgotik am Oberrhein. Meisterwerke der Plastik und des Kunsthandwerks 1450— 
1530. Ausstellung, Badisches Landesmuseum Karlsruhe, 1970., 92. kat. szám 80. kép 

15 Die Frühzeit des Holzschnitts. Katalog des Graphischen Sammlung, München, 
1970. 34. kat . szám; Herbst des Mittelalters. Spätgotik in Köln und am Niederrhein, 
Kunsthalle, Köln, 1970. 307. kat . szám 

16 Wiltraud Mersmann: Der Schmerzensmann, Düsseldorf, 1952, XIV. o., Meister 
Francke und die Kunst um 1400. Ausstellung zur Jahrhundert-Feier der Hamburger 
Kunsthalle, 1969, 56. o. 

17 Erwin Panofsky: ,,Imago Pietat is" . Ein Beitrag zur Typengeschichte des „Schmer-
zensmanns" und der „Maria Mediatrix": Festschrift für Max J . Friedländer zum 60. 
Geburtstage. Leipzig, 1927. 261 — 308. o. 
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Vierzehnheiligen legendája a későközépkori zarándoklegendák egy jellegzetes 
példája, ugyanakkor tágabb értelemben a templomok alapítását igazoló legen-
dák hosszú sorába tartozik. 

A legenda jelentősége abban rejlik, hogy a segítőszentek már csaknem száz-
ötven éve virágzó tiszteletét lokalizálja és egyben új kiindulópontul szolgál a 
további kultusz számára.18 A segítőszentek tiszteletének legkorábbi példáját a 
XIV. század elején, a regensburgi Dominikánus-kolostor 1331-ből való freskó-
ján találjuk.19 A dominikánusok lehettek első terjesztői f rank területen e tiszte-
letnek, mint ezt a bambergi Dominikánus-templom freskói is mutatják.20 A pes-
tisjárványok idején, valamint a legkülönbözőbb bajokban segítségül hívható 
szentek érthetően hamarosan népszerűek lettek. A XV. században ábrázolásuk 
számtalan példája található nálunk éppúgy, mint a német és osztrák területe-
ken, sőt tiszteletük Svédországba, Franciaországba és Itáliába is kisugár-
zott. Az esztergomi Keresztény Múzeum Csegöldről származó oltártáblái a 
XV. század végéről, az attribútumaikkal sorakozó Segítőszentek leggyakoribb 
típusának szép példáját mutatják.2 1 

A szentek nem kevés ikonográfiái ismeretet igénylő megkülönböztetése he-
lyére a legendában a nép megteremtette a maga egységes segítőszentképét a 
gyermek Jézus alakjával egybeforrasztva. Ugyanakkor nem véletlen az sem, 
hogy mindez egy pásztor víziójában jelenik meg. Ez a természethez legközelebb 
álló embere a falunak, aki épp azért bizonyos varázserővel is rendelkezik és aki-
nek az Istenség a szabad t á jban a leghamarabb megnyilatkozhat.22 A későkö-
zépkori zarándoklegendák számára döntő alapul szolgál a középkor végén újon-
nan feltörő természet iránti érzék, mely egyben a barokk zarándokmozgalmak 
előhírnöke is. A nép kedvelt szentjeit olyan helyekre helyezi, melyek számára 
különösen megkapóak. Jellemző példa erre Sankt Wolfgang alapítása az Aber-
see partján, mely a XV. század folyamán Mariazell (Mária kegykép) után az oszt-
rák területek legjelentősebb zarándokhelye lesz. Történelmi tény, hogy a X. szá-
zad e szentéletű regensburgi püspöke a bajor herceggel való összekülönbözése 
u tán a mondseei kolostorba vonult.23 Kultuszhelye azonban mégsem itt , hanem 
a még nagyobb természeti szépséggel feltárulkozó Abersee part ján lokalizáló-
dott éppenúgy, mint a frank területeken jól ismert Segítőszenteké Franken-
thalban, vagyis Vierzehnheiligenben. Sankt Wolfgang pélbániatemplomának 

18 Legendánk ebben a vonatkozásban a , ,Rastsage"-k csoportjába sorolható, mint ahogy 
erre a legenda szövege szó szerint is utal: „Wir sein die viertzehen nothelffer (und wollen 
ein Cappeln haben) auch gnediglich hie raten" (Dünninger: id. mű : 200. o.) 

19 Louis Réau: Iconographie de l ' a r t chrétien I I I . Iconographie des Saints I I . G—O. 
Paris, 1958. 680. o. 

20 Morper: id. m ű . 3. o. 
21 A Tizennégy segítőszent csoport jának összetétele mindig a helyi kultusz által szí-

nezett . A legáltalánosabban előforduló szentek: AchatiuS, Balázs, Cyriakus, Dénes, 
Egyed, Erasmus, Eustachius, György, Kristóf, Panta leon és Vid. E csoport kiegészülhet, 
illetve behelyettesítődhet Borbála, Katal in, Margit, Wolfgang, Oszvald vagy Rókus alak-
jával , elsősorban a német nyelvterületen. A csegöldi két táblán előforduló szentek: Ist-
ván vértanú, Márton, Sebestyén, Lőrinc, Miklós, Lénárd és Magnus, egy Magyarorszá-
gon kedvelt csoportosításra engednek következtetni. A magyarországi sajátosságok pon-
tos megállapítása csak a példák széles körű vizsgálata után lehetséges. (Réau: id. mü. 
683. o.; Boskovits Miklós, Mojzer Miklós, Mucsi András : Az esztergomi Keresztény Mú-
zeum képtára. Budapest , 1964. 133. o., 199. kép.) 

22 Dünninger: id. mű. 201—202 o. 
23 Reclams Kuns t führer Österreich, Baudenkmäler II . (Salzburg, Tirol, Voralberg, 

Kärnten , Steiermark). Szerk.: F. Fuhrmann, K. Oettinger stb. Stut tgar t , 1962. 736. o. 
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Michael Pacher által az 1470-es években készített főoltárán négy jelenetet talá-
lunk Szent Wolfgang legendájából. Ezek közül a kegy hely szempontjából a leg-
fontosabb az, amely Szent Wolfgangot a templom építése közben az Abersee 
part ján ábrázolja.24 A templom alapítását tehát magára a szent püspökre veze-
tik vissza. Érdekes ebből a szempontból Gilo clunyi szerzetes Hugo apátról, 
Cluny harmadik és a középkor egyik legnagyobb templomának építőjétől szóló 
életrajzát a XII . század első feléből szemügyre venni.25 ,,A beteg Gunzo apát-
nak megjelent Szent Péter és azt a küldetést bízta rá, mondja meg Hugo úrnak, 
hogy kezdje el a bazilikát..., mert nehezen tűri juhainak szorongását, ama 
szűk régi akolban. Beteget pedig azért választott hírnökéül, hogy az ő meggyó-
gyításával hihetővé váljék, amit mond. Ezután eltöltötte őt lélekkel, maga is 
látható volt, amint köteleket ta r t és húz, határokat jelöl ki, és a kijelölendő te-
rület méreteit kitűzi." A látomás tehát az építendő templom pontos tervének 
égi eredetét bizonyítja. Hadd utaljunk itt még az egyik legrégibb római bazili-
ka, a Santa Maria Maggiore alapításának legendájára, a Hócsodára, melyet 
Masolino képe pontosan megjelenít. A pápa kapával kezében jelöli ki a bazili-
ka alaprajzát az álmában Szűz Mária által megparancsolt friss hóval jelölt he-
lyen.26 

Az alapításlegendákban, melyek írásbeli formát legtöbbször csak a templom 
felépítése után öltenek, általában a hely égiek által kiválasztott, azok jelenlété-
vel megszentelt és így csodatévő volta nyer igazolást, mint ezt Vierzehnheiligen 
alapításlegendája is bizonyítja. Predellánk a legenda 1519-ben kiadott szöve-
gének leghűbb ismert ábrázolása. 

24 Franz Fuhrmann: Michael Pacher St. Wolfgang—Altar Stut tgart , 1967. 14. kép. 
25 Marosi Ernő: A középkori művészet világa, Budapest, 1969. 76. o. 
26 Vayer Lajos: Masolino és Róma. Mecénás és művész a reneszánsz kezdetén. Budapest, 

1962. 159. o. 
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EISLER JÁNOS: 

a b e s z t e r c e b á n y a i b o r b á l a - o l t á r 
k e l e t k e z e s e n e k k e r d é s e h e z 

A besztercebányai (Banská Bystrica) plébániatemplom Borbála kápolnájá-
ban álló, a kápolna védőszentje és mártírok tiszteletére emelt oltár eredetének 
körülményeire ismét figyelem irányult. Entz Géza ismételten közölt két XV. 
századi forrást, melyet ő a jelenleg Borbála-kápolnában látható azonos nevű 
oltárra vonatkoztatott.1 Az 1478-ban, ill. 1491-ben kiállított okmányok a Bor-
bála-kápolna és a benne felállított oltárok felszentelését, valamint az egyik oltár 
tartozékait is említik. Az okmányok újraolvasása során Entz Géza a következő 
megállapításokra jutott: a Plath Miklós alapította, 1478. február 10-én felszen-
telt Borbála-kápolnában két oltár állott. Áz egyiket Péter és Pál apostolok, 
valamint V. Márton pápa és Mária Magdolna tiszteletére szentelték. A másik-
hoz, a nagyobbikhoz, három faszobor: Mária, Szt. Jeromos és Szt. Borbála, 
továbbá egy ezüstből való kereszt és ezüstből készített, aranyozott Szt. Jero-
mos és Szt. Borbála reliquiatartó hermák tartoztak. A második oltár szobrairól 
és hermáiról tesz említést a későbbi, 1491-ben kelt okmány. Ez hírül adja, hogy 
a hermákat ünnepekkor a hivők elé helyezték, akik a hermák előtt mondott 
imák révén búcsút nyerhettek. Az új értelmezés szerint a két forrásban említett 
„nagyobb" oltár, három faszobrával a jelenleg a Borbála-kápolnában található 
oltár és szobrai lennének. A szárnyasoltár festett táblái, melyek egyikén 1509-es 
évszám olvasható, későbbiek az oltár szobrainál. 

Az új értelmezés nyomán a következő kérdések maradnak megválaszolatla-
nul: Miért telt el aránylag hosszú idő ugyanegy oltár szobrainak (1478) és fest-
ményeinek (1509) készítése között? Egyidőben készültek-e az oltár szobraival 
az oltár további, a forrásokban természetszerűleg nem említett részei (predella, 
oromzat, belső szárnyak faragott reliefjei) ? Entz Géza fent említett tanulmá-
nya szól az első nehézségről - a második kérdéskörével nem foglalkozik. Az aláb-
biakban mi a következőkre keresünk választ: Az ismételten bemutatott forrá-
sok vonatkozhatnak-e a jelen Borbála-oltár egészére, illetve szobraira ? Valóban 
eltelt két évtized azután, hogy a szekrény szobrászi munkáit elkészítették, és 
csak ekkor készültek azok a festmények, melyek egyikének peremén az 1509-es 
évszám olvasható? A kérdések megválaszolásához az utóbbi évtizedek stí-
luskritikai, tipológiai, technológiai vizsgálódásait hívjuk segítségül. 

Az oltárszekrény közepén álló Mária-szoborlioz újabban a szlovák szakiroda-
lom Schongauer egyik Mária alkaját,2 ill. a lőcsei főoltár Máriáját3 említi analó-

1 G. Entz: Neuere Beiträge zur spätgotischen Holzplastik im mittelalterlichen Ungarn , 
Acta Hist . Art ium. X V I I I —1972 fasc. 3 - 4 2 5 1 - 5 6 . 

2 Saäky, L.: Banská Bystrica, Pamiatky a Muzeá, Roőnik V—1956, 50 — 65. 59, 
3 H. Kot rba : K problematike prieskum diela Majstra Pavla z Levoce, Monumentorum 
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giaként. A besztercebányai Mária restaurálás utáni arca (1972-ben restaurálta 
Spolocniková, Kassa) egészen közeli hasonlóságot mutat a lőcsei főoltár Máriá-
jával. Alakját beborító köpeny elrendezését E. Trajdos a krakkói Mária-oltár 
„Sírbatétel" reliefje egyik női szentjén látja feltűnni.4 Jeromos arcának ráncos, 
párnás modellálásának előzménye is a krakkói oltár szekrényén látható: az ol-
társzekrény belső íve felett jobboldalt elhelyezett Szt. Jeromosnál.5 

A krakkói főoltár belső kronológiája teljes részletességgel még nem tisztázott. 
Ismeretes, hogy munkálatai 1477—-89 közt folytak. így Ewa Trajdos megfi-
gyeléséből az alábbiakra következtethetünk: A besztercebányai Mária-és Jero-
mos-szobor a krakkói munkák kifaragása után készültek — vagy, ha a krakkói és 
a besztercebányai műhely között olyan lehetett a kapcsolat, mely lehető vé te t t e 
valamely krakkói részlet Vorzeichnungjának továbbküldését, akkor a beszter-
cebányai szobrokat egy időben faragják a krakkóiakkal. (Azzal nem számolha-
tunk, hogy valaki megválik a krakkói Stoss-műhelytől, hogy Besztercebányán 
kezdjen bele egy oltár munkálataiba, hiszen Krakkóban ekkor még nagyon sok 
az elvégzésre váró munka.) A krakkói Mária-oltár kronológiájára nézve tám-
pontot ad az a körülmény, hogy 1482-ben olyan mestert hívnak a munkákhoz, 
aki majd az oltár aranyozásánál és festésénél segít.6 Ekkor a faragások egy ré-
szének készen kellett lennie. A főcsoport apostolalakjain kívül azonban nem 
számolhatunk egyéb faragványok elkészülésével.7 Ha a Stoss-műhelyben a min-
ket érdeklő női szent és egyházatya félalakjának munkájáig már el is jutot-
tak, a besztercebányai két szobor legkorábban is csak az 1480-as évek elején 
készülhetett. Milyen Mária-ikonográfiáról tanúskodik besztercebányai Mária-
szobrunk ? Mária kezében gyermeket tar t , lábánál két angyal térdel. További 
hasonló magyarországi előfordulásai: Eperjes (Presov) 1490 körül, Késmárk 
(Kezmarok) 1500—1510, Selmecbánya (Banská Stiavnica) 1506(?) az 1490 és 
1510 közötti évekre esnek." 
Ha nem egymagában álló szoborként vizsgáljuk a Mária-szobrunkat, hanem a 
mellette álló Szt. Jeromos társaságában, akkor nem a „Holdsarlós Máriával", 
hanem egy kibővített ikonográfiái típus megjelenésével kell számolnunk. Mária 
Jeromos társaságában utalhat az Immaculata Conceptio tanára is. A latin egy-
házatya egyik zsoltárának részletét Mária Szeplőtelen Fogantatásának XV. szá-
zadi értelmezői e tanítás megerősítésére idézték (Mirella Levi d'Ancona: The 
Iconography of the Immaculate Conception in the Middle Age and the Renais-
sance. New York, 1957, 11.). Az oltár programjának kutatásánál így azt a kér-
dést is meg kell vizsgálni, hogy lehetett-e valamilyen összefüggés IV. Sixtus 

Tutla, 5. 1969. 118—155. 144, 145. és az összehasonlító táblázat a 148. o. J . Homolka: 
Gotieká Plastika na Slovensku, Bratislava, 1972. 86. 

4 Ewa Polák—Trajdos: Wiezi artystyczne polski ze Spiszem i Slowaeje, Wroclaw— 
Warszawa—Krakow, 1970. 49 — 53. 44 — 45. ábrák. 

5 E. Trajdos: i. m. 53. o. 46—47. ábrák. 
6 M. Lossnitzer: Veit Stoss. Die Herkunf t seiner Kunst , seine Werke und sein Leben, 

Leipzig, 1912. 38. Veit Stoss 1482-ben testvérét, Mathias Stosst hívja Krakkóba, 
aki, mint egy későbbi adatból kiderül, az oltár festésénél segít. Ugyanezen az olda-
lon lejjebb: 1485-ben kezdik el a szekrény festését ós aranyozását. 

7 T . Dobrowolski és J . Dutkiewitz: Wit Stwosz Oltarz Krakowski, Warszawa, 1951. 
27. E. Lutze: Veit Stoss, München, 3 Aufl. 1952. 15: 1484-re az oltár nagy része elkészül, 
1486-ra a szekrényfigurák és reliefek befejezettek lehettek. 

8 Datálásukra nézve lásd: Radocsay D.: A középkori Magyarország faszobrai, Buda-
pest, 1967. Adattár . Ú jabban J . Homolka: i. m. Katalógus (390 — 412). 
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1482-ben és 1483-ban kiadott, az Immaculata Conceptio értelmezéseivel foglal-
kozó pápai bullái és a besztercebányai Immaculata Mária megjelenése között. 

Jeromos szobrához térben Krakkónál közelebbi rokont is találunk: a lőcsei 
Szt. Miklós-oltár Alamizsnás Jánosát. Az oltáron 1507-es évszám olvasható 
(szempontunkból mellékes az oltár eredeti felállítási helye és az, hogy szobrai 
nem egykorúak).9 Borbála szobrához az irodalom még nem mutatot t fel szoro-
sabb analógiát vagy közvetlen előképet. Ahogy balkezével a kelyhet fogja, az 
ujjainak tartása — hüvelyk és középső u j ja behajlított — emlékezetünkbe idézi 
a lőcsei főoltár evangelista Jánosát (1508 — 1510 első feléig). 

A belső oltárszárnyak faragott reliefjei közül Hoffmann Edith publikációja 
óta ismert a besztercebányai jobb alsó, „Tízezer Vértanú" és Dürer 1497/98-ban 
készített, ugyanilyen tárgyú lapjának (B.117) kapcsolata.10 Az átvétel ismere-
tében megállapítható, hogy a szárny reliefjei közül egy mindenképp 1498 után 
készült. 

A predella Segítőszentjeinek csoportját félalakos faragványok alkotják. 
A szorosan egymás mellé, ill. mögé rendezett alakok kompozíciós előképének 
felderítésére a kutatás még nem vállalkozott. Az egykorú magyarországi pél-
dák között a már említett lőcsei Szt. Miklós-oltár Segítőszentek festett predellá-
ja a legközelebbi idézendő emlék.11 A lőcsei festő a predellát téglány alakban 
tölti ki, így a festett rész nem illeszkedik pontosan a predella oldalaihoz, melyek 
íves kiképzésűek. Kézenfekvő feltételeznünk, hogy az 1507-ben festett Segítő-
szentek szolgaibb módon egy előképet követ. 

Id. Lucas Cranachnak a torgaui Mária-templom számára festett Anna-oltárá-
ból megmaradt a 14 Segítőszentet ábrázoló predella. A torgaui predellát általában 
1507 körűire datálják, de az oltár felállítására vonatkozó forrás úgy is érthető, 
hogy a Szt. Anna és Segítőszentek tiszteletére emelt oltárt 1505-ben nemcsak 
alapították, hanem fel is szentelték.12 Mindkét időpont (1505, 1507) alapot nyú j t 
annak feltételezésére, hogy a besztercebányai predella ikonográfiái és kompozí-
ciós előképe a torguai Cranach-predella. Utóbbi alakjainak csoportfűzése, az 
egyes alakok csoporton belüli elhelyezése — pl. jobboldalt feje fölé tar to t t ke-
zekkel Szt. Pantaleon, baloldalt az egy csoportot alkotó női segítőszentek — 
lehetett a besztercebányai predella félalakos szoborcsoportjának távoli előképe. 

Kitérőt kell tennünk, hogy Lucas Cranach magyarországi hatását emlékeze-
tünkbe idézzük. A besztercebányai szobrokkal foglalkozó majd mindegyik 
kutató valamilyen formában végiggondolta azt, hogy a besztercebányai oltár-
szobrok készítője v a l a m i f é l e kapcsolatban állhatott Lőcsei Pállal vagy 
műhelyével.13 A lőcsei főoltáron dolgozó műhely egy 1509-ben készült Cranach 

9 L. Cidlinská: Oltár sv. Mikulása vo farskom kostole v Levoci, Monumentorum 
Tutela 5 1969. 8 9 - 1 1 3 . 90, 95. 

10 Hof fmann E.: Jegyzetek a régi magyar téblaképfestészethez, Archeológiai Értesí tő 
1937 L 1 - 3 0 . 25. 

11 L. Cidlinská i. m. 112 csak a predella mesterének megállapításával foglalkozik, 
ikonográfiái típusával nem. 

12 E. Flechsig: Cranaehstudien, Leipzig, 1900. 81. idézi, Mencke alapján (Scriptores 
rerum germanicum) az Annales Torgaviensest, ahol az Anna-oltárral kapcsolatban dedicata 
megjelölés fordul elő. Az oltár datálására nézve: M. Friedländer cikke a Thieme—Becker 
Allgemeines Lexikon der b. Künstler 8 Leipzig, 1913 56: „urkundl. 1505(?) vielleicht 
etwas später ents tanden", továbbá: Lucas Cranach. 1472—1533 Ausstellung zu seinem 
500. Geburtstag, Schlossmuseum Weimar, 1973. 35.: u m 1507. 

13 Divald K: Magyarország csúcsiveskori szárnyasoltárai, Budapest, 1911. Kampi s 
A.: A középkori faszobrászat Magyarországon, Budapest, 1940. 133 — 134 (kizárja Pál 
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50. Krisztus. Részlet a besztercebányai 
Borbála-oltár predellájából 

Passio-sorozatot használ fel a főoltár szárnyképeinek megfestésénél. Ha a későb-
bi kutatások eredményeként konkrétan bizonyítani tudjuk a besztercebányai 
és a Wittenbergben készült predella kapcsolatát, akkor Cranach magyarországi 
hatását nem 1509 után, Lőcsével, hanem 1508-1509 körül és Besztercebányával 
kell kezdenünk. 

A besztercebányai predella Krisztusa más megfigyelésre is alkalmat ad (50. 
kép). Arctípusa, hajának elrendezése és faragása rokon a lőcsei főoltár predel-
lá ja Krisztusával, ugyanígy a krakkói főoltár Máriát koronázó Krisztusával. 
A krakkói koronázó Krisztus utódja a schwabachi oltár Nürnbergben (!), 

mestert a Borbála-oltár faragványainak készítői közül.) Schürer — Wiese: Deutsche 
K u n s t in der Zips, Leipzig, 1938. 71, 192 (Pál kapta a megrendelést, sajátkezű csak 
néhány részlet pl. Jeromos feje. Műhelyében dolgozó Káposztafalvi oltár mestere készíti 
a szobrokat). Gerevich L: A felvidéki szobrászat stílusfejlődése, Budapest, 1943. (A lőcsei 
főoltár hatása a la t t készült a Borbála-oltár)-Radocsay D: i. m. 120, 121. Kot rba : Monu-
mentorum Tutela i. cikk. loc. eit., Trajdos: i. m. 50 (Pál mester készítette)-Homolka: 
i. m. 86, 87 (ortodox Pavel munka). A fenti felsorolás nem ta r t igényt a teljességre. 
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1506 — 08 között(?) készített Krisztus alakja.14 (51. kép) Ez a szobor ahhoz az 
oltárhoz tartozik, melynek predellájában, szárnyasoltároknál igen ritkán, Utol-
só Vacsora szoborcsoport nyer t elhelyezést. A schwabachi Utolsó vacsora-predel-
lát a szakirodalom régóta említi, amikor a lőcsei predellát tárgyalja.1 5 Lőcsén is-
merik, és minden valószínűség szerint készítési helyéről, Nürnbergből, a schwa-
bachi predellát — feltételezhető, hogy Besztercebányán is ismerjék ugyanennek 
az oltárnak szekrénycsoportját. A besztercebányai Krisztus palást ján a mellső 
szélen hímzett, sávot utánzó díszítés Schwabachban is megfigyelhető. Nem lehet 
véletlen sem ez, sem az, hogy az egykorú magyarországi emlékek közt egyetlen 
példaként a lőcsei Henckel-oltár (1520) belső szárnyán, Aranyszájú Szt. János 
reliefjén találunk a besztercebányaihoz hasonlóan részletes kidolgozású, osz-
lopos baldachinok alá helyezett kisméretű alakokat, i t t is a szent palást jának 
szegélyén. 

A Borbála-oltárhoz négy táblakép tartozik. Ke t tő közülük Borbála életének 
ké t eseményét beszéli el. Mindkettő Dürer-metszeteket követ.16 Dürer 1511-ben 
megjelenő Mária élete sorozatában az Angyali üdvözletet Hoffmann Ed i th 
közlése óta megjelent Dürer-monográfiák is 1503-ra helyezik.17 E lap u t án 
készült a „Borbála ledönti a bálványszobrot" építészeti részlete. A másik 
besztercebányai festmény részben egy korábbi, 1497/98-ból való metszetet (ez 
egyébként a Tízezer vértanú-metszet keletkezési ideje is!), az egyedülálló 
lapként készült Szt. Katal in mártíromságát követi. 

A Borbála lefejezése alsó szegélyén 1509-es évszám és Szt. Hypolit napjának 
(aug. 13) megnevezése olvasható, mint a táblaképek, vagy az o 11 á r elkészülé-
sének ideje. Az egykorú szóhasználat szerint a „Taphel" vonatkozhat az oltár 
egészére is.18 H a feltételezzük, hogy csak a táblaképekre vonatkozik, akkor a 
négy szárnyképet 1508 végétől kezdődően készítették, hiszen méretükből arra 
következtethetünk, hogy egy fél év leforgása a la t t megfesthette őket mesterük. 

Megfigyelhető-e a Borbála-oltáron a festményeken olyan részlet, mely nem-
csak az említett két Dürer előzményre tekint ? 

Ismételten tör tént utalás a tá j i háttér dunai iskola-affinitására.19 Mi a festmé-
nyek Borbálájához szeretnénk analógiaként a két jólismert Selmecbányái szob-
rot, Katal int és Borbálát bemutatni (52—53 kép). Ezek keletkezési idejére és ren-
deltetési helyükre nézve Genthon István rekonstrukciója óta20 kétségek merül-

"M. Lossnitzer: i. m. 117: 1506 — 1508. B. Daun: Veit Stoss und seine Schule, Leipzig, 
1916. 117: 1507-ben szerződés Wolgemuttal, 1508-ban szentelik fel az oltárt. G. Betz: 
Der Nürnberg Maler M. Wolgemut (1434—1519) und seine Werksta t Inaugural —Diss. 
Freiburg in Br . 1955. (1506 — 08 között). 

15 B. Daun: i. m. 7Í 3 1. jegyzet. Homolka, Horvá th , Kotrba , V. Kotrba, Paäteka, 
Tilkovsky: Majster Pavol z Levoce, Bratislava, 196, 143, 32. jegyzet. 

18 Genthon I . : A régi magyar festőművészet, Vác, 1932. 98 Hoffmann E : i. m. loc. cit. 
17 E Panofsky: The Life and Art of Albrecht Dürer, Princeton, University Press 

Paperback Print ing 1971. 99—100. Fr . Winkler: Albrecht Dürer. Leben und Werk. 
Berlin, 1957, 152. 

18 Königsberger a besztercebányai főoltárra hivatkozva „Toffel t" említ (idézi Jurkovich: 
B. Szabad királyi város monográfiája. Géppel írott kézirat OSzK Kézirat tár Hung. Fol. 
130. 148 o. verso. 148. Hain krónikájában a következőt olvassuk: „ h a t t man dasz grosse 
Altar zu Leutsch mit der Taffei zugedeckt" (Hain Gáspár lőcsei krónikája Lőcse, 1910—13. 
15). Thurzó János a krakkói „Toffele" gondnoka (Ptasnik: Cracovia artificum, Krakow, 
1917. 274, 277) stb. 

19 Radocsay D.: A középkori Magyarország táblaképei, Budapest , 1954. 158 — 59. 
20 Genthon I : A Selmecbányái Katalin-templom hajdani főoltára, Archeológiai Értesítő, 

1930. 1 2 0 - 1 4 7 . 
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51. Schwabach, Stadtkirche, főoltár. Mária koronázása 



52. Szent Borbála ledönti a bálványt. 53. Szent Borbála. Részlet. Selmecbánya 
Részlet. Besztercebánya, Borbála-oltár (Banská Stiavnica), Városi Múzeum 

tek fel.21 Ha a Selmecbányái Katalin-templom főoltárának corpusait képezték is, 
nem bizonyos, hogy szekrényükhöz tartoztak azok a szárnyak, melyeket a re-
konstrukció feltűntet — vagyis kérdéses, hogy az 1506-os évszám (MS közismert 
dátuma)-rájuk is vonatkozna. 

Minket főként az a feltűnő hasonlóság érdekel, mely a domború homlokú, 
csavarmenet pontosságú hajfonatos, vékony, félköríves szemöldökű, száj- és 
állformában is egymáshoz közeli, festett Borbálák és a faragott Katalin, ill. Bor-
bála között fennáll. Milyen kapcsolat lehetett a besztercebányai Borbálák festő-
je és a Selmecbányái Katalin és Borbála szobrásza között ? A Selmecbányái szob-
rok datálása nem lezárt kérdés: egykorú forrást nem sikerült ez ideig felmutatni, 
mely a Katalin-oltárra vonatkozna. Datálására nézve a templom építéstörténe-
te sem szolgál legmegbízhatóbb kiindulópontként.22 A szobrok stíluskritikán ala-
puló datálásai negvedszázad(l) eltérést mutatnak.23 A besztercebányai oltár év-
számát tekinthetjük táblaképei megfestési idejének, —és ez alapján a Selmecbá-
nyái szobrok készülési idejének is az 1509 körüli éveket gondolhatjuk. Vélemé-
nyünk szerint a besztercebányai oltárszárnyak festett Borbálái és a Selmecbá-
nyái szobrok közt szorosabb a kapcsolat, mint az, melyet MS táblaképei és a 
Borbála-oltár szárnyainak tájképi háttere között figyeltek meg.24 (A beszterce-

21 Mojzer M: Dürer és MS mester, Művészet VI — 1965 5. sz 21. Homolka: i. m. 75. 
22 Súpis Pamiatok na Slovensku. I . 73. o. Az építkezések a Katalin-templomon 1488 — 

1491-ig folytak, a felszentelés 1500-ben tör tént . Genthon I . : i. m. Areh. É r t . 121. 
23 Mojzer Miklós szóbeli közlése: 1490 második fele Homolka i. m. loc. eit. 1520 kö-

rül. Kampis A.: i. m. 137. 1517-20, Radocsay D.: Faszobrok 209. 1506 körül. 
24 Genthon I.: A magyar . . . i. m. 1932. 98. 
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bányai táblaképek restaurálásának eredményeképpen más festői értékeket és 
szerkesztést figyelhetünk meg a sorozaton: harsányabb színkezelést, MS-énél 
romantikusabb felfogású természetrészietet: sűrű erdőséget, borús fellegeket, 
távolból láttatott, horizontálisan kiterített tájat . (A besztercebányai Borbála-
oltár festője kilétének megállapítása a további kutatás feladata lesz, ugyanúgy 
annak kiderítése, hogy milyen úton érkeztek műhelyébe a nürnbergi metszetek, 
és milyen kapcsolatban állhatott a Selmecbányái szobrok készítőjének műhelyé-
vel). 

Az 1478-ból származó forrásból kiderül, hogy a trés imagines tabula ligneá-
ban nyert elhelyezést. Azonos lehet-e ez a tabula lignea a jelenlegi aktuális 
oltárszekrénnyel, ill. az egész oltárépítménnyel? 

Oltárunk számos építészeti tagozata a krakkói Mária-oltárral ta r t rokonságot. 
A belső oltárszárnyak reliefmezőit felül a relief mezejéhez képest jelentős terje-
delemmel ág- és levélornametika tölti ki. (A magyarországi emlékek közt az 
1499-es szepeshelyi [SpisskáKapitula] Mária koronázása oltár említendő, mely-
nek lengyel kapcsolata jólismert.)25 Az oltárszekrény baldachinokat képező, 
lebegő konzolokról indított szamárhátívei, meghajlított tornyocskái isaStoss-
műhely felé mutatnak. A szekrény belső hátoldalát kitöltő ornamentika grá-
nátalma motívuma, ezek egymás mellé helyezésének rendszere a következő, 
megközelítően egykorú emlékeken figyelhető meg: Bártfa (Bardejov) Mária 
oltár (1505), Okolieno Főoltár (1500—1510), Szepesszombat (Spi§ská Sobota) Szt. 
György főoltár (1513—16) Kisszeben (Sabinov) Annaoltár (1510—20), Káposzta-
falva (Hrabusovce) Szt. Lőrinc főoltár (1515 körül).26 

A Borbála-oltár építményét, az egész szerkezet súlyát részben a predellát 
keretező, a szekrény tetejéig felfutó oszlopköteg tar t ja . Ennek az oszlopköteg-
nek, az oromzaton Máriát, Jánost, legfölül Farkast és Lőrincet magasbaeme-
lő kosár, ill. gömb alakúra kiképzett áttört konzolok formái pontosan egyez-
nek a lőcsei főoltár megfelelő részeivel. A lőcsei főoltár szekrényét 1508-ra kész-
nek kell tekintenünk,27 ehhez az évszámhoz kell tehát a besztercebányai épít-
ményt is közelítenünk. 

Az 1491-ből való forrás az ezüst ,,imagines"-ekkel kapcsolatban említi, hogy 
ezeket ünnepi alkalmakkor a hivők elé helyezték. (ex-portantur) A jelen Borbá-
la-oltáron nem figyelhető meg olyan hely, ahová ereklyetartó hermákat helyez-
hettek volna. Figyelemre-méltó az a körülmény, hogy a XV. század utolsó évti-
zedeiben már kivételszámba megy az olyan szárnyasoltár, melynek valamely 
részén (akár szekrényében, akár predellájában) ereklyéket tartó hermák vagy 
büsztök számára fülkéket készítenek.28 A forrásban említett hermák — imagi-
nes de argenteo factas et deauratas — őrzési helye talán nem is a Borbála-kápol-

"Tra jdos : i. m. 71. Homolka i. m. ka t . 58 sz. 401. 
28 Beke L.: Az ornamentika a középkori festészetben. Táblaképeink mustrás arany-

hát terének vizsgálata, Budapest, 1968. Géppel irott szakdolgozat 28. oldaltól. Majster 
Pavol i. m. 139. 11. jegyzet. 

27 A kérdés összefoglalását lásd Radoesay: Faszobrok 100—101. Az 1972 folyamán 
restaurál t oromszobrok a következők: Krisztus, Mária, János. A zólyomszászfalvi 
(sasovai) szobrok reprodukcióit lásd Homolka: i. m. 83—84. ábrák. 

28 Id . Hans Holbein két oltárterve: Pavia Civici Ist i tut i di Arte e Storia—ban és a gdanski 
Állami Múzeumban. Ez utóbbi az augsburgi dóm számára készített Fronal tar terve. 
Mindkettő reprodukálva: Hans Holbein der Ältere und die Kunst der Spätgotik, Aus-
stellungskatalog, Augsburg, 1965. 77, 78. ábrák. Nicolas Hagenauer oltártervének repro-
dukciója Harald Keller: Der Flügelaltar als Reliquienschrein, Festschrift Th. Müller, 
München, 1955. 125 — 144. 7. ábra. 
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na volt. A templom legértékesebb felszereléseit a XVI. század elején sekrestyé-
jében, ill. a templomon kívül őrizték. Amikor 1526-ban Besztercebányáról, a 
török elleni sereget felállítandó, pénzt és kincseket gyűjtenek össze (100 kg-on 
felüli súlyban visznek el egyházi felszereléseket), az egyházi tárgyakat a temp-
lom sekrestyéjéből hozzák elő.29 Lehet, hogy ekkor kerülnek el Besztercebá-
nyáról a Jeromos és Borbála ereklyetartók. Másik lehetőség: 1530-ban, amikor 
a Thurzók egyik factora jogtalanulKrakkóba viszi a Borbála-kápolnához, vagy 
-oltárhoz tartozó clenodiumokat, talán a minket érdeklő ereklyetartókat is ma-
gával vitte.30 

A fenti; oltárszobrokra, faragott reliefjeire, szárnyképekre és építészeti ele-
mekre vonatkozó megfigyelések alapján a jelen Borbála-oltár készítését — aho-
gyan ezt a szakirodalom ismételten teszi — az 1505—09-es évek közé helyezzük. 
Azt a Borbála-oltárt, melyet az ismételten bemutatott források említenek, a 
fenti stiláris és tipológiai megfontolások alapján eltűntnek kell tekintenünk. 

Jurkovich Emil várostörténeti monográfiájában említi, hogy az 1755-ös Bat-
thyány-féle Canonica Visitatio szerint az Alamizsnás János kápolnájában 
több oltár áll: egy Szt. Jánosnak, egy Szt. Borbálának(!) és egy Szt. Márton 
püspöknek( ?) szentelt.31 Az itt álló Borbála-oltár miatt néha Borbálának is hív-
ják az Alamizsnás János-kápolnát. Ha a visitatio-jelentés készítője nem téveszti 
össze az elnevezéseket, és tévesen az Alamizsnás János-kápolnába helyez egy 
Borbála-és Márton-oltárt, úgy feltételezhetjük, hogy ebbe a kápolnába hozták 
á t valamikor az eredetileg máshová szánt oltárokat. Hiszen ha két oltár eredeti 
rendeltetési helyén, a ma is a nyugati homlokzathoz közeleső Borbála-kápolná-
ban maradt volna, mivel magyarázhatnánk, hogy a Péter és Pálnak (továbbá 
Mártonnak) szentelt oltár elpusztult, és a Borbála-oltár ugyanebben a kápolná-
ban megmaradt? Űgy hisszük, hogy az eredetileg a mai Borbála-kápolnában 
felszentelt oltárokat, melyeket a források említenek, a későbbiekben a szentély 
melletti Alamizsnás János-kápolnába vitték át, és ezek it t égtek el az 1761-es 
nagy tűzvész pusztításakor. 

29 1525. júl. 8.-án kiállított oklevél az elvitt kincsekről többek közt „rebus argenteis 
(eius Ecclesiae t i. Plébánia-templom) videlicet Monstranciis, Grucibus, imaginibus 
aliisque vasis argenteis . . . " -ről tesz említést. Közli Jurkovich: A besztercebányai plébánia-
templom egykori kincstáráról, Arch. Ér t , Ü j Foly. XX—1900 Második Közlemény 209. 

30 Schilling levelét Krakkóból a kápolnának magával v i t t clenodiumairól (Kleinoda 
Heiltum) említi Ipolyi A.: Besztercebánya műveltségtörténeti vázlata (Ipolyi A.: Kisebb 
munkái Harmadik kötet Budapest , 1887, 383). 

31 Jurkovich: Besztercebánya szabad királyi város monográfiája . Kiadatlan, géppel 
írott monográfia OSzK Kézirat tár . Fol. Hung. 130. 114 d. verso. 150 d. 167. jegyzet. 
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GERGELYFFY ANDRÁS: 

k ö z é p k o r i l a k ó h á z a k r á c k e v é n 

A ráckevei történeti városmag lakóépületeinek kutatására egy olyan építke-
zés kapcsán került sor, amely az eredeti terv szerint a Kossuth u. 1. sz. épület 
lebontásával járt volna. Ennek a háznak, valamint az utca több más lakóépüle-
tének részbeni megkutatása, ill. szemrevételezése nemcsak azzal az eredmény-
nyel szolgált, hogy a későközépkori város eddig ismert emlékeit (templom és 
egy-két pince) sikerült megsokszoroznunk, hanem az egykori lakóházak típusá-
nak bizonyos fokú tisztázásával a történeti városkép és városszerkezet néhány 
vonatkozására is fény derülhetett.1 (57. kép.) Előre kell bocsátanunk, hogy az 
1967 és 1969 között végzett kutatások távolról sem közelítették meg azokat a 
lehetőségeket, amelyek között a hasonló célú munka jól előkészített, intézmé-
nyesített föltételek között végezhető, gondolunk itt mindenekelőtt a már máso-
dik évtizede folyó soproni lakóházfeltárásokra.2 Ráckevén az egyetlen olyan épü-
let, amelynek külső-belső falfelületei teljes egészükben hozzáférhetők voltak a 
kutatás számára, a Kossuth u. 1. sz. ház volt. (54. kép.) I t t sem voltak azonban 
biztosítva a teljes föltáráshoz szükséges anyagi és műszaki föltételek, valamint 
a munkaerőkapacitás sem volt távolról sem elégséges hozzá. Részleges kuta-
tás még három épületen történt (Kossuth u. 2, 49 és 51.). Másutt egyáltalán nem 
volt tudományos föltárás. Az emlékanyag kisebb száma és jobban megfogyatko-
zott volta mellett ez a körülmény is magyarázza, hogy Ráckevéról a kevesebb 
középkori építési periódus ellenére mégsincs olyan világos képünk, mint a példá-
nak fölemlített soproni belvárosról. Az egyetlen teljes ház és a másutt föltárt, ill. 
megfigyelt részletek mégis képet adnak nekünk a XV —XVI. századi ráckevei 
lakóházépítés sok vonatkozásáról, még ha a fennmaradt részletmegoldások az 
elpusztult esetekre adatok híján nem általánosíthatók is. A vizsgált épületek egy 
részében megegyezés állapítható meg az építési tevékenység két jellemző perió-
dusában. Az egyik egy XV. századi későgótikus, a másik egy föltehetően a XVI. 
század elején lezajló építési korszak. Mindkettő konstatálására és lehetőség sze-

1 Ezekről a kutatásokról eddig csak rövid híradások születtek. Ezek: Műemlékvédelem 
X I . (1967.) 250. (képpel). — Tóth Sándor: Az Országos Műemléki Felügyelőség falkutatásai 
1967 — 68. Magyar Műemlékvédelem 1967 — 1968. Budapest , 1970. 387. — Dr. Kovács 
József László: Századokat idéz a gótikus Zöldfa. Pest Megyei Hírlap 1970. április 9. 4. — 
Dávid Ferenc — Gergelyffy András: Az Országos Műemléki Felügyelőség falkutatásai 
1969 — 1970. Magyar Műemlékvédelem 1969 — 1970. Bp. 1972. 4 3 3 - 4 3 4 . 

2 A soproni középkori lakóházak föl tárómunkájának összefoglalása: Dávid Ferenc 
Gótikus lakóházak Sopronban. Magyar Műemlékvédelem 1967—1968. Bp. 1970, 95—123. 
Jelen munkánkban ennek a tanulmánynak a módszerét próbáltuk meg alkalmazni, 
jóllehet sokkal szerényebb eszközökkel. 
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54. Ráckeve, Kossuth utca 1. sz. délkeleti nézet a helyreállítás u tán 

rinti szétválasztására a Kossuth u. 1 és 49. sz. házaknál volt mód. A pince mind-
két esetben az első, a fölső szint pedig részben az első, részben a második perió-
dus eredménye. Bár a falazat rétegződése — bolygatottsága miatt - még a 
Kossuth u. 1. sz. esetében sem volt tökéletesen tisztázható, annyi azonban meg-
állapítható volt, hogy a déli szárny hátsó és középső helyisége az első, az utcai 
szoba pedig minden jel szerint a második szakaszban épült. A későgótikus és a 
korareneszánsz periódus egymásra rétegződéséről legtisztábban a középső helyi-
ség nyílásának esetében tudunk számot adni. I t t a déli homlokzat utcai felének 
reneszánsz nyílásrendszeréhez tartozó ablak egy olyan kisebb gótikus ablakot 
váltott föl, amely a nyugati homlokzatszakasz nyílásrendszerét követte. Ugyan-
csak két periódusra vall a gótikus nyílásokkal megvilágított nyugati (hátsó) 
helyiség dongaboltozatának utólagos elkészülése is. A Kossuth u. 49. sz. eseté-
ben csak a hátsó helyiség falfelületeinek kutatására volt mód. I t t nyugaton gó-
tikus, délen és keleten pedig reneszánsz ajtónyílás látott napvilágot. (55. kép.) 
A fiókos dongaboltozat a falaknál itt is későbbi. Ezeknek az adatoknak az 
alapján bizony csak nagy jóakarattal mondhatjuk ki, hogy a két épület fejlő-
dése egymással analóg, s a Kossuth u. 1. sz. utcai szobájának utólagos meg-
építése nem pusztán esetleges véletlen. 

Alaprajzi vonatkozásban ugyancsak a Kossuth u. 1. sz. árul el a legtöbbet, 
noha a többi kutatot t , ill. vizsgált ház is szolgál olykor analóg, olykor elté-
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55. Ráckeve, Kossuth u. 49. megkutatot t helyiségének 
dél felé nyíló reneszánsz ajtókerete 

rő — adatokkal. A pince mindenütt az utcára néző, arra merőleges dongabolto-
zatos tér. Áruellátása az utcáról történt, melynek szintje a mainál jóval alacso-
nyabb volt, a pincék nívójánál azonban mégis jelentősen magasabb. A gyalog-
lejáró két különböző megoldását tisztáztuk. A Kossuth u. 1. sz. déli szárnyának 
emelkedő dongaboltozatú pincelépcsője a végfal mentén déli irányból érkezett 
le a hátsó homlokzat tengelyében nyíló bejárathoz. Ezzel szemben a Kossuth u. 
49. sz. gyaloglépcsője az utca és a déli hosszhomlokzat szögletében helyezkedett 
el. A Kossuth u. 1. sz. két pincéjét a kapubejáró alatt keresztben összekötő kes-
keny folyosó egykorúságának kérdése a kutatás során nem tisztázódott egyér-
telműen. 

A fölső szint alaprajzát teljes kontúrjában csak a Kossuth u. 1. sz. esetében 
ismerjük, részleteiben azonban ennek is csak déli felét. Eredetileg ui. két önálló, 
az utcára merőleges épületből állt a mai ház, középen nyitott kapubejáróval.3 

Főhomlokzatának tengelyosztása a/K/a, a déli épület déli oldalhomlokzatáé 
a-k-a-k-a. Három helyiség sorakozik egymás mögött, úgymint a két tengelynyi 

3 Barokk-kori állapotában az ikerház-sziluett jól fölismerhető Rosenfelt mérnök 1728. 
évi ráckevei látképén. Reprodukciója megtalálható: Pest megye műemlékei. I I . köt. B p . 
1958. 
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,szoba', középen a konyha és hátul a szobához hasonlóan kéttengelyes, kam-
ra'(?). A szoba boltozata fiókos hosszdonga, a konyháé fiókos harántdonga, míg 
a kamráé egyszerű hosszdonga. Az udvar felé nyíló és az egyes helyiségeket ösz-
szekötő aj tók legteljesebb példája ezenkívül a Kossuth u. 49. sz. hátsó helyisé-
ge, melynek három falában nyílt ajtó, tehát a tűzfal kivételével mindegyikben. 
Ezek közül a keleti minden bizonnyal helyiségbe, a déli az udvarba, a nyugati 
pedig nem tudjuk, hogy hová vezetett, a vonatkozó alaprajzi összefüggések 
nem voltak kutathatók. A Kossuth u. 51. sz. megkutatása a jelenlegi hosszan 
elnyúló, zár t beépítésű épület egyes részeit egymástól elkülönítve fésűs beépí-
tésű házak egész sorának rendszerét valószínűsítette. A kapubejáró kétoldalán 
a Kossuth u. 1. sz.-hoz hasonló .ikerház' állt, mindkét föltárt ablaknyílás tanú-
sága szerint ugyancsak a / K / a tengelyosztással. Az alaprajzi periodizálás azon-
ban itt nem volt elvégezhető, ezért az analógia csak fönntartással állítható, sőt, 
mi több, még az sem bizonyítható, hogy a Kossuth u. 1. sz. északi épületének 
fölső szintje az alatta húzódó pincével, ill. a déli szárnnyal egykorú. A Kossuth 
u. 51. sz. homlokzatának déli ablakát a bennelevő, kapuját pedig a múzeumban 
őrzött reneszánsz kőkeret hitelesíti. A Kossuth u. 3. sz. nem kutatot t ház ma is 
fésűs alaprajzát az a két élszedéses gótikus szárkő hitelesíti, amely a déli hom-
lokzaton látható. Elhelyezésükből ítélve az az ajtónyílás, amelyhez tartoznak, 
a hátsó helyiségbe nyílott. 

Az imént tárgyalt és valószínűleg közös alaprajzi rendszerbe nem illeszthető 
be a Kossuth u. 2. sz. közre néző északi oldalhomlokzatából és a hozzá tartozó 
hosszú, keskeny, folyosószerű, dongaboltozatos helyiségből álló épületrész. I t t 
a homlokzattatarozás közben végzett kutatás és a főhomlokzat előtti statikai 
talajföltárás során lehetségessé váló megfigyelés alapján kialakult kép az alábbi: 
1. A jelzett rész kivételével az egész ház újjáépült. 2. Ezt a részt is nyugat, azaz 
a Kossuth utca felől megcsonkították az utca szélességének méteres nagyságren-
dű növelése kapcsán. Ennek a műveletnek a főliomlokzati fal teljes egészében 
áldozatául esett, a talajföltárás kapcsán azonban láthatók voltak az utcaszint 
alatti falmaradványok. 3. Az oldalhomlokzat mögött húzódó hosszú helyiség, 
úgy látszik, kereskedés volt, erre vall az oldalhomlokzati nyílások kialakítása. 
A Kossuth utcából a Duna felé kiindulva egy félkörös záródású keskenyebb, 
majd egy egyenes záródású szélesebb ablak, ezt követően pedig egy egyenes 
záródású ajtónyílás következik. A kőkeretek egyszerűek, hasáb keresztmetszetű-
ek, s a nyomok az ablaknyílások esetében külső fatáblás elzárásra mutatnak. 
Ilyenfajta „nyitás" az utca felé az említett funkcióra vall. — A ház egészének 
alaprajzi rendszerét nem ismerjük, sőt, még kontúrját sem, az az egy azonban 
nyilvánvaló, hogy a tárgyalt többi egymenetes épülettel ellentétben itt kétme-
netes az alaprajz. A mai ház közép-kapubehajtós rendszere azonban — bár ezt 
bizonyítani nem tudjuk — előkép gyanánt föltételezhetővé teszi a kétoldali 
beépítettséget úgy, amint azt a Kossuth u. 1. és 51. sz. esetében láttuk. Megje-
gyezzük, hogy ez utóbbi a Kossuth u. 2. sz.-hoz hasonlóan saroktelken áll, itt 
azonban az ismeretes alaprajzi kontúr kizárja a kétmenetes rendszert. 

Az első építési korszak részletmegoldásai közül leginkább a Kossuth u. l . sz . 
élszedéses ablakát és konzolos a j ta já t kell említenünk, a Kossuth u. 49. sz. 
élszedéses gótikus ajtónvílás-keretezésének csak déli fele maradt a helyén, de a 
befalazott nyílásokból másodlagos fölhasználásból is kerültek elő darabjai. A 
Kossuth u. 3. sz. élszedéses ajtókeretezésének csak két szárköve kandikál ki a 
málladozó vakolat alól. A többnyire nem kutatásból ismert pincék ezekhez a 
fölső szinten napvilágra került darabokhoz képest lényegesen nagyobb számban 

408 



56. Ráckeve, Kossuth u. 51. keleti homlokzatának ablakkerete 

szolgálnak élszedéses nyíláskeretezésekkel, mindenekelőtt áruszállításra is al-
kalmas széles, kétszárnyú ajtók elhelyezésére szolgáló kőkeretekkel (pl. Kossuth 
u. 3., 35, és 49. sz., hogy csak a legszebbeket említsük). 

A második periódus sarokáthatásos korareneszánsz profilú ajtó- és ablakke-
retezései legnagyobb számban ugyancsak a Kossuth u. 1. sz. épületen láttak 
napvilágot (egy ajtó és három ablak, egyik-másik igen töredékesen). Az ajtó-
nyílások szemöldökpárkányát mindenütt lefaragták, csak profiljuk volt leolvas-
ható a falban hagyott szemöldökkövön. A Kossuth u. 1. sz. a j ta ja esetében ezzel 
meg is kellett elégednünk, a Kossuth u. 49. sz. két reneszánsz aj tajánál azonban, 
melyek közül a keletinek csak déli fele volt már a helyén, a nyílásbefalazásokból 
előkerült másodlagos keretkövek között szemöldökpárkány lefaragott kiülő 
része is előkerült (55. kép). (A másodlagosan fölhasznált faragványos kőanyagot 
kibontás után az Árpád Múzeumba szállították.) A reneszánsz stíluskorszaknak 
fentiektől különböző darabja egy egyedi emlék: a Kossuth u. 51. sz. északról 
számított második házának utcai homlokzatán nyíló kicsiny maszkos-tulipános 
domborműves faragással díszített kőkeretes ablak(56. kép). 

A későközépkori mezőváros kiterjedése az ismeretes emlékek elhelyezkedése 
alapján a település mai magjával azonos, s egy délen induló, fokozatosan terese-
dő, majd kettéágazó utcából áll (a mai Kossuth és Eötvös utca). Az újkori ábrá-
zolások, amelyek a város mellett második vagy inkább első hangsúlyként 
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a Savoyai kastélyt is ábrá-
zolják, még mindig világo-
san mutatják a mezőváros 
történeti kereteit a három 
templommal.4 Ami a telepü-
lés mai állapotában a két 
évszázaddal ezelőtti hely-
zettel összehasonlítva sze-
münkbe ötlik, az nemcsak 
egyes jelentős műemlékek 
eltűnése (gótikus református 
templom, városháza stb.), 
hanem az a tény is, hogy az 
egykori városkép mennyivel 
rangosabb volt, mint a mai, 
a történeti városmag meny-

nyire falusiassá, vagy még inkább — ami rosszabb — „nagyközségivé" vált. 
(57. kép) 

A városi fejlődés alapjait Ráckeve számára I. Ulászló 1440-es kiváltságlevele 
vetette meg. Ekkor telepednek itt meg az Al-Duna menti Keve török elől mene-
kült szerb lakói. Ez az ismert és föltárt műemlékek első építési periódusának ter-
minus post quem-e, bár a dunai rév és a kereskedelem haszna későbbi királyain-
kat is arra ösztönözték, hogy megerősítsék a kereskedők és hajósok városának 
kiváltságait.5 A korareneszánsz stílusban építkező második korszak az ismerte-
te t t lakóházaknál azonos a ráctemplom második periódusával, melynek termé-
ke a két oldalkápolna. Ezek közül a Szent János kápolnába egy olyan sarokátha-
tásos, reneszánsz profilú keretezéssel ellátott ajtónyílás vezet be, amilyenekkel 
a Kossuth u. 1. és 49. sz. lakóházaknál találkoztunk. Ebből a tényből arra kö-
vetkeztethetünk, hogy a templomon és a lakóházakon dolgozó mesterek ebben 
a korszakban azonosak voltak. A templomnak ezt a periódusát a szakirodalom 
a XVI. század elejére datálja.6 

A feltárások, amelyeknek eredményein jelen áttekintésünk alapul, a Kossuth 
u. 1. sz. esetében 1967-től 1969-ig, a többi épületnél 1969-ben folytak. Ez utób-
biak mind csak részleges kutatások. Folytatásukra és a településmag valameny-
nyi házingatlanával kapcsolatos bármiféle építési tevékenység állandó szem-
meltartására van szükség. Már négy év óta nem történik semmi ezen a téren. 
Minthogy az élet nem áll meg, attól tartunk, hogy időközben úgy bontanak el 
vagy alakítanak át — akár jóhiszemű tudatlanságból is — középkori házakat, 
hogy tudomást sem szerzünk róluk. A már elkészült vezérszintfölmérés alapján 
szükség van a településmag intézményes műemléki védelmének sürgős bizto-

4 Reprodukcióikat, ill. adataikat 1.3. jegyz.i.m. 
5 3. jegyz. i. m. 
6 A 3. jegyz. i. m.-ben található könyvészeti adatokhoz csatolunk a ráctemplommal 

foglalkozó két ú jahban megjelent írást: Gerőné Krámer Márta: A ráckevei görögkeleti 
templom. Helyreállított műemlékeink 5. sz. Bp. 1964. 6 L, 4 K. — Kovács József László— 
Losonci Miklós: Ráckevei Műemlékek. Ráckevei Járási Füzetek 3. Ráckeve, 1968. 79 L, 
15 K. 

' I t t említjük meg, hogy a tárgyalt épületek kuta tásá t Várnai Dezső és a szerző közö-
sen végezték. A fölmérés, valamint a Kossuth u. 1. sz. esetében a tervezési és kivitelezési 
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sítására és a megkezdett föltáró munka folytatására.7 Amennyiben ezt nem 
tesszük, későközépkori mezővárosunk az élénkülő építőtevékenység áldozatává 
lesz anélkül, hogy a veszteség nagyságáról egyáltalán fogalmat is alkothatnánk. 

munka konzultálása ugyancsak Várnai Dezső szakértelmét dicséri. Építész tervező Barta 
György volt (Szövetkezeti Országos Kivitelező és Tervező Váll.). A Kossuth u. 49 — 51. sz. 
tanulmánytervét Sedlmayr János készítette (Orsz. Műemléki Felügy.). A településmag 
vezérszintfölmérése a Városépítési Tudományos és Tervező Intézet Műemléki Osztályá-
nak munkája . 
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GEH VERS-MOLNÁR VERA 

a d o b o k s á r o s p a t a k o n . 
K É T SÍREMLÉK TANULSÁGAI 

A sárospataki templom, mint a pataki vár urainak temetkezőhelye, régóta 
ismert volt. Hagyomány és feljegyzések megőrizték, benne temették el Pálóczi 
Mihályt; Perényi Péter t és feleségét, Ormósdi Székely Klárá t ; leányát, Perényi 
Borbálát; f iát , Perényi Gábort feleségével, Guthi Országh Ilonával; Dobó Fe-
rencet; Perényi Zsófiát és fiát, Kevendi Székely Jakabot ; Serkei Lórántffy Mi-
hályt és feleségét, Zeleméri Kamarás Borbálát; gyermekeiket, Lórántffy Máriát 
Rákóczi Zsigmondnét, és Zsuzsánnát, Rákóczi Györgynét; Mária Henriet tát , 
V. Prigyes pfalzi választófejedelem leányát, Rákóczi Zsigmond feleségét; I I . 
Rákóczi György erdélyi fejedelmet. A templom XVII I . század végi, m a j d 
XIX. század eleji átépítései után azonban csupán három emlék maradt fel-
színen a régi időkből: Pálóczi Antal és Mihály vörösmárványból faragott sír-
köve (1519), Perényi Gábor szarkofágjának egyik hosszoldala (1567) és 
Csernelbázi Csérnél György gyermekeinek a síremléke (1621), melyek csak 
halványan utal tak a templom belsejének hajdani gazdagságára, a falait és pa -
dozatát befedő síremlékek sokaságára. 

1964- és 1965-ben —az Országos Műemléki Felügyelőség megbízásából — 
alkalmam volt ásatást és falkutatást végezni a sárospataki templomban1 . A ku-
tatások célja a templom építési periódusainak és különböző régebbi padlószint-
jeinek a tisztázása volt a tervbevett műemléki helyreállításhoz. 

A régészeti munka megkezdése előtt nagyon kevés volt a remény arra, hogy 
az ásatások a templomban eltemetettek sírköveit vagy akár csak azok töredékeit 
is napvilágra fogják hozni. — 1671-ben — amikor a Wesselényi-féle összeeskü-
vés bukása után az összes Rákóczi-vár, így a pataki is, német katonaság kezébe 
került —a templomot megszállta a hadsereg. A városi jegyzőkönyvek feljegy-
zéseiből tud juk , hogy az egyház ekkor súlyos károkat szenvedett. A katonák 

1 Az ásatások építészeti eredményeiről a következő tanulmányokban számoltam 
be: Molnár V., „Beszámoló a sárospataki gótikus templom 1964. évi ásatásáról", Móra 
Ferenc Múzeum Évkönyve, 1964 — 65, 1965, pp. 127—135; Molnár V., „Beszámoló a 
sárospataki r. k. templom 1964—65. évi ásatásáról", MűemlékvédelemX/4, 1966 pp. 
226 — 234; Molnár V., „A sárospataki ro tunda" , Móra Ferenc Múzeum Evkönyve, 1966 — 
67, 1967, pp. 153—159; Molnár V., „O rotundzie w Sárospatak", Kwartalnik Archi-
tektury i Urbanistyki, X I I I / 2 , 1968, pp. 137—141; Gervers-Molnár V., „A sárospataki 
r. k. plébániatemplom története az 1964-65- évek ásatásainak tükrében", Magyar 
Műemlékvédelem 1969—70, VI, Bp„ Akadémiai Kiadó, 1972, pp. 143—159 (ugyanebben 
a kötetben, lásd Détshy Mihály (pp. 89—102), Gömöri János (pp. 161 — 174), és Ferenczi 
Károly (pp. 103—141) tanulmányai t is az ásatásokkal és a helyreállítással összefüggő 
kutató-munkáról). 
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feldúlták és elpusztították egész belső berendezését, valószínűleg a sírokat is.2 

— 1737-ben a templom a hatalmas pataki tűzvésznek esett áldozatul, ami ismét 
sok síremlék pusztulását jelentette.3 — Nem kedvezett az emlékeknek a tűz-
vészt követő helyreállítás sem. A szemtanú, Szombathi János, a következőket 
jegyezte fel a munkálatok barbarizmusáról: „Azt is tudom, hogy igen sok régi 
sírkövet, mely egykor abban a templomban volt elhelyezve, összetörtek és fel-
daraboltak, mert a múlt 1787. évben, mikor a templomot javították és a régebbi 
padozat köveit felszedték és a földet is, mely a padlózat alatt volt, kihordták, 
sírkődarabok nagy tömegét ásták ki s hordták halomba és elég sokáig a temp-
lomban volt az."4 Egy részükről „vas szerszámmal lehorzsolván... a betűket, 
nemsokára a kijavított templom padozatához használták fel."5 

Mindezek tudatában óriási meglepetést jelentett, hogy az építészeti részletek 
mellett nagy számban kerültek elő azoknak a síremlékei, sírkő-töredékei, krip-
tái és sírjai, akiket az elmúlt századok során Patak templomába temettek el. 
A leletek sok új, eddig teljesen ismeretlen adattal járultak hozzá Sárospatak 
lakosainak és a vár birtokosainak történetéhez. I t t ebből a nagyon gazdag 
anyagból a Dobó családhoz kapcsolódó sírköveket mutatom be, és a hozzájuk 
fűződő történeti hátteret.6 

* 

Amikor 1526-ban a mohácsi csatatéren a királlyal elesett az utolsó Pálóczi, 
a gazdátlanul maradt Sárospatak oldalági örökség révén a velük egy nemzetség-
ből származó Dobókat és rokonaikat, a Csaholyi, Ráskai és brebiri Melith csalá-
dokat illette volna. 1527-ben azonban a törvényes örökösök helyett Patakot 
Perényi Péter szerezte meg. A kifosztott családok panaszaikkal ismételten a 
leleszi konvent elé járulva hosszas pert folytattak a Perényiek jogtalannak 
mondott birtoklása ellen.7 

SEBESI FERENC 

Ha a Pálóczi örökösöknek a Perényiek idejében nem is sikerült megszerez-
niük Sárospatakot; bizonyos jogaikat — így például azt, hogy halottaikat nem-
zetségi templomukba, a pataki egyházba, temettethessék el — a perlekedések 

2 Román J á n o s kiad., Források és regesták Sárospatak település-és építészettörténetéhez 
a XVI—XVIII. századi mezővárosi protokollumokban, A Magyar Nemzeti Múzeum 
Rákóczi Múzeum Forráskiadványai sorozat, Filep Antal szerk., no. 2, Sárospatak, 1965, 
pp . 9 3 - 9 4 , no. 133. 

3 Román J . kiad. , Források és regesták, 1965, pp. 153 — 154, no. 252. 
4 Szombathi János, A sárospataki főiskola története, magyarra fordí tot ta Gulyás József; 

a fordítást átvizsgálta, jav í to t ta és jegyzetekkel ellátta Szinyei Gerzson, Sárospatak, 
1919, p . 70. 

5 Szombathi J . , A sárospataki főiskola, 1919 p. 76. 
6 Ez a tanulmány a sárospataki síremlékek művészet- és családtörténeti vonatkozásait 

összefoglaló nagyobb tanulmányomból vett részlet, amely teljes egészében a Művészet-
történeti Füzetek sorozatban fog megjelenni (1975 — 76). A sírkövek rövid összefoglaló 
feldolgozására lásd: Gervers-Molnár, V., „The history of Sárospatak's court revealed 
in sepulchral monuments" , Mélanges offerts á Szabolcs de Vajay, Braga, Livraria Cruz, 
1971, pp. 247 — 265. XVII. tábla . A Sebesi és Dobó emlékek előkerüléséről: Molnár V., 
„Beszámoló a sárospataki gótikus templom 1964. évi ásatásáról", pg. 127—135. 

7 Bottka Tivadar , „ I I . A Dobók vérsége (családtani adalékok)", Új Magyar Múzeum, 
I I . 1860, pp. 168 —169; Petrichevich Horváth Emil, A Mogorovichnemzetségbeli Petrichevich 
család története és oklevéltára. A Petrichevich család történetének regesztái, első rész, I I 
(1069-1942), Pécs, 1942, p. 42 (194. oki.), p. 43 (195. oki.). 
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és sikertelenségek közepette is érvénye-
síteni tudták.8 Igv történt, hogy Sebesi 
Ferencet, ruszkai Dobó Katalin (Dobó 
Domokos leánya és Dobó István, az 
egri hős testvére) és Sebesi Synka Fe-
renc fiát9 1565-ben Pa tak templomá-
ban helyezték örök nyugalomra. Sír-
emléke az északi pillérsor keletről szá-
mítót első és második pillére között 
került elő a XVII. század végén ke-
letkezett burkolatba ágyazva. Egy a 
XVIII. század elejéről ránk maradt kéz-
iratos feljegyzés10 nyomán kiegészítve 
a szélén körbefutó keretben a követ-
kező felirat olvasható domborművesen 
faragott betűkkel: (MONVMENTVM 
HOC) . . . (E)GRE / GII D(omi)NI 
FRA(n)CISCI SE / BESI I EX GENE-
ROSA D(omi)NA CATHARI(n)A DO-
BO / AN(n)0 CH(rist)I 1565 . . . A sír-
felirat az ,,ex generosa Catharina 
Dobó" kitétellel anyai ágon hangsúlyo-
zott, ami világosan mutatja, hogy 
Sebesi Ferenc temetkezési helyének ki-
választásában nemzetségi erők és jogok 
játszották a főszerepet. 

58. Sárospatak, rk. templom. 
Sebesi Ferenc sírköve 

8 Ősi jogok alapján a Pálóczi nemzetséghez tartozó több család is gyakorta a sáros-
pataki templomban temet te t te el halott jai t , nemcsak a Perényiek, de Dobó Ferenc birto-
kossága idején is. Hogy P a t a k temploma mennyire fontos volt a Melith családnak, az t , 
jól m u t a t j a Melith György fiához, Is tvánhoz, írt levele (1575. május 28, Alsóredmec). 
Kiderül belőle, hogy amikor Melith György öccsét, Ferencet, Patakon akar ta eltemet-
tetni, de abban megakadályoztatott , rokonai erősen ellene voltak. „Húga, Sára . . . 
úgy megharagudott rá, hogy szólni sem akar t hozzá. Azt mondották Pethrychevych 
György öccsének, hogy nem bánta volna, ha valamely horvátországi rokonra hagyta 
volna Melyth Ferenc birtokait , de azt bán ják , hogy Melyth Györgynek hagy ta . " (Petriche-
vich Horvá th E., A Mogorovich nemzetségbeli Petrichevich család története, 1942, p. 75, 
373. oki.) — 1577. október 5-én Dobó Ferenc rokonának, Melith Jánosnak, ír t leveléből 
annak testvére — feltehetően Melith Vid — síremlékének az elhelyezéséről hallunk: 
„Amyth kegmed Ihr zegyn ez wylagbwl ky mwlth kegmed Ba t thya koporsoya fel chynalas 
felól. megh hagyam wdwar (bira)mnak H a r t h a y Balyn(hna)k hogy walamykor Akarya . . . 
(lyuk) . . . fel chynalyak . . . az koporsonak . . . Legy . . . wgy megh zorwlna az 
Egyház, H a n e m Annera Legyen fel chynalwa, Amynth Az thöb fö emberök koporsoy 
I th az Zenthegyhazban wannak fel chynalwa." (Détshy Mihály, „A sárospataki r. k . 
plébániatemplom történetének okleveles adatai" , Magyar Műemlékvédelem 1969 — 70, 
VI, Bp., Akadémiai Kiadó, 1972, p. 90, 40. jegyzet.) 

9 A családi kapcsolatokra lásd: Nagy Iván, Magyarország csatádat czimerekkel és 
nemzedékrendi táblákkal, Pest , I I I , 1858, p. 9 (Eszéni és Polyánkay Chapynál); Bot tka 
T., „A Dobók vérsége", 1860, pp. 161 — 174, családfa. 

10 Kaprinay Gyűjtemény, tomi in quar to , Tomus LXVII , kézirat, Budapest , Egyetemi 
Könyvtár , p . 211, monumentum X X I . A kötetre Détshy Mihály hívta fel a figyelmemet. 
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A síremlék belső mezejének felső részét címer tölti ki. A címer-paizs bal ol-
dalán pártázatos torony áll, amelyre a jobb oldalhoz támasztott létrán kezé-
ben kivont szablyát tartó sisakos harcos kapaszkodik fel.11 A címer alatti sar-
kokat két szárnyas puttó-fej tölti ki. Alatta a felirat töredékeit a már említett 
XVIII. századi kézirat alapján sikerült teljesen kiegészíteni: 

AETATI(S) 
SVAE XX(III) 

DEEV(NCTVS EST IN) 
CASTR(IS CLA) 
RISSIMO LASA 

RO DE SCHVE(n)DI 
CAPITANEO EXIS 

TENTE 
Ennek a szövegnek a tanúsága szerint Sebesi Ferenc 1565-ben, huszonhárom 

éves korában, Schwendi Lázár (1522—1584) katonájaként esett el. A luthe-
ránusokat támogató Schwendi 1565 és 1568 között a császár magyarországi 
hadainak volt a főparancsnoka. 1565. február 4-én — Ferdinánd szolgálatá-
ban és Szapolyai János Zsigmond ellenében — serege Tokaj ellen vonult, s a 
várat február 11-én be is vette. Néhány nappal később ő maga és alvezérei 
Szerencsen, Szatmárott, Nagybányán és Erdődön győezelmet arattak.12 

A Sebesi sírkő évszámából arra következtethetünk, hogy Ferenc Tokaj vagy 
Szerencs ostrománál eshetett el. 

DOBÓ FERENC ÉS KERECSÉNYI JUDIT 

1567-ben, Perényi Gábor halála után, Sárospatakot a királyi kincstár fog-
lalta el, s ezzel egy időben a Dobók ősi pere is felújult az őket illető Pálóczi 
örökségért. Noha a pataki várral és uradalommal kapcsolatban Perényi öz-
vegye és a Dobók között egyezség jött létre, az Bécsben nemcsak semmisnek 
mondatott, hanem a Dobókat „hatalmaskodásukért" el is ítélték. Dobó Istvánt 
elfogatták. Sárospatakon kívül Léka, Végles, Gönc, Telkibánya és Szerednye 
jószágait és azt a 60 000 arany forintot is el akarták venni tőle, amit Eger di-
cső védelméért és erdélyi fogságáért kapott. Az igazságtalan ítélet alól 1572-
ben végül felmentették, de Sárospatak soha nem került a kezébe, mivel ki-
szabadulása után szeredi várában meghalt. Örökösei irányában a kincstár 
már engesztelőbbnek mutatkozott. A 800 000 arany forintra becsült Sárospa-
takot 1573. október 13-án Miksa császár 180 000 forintért átengedte a hozzá 
tartozó összes földekkel együtt özvegyének, Sulyok Sárának, fiának, Ferenc-
nek, leányának, Krisztinának és Dobó Domonkos fiának, Jakabnak.13 

11 Ehhez a címerhez feltűnően hasonlít az 1471-ből való tövisi Zay sírkő (Kolozsvár) 
töredékén lá tha tó címer. Ott azonban a harcos bal oldalról mássza meg létrán a szögletes 
vártornyot (Vernei-Kronberger Emil, Magyar középkori síremlékek, A budapesti királyi 
Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Művészettörténeti és Keresztényrégészeti Inté-
zetének Dolgozatai, no. 60, Bp. , 1939, 25b tábla). 

12 Budai Ferenc, könyvismertetés Schwendi Lázárról, Századok, VI, 1872, pp. 395 — 
402; Hóman Bálint és Szekfü Gyula, Magyar történet, I I I , Bp., Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda, 1943, hetedik kiadás, p. 632. 

13 Budai Ferenc, Polgári Lexicona, Pest, 1866, második kiadás, pp. 563- 64; Nagy I . , 
Magyarország családai, I I I , 1858, pp. 327 — 329; Bot tka T., „A Dobók vérsége", I860, pp . 
168-170 . 
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1582-ben a király megtiltotta a pataki uradalom felosztását, s így a birtok 
teljes egészében Dobó Ferenc, a ruszkai Dobó család utolsó férfi tagja, tulaj-
dona lett, aki így egyszerre Magyarország leggazdagabb protestáns főurává 
vált.14 A királyi rendelet miatt Dobó Ferenc és testvére között mélyreható 
ellentétek keletkeztek. Krisztina továbbra is ragaszkodott örökösödési igényé-
hez. 1578 elején már valószínűleg öröksége védelmének az érdekében szánta 
rá magát arra, hogy hozzámenjen a nála jóval idősebb Várday Mihály főpo-
hárnok mesterhez.15 Várday 1584 nyarán meghalt. A fiatal özvegy, aki egye-
dül gyengének érezte magát hatalmas bátyjával szemben, igyekezett másod-
szor is férjhez menni. 1584 karácsonyán unokatestvére, Balassi Bálint, felesé-
ge lett.16 Az if jú pár Dobó Ferenc távollétét felhasználva a pataki templomban 
esküdött hűséget egymásnak. Ezt követően Balassi, a várőrség legnagyobb 
tiltakozása ellenére, birtokába vette a várat. Az őrség fellármázta a várost, 
s újul t erővel támadta meg az új-házasokat, akik végül is kénytelenek voltak 
elmenekülni. A várába visszaérkező Dobó Ferenc 1585. január 21-én panaszt 
emelt Balassi Bálint és hitvese ellen, s összes jószágaikra igényét jelentette be. 
1588. február 15-én Balassi Bálint végül kegyelmet kapott, de házasságát az 
esztergomi érsek érvénytelennek nyilvánította. 1589 nyarán Dobó Krisztina 
Gersei Petheő Gáspár felesége lett.17 

Felmerül a kérdés, vajon Dobó Ferenc húga és Balassi Bálint ellen érzett 
gyűlölködésében nem volt-e valami másnak is szerepe, mint a bosszúságnak. 
Vajon nem volt-e valaki a közelében, aki szíthatta haragját? A családi és roko-
ni szálak ebben a kérdésben feleségéhez, Kerecsénvi Judithoz, Kányaföldi 
Kerecsényi László, Szigetvár, majd a császár alföldi hadainak főkapitánya, 
és Báthori Erzsébet, a fejedelem testvére leányához vezetnek. Gyula vára 
feladása után Kerecsényi Lászlót a törökök Nándorfehérvárra vitették, ahol 
a kapitány méreg vagy kötél által 1566-ban meghalt. Árva leányát Báthori 
István erdélyi fejedelem rokonként vette magához. Judit az ő gyulafehérvári 
udvarában találkozott és szeretett bele az i f jú Balassi Bálintba, s érzelmei 
aligha maradtak viszonzatlanul. Báthori azonban 1576-ban, még mielőtt el-
foglalta volna a lengyel királyi trónt, a fiatal leányt egyik tekintélyes főembe-
réhez, az özvegyen maradt és öreg Hagvmássy Kristófhoz adta feleségül. 
Hagymássy egy éven belül, 1577 nagyböjtjében, meghalt, s az özvegy társal-
kodónője azonnal levelet küldött Balassinak Lengyelországba, „Danczka alá", 
remélve, hogy a költő úrnőjét feleségül fogja venni. Balassi azonban elutasí-
to t ta magától a közeledést Krusith Ilonáért, majd Ungnád Kristófné Loson-
czi Anna körül tűnt fel. Kerecsényi Judit pedig 1583-ban vagy valamivel ko-
rábban Dobó Ferenc, Balassi unokatestvére, felesége lett. Vagyis amikor 
1584-ben régi szerelme megesküdött sógornőjével, s Patak várát erőszakkal 
el is foglalta, már bizonyosan Patak úrnője volt.18 Átélve urával a „vár-ost-

1 4Takáts Sándor, „Az utolsó Dobó", Adalékok, XVII I , 19. évf., 1913 pp. 3—12. 
15 Rudolf császár 1578. április 9-én kelt rendeletében Krisztinát már asszonyként 

említi (Gárdonyi Albert, „Dobó Kat ica és az egri nők", Protestáns Szemle, 1937, pp . 
236-241) . 

16 Dobó Kriszt ina anyja, Sulyok Sára (Dobó Istvánná) és Balassi Bálint any ja , 
Sulyok Anna (Balassi Jánosné), testvérek voltak, Sulyok Balázs leányai. 

17 Balassi Bálint és Dobó Krisztina házasságáról: Gárdonyi A., „Dobó Kat ica" , 1937, 
pp. 236-241 ; Századok, 1898, p. 39. 

18 1583. augusztus 10-én bá ty ja , Kerecsényi Mihály, Sárospatakon üdvözölte levelé-
ben Judi tot „szerelmes házastársával" együtt (Eckhardt Sándor, Az ismeretlen Balassi 
Bálint, Budapest , 1943, pp. 87 — 89.). 

417 



rom" okozta bosszúságot, nem kétséges, hogy régi sértett önérzete is feléledt, 
s fűtöt te Dobó bosszúját a vérfertőzési per megindításában az ellen a férfiú 
ellen, aki néhány évvel korábban közeledését elutasította.19 

Kerecsényi Judit 1594-ben meghalt. December 29-én Dobó Ferenc levélben 
fordult Kassa város vezetőségéhez, hogy arcképfestőt kérjen tőlük, aki felesé-
géről olyan halotti képet tud festeni, amely mintaképül szolgálhatott volna 
a síremlék megfaragásához: „Erről kelletik megtalálnunk kegyelmeteket, liogy 
a szegény Istenben elnyugodott atyámfiának, feleségemnek, akarnám leíratni 
az képét abban az állapotban, az mint vagyon, semmiképpen . . . reá, hogy 
ide jöjjön hozzánk . . . két ok . . . magát, az kik miatt, mondta, hogy el nem 
jöhet. Egyik azzal, liogy a városnak tartoznék valami számadással és abban 
volna most occupatus, mással azzal, hogy nem szinte volna szerecsés az em-
beri képnek igazán való leírásában. .De mivelhogy nincsen egyéb, kegyelmete-
ket azon kérjük, mint barátainkat, hogy az kevésidőre való idejövését és illen 
szükségünkben való szolgálatját ne neheztelje kegyelmetek és ne tartson ellent 
benne, hanem bocsássa mindjárást ide kegyelmetek, a számadás haladhat és 
abban kegyelmeteknek ne essék semmi fogyatkozása. Hogyha szinte perfecte 
nem tudná is leírni, csak írja annyira való hasonlatossággal, hogy legyen va-
lami repraesentatiója ábrázolatjának és állapotjának, hogy a kőfaragó tud ja 
kifaragni az kövön róla. 

Hogyha penig szinte annyi mulatása i t t nem lehetne, hogy itt az írását tel-
jességgel elvégezhetné, ottan jöjön csak annyi időre ide, hogy jegyezgesse le 
raptim és végezze otthon háznál az írását. Az kegyelmetek barátságát mi is 
minden barátsággal meg akarjuk hálálni kegyelmeteknek. Isten tar tsa meg 
kegyelmeteket jó egészségben. Datum ex arce nostra Sárospatak, 29 decemb-
ris anno 1594."20 

A képíró a nagyúr ismételt kérése ellenére sem jutott el Sárospatakra, s így 
Kerecsényi Judit emlékét alakjával díszített sírkő nem őrizhette. Dobó 1602. 
január 28-án tett első végrendelete azt is világosan bizonyítja, hogy felesége 
sírját még akkor — nyolc évvel a haláleset után — sem jelölte méltó emlék 
Testamentumában Krisztina fiát, Balassi Jánost bízta meg azzal, hogy 
amennyiben a maga életében nem tudná felesége sírkövét elkészíttetni — 
állíttasson közös vörös márvány síremléket a kettőjük számára, s temettesse 
el őt magát is a pataki templomban. A XVI —XVII. századi főúri végrendele-
tek csaknem kivétel nélkül kitérnek a temetésre, a sír elkészítésére, de a ránk 
maradt hasonló iratok közül Dobó Ferencé a legrészletesebb és a leggondosab-
ban írott. A főúr a régi magyar nyelv gazdag zamatát megőrző szavakban ren-
delkezett temetéséről, sírjának és síremlékének minden részletéről: 

„Én ruszkai Dobó Ferenc Barsvármegyének főispánya és császár ő felsége 
tanácsa . . . az én halhatatlan lölkömet az halhatatlan Istennek, az ki azt az 
én testömbe adta, és az ő megmérhetetlen irgalmasságának szentséges kezeibe 
ajánlom; testemet penig az földbe, az honnét vétetött és formáltatott, tisztes-
ségesen és keresztény módra eltemettetni hagyom. És temetésemet az sáros-
pataki szentegyházban, az én Istenben kimúlt szerelmes feleségemnek elnyu-

19 Balassi Bálint és Kerecsényi Jud i t kapcsolatáról: Eckhardt S„ Az ismeretlen Balassi 
Bálint, 1943, pp. 87 — 89; Molnár József, „A Gombos kertről és Kerecsényi Jud i t ró l " , 
Irodalomtörténeti Közlemények, 1970, no. 2, pp. 194 — 97. A Kerecsényi családról még: 
Nagy I . , Magyarország családai, VI, 1860, pp. 208 — 209. 

29 Történelmi Tár, 1901, pp. 115 — 116. 
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godt teste mellett, ugyanazon kőből rakott sírban (ha életemben az ő testét 
máshová nem vitetem); mert valahol feleségöm teste lészön, temetésöm né-
kem is, hagyom, ot t legyen. Mely temetéseimnek helye felöl, hogyha atyám-
fiai közül valamelyiknek különböző akaratja lönne is; de testamentumomat 
exequalo szolgáim ehhez tartsák magokat és ez szerint cselekedjenek, lia ca-
sus necessiatatis ellenség miatt nem miveltetik velők, kiért az Úristen adjon 
ő kmeknek is boldog kimúlást és testeknek kívánságok szerint való nyugvó 
helyet. . . . 

Magam és feleségem koporsójára való követ (ha magam életömben meg nem 
csináltathatnám) hagyom Balassy Jánosra, csináltassa meg emlékezetünkre 
vörös márvány kőből, kinek csinálására, ha Magyarországon mestere találkozik, 
jó, ha penig nem találhatnék Bécsből, az vagy Lengyelországból hozasson 
mestert, mellyel megcsináltassa, mely koporsó kő mindenestül befoglalja azt 
a faragott követ, az ki most sírunkon vagyon, ki csak egyenesen legyen és 
nem szökrényesen, magassága is fél singnyi legyön, melyen semmi kép fara-
gás ne legyön, hanem az melyikünk mely aránt fekszik, az én szerelmes üd-
vezült feleségemmel fejünknél, vagy lábunknál, az hol szokás a címernek len-
ni, címerünk az aránt legyön kifaragva, és az címer felött legyen az epitá-
phium, az koporsó körül penig rostélyt csináltasson. Zászlómat kamukából 
vagy kanavászból csináltassa meg, kit arannyal gazdagon megírasson, azon-
képen fábul címerünknek emelt virágosán való kimetszését s annak festékkel 
és arannyal való megfestését azon forma szerint, az mint én az szegény atyám-
nak böcsületes emlékezetire az ruszkai szentegyházba csináltattam, csinál-
tasson, kit szintén Bécsben is, ha közelben egyebütt jó mestert az csinálására 
nem találhat, mind az megnevezett aranyos zászlómmal egyetömben azon 
Balassy János s ha tőle interim Patakot ki nem váltanák is, ha első esztendő-
ben nem is, de másodikban svb vinculo laesionis conscientiae suae ezeket 
megkészítesse. Melyre ezer forintot hagyok avagy ha Balassy János interim 
meghalna, az kik ő utána az én dispositiom szerint succedálnak, azon kötél 
alatt iisdem per omnia módis et temporibus tartozzanak megkészíttetni. Ha 
mi arra való pénzből megmaradhatna, azt osszák szegénvöknek elemozsinára. 
De mind az én magam, mind az én szerelmes feleségömnek, atyánkról anyánk-
ról való nemzetségünknek és magunk élete viselésének ís állapotjárói való 
böcsületes emlékezetünk írás szerint ki legyön faragtatva azon Balassy Já -
nostul avagy több haeresimtől, kik utána az megírt rend szerint succedálnak 
az megmondott kötél alatt azon megírt időben. Mely írásnak módját és ren-
dit, mint legyön, Malikoczy Gábrielt ós Vásárhely Tamást, több böcsületes 
és jámbor szolgáimat, kik deáki tudományban clareálnak, hit tem meg raj ta , 
kérem is őket, hogy ne legyen nálok elfelejtve. Hagyom annak felette ugyan 
Balassy Jánosnak, és in casu immaturae ejus mortis, az ki legetáriusom utánna 
succedál, hogy egész életéig tartsa épen, tisztán és böcsületesen koporsónkat 
maradékainknak is hagyja meg, hogy azok is legyenek hálaadással ennyiből 
hozzánk, az mint ő cselekszik. 

Temetésömre való költség, szolgáimnak gyászban való ruházatjok, kopor-
sómra, előttem vivő lovamra való bársony öltözet, előttem vivő fekete kamuka 
zászló megszörzésének gondviselése az testamentumom executorié lészön. — 
Annak felötte az papokra, deákokra és szegényökre az temetéskor való elemo-
zsinának osztogatását pénzül és egyéb ételre, italra való költséget, borom, bú-
zám, barmom és egyéb élésöm kívül az mi készön nem volna, pénzzel szerezzék 
meg testamentumomnak executori és az jószágon semmiféle élést ne szedettes-
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senek. Mindez megnevezett temetésömre való költségben pie et deeenter csele-
kedjenek, az mint Malikoczy Gabriel és Vásárhelyi Tamás ítélik, hogy köll meg-
lenni."21 

Dobó Ferenc első végrendeletében Balassi Jánost, Dobó Krisztina és Balassi 
Bálint egyetlen fiát, t e t te meg általános örökösének, amivel jóvá akar ta tenni 
a régi nagy sérelmet, húgának és unokatestvérének a kiűzetését a pataki várból, 
s nevük vérfertőzés vádjával történt meghurcolását az egész ország előtt. De a 
végrendelet későn íródott. Balassi János még 1601. december 18-án meghalt 
Lengyelországban. 1602. március 14-én maga Dobó Ferenc temettette el a bo-
roszlói Szent Magdolna-templomban.22 Április 22-én a várúr új végrendeletet 
tett , amelyben a rokonság között osztotta fel hatalmas vagyonát. Legfőbb örö-
kösének Perényi Zsófiát, gimesi Forgács János özvegyét és Dobó Domonkos 
unokáját, tette meg maradékaival együtt, és zeleméri Kamarás Jánosnét, Dobó 
Anna leszármazottját. H a pedig ezekből a családokból nem maradt volna örö-
kös, úgy végrendelkezett, hogy birtoka Balassi János és Sulyok Anna gyerme-
keire szálljon. Balassi Jánosnak atyjától és anyjától való ingóságaiból a Balassi 
Bálinttól valókat teljes egészében, a Dobó Krisztinától valókat pedig kéthar-
madában Balassi János gyermekeire hagyta, a harmadik harmadot kismarjai 
Bocskai György és Sulyok Krisztina gyermekei örökölték.23 

Dobó Ferenc 1602. szeptember 15-én meghalt Eperjesen.24 A hírt már virra-
dóra gyors futárok vitték Bécsbe és Prágába. A kamarák a lehető legnagyobb 
gyorsasággal igyekeztek lefoglalni a Dobó-vagyont. Közben az örökösök, For-
gácsné Perényi Zsófia, a zeleméri Kamarások és Lórántffy Mihály, Patakra 
gyűltek össze, mindent lepecsételtek, s készültek a nagy halott eltemetésére. 
A császári biztosok mégis arra kaptak megbízást, hogy német őrséget tegyenek 
még a temetés előtt a pataki várba, s hogy a kincstárat írják össze a temetetlen 
halott jelenlétében. Perényi Zsófia élénken tiltakozott e gyalázat ellen: „Méltat-
lan dolog, hogy a temetés előtt ilyen kiváló, a haza és őfelsége szolgálatában 
megőszült főúr halotti házába idegen katonaságot vessenek, s a tisztességes te-
metést imígyen megakadályozzák. Még nagyobb méltatlanság, hogy a végren-
delet felbontását és javainak összeírását a temetés előtt kívánják. Ez törvény-
telen és soha nem hallott eljárás volna ! Hiszen Dobó Ferenc nem esett hűtlen-
ségbe, nem volt áruló; törvényes végrendelete és örököse vagyon."25 

1602. december 14-én Patakot mindezek ellenére megszállták a németek, aki-
ket csak a nagyváradi püspök tudott kivezényelni, érezvén, hogy az ország mel-
lette állott. így a holttestet bevihettek a várba, felállíthatták a ravatalt , s 
1603. január 8-án végül is eltemették Dobót a templomban. Noha tél volt, ren-
geteg ember érkezett megadni a végső tisztességet az elhunyt nagy férfiúnak. 
A temetésre bebörtönzött tisztjeit is elbocsájtották. 

A Dobó végrendeletet a bécsi kamara érvénytelennek nyilvánította, ha azt a 
szepesi kamara és a magyar tanácsok 1603. február 15-án már törvényesnek is 

'Radványszkv Béla, Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században, I I I , 
Budapest, pp. 192-216. 

22 Takéts Sándor, Régi magyar kapitányok és generálisok, második kiadás, Bp . , Genius, 
é. n. (1928), pp . 379—432; Taká t s S., Régi idők, régi emberek, Bp. , Athenaeum, második 
kiadás, é. n. (1930), pp. 171—183. 

23 Bot tka T., „A Dobók vérsége", 1860, pp . 164 — 66. 
24 Mikó Imre, Erdélyi történeti adatok, I I I (Sepsi Laczkó Máté Lóránt f fy Mihály concinia-

tora krónikája, 1521 — 1624), Kolozsvár, 1858, p. 40. 
25 Takáts S„ „Az utolsó Dobó" , 1913, pp. 3 — 12. 
26 Takáts S., „Az utolsó Dobó" , 1913, pp. 3 - 1 2 . 
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mondták, s ha az egész ország Perényi Zsófiát ta r to t ta is örökösének. Mindeb-
ből természetesen óriási per keletkezett, ami csaknem az országgyűlés elé került. 
A királyi kamara rátet te a kezét a Dobó-vagyonra, és többet szerzett belőle, 
mint amennyi jövedelme az évben az egész Magyarországból volt. Amint azután 
Perényi Zsófiát mindenéből kifosztották, 1603. október 24-én az udvar megkö-
tötte vele az egyezséget, amely szerint örökségének maradványaiban részesed-
hetett, amennyiben az elnémetesedett Kollonics Szigfridnek adta a kezét.27 

1605. január 15-én a kincstár és Perényi Zsófia között újabb erőszakos szerző-
dés jött létre, amely szerint Patakért még 270000 forintot tartozott fizetni, és a 
többi követelődző örökössel is végeznie kellett. — A lehetetlen követeléseknek 
az úrnő közeli halála vetet t véget. 1608-ban meghalt első férjétől született fia, 
Kevendi Székely Jakab is. Mindkettőjüket a pataki templomban temették el. 
Székely Jakab halotti címerét az 167l-es Stahrenberg-féle megszálláskor vitték 
ki a templomból.28 — Hogy Patak végül a törvényes örökösöké, a zeleméri 
Kamarás családé maradhatott , az Bocskai Istvánnak, Dobó Ferenc anyai ágon 
való első fokú unokatestvérének, volt köszönhető.29 Patak vára 1605-ben meg-
nyitotta kapuit Erdély fejedelme 
előtt, aki ot t fogadta a török szultán 
követeit. Az 1606-ban kötött bécsi 
béke hatalma elég volt arra, hogy Sá-
rospatak ne maradjon a kincstár, 
avagy Kollonicsék kezén. Ha Bocskai 
halála után is, de 1608. november 
11-én megköttetett az egyezség a sze-
pesi kamarával: zeleméri Kamarás 
Borbála, zeleméri Kamarás Miklós 
leánya és Lórántffy Mihály felesége, 
lett Sárospatak úrnője.30 

Az 1600-as évek első évtizedének 
sok perlekedése és zűrzavara között 
sem idő, sem mód nem volt arra, hogy 
Dobó Ferenc és Kerecsényi Judit sír-
kövét a végrendelet utasítása alapján 
elkészíttessék. Emlékkövüket 1613-
ban csináltatta csak meg Lórántffy 
Mihály. A hatalmas méretű, eredeti-
leg feltehetően falhoz állított kettős 
vörösmárvány sírkövet közös párkány 
övezi. A bal oldalt Dobó Ferenc, a 
jobb oldalt Kerecsényi Judit emlék-
köve foglalja el. Mindkét kő fölső har-
madát címer díszíti, a címerek alatt 

27 Bot tka Т., „A Dobók vérsége", 1860, pp. 171 — 174; Takáts S.; „Az utolsó Dobó", 
1913, pp. 3 - 1 2 . 

28 Szinyei Gerzson, A sárospataki ev. ref. egyház templomairól, Sárospatak, 1896, p. 
24; Román J . kiad., Források és regesták, 1965, pp. 93 — 94, no. 133. 

29 Bocskai Is tván Bocskai György és Sulyok Krisztina fia volt. Krisztina testvére, 
Sulyok Sára, Dobó Is tván felesége és Ferenc anyja lett. 

30 Dercsényi Dezső és Gerő László, A sárospataki Rákóczi vár, Bp., Képzőművészeti 
Alap. 1963, harmadik kiadás, p. 41. 
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60. Sárospatak, r. k. templom. Dobó Ferenc címere 

tíz pár latin nyelvű, barokkosait bonyolult distichon dicsőíti az elhunytakat és 
családjaikat. 

Dobó sírkövén a címerpaizsban leveles koronából kinövő, elöl egyenesre nyí-
rot t hajú és szakállú férfiú félalakja áll bő talárban. Az alak jobb kezével mellig 
érő szakállát markolja, baljában könyvet tart . A sisakdísz a paizs alak. A teljes 
címert koronás sárkánykígyó övezi. Ez a címer a magyar heraldika szempontjá-
ból nagyon fontos, mert a Dobó és Pálóczi családok közös törzsből való erede-
tét és címerközösségét bizonyítja. Az első ismert és hiteles Dobó-címer az 1572-
ben elhunyt Dobó István sírkövén található, amelyet fia, Ferenc állíttatott 
emlékére 1575 és 1580 között.31 A koronás sárkány-kígyó helyzete, amely más 
családok címerénél általában csak a paizsot övezi, itt mindkét esetben a teljes 
címert köríti, amiből arra lehet következtetni, hogy a Sárkány-rend jelvénye.32 

— A'címer alatt a következő vésett szöveg olvasható: 

FRANCISCV(m) DOBO DE RVZKA PIETATE CELEBREM 
CONTEGIT HOC MARMOR IVNOQ(ve) MARSQ(ve) DOLE 

QVI STIRPE ILLVSTRI DOBOIANA ET PALOCIANA 
EGREDIENS FAVSTE LVCIS INIVIT ITER 
31 Csorna József volt az elsó, aki erre felhívta a figyelmet a Dobó Is tván síremlékén 

szereplő cimerrel kapcsolatban („Magyar sírkövek, I I I , Dobó István sír ja", Turul, V. 1887, 
pp. 184 — 186). Nagy Iván a Dobó-címert még tévesen ír ta le (Magyarország családai, I I I , 
1858, pp. 327 — 29). 

31 Fejérpataky László, „A Chapy-címer és a Sárkányrend", Turul, I, 1883, pp. 116 — 
119; Csorna J . , „Magyar sírkövek, I I I " , 1887, pp. 184 — 186. 
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PATRE SATVS STEPHANO Q(vi) TRA(n)SILVANICA GESSIT 
SCEPTRA AGRIAEQ(ve) TRVCES DEPVL1T ARCE GETAS 

FILIVS HEROICI INGRESSVS VESTIGIA PATRIS 
BARSENS1S DEXTRA SORTE COMES MICVIT 

CAESAREAE MAIESTATI SVBSERVIIT ACRI 
CONSILIO FORTI CORPORE MARTE GRAVI 

MILITIAE EXISTENS PRAESES SVPREMVS AD ISTRI 
LITTORA, TVRCARV(m) TERROR ET HORROR ERAT 

SAEPIVS HOS FVDIT, VEL SIGNIS IPSIVS 1LL1 
CONSPECTIS TREPIDAE TERGA DEDERE FVGAE 

ARCES LEVA, FILEK, HATVAN TESTANT(vr) ABVNDE 
QVANTVM PROFVERIT, PANNONA TERRA TIBI 

POST OPERA(m) BELLO DARE CV(m) CESSASET OB ART(vs) 
CONVVLSOS MORBO, FATA SVPREMA SVBIT 

DEFVNCTI DECVS EX1MIVM FLORESCET IN ORIS 
PANNONICIS DONEC PONTVS HABEBIT AQVAS 

Kerecsényi Judit címerében kis halmocskán örvös nyakú madár (sólyom?) 
áll. Felette két ágaskodó oroszlán ta r t ötágú koronát. Az egész címert négy 
gyűrűvel összefogott, reneszánsz, babérleveles koszorú foglalja keretbe, amely 
kerekségével jól egyensúlyozza a Dobó-címer sárkány-kígyós kompozícióját. 
Alatta ugyancsak vésett feliratú szöveg áll: 

FLOS KEREC'HENIADV(m) KANYAFÖLD, CVI NOME(n) ADAVX1T 
IVDITH, AB HOC RVBEO CONTEGITVR TVMVLO, 

APTA MARITA VIRO, SA(n)CTO TIBI FOEDERE IV(n)CTA EST, 
FRANCISCE HVNGARICI MÁRTIS ALVMNE, DOBO. 

PATRE LADISLAO K E R E C H E N I NATA: CANVNT QVEM 
RECTOREM BELLI FORTI A C ASTRA GYVLAE. 

QVE(m) (POSTQVA(m) FREGIT TVRCARV(m) ROBORA PASSAE) 
MOX IBI MARS SEVO FVNERE SVBRIPVIT. 

TE BÁTHORI STEPHAN(vs) GE(n)TIS QVOQ(ve) GLORIA NOSTRAE 
RARVS REX REGNI TERRA POLONA TVI. 

SANGVINE CONIVNCTA(m) RARA PIETATE SOROREM 
EX MVLTIS VNAM FOVIT AMORE FIDE. 

IMPIA TVRBA P E R I T DIRIS DEVOTA: PIORVM, 
EST IN CONSPECTV MORS PRECIOSA DEI 

MORS PIA PRINCIPIV(m) VITAE EST, QVA DESINIT 0(m)NIS 
CVMQ(ve) LABORE DOLOR, CVMQ(ve) DOLORE LABOR 

TV QVIA FVNCTA P I E SIS FATO VNIVS IN VNA 
NOTICIAQ(ve) DEI, NOTICIAQ(ve) TVI. 

HANC DEDIT ECCE TIBI CHRIST(vs) BON(vs), OPTIMA IVDITH 
PATTACHIAMQ(ve) DIV PROTEGAT IPSE DOMVM. 
A kettős kőtábla alsó részén Lórántffv Mihály emlékezik meg hangsúlyozot-

tan nagy méretű vésett feliratban arról, hogy végül is ő az, aki a sírkövet Dobó 
testamentuma alapján elkészíttette 1613 júliusában: 
GENEROSVS D(ominvs) MICHAEL LORANTFFI DE SERKE, 

SP(ectabi)LIS ET MAGNIFI(cvs) 
QVONDA(m) D(omini) FRANCISCI DOBO DE RVZKA AC, AFFINIS, 

IVXTA TESTA 
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61. Sárospatak, rk. templom. Kerecsényi .Judit címere 

MENT ARIA EIVS DISPOSITIONE(m) AMORIS ET PIAE 
RECORD ATIONIS 

ERGO, HOC MONVMENTVM ANNO 1613. MENSE IVLIO F. F. 

A sírkő profilozása, a címerek faragása kivételesen finom munka. A feliratok 
antiqua betűi igen gondosan vésettek, kevés rövidítést tartalmaznak. A szöveg 
vésésében megmutatkozó árnyalati különségek arra vallanak, hogy nem egy 
kéz készítette őket. 

A síremlék a hozzá tartozó halotti zászlóval együtt 1671-ig érintetlen állapot-
ban maradt meg a templomban. Akkor azonban Stahrenberg katonái a sírokat 
feldúlták. Ha a Dobó-emléket nem is törték össze, de elmozdították eredeti 
helyéről. Dobó fából faragott címerét a hívek kimenekítették az egyház épüle-
téből,33 de végül teljesen nyoma veszett. A XVII. század végi helyreállításkor a 
kettős vörösmárvány lapot beillesztették a templom új padozatába, ahonnét a 
XVIII. századi építkezések sem mozdították el őket. A XVIII . század elején 
szövegüket valaki le is másolta.34 A század végén történt nagy építkezések 
végül törmelékkel temették be a kettős sírkövet, amely alól csak 1964-ben 
került újból felszínre az északi mellékhajó keletről számított második pillére mel-
lett. Megtalálása és a hozzá kapcsolódó történeti háttér kutatása Sárospatak 
múltjának egy mindeddig kevéssé ismert időszakához hozott értékes adatokat. 

33 Román J . kiad., Források és regesták, 1965, pp. 93 — 94, no. 133. 
34 Kaprinay Gyűjtemény, tomi in quarto, Tomus LXVII , kézirat, Bp., Egyetemi Könyv-

tá r , no. 33, p. 211, monumentum X I X . 
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KOVÁCS PÉTER: 

s z é k e s f e h é r v á r e l s ő l á t k é p e i a x v i — x v i i . 
s z á z a d b a n 

A hitelesnek tekinthető városábrázolások elterjedése — néhány korábbi kivé-
teltől eltekintve — Európa-szerte a XV—XVI. század fordulójától számítható. 
Budáról az első ilyen látképet már a Schedel-krónikából ismerjük, míg Székes-
fehérvárról csak egy jó évszázaddal később, a tizenötéves háború idején szület-
tek meg az első, minden bizonnyal helyszíni felvételek alapján készített metsze-
tek. 

A korábbi kutatás már tisztázta, hogy a XVII. század folyamán egyre na-
gyobb számban terjedő különböző Székesfehérvár-ábrázolások — néhány fan-
tázia-kép és egy újabban a kutatás középpontjába került francia metszet kivé-
telével — lényegében két előképre vezethetők vissza.1 Az egyik Sibmacher 
madártávlati képe a városról, amely 1602-ben jelent meg Nürnbergben, Orte-
lius ,,Chronologia"-jában, a másik pedig W. P. Zimmermann-nak a Dilbaum-
féle ,,Eikonographia"-ban, 1605-ben megjelent metszete. Czennerné Wilhelmb 
Gizella mutatta ki, hogy Zimmermann és Sibmacher fehérvári képei egyaránt 
Dilich 1600-ban, Kasselben megjelent „Ungarische Chronica" című művében 
szereplő ábrázolásra vezethetők vissza2 (63—65. kép). 

Zimmermann Dilich rajzát szinte egy-az-egyben vette át, s csak az aktuális 
csatajelenetek ábrázolásában hozott újat az eredetihez képest. Sibmacher ellen-
ben az eredeti, inkább silhouette-szerű ábrázolást teljesen síkba terítette, s ezzel 
megteremtette az egyik legjellegzetesebb és a XVII. század végéig, a XVIII. 
század elejéig leggyakoribb Székesfehérvár-kép ősét. Dilich metszetének erede-
ti felvételi rajza a tizenötéves háború csatái során, a helyszínen született, s így 
a Zimmermann és Sibmacher nyomán elterjedő ábrázolások is sok hiteles rész-
letet megőriztek az egykori városképből. 

Érdekes módon, semmi hatással sem volt két korábbi ábrázolás a XVII. szá-
zadban elterjedt fehérvári városképek típusaira. 

Alexander Colin 1562-ben faragta márványba Miksa császár innsbrucki sírem-
lékén Székesfehérvár 1490. évi ostromát. Á relief jellegzetes középkori város-
típust fogalmazott meg, melynek a valósághoz semmi köze. 

A helyhez kötött domborművei szemben kevésbé érthető, hogy H. Springin-

1 Czennerné Wilhelmb Gizella: W. P. Zimmermann magvar vonatkozású rézkarcsoroza-
tai (Fol. Areh. I X - 1 9 5 7 . 187 -202 . o.) 

Fitz Jenő: Székesfehérvár ábrázolása XVII . századi emlékérmeken (Numizmatikai 
Közlöny, LIV —LV—1955 —56. 46 — 49. o.) — Rózsa György: A Birckenstein-féle met-
szeteskönyv (Magyar Könyvszemle, LXXIII—1957. 25 — 45. o.) — Rózsa György: 
Magyarországi városképek (A Nemzeti Múzeum rotaprint kiállítási katalógusa, 1962). — 
A tanulmányok szerzői nem foglalkoznak érdemben topográfiai kérdésekkel. 

'Czennerné Wilhelmb G.: i. m. 
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62. Balra: Hans Springinklee: Székesfehérvár ostroma 1490-ben 
Jobbra: Dürer: Fülöp herceg eljegyzése 

kleenek 1515 körüli, ugyancsak az 1490. évi ostromot ábrázoló fametszete sem 
vált szélesebb körben ismertté. A Dürer szűkebb környezetéhez tartozó mester 
műve eredetileg a Miksa császár megbízásából készülő „Ehrenpforte" című 
sorozathoz készült (62. kép). A császár halála után a sorozat történeti tárgyú 
ábrázolásaiból Hieronymus Andrea a humanista Johannes Stabius verseivel 
három különkiadást jelentetett meg (kettőt latin, egyet német nyelvű szöveg-
gel). A művet ívekre nyomták, két-két metszetet egy sorban, és nem kötötték 
könyvformába.3 A Székesfehérvár ostromát megörökítő lap párja Fülöp herceg 
eljegyzését ábrázolja 1495-ben. Ez utóbbi fametszet eredeti rajzát Dürer készí-
tette'.4 

3 Lásd: C. Dodgson: Catalogue of Early German and Flamisch Woodcuts . . . in the 
British Museum Vol. 1. (London, 1903) 321. skk. és Ausstellungskatalog Maximilian I . 
(Wien, 1959) 113. o. A metszet reprodukciója megjelent a Székesfehérvári Szemle 1934-es 
évfolyamában és Fitz Jenó Székesfehérvár c. könyvében (Budapest, 1957.), de szárma-
zásával ós értékelésével még nem foglalkoztak. 

4C. Dodgson: i. m. 322. 

426 



Springinklee mozgalmas kompozícióján a hangsúlyt a városba bevonuló, 
győztes császári sereg bemutatására helyezte. Az előtérből hatalmas zászlóik 
alatt, sűrű tömegben özönlenek előre, a háttérben meghúzódó város kapuján és 
falain át Miksa híres Landsknechtjei. A falakon belül még tombol a csata, míg a 
kép bal felső sarkában, az üdvözlő mozdulattal, felemelt kézzel közeledő, fegy-
vertelen alakokban már talán a hódoló polgárokra ismerhetünk. A jelenet min-
den mozgalmassága mellett is rendkívül ünnepélyes és kiegyensúlyozott, amit 
elsősorban az előtér figuráinak és a háttér házcsoportjának folthatásban azonos 
súlyával ért el a művész. 

Nyilvánvaló, hogy Springinklee elsősorban nem Székesfehérvárt, hanem az 
eseményt akarta ábrázolni. Mégis, első látásra szokványosnak tűnő városképe a 
tüzetes vizsgálat után nem látszik egészen kitaláltnak. Összevetve Dilich hite-
lesnek tűnő metszetével, több azonosságot is megfigyelhetünk. Springinklee 
lapja a városból csak egy részletet, láthatóan egy elővárost ábrázol, ahonnan a 
rohamozó katonák egy belső kapun át törnek még előbbre. Az előváros helyze-
te, kapcsolódása a belső várhoz, az elővár kapuja és a balra álló torony egymás-
hoz való viszonya feltűnő hasonlóságot mutatnak ábrázolásával. A részletek-
ben meglévő — egyébként könnyen magyarázható — különbségek ellenére 
úgy tűnik, hogy Hans Springinklee is használhatott egy korábban, a helyszínen 
készült vázlatot. 

A fentebb már említett francia metszet, amely a tizenötéves háborúban részt-
vevő Mercoeur herceg győzelmes hadjáratát megörökítő műben jelent meg,5 

ugyancsak a hiteles ábrázolások közé tartozik (66. kép). Fitz Jenő megállapítása 
szerint az ábrázoláshoz valószínűleg egy katonai felmérési rajz szolgálhatott 
alapul.6 Az előbbi városképekhez viszonyítva ez a metszet a térkép pontosságú 
alaprajzon kívül egyéb részleteiben is megbízhatónak látszik.7 

Hans Springinklee metszete a nagy császár, Miksa életének egyik dicsőséges 
jelenetét akarta megörökíteni, s ebből a szempontból közömbös volt, hogy ma-
gát a várost mennyire valósághűen örökíti meg a rajzoló. Zimmermann és 
Sibmacher képei nem ünnepelnek, hanem mint egykorú tudósítók, tájékoztatnak 
az eseményekről. Tájékoztatásuk nem első kézből való, előképekre, leírásokra, 
elbeszélésre támaszkodnak. A francia metszet készítője viszont valóban a hely-
színről adja beszámolóját. Székesfehérvár elfoglalása számára nem egyike a sok 
európai hadieseménynek, hanem — úgy látszik — személyes élménye is. Fitz 
Jenő már idézett tanulmányában mutat rá, hogy egyetlen sátor, lovas vagy 
gyalogos katonai csoport vagy ágyúüteg sincs véletlenszerűen elhelyezve a 
képen. Adatai szinte pontról pontra egyeznek az ostrommal kapcsolatos törté-
neti ismereteinkkel.8 

Springinklee metszetéhez nem kapcsolódik legenda, s talán ezzel is magyaráz-
ható, hogy a helytörténetírás mostanáig nem foglalkozott vele. Zimmermann 
és Sibmacher sok szempontból hiteles metszetének magyarázó szövegét azon-

5 Fumes Montreulx: Histoire universelle des guerres du Türe depuis Tan 1565 jusques 
a la t refue faiete en l 'année 1606 (Paris, 1608.) 

6 Fitz Jenő: Francia metszet Székesfehérvár 1601. évi ostromáról (Alba Regia V I I I — I X . 
1968. 149—154. o.) 

7 Kovács Péter: Székesfehérvár városképének kialakulása régi metszetek a lapján 
(Műemlékvédelem, X I V —1970. 152 — 156. o.) és: Székesfehérvár középkori topográfiájá-
nak néhány kérdése X V I — XVII. századi metszetek tükrében (Székesfehérvár Évszázadai 
3. — nyomdában). 

8 Lásd: 6. jegyzet. 
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63. W . Dilich: Székesfehérvár látképe 

ban szinte szó szerint fogadta el az eddigi kutatás. A Dilich, majd Zimmermann 
nyomán elterjedt ábrázolásokon mindenütt két különböző magasságú torony-
nyal jelentkező templomot a „Domkirche", „Thunn-kirche" jelzés alapján egy-
értelműen azonosították az István király által épített bazilikával. Ugyanígy a 
Sibmachert követő metszetek „Burg" vagy „Burgk" jelölésű épületei alapján 
határozták meg az egykori királyi palota helyét a mai ferences templom telkén.9 

A Dilich-féle metszet eredeti felvételi rajzának körülbelüli nézőpontját 
néhány éve a várostól északnyugatra, a szárazréti vasútállomás környékén 
sikerült megállapítanunk.10 Az innen készített fényképfelvételek ma is hasonló 
silhouette-t mutatnak Székesfehérvárról, mint Dilich, illetve Zimmermann és 
követőinek rajzai. Ebből a vizsgálatból kitűnt, hogy a metszetek kéttornyú, 
hatalmas temploma, amelyet István király bazilikájának hittek, az ma is áll, 
s a középkori Péter-Pál-templommal, a mostani székesegyházzal azonos. Az 
egykori rajzoló tévedése érthető: az 1601-es visszafoglalás előtt a városban törö-
kök voltak, így csak messziről, kívülről készíthetett vázlatokat. A felvételi 
pontról a város legmélyebb részén álló bazilikát nem láthat ta . Annál feltűnőb-
ben emelkedett ki a városképből a Péter-Pál-templom, amelyet azután érthető 
módon azonosított a helyismerettel nem rendelkező rajzoló a Boldogasszony-
bazilikával. 

9 A kérdéssel ós irodalmával részletesen foglalkozom: megjegyzések Székesfehérvár 
középkori topográfiájához (Alba Regia X I I . 1973). 

10 Lásd: 7. jegyzet. 
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64. W. P. Zimmermann: Szerdái' basa 1602-ben elfoglalja Székesfehérvárt 

A Sibmacher-féle metszet áttételesebb módon, de szintén Dilichből indult ki, 
s éppen ezért az eredetitől eltérő vagy ú j adatait csak fokozott kritikával lehet 
értékelni. Ilyen „új adat" ezen a metszeten a „Die Burgk" megjelölésű épület, 
amellyel szemben ott áll a Zimmermann-féle ábrázolásról már ismert kéttornyú 
templom. A helytörténet érthető örömmel fedezte fel ebben az épületben a 
királyi palotát, s tekintve, hogy a képen is látható módon, éppen a Boldogasz-
szony-bazilikának hitt templommal áll szemben, topográfiai helyét a mai 
ferences templom helyén jelölték meg. Tekintve azonban, hogy — mint fentebb 
láttuk - ez a templom egy egészen más templom (Péter-Pál), valamint hogy a 
palotát Zimmermann, illetve Dilich metszetéről egyáltalán nem ismerjük, leg-
alább is kételkedéssel kell fogadnunk ilyen alapon való topográfiai elhelyezését 
is! Sibmacher metszete azonban még ezenkívül is kínál jó néhány buktatót . 
Az elővárosok, kapuk, át járók bonyolult rendszerében a való tények állandóan 
keverednek a rajzoló önkénve-szülte részletekkel, s ez szinte lehetetlenné teszi 
ábrázolásának forrásként való használatát. 

Az I601-es ostromot ábrázoló francia metszet áll legközelebb a valósághoz az 
eddig ismert ábrázolások közül. Viszonylag megbízható pontossággal rögzíti 
nemcsak a várfalak, erődítmények rendszerét, a Belvárost körülfogó előváro-
sok egymáshoz való viszonyát, hanem a belvároson belül a,z utcák és terek rend-
jét is. 
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65. Sibmacher: A keresztény seregek 1601-ben visszafoglalják Székesfehérvárt 

Korábban Fitz Jenő elemezte már kitűnően topográfiai szempontból is a met-
szetet, s ehhez sok hozzátenni való nincs is.11 K é t ponton mégis vitába szállnék 
vele. Fi tz — valószínűleg még mindig a Sibmacher metszet ha tása alatt — az itt 
igazi helyén ábrázolt Boldogasszony-bazilikával szemben álló másik ké t tor -
nyú templomban és a körötte álló épületekben véli felfedezni a királyi pa lo tá t . 
Magam — különböző meggondolásokból, amin t azt már másu t t k i fe j te t tem 
— kétségesnek érzem, hogy létezett-e egyáltalán a középkori Székesfehérvárott 
önálló funkcióban királyi palota. De bármilyen formában funkcionált is — eset-
leg például a Boldogasszony-bazilika prépostságának épületén belül —, helyét 
mindenképpen a bazilikától a Budai városkapunál álló — a metszeten is jól lát-
ható — erődítményig terjedő hatalmas, egységes tömbben tudom csak elkép-
zelni.12 A Fitz ál tal palotának jelzett épületben én inkább a középkori Szt. J a -
kab- vagy esetleg a Szt. Imre-templomot vélem felismerni.13 

Ugyancsak nem érzem eléggé megalapozottnak Fitznek azt a feltevését sem, 
hogy a középkori Ingovány fa lu t a Sziget külvárostól északra fekvő s a metsze-
ten is lakat lannak jelzett szigeten kellene keresnünk.1 4 

11 Lásd: 6. jegyzet. 
12 Lásd: 9. jegyzet. 
13 Uo. és Nagy Lajos: Székesfehérvár későközépkori topográf iája (Székesfehérvár 

Évszázadai 2. 1972.) 207 — 209. o. 
14 Uo. 
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66. Fumes Montreulx: Mercoeur herceg 1601-ben elfoglalja Székesfehérvárt 

A francia metszet felvételi rajza minden bizonnyal a helyszínen készült, a raj-
zolónak a városon belül kellett vázlatait készítenie ahhoz, hogy ilyen részletek-
be menő pontosságot és hitelességet érjen el. A kérdés csak ez, hogy ez a felvéte-
li rajz mikor készült? Az 1601-es ostrom és Székesfehérvár rövid időre történt 
visszafoglalása erre kétségtelenül jó alkalmat szolgáltathatott. Erre az időpontra 
mutat az ostrom katonai eseményeinek még a topográfiai adatoknál is megbíz-
hatóbb, hitelesebb rajzi rögzítése. Viszont önkéntelenül is felmerül a kérdés: ha 
a felvételi rajz 1601-ben keletkezett, hol vannak róla a jellegzetes török építmé-
nyek, a minaretek, fürdők stb. ? Valószínűtlen, hogy az akkor már csaknem 
hatvanéves török uralomnak a metszet baloldalán látható török temetőn kívül 
más emléke még nem állt volna a városban! Éppen ezért joggal feltételezhet-
jük, hogy az eredeti felvételi rajz jóval korábban, esetleg még 1543, a török fog-
lalás előtti időben készült. Ez esetben a metsző csak olyan átalakításokat vég-
zett az eredeti művön, amelyekkel azt a konkrét eseményhez igazította: tető 
nélkül, romosán ábrázolta a templomokat, épületeket, berajzolta a hangulat-
keltő török temetőt és „beállította" a képbe a felvonuló ostromló seregeket. 
- Ha ez a feltevésünk igaz, akkor az egyik legkorábbi magyarországi vedutát 

láthatjuk a Székesfehérvár 1601-es ostromát ábrázoló francia metszetben. 
A francia metszet ismeretében érdemes még egyszer visszatérni a Dilich-, illet-

ve az azt másoló Zimmermann-féle műre. Talán nem tévedünk, ha az ezen a 
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kéttornyú Péter-Pál-templomtól balra látható nagy minaretet kapcsolatba hoz-
zuk a francia metszet kéttornyú épületévél, amelyben mi esetleg a középkori 
Szt. Jakab-templomot véljük felfedezni. A minaret mögött tűnik fel egy hosszan 
elnyúló épülettömb teteje. Ez bár — semmi jellegzetességet nem muta t — tö-
mege és a városképben elfoglalt helye alapján talán azonosítható a Boldogasz-
szony-bazilikától a Budai kapuig terjedő prépostsági épületkomplexummal, 
amelyben esetleg a királyi palota is kereshető. 

A Zimmermann-féle metszeten még egy azonosítható épület tűnik fel. A bu-
dai külváros kapuja melletti templomban esetleg a ferencesek 1543-ban erőddé 
átalakított templomát láthatjuk.15 

Végül a Dilich- és az őt követő Zimermann-féle metszeteknek még egy külö-
nösségére kell felhívnunk a figyelmet: a Belváros falain belül egy bástyákkal, 
tornyokkal megerősített második erődítési rendszert figyelhetünk meg, amely 
nagyjából azt a dombot övezi, amelyen a mai székesegyház, az egykori Péter-
Pál-templom áll. Egy ilyen belső erődítmény feltételezése nagyon is jogos lenne. 
Mégis, elsősorban a francia metszetre hivatkozva, ezt a feltételezést el kell uta-
sítanunk, mert egy, a városképet ennyire meghatározó építmény nem kerülhet-
te volna el az arányokra, tér-és utcaformákra oly erősen figyelő rajzoló figyel-
mét. Valószínűnek látszik, hogy i t t is a várost nem ismerő, külső szemlélő téve-
désével állunk szemben.16 Talán egyszerűen arról van szó, bogy a Belváros 
Budai kapujánál álló — a francia metszetről ismert — hatalmas erőd építmé-
nyét sokszorozta meg s hosszabbította meg falainak vonalát egészen a város 
déli sarkáig. 

A Székesfehérvárt ábrázoló korai metszetek közül művészi megfogalmazásá-
val messze kiemelkedik Hans Springinklee lapja. A Dürer-iskolához kötődő mű, 
függetlenül attól, hogy mennyire tekinthető a város hiteles vagy képzeletbeli 
ábrázolásának, mindenképpen fontos dokumentuma a helytörténetnek. 

A XV —XVI. századi kezdetek után a veduta műfaja a XVII. században élte 
igazi virágkorát. Sajnos, a török által megszállt magyar városok ekkor elérhe-
tetlenek voltak a művészek számára. Buda esetében éppúgy, mint Székesfehér-
váréban, szerencsésnek kell mondanunk, hogy legalább a jó közepes tehetségű 
W. Dilich alkalmat talált a városkép megörökítésére. Jellemző, hogy Zimmer-
mann és Sibmacher, akik az ő metszetei alapján dolgoztak, művész színvonal-
ban jóval felülmúlták előképüket. 

A székesfehérvári helytörténet és a topográfiai kutatás szempontjából külö-
nös szerencse az 1601-es ostromot megörökítő francia metszet megszületése. 
Hiányában — mint láttuk — Dilich rajzát sem tudnánk megfelelően hasznosí-
tani. Művészi megfogalmazás tekintetében ugyan ez a metszet sem haladja meg 
a kortárs-ábrázolásokat, de a XVII. század elejei tábori élet sokszor megkapóan 
közvetlen ábrázolásával mégis több szempontból közelebb viszi a nézőt a kor-
hoz is. 

15 Vö. Fitz Jenő: A székesfehérvári Budai külváros templomai. (Székesfehérvár, 1956.) 
18 A belső városfal létének korábban magam is hitelt ad tam. Vö. 9. jegyzet. 
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A debreceni református egyház rendkívül érdekes nyolc darabból álló úrva-
csorakanna sorozatot őriz a XYII—XVIII . századból.1 A 35—50 cm magas-
ságú kannákat oszlopos-árkádos architektúrát ábrázoló díszítésük teszi a hazai 
emlékanyagban egyedülállóan érdekessé. 

A debreceni oszlopdíszes kannák sorát a Zólyomi Dávid ál tal 1631-ben a ján-
dékozott két úrvacsorakanna nyi tot ta meg (67—68. kép). Ajándékozásukra 
akkor került sor, amikor Zólyomi az erdélyi fejedelem Debrecenbe beszállásolt 
hadaival, azok főkapitányaként huzamosabb ideig a városban tartózkodott .2 

Innen indult 1631 márciusában az emlékezetes rakamazi hadjáratra, amely 
ú t j á t állta a magyarországi katolikus reakció Eszterházy Miklós vezette inter-
venciójának.3 A gazdag ajándékkal bizonyára a beszállásolással járó kellemet-
lenségeket akarta feledtetni úgy, hogy szüntelenül emlékeztesse a debrecenie-
ket a nagy veszedelemre, amelyből a fejedelem hadainak győzelme révén mene-
kültek meg. 

Az 1631-es évben tanúsí tot t helytállásuk emlékére Zólyomin kívül I. Rákóczi 
György is megajándékozta a debrecenieket. 1636-ban készült el az az óriási 
harang, amit a Rakamaznál zsákmányolt lőfegyverekből Gyulafehérváron önte-
te t t s 1637-ben sa já t költségén Debrecenbe szállítatott.4 

A két Zólyomi-kanna szinte teljesen egyforma, csupán méreteikben külön-
böznek egymástól. A kannák formája jellegzetesen reneszánsz: a talp felé kiszé-
lesedő henger alakú test, profilált fedéllel, balluszter alakú fogóval. A fedél u j j -
támasztója S alakú, a kanna füle lendületes ívet bezáró szalag. 

A kannákat hat oszlopon nyugvó körbefutó boltozatos árkádsor díszíti, ame-
lyek templombelsőt jeleznek.5 Három oszlop az árkádsor külső, felénk eső részét 
t a r t j a , három pedig a belsőt. A tér mélységét a kockás padlózat, a belső sorban 
álló keskenyebb oszlopok és a boltozat kisebb-nagyobb bekockázása érzékelte-
ti. Az oszlopok lényegében kanellurás korintoszi oszlopok, tojássorral vagy kis 
rozettával. A kanna füle alatt indított külső oszlopsor a gazdagabb kiképzésű. 
A padlózat alatt a kanna talprészén félköríves akantuszlevelekből és körte alakú 

1 Két Zólyomi-kanna: 1631; Fekete Is tván —Székely Orsolya: 1647 (átdolgozva a X V I I . 
század közepén); Oláh Is tván —Oláh György: 1671; Vígkedvű Mihályné: 1679; Fazekas 
Péter—Ombódi Erzsébet: 1684; Dikó Péter — Borbély Judi t : 1703; Szabó-céh: 1765. 
Képek: Zoltai Lajos: Ötvösök és ötvösművek Debrecenben. Debrecen, 1937. I. I I . I I I . 
IV. 

2 Szűcs István: Szabad királvi Debrecen város történelme. Debrecen, 1871. I . 292. o. 
3 Magyarország története. I I . 1526 — 1790. Bp. 1962. 191. o. 
4 Szűcs: i. m. I . 292. o. 
5 Zoltai: i. m. 53 — 54. o. 
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67 — 68. Zólyomi-kanna. Debrecen, Ref. Nagytemplom. Aranyozott ezüst, 1631. M: 
42,5 em. 

434 



435 



gyümölcsökből összeállított füzér fut körbe. A kanna szájánál, a külső oszlopsor 
tar tot ta íveken akantuszlevelekből és akantuszvirágokból komponált orna-
mentikát helyezett el a kannák mestere. A lapos fedelet cartouche-ok, levél-gyü-
mölcs csomók és medaillonok díszítik. A fül külső lapján cartouche-okból és gro-
teszk motívumokból összeállított fríz látható. Az ujjtámasz elülső részét masz-
keron a hátsót virágcsokor, a fedélcsapot rozetta díszíti. 

A virtuóz mesterségbeli tudással készült kannákat remek arányok, lenyűgö-
ző, de mégis mértéktartó gazdagság jellemzi.6 

Nem csoda, ha a Zólyomi-kannák több mint száz évre megszabták a debrece-
ni ötvösművészet reprezentatív alkotásainak stílusát. Hatásukat azonban első-
sorban nem esztétikai értéküknek köszönhették, hanem inkább azoknak a tar-
talmi vonatkozásoknak, amelyek, míg feledésbe nem merültek, minden debre-
ceni református ember számára világos és egyértelmű állásfoglalást kellett hogy 
jelentsenek. 

Zólyomi szándékát csakúgy, mint a kannákban realizálódott állásfoglalást a 
szokatlan architektúra motívum jeleníti meg. Zólyomi tendenciózus szándéka 
nyilvánvaló. Debrecen helytállása iránt érzett nagyrabecsülését az értékes ne-
mesfém ajándék is kellőképpen kifejezte volna. 0 azonban többre törekedett, 
olyan úrvacsoraedénveket akart csináltatni, amelyek mint memento és politi-
kai-vallási állásfoglalás szüntelenül figyelmeztetik a debrecenieket reformált 
hitük és az erdélyi fejedelem iránti — sokszor súlyos anyagi áldozatokat köve-
telő — hűségükre. 

A kannák programjának kidolgozását feltehetően Debrecen valamelyik tudós 
lelkipásztorára bízta, aki bizonyos mértékig a mecénás szándékán túlmutatva 
oldotta meg a feladatot: megfogalmazta egyúttal Debrecen számára a hitbeli 
hűség és helytállás jutalmának szimbólumát. 

Az alkalomhoz és a mondanivaló bibliai szöveggel történő tolmácsolásához 
megfelelő textust véleményünk szerint János Apostolnak Mennyei Jelenések-
ről Való Könyve 3. részében találhatta meg a program készítője.7 A bibliai 
szöveg így hangzik: 

3:8. Tudom a te dolgaidat ( ), hogy kevés erőd van, és megtartottad az én 
beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. 

10. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak 
téged a megpróbáltatás idején, a mely az egész világra eljő, hogy megpró-
bálja e föld lakosait. 

11. Imé eljövök hamar, tartsd meg a mi nálad van, hogy senki el ne vegye a 
te koronádat. 

12. Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és onnét töb-
bé ki nem jő; és felírom ő reá az én Istenemnek nevét, az ú j Jeruzsále-
mét, a mely az égből száll alá ... 

Fájdalmasan aktuális sorok voltak ezek, s nagyonis szükséges a 12. versben 
kinyilatkoztatott vigasztalás, amelyre a hitben szilárd, de nemcsak jövőjét, 
hanem holnapját illetően is teljes bizonytalanságban élő, a három országrész 
találkozásánál fekvő, töröktől és Habsburgtól egyaránt szorongatott, magára 

6 A két k a n n a mesterét a Nagytemplom k a n n á j á n levő MZ mester jegy a lap ján Martinus 
Zegedi, azaz Szegedi Márton debreceni ö tvös személyében véli megtalálni a szakirodalom. 
Kőszeghy Elemér: Magyarországi ötvöSjogvek. Bp. 1936. 91. o. Zoltai: i. m . 16., 54. 
és 56. o. 

' Károli Gáspár: Szent Biblia. Bp. 1920. 256. o. A bibliai szöveg megtalálásához nyúj -
t o t t segítségért dr. Durkó Gábornak i t t m o n d o k köszönetet. 
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hagyott, „...mezőben épült, erős kerítés nélkül való, csak engedelmességhez 
ragaszkodó"8 város jogosan tarthatot t igényt. 

A kor szokása szerint a kannákon a bibliai helyre való utalás vagy a szöveg 
elhelyezése tökéletesen kielégítő megoldás lett volna. Zólyomi igényesebbnek 
bizonyult, az esztétikusabb és hatásosabb képi megoldást választotta, alaposan 
próbára téve ezzel a program kidolgozásával megbízott személyt. Az ábrázolás-
nak közérthetőnek, a hitvallások és zsinati határozatok mindennémű egyházi 
célú ábrázolásra vonatkozó szigorú előírásaira, — amelyek tiltották az egyházi 
rendeltetésű épületeken, tárgyakon a babonás visszaélésekre alkalmas ábrázo-
lásokat9 — az úrvacsorakannák felépítésére, anyagára is tekintettel kellett len-
nie. 

A követelményeknek maradéktalanul megfelelt a bibliai szöveg által felidé-
zett jeruzsálemi templombelső, amivel kapcsolatban a kívánttól eltérő gondola-
tok nem fordulhattak meg a hívek fejében. 

A bibliai textus szinte szó szerinti megjelenítése - szabályos belső tér ábrá-
zolása — kétséget nem hagynak afelől, hogy itt valóban a jeruzsálemi templom-
ról van szó, amit megpillantva a hívek, azonnal a Jelenések Könyvének megfe-
lelő szövegrészére asszociáltak, pontosan megértve az ábrázolás és a szöveg s e 
kettő összefüggését az egész századon át aktuális politikai és vallási kérdésekkel. 

A Zólyomi-kannák mintájára készült hat darab oszlopos kanna bizonyítja, 
hogy a debreceni reformátusság fontosnak tar tot ta a kannákon lévő ábrázolás 
szimbolikus jelentését. Ennek tudatában a kannák mindegyikét a reformált hit 
és a parasztváros iránti teljes elkötelezettség kinyilvánításának kell tartanunk. 
Az úrasztalára helyezett oszlopos kannák — s csak ilyenek voltak ! — jelképez-
ték mindazt, amiért Debrecen református parasztpolgárainak élni s halni érde-
mes volt: a reformált hitet és az óriási határú, kertes parasztváros, a debreceni 
Respublika autonómiáját. 

Az oszlopos architektúra motívum tartalmi vonatkozásainak megfejtése a 
problémának csak egy része. Fennmarad még a nem kevésbé fontos előkép kér-
dése. A program tudós készítője saját kútfejéből nem oldhatta meg a jeruzsále-
mi templom megjelenítését. Utána kellett néznie a kérdés esetleges irodalmá-
nak, a mintakönyvek, építészeti szakmunkák ajánlotta megoldásoknak. Kizárt 
dolog, hogy tekintélyekre való hivatkozás nélkül mert volna ilyen fontos kér-
désben dönteni. Elvben minden Európában megjelenő könyvhöz hozzájutha-
tot t Debrecenben, különösen állt ez a protestáns országok nyomdai termékeire. 
Így elég kézenfekvőnek tűnik az ábrázolás forrását — tekintettel a kannákat 
díszítő korintoszi fejezetű oszlopokra — olyan műben keresni, ami a jeruzsálemi 
templom oszlopait korintoszi fejezetűeknek tar t ja . Logikusnak tűnik az Ótesta-
mentum jeruzsálemi templomáról venni a mintát az Újtestamentum égből alá-
szálló mennyei Jeruzsálemének templomához. 

Ilyen értelemben állástfoglaló mű a Salomon de Bray holland humanista, köl-
tő, építész és festő által 1631-ben Amszterdamban kiadott „Architectura Mo-
derna ofte Bouwinge van onsen ty t " , amelyben de Bray leírja, bizonyítottnak 
tekinti, hogy a jeruzsálemi templom előtt álló óriási oszlopok korinthoszi fejeze-
tűek voltak.10 Könnyen elképzelhető, a program készítője a legfrissebb szak-

8 Bar tha Boldizsár krónikájából (1666), Zoltai Lajos: Debrecen a török uralom végén. 
Magyar Gazdaságtörténeti Szemle. 1904. 293. o. 

9 Kiss Áron: A XVI . században t a r t o t t magyar református zsinatok végzései. Bp. 
1882. 189. v. (Debreceni hitvallás, 1562.) 

10 Forssman,Erik: Säule und Ornament. Stockholm, 1956. 204 — 205. o. 
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munkára támaszkodott, amit elsősor-
ban a Hollandiában tanuló diákok 
közvetítésével kaphatott meg. 

A kannákon alkalmazandó archi-
tektúra tervét vagy a kannákat ké-
szítő ötvös, Szegedi Márton vagy az 
1620-as évek végétől ismert debreceni 
építész, Kerekes Tamás11 vethette pa-
pírra. Kettejük közül bármelyik volt 
a szerző, bizonyosan nem hagyta 
figyelmen kívül a helyreállított debre-
ceni gótikus templom 1628-ban elké-
szült szép oszlopdíszes, címeres, rene-
szánsz aj taját , amelyet Rákóczi 
György csináltatott,12 meglehet, hogy 
éppen Kerekes Tamással. Elképzel-
hető, sőt, valószínű, hogy az időköz-
ben fejedelmi rangra emelkedett Rá-
kóczi iránti gesztusból amit Zólyomi 
is sugallhatott — valami módon figye-
lembevették az ábrázolás megszerkesz-
tésekor a Rákóczi címerrel ékes kapu 
oszlopait. 

A tudós megfontolások alapján lét-
rejött, teológiailag kifogástalan ábrá-
zolás a debreceni ötvösök motívum-
kincsében a továbbiakban előkelő 

helyet foglalt el. Tárgyakon és rajzokon örökítették tovább, s a jelek szerint az 
egyházi reprezentációban játszott Debrecenben és környékén jelentős szerepet. 

A debreceni úrvacsorakannákon kívül még három oszlopdíszes tárgyat isme-
rünk. A hajdúböszörményi református gyülekezet úrvacsorakannáját, a Nem-
zeti Múzeum Zagyva János debreceni polgár 1651-es évszámot viseíő talpaspo-
harát és a sárrétudvari református gyülekezet 1677-es, Bucsai György nevét 
viselő talpaspoharát. 

A motívum egyetlen rajzát Tar András debreceni ötvöslegény mintakönyvé-
ből ismerjük, aki azt 1679-ben rajzolta valamelyik debreceni ötvös, valószínű-
leg Ecsedi István műhelyében13 (69. kép). 

Az 1631-ben megfogalmazott oszlopos-árkádos motívum még a XVIII. szá-
zadban sem vesztette el aktualitását. 1765-ben készült Debrecenben aKistemp-
lom tönkrement edényeiből a Szabó céh költségén az az óriási töltögető kanna, 
amely lezárta a debreceni oszlopos kannák sorát. A Kistemplomban 1765-ben 
végbement egyházlátogatás jegyzőkönyvéből megtudjuk, hogy a kanna ügyé-
ben Büttösi István ötvössel Tatai Ferenc14 lelkipásztor, szuperintendens állt 

11 Kerekes Tamás építészt 1629-ben a templom javítása körüli munkálatokért minden 
városi adófizetés alól felmentették. Debrecen, Közgyűlési Jegyzőkönyv 1629. 246. o. 
1642-ben még mindig Debrecenbe talál juk. Uo. 1642. 126. o. 

12 Debrecen, Közgyűlési Jegyzőkönyv 1628. 223. o. Szűcs: i. m. I. 267 — 68. o. 
13 Zoltai: i. m. 11 — 12. és 49. o. 
11 Szűcs: i. m. I I I . 907. o. 

69. Tar András debreceni ötvöslegény 
rajza, 1679. 
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kapcsolatban15 s nyilván az ő útmutatása alapján készült az utolsó oszlopdíszes 
kanna. 

E tényből világossá válik, a debreceni oszlopdíszes motívum az egyházi repre-
zentáció eszközévé vált. Bizonyára egyházi kezdeményezésre jelent meg újra és 
újra az úrvacsorakannákon egészen addig, míg aktualitását el nem vesztette. 

Az oszlopdíszes úrvacsorakannák tehát nem a kor divatjának vagy egy jól 
bevált műhelygyakorlatnak a szülöttei, hanem bonyolult, de a kortársak szá-
mára logikus és érthető áttételeken keresztül a művészet nyelvén kifejezett po-
litikai-vallási állásfoglalás, ami a református egyházi és városi élet jelképes kö-
zéppontjának, az úrasztalának szent edényeiben, az oszlopdíszes úrvacsorakan-
nákban nyert összefoglalást. 

15 Debrecen, Ref. Levéltár. DV 39. A Debreceni Nagy és Kis Templomban az Úr-
asztalához tartozó Edények. A kis templom edényei. Második rendbéli edények: 9"". 
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EMBER ILDIKÓ: 

a d a l é k o k f r a n s g é f f e l s m ű k ö d é s é h e z 

Az Északról, főként Németalföldről Itáliába érkező művészek a XVII. század 
folyamán még általában megfelelő megrendelőkre találtak az egymással versen-
gő városállamok uralkodói, többek között a mantovai Gonzagák udvarában. 
F. Pourbus és P. P. Rubens nagy jelentőségű század eleji mantovai tartózkodá-
sának1 halvány visszfényeként az 1660-as évektől, az utolsó Gonzaga uralko-
dók, II . Károly (1637 - 65) ésFerdinándKároly (1665 -1704) idejében, ismétegy 
antwerpeni festő, Frans Geffels látja el az ekkora lényegesen lecsökkent udvari-
művészi feladatokat. Munkásságát éppen ebben a vonatkozásban, Mantovában 
kifejtett tevékenysége szempontjából méltatták az eddigiekben.2 A régi úti-
könyv-, katalógus- és lexikon-adatokra támaszkodó megállapítások bizonyos 
revideálását és a Geffelsről alkotott kép jelentős bővítését eredményezte G. Pas-
tore alapos levéltári kutatása, melynek során az udvari megbízatásokkal és 
pénzügyekkel kapcsolatos okmányokon kívül a művész három végrendelete 
(1683,1689 és 1694) és a halálakor felvett jegyzőkönyv is napvilágra került.3 

Mindeddig nem került sor azonban a művészettörténeti elemzésre, Geffels bécsi 
tevékenységének vizsgálata pedig megmaradt a tradicionálisan idézett utalá-
sok szintjén.4 

A kutatás jelenlegi stádiumában nem gondolhatunk Geffels oeuvre-jének tel-
jes rekonstrukciójára, csupán megkíséreljük körvonalazni azokat az összetevő-
ket, melyek ennek a jellegzetesen ellentmondásos életműnek az alakulásában 
közrejátszottak. 

Munkánk kiindulópontjául a G. Pastore által publikált levéltári adatok és az 
ezek alapján megrajzolt biográfia szolgálhat. Ennek köszönhető többek között 
a mester születési évének pontos megállapítása, amit a szerző az antwerpeni 
levéltárak közlésére hivatkozva 1625-ben jelöl meg. Az antwerpeni céhiratokból 
ismert, hogy „Franchois Geuffels schilder" 1635 — 36-ban Daniel Middeler tanít-
ványa volt, az 1645—46. évi névjegyzékben pedig már franc-maitre-ként szere-
pelt.5 Pályakezdésére vonatkozóan mindebből nem sok derül ki, tanára igencsak 

1 Erre vonatkozóan 1.: G. Paocagnini: II Palazzo Ducale di Mantova. Torino, 1969. 
192. 

Hsti tuto Carlo D'Arco per la Storia di Mantova. E . Marani -Oh. Perina: Le Arti . 
Mantova, 1965. I I I . 54. 195. 208. 212—15. 230. 233 — 34. 516 — 17. 534. 535. 

3 G. Pastore: Biografia di Francesco Geffels. Civilta Mantovana, 1969. 48 — 68. 
4 Ezzel kapcsolatos legfontosabb forrás Geffels két Bécsben kelt levele 1661-ből. 

L.: S. Da vari: Urkunden und Inventare aus dem Archivio Storico Gonzaga zu Mantua. 
Jahrbuch der Kunstsammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses XVI. 1895. CLXXXVII . 

5 Ph. Rombouts-Th. van Lerius: De Liggeren et aut res archives historiques de la 
Gilde anversoise de Saint Luc. Hága, év nélkül. I I . 73. 75. 167. 172. 
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közepes képességű mester volt, akinek 1666-ig feltüntetett tanítványai között 
egyetlen jelentős név sem található. Az első Geffelsnek tulajdonítható művek 
1650-ből származnak: a müncheni Dessauer gyűjetményben látott két arckép 
jelzését F. Brulliot közli először,6 a mester azonosítása azonban csak Naglernek 
sikerült.7 Mindketten hangsúlyozzák, hogy flamand mester Palamedes modorá-
ban készült képmásáról van szó. 

Az 1652-ben, apja halálakor felvett jegyzőkönvből megtudjuk a festőről, 
hogy ekkor már külföldön élt.8 A tanulmányokat kiegészítő szokásos itáliai uta-
zásról azonban nem tért vissza hazájába. Az 1650-es évek végén kezdődtek kap-
csolatai a Gonzaga családdal, 1664-ben mantovai polgár lett, miután 1663-ban 
II. Károly duca udvari festőjévé, építészévé és színháza mérnökévé nevezte ki.9 

A mantovai udvar hanyatlásával, családi és politikai szempontból Bécshez fíí-
ződő kapcsolataival függ össze Geffels művészi tevékenységének kevésbé fel-
tár t fejezete, melynek ma inkább csak sejthető jelentőségét a bécsi levéltári és 
emlékanyag alaposabb ismeretében lehetne felmérni. Bizonyos eredményre 
vezethet azonban a császári udvarhoz fűződó kapcsolatai vonatkozásában is a 
meglévő alkotások művészettörténeti elemzése. Ebből a szempontból legfonto-
sabb a Geffels főművének tekinthető Palazzo Sordi Mantovában.10 

A lombard palotaépítészet e késői és különös emlékén az építtető Benedetto 
Sordi díszesen keretezett büsztje alatt felirat örökíti meg az építész Francesco 
Geffels nevét,11 Az udvari ceremóniák díszleteit tervező művész dekoratív kon-
cepciója határozza meg a palota külső és belső kialakítását. A hosszú, két szin-
tes homlokzat horizontalitását erősen kiugró, kettőzött mensolákkal alátámasz-
tot t , mozgalmas profilú párkányzat hangsúlyozza, teljesen elvágva az épület 
alaptömbjétől a kapu tengelyében három ablak szélességben emelkedő harma-
dik szintet, Ezt a hatást a párkányzaton elhelyezett kis oromszerű toldalékok 
nem enyhítik. A főtengely a középtől kissé jobbra tolódik, Bescapé-Perogalli 
valószínűnek látszó magyarázata szerint azért, hogy az ide torkolló utcával így 
éppen szembe kerülve, annak lezárásaként, hatásosabban bontakozhassék ki az 
igen gazdagon díszített kapuzat, mely Mantovában első példája a balkonnal 
egybe komponált kapuépítményeknek.12 Az elegáns vonalvezetésű erkély bal-

6 F . Brulliot: Dictionnaire des monogrammes, marques figurées, let t res initiales, 
noms abrégés etc. München, 1834. I I I . 823. sz. 

7 G. K. Nagler: Die Monogrammisten. München, 1860.11. 2129. sz. és IV. 1110. sz. 
— Hivatkozik Brulliot közlésére, de már csak egy portréról beszél, s úgy tűnik , 6 maga 
nem lá t ta a képet. 

8 Vö. : G. Pastore: i. m. 49. 
9 ,, . . . pittore, architetto, o sia prefetto delle nostre fabbriche e foitificazioni et ingeg-

nere del nostro gran Teatro" . Vö.: G. Pastore: i. m. 51. G. Paccagnini (i. m. 225.) szerint 
1673-ig töl töt te be ezt a tisztet. 

10 G. Cadioli: Descrizione delle pi t ture, sculture ed architetture, che si osservano nella 
cittä di Mantova e ne'suoi contorni. Mantova, 1763. 121 — G. Susani: Nuovo prospetto 
delle pi t ture, sculture ed architetture di Mantova e de'suoi contorni. Mantova, 1818. 
51 — 52. — C. Gurlit t : Geschichte des Barockstils in Italien. Stuttgart , 1887. 483. — G. 
Chierici: II palazzo italiano dal secolo X I al secolo X I X . Milano, 1952. 376—77. —G. C. 
Bescapé—C. Perogalli: Palazzi privati di Lombardia. Milano, 1964. 47 — 48, 314—16. 
1 4 1 - 3 2 . kép. 

11 Az utcai homlokzaton a jobb sarkon elhelyezett, emlékműnek is beillő t áb la szövege: 
Harum magnitudine aerum Animo longe maior Benedictus Surdus Cuius imaginem vides 
Ornamentum Amplissimae civitati ae ternum Posteris commodum Decernebat Opera 
Francisci Geffels MDCLXXX. 

12 E . Marani —Ch. Perina: i. m. 214. 
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lusztereinek felelnek az ablakok alatti kőbábok, mint ahogy az erkélyajtó íves 
záródású, stukkó relieffel, G. B. Barberini Madonna szobrával és vázákkal díszí-
te t t keretezésének játékos formái térnek vissza a felváltva ívesen és háromszög-
oromzattal záródó ablakkereteken. Jellemző, Mantovában korábban is szívesen 
alkalmazott motívum a függőleges elemek kis kiálló téglány-alakokkal való osz-
tása, ami feltűnik a sarok-pilléreken és az alsó szint tagolását szolgáló lizénákon 
is. Ezek az emeleti ablakpárkányok szintjénél kartusszerű alakzatban végződő, 
mintegy abbamaradó vertikális elemek pusztán dekoratív szerepet töltenek be: 
az egymástól különböző távolságokra lévő ablakok között, illetve mellett he-
lyezkednek el (van, ahol nem is fért ilyen elem a két ablak közé), mintegy hang-
súlyozva a tagolás szabálytalanságát. Mivel azonban az épülettel párhuzamos 
utca olyan szűk, hogy a homlokzat egészében nem tekinthető át, alig vesszük 
észre ezt az aszimmetriát, és a lendületes rajzú, mozgalmas dekoráció ünnepé-
lyes hatása dominál. 

A színpadiasság, a díszítmények túlburjánzása csak fokozódik a dór-oszlopos 
portikuszon át megközelíthető udvarban. A szemben lévő (keleti) hosszú szárny 
jobb oldalán a homorúan félköríves exedra a fő motívum, balluszteres erkéllyel, 
kúttal, cseppkőbarlanggal, fülkékben és változatos talapzatokon elhelyezett 
mitológiai szobrokkal (Proserpina elrablása, Neptunus, folyamistenek) igen fes-
tőien dekorálva.13 A rövid északi szárnyon az erkély homorított vonalvezetése 
szerencsésen növeli a térhatást. Ezen a három szintes szakaszon, mely a nagy 
emeleti dísztermet foglalja magában, az erkélyajtó és az ablakok különösen 
gazdag plasztikus keretezése (hermák, büsztök) és ismét fülkékben álló szobrok 
járulnak hozzá a teátrális hatás fokozásához.11 A főhomlokzatéhoz hasonló erő-
teljes párkányzat a három udvari szárnyon is végigfut, de az alatta elhelyezett 
fríz-szerű fűzérdísz csak két oldalon található meg, a nyugati szárnynál indo-
kolatlanul megszakad. 

Mindezt a dekomponáltságot, keresettnek tűnő aszimmetriát leginkább azzal 
tudnánk magyarázni, hogy az 1680-ban befejeződő munkák alkalmával csupán 
egy régebbi épületegyüttes, esetleg több kölön álló ház egybekapcsolásáról és 
átalakításáról volt szó.15 Erre a feladatra valóban nem találhattak volna alkal-
masabb személyt, mint a szcenográfus-dekorátor Gefielst.16 Kétségtelen azon-
ban, hogy e feltételezésünknek nem abszolút bizonyítéka az az adat, mely sze-
rint a Palazzo Sordi „sull'area delle antiche case dei conti Agnelli" épült.17 

13 Reprodukálva: G. C. Bescapé —C. Perogalli: i. m. 141. kép és G. és A. Paccagnini: 
Mantova. (Italia Artistica) Bergamo, 1930. 120. — A stukkó szobrok G. B. Barberini 
munkái ; Id.: H . Hoffmann: Der Stuckplastiker G. B . Barberini. Augsburg, 1928. (Diss.) 

14 Repr.: Bescapé — Perogalli: i. m. 142. kép. 
15 Megjegyezzük, hogy a Geffels halálakor felvett jegyzőkönyvben (1. Pastore: i. m. 

68.) a legfontosabb hátrahagyott ingatlan: „un casamento di 5 case tu t t e unite, et a t tac-
cate insieme", melyek egyesítését minden bizonnyal ő maga tervezte. 

16 A mester kiválasztásának és külföldi voltának indokolatlanul nagy jelentőséget 
tu la jdoní t Bescapé — Perogalli (i. m.: 315), hiszen Geffels ekkor már 16 éve mantovai 
polgár és udvari művész volt, akinek azonban az egyre ziláltabb viszonyok között nem 
tudo t t már elég feladatot adni az uralkodó család. Vö.: E . Mariani—Ch. Perina: i. m. I I I . 
213. 

17 Erre a körülményre utal Hoffmann is (i. m. 93.), a Sordi család levéltárának anya-
gához azonban nem fért hozzá. — L. még: Bescapé —Perogalli: i. m. 314. — G. Pastore 
(i. m.: 56.) utal az adásvételi szerződésre, mely szerint B. Sordi 1677-ben vásárolta 
meg Claudia Agnelli Maffei Gonzaga őrgrófnőtől pa lo tá já t : „con case, botteghe et al tre 
ragioni annesse e connesse e spettanti al detto palazzo eonfinato da quat t ro strade pubb-
liche". 1680-ig ezek átépítése és egyesítése tör ténhetet t meg. — A palota építéstörténeté-
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Másrészt figyelemre méltó az a körülmény is, hogy Geffels udvari építészként 
sem jutott igazi építészeti megbízáshoz; a dokumentumok tanúsága szerint 
mind a „Favorita" kastélyban (a madernói villa, melyet 1659-ben metszeten is 
megörökített), mind a marmirolói villában csupán dekorációs feladatokat lá-
látott el.18 

Geffels építészi tevékenységének dokumentumaként jöhet szóba a velencei 
Akadémián őrzött rajz, melyet E. Bassi közöl, mint „un progetto di una villa 
per la famiglia Arrivabene".19Meg kellene azonban vizsgálni, hogy a rajz eseté-
ben valóban tervről van-e szó, vagy esetleg az előbbihez hasonló topográfiai jel-
legű ábrázolással állunk szemben. 

Nem egészen tisztázott az sem, hogy milyen része volt Geffelsnek a palota 
belső terének és szobrászati díszének kialakításában. H. Hoffmann idézett mo-
nográfiájában (1. 17. jegyzet) aguidák hagyományos attribúcióin túllépve, meg-
kísérli stíluskritikai alapon elkülöníteni a két mester alakotásait. A stukkátor 
G.B.Barberini életműve szempontjából rendszerezve a műveket Geffelsnek tu-
lajdonítja azokat a szobrokat, melyeket északias arctípusuk vagy viseletük 
alapján nem talál az olasz mester oeuvre-jébe illőknek. Megjegyzi azonban, hogy 
esetleg egy harmadik, szintén németalföldi mester közreműködésére is gondol-
hatunk, tekintve, hogy magától Geffelstől semmiféle más szobormű sem is 
ismert.20 

Az emeleti díszterem kiképzését Hoffmann teljes egészében Barberini művé-
nek tar t ja . Valóban, a rendkívül dús stukkó-mű biztosítja a pompás hatást, a 
külső homlokzatéval egybehangzó dekoratív koncepció azonban Geffelsre vall 
(70. kép). I t t is fontos szerepet játszik az erősen kiugró, körbefutó párkányzat, 
mely élesen elválasztja a mozgalmasan tagolt kétszintes oldalfalak szféráját a 
magas teknőboltozatos mennyezettől.21 Legjellemzőbb azonban a négy ajtó 
fölött hermákkal alátámasztott, ívelt vonalvezetésű balluszteres erkélyek alkal-
mazása. 

A dekoráció festészeti része — csataképek és portrék sorozata — egysége 

vei és a mantovai késő-barokk palotaépítészetre gyakorolt hatásával kapcsolatos kutatá-
sairól G. Pastore tanulmányt készít elő, melyben erre a kérdésre minden bizonnyal 
kitér. 

18 A madernói villában folyó munkákról beszámolva Daniele van den Dyck ír ja 1659-
ben, hogy „signor Francesco" hamarosan befejezi a tá jképeket . (Vő.: G. Pastore: i. m. 
50.) — Erről a Viani által 1603-ban tervezett épületről készült Geffels-metszetet P . J . 
Mariette (Abecedario sur les arts et les artistes. Paris, 1853 — 54. 289.) részletesen le-
ír ja , A. Luzio (La Galleria dei Gonzaga venduta all ' Inghilterra. Milano, 1913. 73.) szin-
tén mint fontos dokumentumot említi. — A marmirolói villára vonatkozóan 1661-ből 
és 62-ből vannak adatok, melyek Geffels-képekről szólnak. L.: G. Pastore: i. m. 51. 

19 E . Bassi: Disegni dell'Accademia di Belle Arti. At t i e Memorie dell 'Accademia di 
Belle Arti. Att i e Memorie deH'Accademia di Belle Arti di Venezia. 1959.. 40 — 41 

20 H . Hoffmann: i. m. 72 — 73. A mantovai Palazzo Valenti udvarának plasztikai 
díszítésével kapcsolatban is felveti Geffels közreműködésének kérdését (i. m. 36.), érin-
tőleges megjegyzése azonban nem eléggé megalapozott, mint ahogy nem pontosak 
megállapításai a festményekkel kapcsolatban sem, minthogy Geffels legfontosabb 
jelzett képét ismeretlen festő munkájaként említi. (I. m. 92. 328. sz. jegyzet.) — Ch. 
Perina G. B. Barberini mantovai tevékenységével foglalkozó cikke (sajtó a la t t ) minden 
bizonnyal előbbre visz e problémák megoldásában. 

11 Eredetileg valószínűleg az egész mennyezet freskóval való díszítésére gondoltak, 
belekomponálva a végfalak emeleti ablakait és a négy a j tó fölött felnyúló süvegszerű 
stukkóékítményt . A mennyezeten ma látható, ovális stukkó-keretbe foglalt apotheózis-
kép későbbi. —Itt mondok köszönetet B. Sardi úrnak, aki a pakp megtekintését szá-
mora engedélyete. 
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ikonográfiái programot valósít meg: Mantova XVII . századi történelmének 
dicsőségét hirdeti és a világtörténelembe (azaz Közép-Európa történetébe) való 
bekapcsolódásának állít emléket. 

A kandalló két oldalán Lipót császár és XI. Ince pápa — a kor vezető világi 
és egyházi személyiségei22 —, a végfalakon az utolsó mantovai uralkodók: az 
1665-ben elhunyt II . Károly és édesanyja, Maria Gonzaga,23 valamint Ferdi-
nánd Károly (1665 - 1704) és első felesége arcképei kaptak helyet. A csataképek 
a török háborúk 1683 —88 közötti nevezetes eseményeit örökítik meg. Ismeretes, 
hogy a törökök elleni harcokban a császári csapatok szövetségeseként francia és 
olasz nemesi családok, így a mantovai hercegek is bizonyos részt vettek csapa-
taikkal. Bécs 1683. évi visszafoglalását követően nagyszabású ünnepségeket 
szerveztek Mantovában, 1687-ben és 88-ban pedig maga Ferdinánd Károly 
„királyhoz illő sereggel" érkezett Magyarországra, jár t a felszabadított Budán, 
végig hajózott a Dunán, Mohácsra is ellátogatott, és a második út alkalmával 
jelen volt Nándorfehérvár ostrománál.24 Ebben a hadjáratban részt vett a duca 
kíséretében Benedetto Sordi is.25 Palotájának dísztermébe tehát a következő 
csatákat ábrázoló képeket rendelt: Bécs felszabadítása Jan Sobieski csapatai 
által (1683), Buda visszafoglalása (1686), csata Esztergomnál (1685), Mohácsnál 
(1687) és Nándorfehérvár ostroma (1688). A mohácsi ütközetet megörökítő 
kép kivételével, melynek festője a források általánosan elfogadott közlése sze-
rint a pármai Giovanni Canti, a csataképek F. Geffels művei. Ké t hadvezéri 
erényeiről nevezetes személyiség, Lotharingiai Károly és Max Emanuel bajor 
választófejedelem portréja egészíti ki az együttest, valamint négy tengeri csatát 
ábrázoló kisebb festmény, melyek tárgyát azonban nem sikerült eddig pontosan 
megállapítani.26 

Az ikonográfiái program centrumában a Nándorfehérvár ostromát ábrázoló-
kép áll27 (71. kép). Az 1688-ból jelzett nagyméretű festmény Geffels legjelentő-
sebb fennmaradt alkotása. A térképmetszetek felülnézeti perspektívájában 
készült, topográfiai hűségre törekvő ábrázolás az ostrom teljes stratégiáját meg-
örökítette, melyen a mester az egyes objektumokat és hadállásokat betűkkel és 
számokkal jelölte, és a képet bal alsó sarkában magyarázó szöveggel látta el.28 

A gondosan aprólékos, világos szürkés-zöld tónusban festett táborjelenet a fla-
mand hadi életképek hagyományaihoz kapcsolódik s közeli rokonságot mutat 

22 A kandalló felépítményét díszítő stukkó-relief Mantova egyháztörténeti nevezetes-
ségét, a Szent Vér—csodát ábrázolja. 

23 I I . Károly felesége, Izabella Klára, I . Lipót császár leánya volt. P . L i t t a : Famiglie 
celebri d ' I tal ia . Milano, 1858. 6. VI I . 

24 F . Amadéi: Cronaea universale della cittä di Mantova. Mantova, 1954—57. IV. 
55 — 56, 67, 73, 76. 

25 L.: Hoffmann: i. m. 92. 334. sz. jegyzet;— a mantova i nemesi családok kéziratos 
történetének adatára hivatkozva. 

24 Vö.: H . Hoffmann: i. m. 68. 
27 Foto Giovetti, Mantova. 
28 A pontosan meghatározható csata hadrendjének ilyen részletes és hű ábrázolása 

esetében nincs okunk feltételezni, hogy az előtér f iguráiban olyan személyiségek is-
merhetők fel, mint pl. Vineenzo Gonzaga (vö.: Bescapé — Perogalli: i. m . 314.), aki a 
korábbi törökellenes küzdelmekben ve t t részt, és Esztergom 1595. évi ostrománál volt 
jelen. — Fetéltelezhetünk azonban egy metszet-előképet hasonlóan a budapest i Nemzeti 
Múzeumban őrzött Buda visszavétele 1686. c Geffels-képhez. (Ltsz.: 1202.) L.: Rózsa 
Gy.: Budapest régi látképei. 1963. kat . 25/b és 296.. sz., valamint Uő.: Neue Angaben 
zum Leben und Werke Jus tus van der Nypoorts. Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, 
1972. 217. 222. 
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70. Mantova, Palazzo Sordi, Salone 
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70/a. Frans Geffels: Belgrád ostroma. Mantova, Palazzo Sordi 

Robert van den Hoecke hasonló kompozícióival.29 Ez a Geffelsnél néhány évvel 
idősebb táj-, csendélet-és csataképfestő 1644 - 45-ben lett az antwerpeni céh tag-
ja. Lipót Vilmos gyűjteményében is volt képe (1. az 1659. évi inventáriumot), de 
a helytartó Bécsbe való visszatérése után is dolgozott a Habsburg-ház számá-
ra.30 Éppen abban az időszakban, amikor Geffels bécsi kapcsolatai is a legele-
venebbek voltak: nevezetesen Lipót Vilmos gyűjteményében is szerepelt hat 
festménye.31 A két mester egymásra hatása eléggé kézenfekvő, hisz mindketten 
a csataképfestésnek egy a Habsburg-monarchia igényeire alkalmazott válfaját 
művelték, bár Geffels mintegy húsz évvel később, mint 1669-ben elhunyt hon-
fitársa. A legkülönfélébb feladatokra is vállalkozó mester — amikor szüksége 
lett rá — elsősorban tehát Hoecke műveinek tanulmányozása révén saját í tot ta 
el a csataképfestést, bár személyes kapcsolatot is feltételezhetünk köztük, akár 
antwerpeni tanulóéveik, akár bécsi tartózkodásuk idején. Ami csataképeikben 
közös, az a szigorú tárgviasság, a történeti helyszín és esemény pontos felismer-
hetősége, szemben az allúziókkal megelégedő, zsánerszerűbb németalföldi vagy 
olasz csataképekkel. Ez a közös vonásuk pedig minden bizonnyal a megrendelő 
által támasztott követelményeknek tulajdonítható. 

A Sordi-palotában lévő képen látható 1688-as dátum a nándorfehérvári csata 
éve. Feltehető azonban, hogy a festmény később készült, annál is inkább, mivel 

29 L. a budapesti Szépművészeti Múzeum Tábori jelenet c. képének hát terét . Pigler 
A.: Katalog der Galerie Alter Meister, Budapest , 1967. 648. Mojzer M.: R. v. d . Hoecke 
„Tábori jelenet"-e a Sz. M.-ban. Bulletin du Musée d. B - A . Bp. 1958. 128-129 . 

30 C. Bie Gulden Cabinet-jében közölt képmásának felirata szerint: „Controleur des 
fortifications pour le service de sa Maj. en F landre" . U. Thieme — F . Becker: Allgemeines 
Künstlerlexikon. XVII . 183 -184 . 

31 Az inventáriumba idegen kéz által, tehát 1659 u tán bejegyezve. Vö.: Thieme — Becker: 
i. m. X I I I . .334 — 335. — Első bécsi levelében (1. 4. sz. jegyzet) említi, hogy Lipót Vilmos-
nál t e t t tisztelgő látogatásakor maga a főherceg vezette végig gyűjteményén. Vö.: Garas 
K. : Das Schicksal der Sammlung des Erzherzogs Leopold Wilhelm. Jahrbuch der Kunst-
historischen Sammlungen in Wien. 1967. 181. 
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1694-ben, a festő halálakor még műtermében volt található32 a három csatlako-
zó darabbal együtt. Ezek a kisebb méretű, hosszúkás formátumú képek semati-
kusabb felfogásban készültek, az előtérben zajló harci eseményekre helyezve a 
fő súlyt. Egy-egy beállított alak, pl. az ágaskodó lovon ülő harcosok rajza ruti-
nos mesterre vall, de a mozdulatok ügyetlenek, a csoportfűzés kevéssé áttekint-
hető. 

Feltehető, hogy a szalon dekorációjához tartozó nyolc, flamandos ízlésű me-
daillon-portré — legalább részben — Geffels munkája. Kissé elnagyolt festés-
módjuk, ami az elhelyezés következtében nem zavaró, szintén nem mond ellent 
ennek a feltevésnek. Fontosabb bizonyítékul szolgálnak azonban Geffels Man-
továban készült egyéb képmásai. Döntő jelentőségű ebből a szempontból két 
metszet , melyeket I. Franck készített Geffels rajza, esetleg lappangó festménye 
után. Az igényesebb Ferdinánd Károly 1671-ből származó arcképe ,,fr: co Gef-
fels fecit" aláírással; a másik metszet első miniszterét, Horatio Marchese di 
Canossát ábrázolja.33 A Sordi-palotában további két Geffelsnek attribuált port-
rét őriznek: II . Károly és felesége, Izabella Klára (Lipót császár leánya) kép-
másait.34 Ezekhez az egész alakos, reprezentatív arcképekhez csatlakozik egy 
további, Ferdinánd Károlyról készült kép,35 mely az azonos méretek és a közös 
eredet alapján ugyanazon mester művének tulajdonítható. 

Bizonyos, hogy Geffels a mantovai udvar számára is festett arcképeket, me-
lyek azonban a Gonzaga-gyűjtemény széthullásával ismeretlen helyre kerül-
tek.36 Mivel a menekülő Ferdinánd Károly Padovába szállított javairól37 nem 
áll rendelkezésre részletes jegyzék, csupán a korábbi, 1665-ben készült leltár38 

szolgáltat biztos adatot, melyben a festmények között szerepel „undici grandi 
a prospettiva di mano di Francesco Gielfis fiamingo". Udvari festői pályafutása 
azonban ekkor még éppen csak hogy elkezdődött . 

Mantovában ma is látható Geffelstől egy oltárkép a San Martino-templom-
ban, a gyermekeket tanító Jézus ábrázolásával, 1662-ből jelezve.39 A festmény 
rendkívül rossz állapota miatt (a túlságosan vékony alapozás következtében a 
festékréteg pikkelyesen leválik) alig állapítható meg róla több, mint hogy mes-
tere az olasz festészet hatásától szinte érintetlen maradt, és hogy bizonyos me-

32 Vö.: Pastore: i. m. 67. ,, . . . un quadro piú che grandé rapprescntante la presa di 
Belgrado d a t t a d. Imperatore l 'anno 1688, fa t to per il signor Bened. Sordi da pörre nella 
sua sala . . . " — Végrendeletében egyébként hivatkozik B. Sordi kiegyenlítetlen t a r to -
zására, mely összeget a művész sa já t síremléke halála utáni kivitelezésére kívánt fordí-
tani. (L.: G. Pastore: i. m. 62.) 

33 Mindkettő megtalálható Milánóban: Civica Raccolta Stampe A. Bertarelli. — 
Szerepel F . W. H . Hollsteinnél: Dutch and Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts , 
1450-1700. VI I . 91. 

34 Kiállítva Mantovában 1937-ben: Mostra iconografica Gonzaghesca. Kat . 227. és 
230. sz. 

35 Kiállítva uo. Ka t . 235. sz. Ismeretlen festő műveként . 
36 Erre vonatkozóan Id.: G. Paccagnini 1969. 196 — 197. és A. Luzio: i. m. 84—85. 
37 „242 quadri di buona mano e di buon pittori, 680 altri quadri non tanto buoni come 

Ii sodett i ." L.: A. Luzio: i. m. 84. 316—18. 
38 Inventario degli ogetti d 'ar te posseduti da Carlo II . duca di Mantova, compilato 

al 10 di novembre del 1665. Közli: C. D'Arco: Delle Art i e degli Artefici di Mantova. 1857. 
I I . 183. 185. 

39 G. Matthiae: Inventario degli oggetti d 'ar te d 'I tal ia. VI. Provincia di Mantova . 
Roma, 1935. 48. — Olaj, vászon, 250x181 cm. — E. Marani—Ch. Perina: i. m. 517. 
említi. 
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71. Frans Geffels: A bécsi udvari színház (Lipót császár esküvője alkalmából) metszet 

rev ünnepélyessége ellenére hajlamos a jelenetek zsánerszerű felfogására. A hát-
tér architektónikus elemeire a korábbi leírás hívja fel a figyelmet. 

Tevékenységének legjobban dokumentált része az udvari ünnepségek díszle-
teinek tervezése és az események megörökítése volt. II . Károly temetési szertar-
tásáról (a mantovai Sta Barbara-templomban 1666 januárjában) készült met-
szetét Weigel részletesen leírja.40 Izabella Klára halálakor, 1685-ben ismét őt 
bízták meg a dekorációk elkészítésével.41 G. Pastore egy rajzáról is tud, mely 
szintén egy rendkívüli eseményt örökít meg, az 1662. évi tűzijátékkal egybekö-
tött ünnepségeket ,,a két korona elsőszülötteinek" születésnapja alkalmából, 
az akkor 10 éves Ferdinánd Károlynak szóló ajánlással.42 

Ebben a műfajban legjelentősebb ismert munkája a bécsi udvari színházról 
készült metszete, az I. Lipót esküvője alkalmából tartot t operai díszelőadás 
(F. Sbarra II pomo d'oro c. műve) ábrázolásával, a császárnak szóló hosszú aján-
lással43 (71. kép). Ez az 1666-ból származó metszet Geffels bécsi tartózkodásá-

40 R . Weigel: K u n s t - C a t a l o g . Leipzig, 1838. I. No. 5451. — F. W. H . Hollstein: 
i. m. VII . 91.— M. Ch. Le Blanc: Manuel de l 'amateur d'estampes. Paris, 1856 — 88. I I . 
278. — H . Mireur: Dictionnaire des ventes d 'ar t . I I I . Paris, 1911. 275. — Megtalálható 
Mantovában; Bibliotheca Communale: Raccolta di funzioni funebri. L. : G. Pastore: 
i. m. 54. 

41 „Relazione del funerale fa t to nella chiesa ducale di Santa Barbara per comando 
del Serenissimo Signor Duca Ferdinando Carlo in morte della Seren. Signora Archiduchessa 
Isabella Clara, lui madre ." Megtalálható uo. L.: G. Pastore: i. m. 59. 

42 Ld.: i. m. 51. 
43 Hollstein (i. m. VII . 91.) mint a mantovai udvari színház belső képét említi. Ugyan-

így még H . W. Singer Allgemeines Künstlerlexicon-jában. Frankfur t , 1896. I I . 23. 
— Azonban már A. Ilg (Leben und Werke B. Fischer v. Erlach des Vaters. Wien, 1895. 
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nak is egyik legfontosabb dokumentuma. Ezzel kapcsolatban említettük, hogy 
Lipót Vilmos számára is festett képeket (1. 31. sz. jegyzet). A főherceg szívesen 
foglalkoztatott németalföldi festőket, ifj . D. Teniers, aki a bruxelles-i gyűjtemé-
nyéről készült metszet albumot kiadta,44 az antwerpeni céh dékánja volt éppen 
abban az évben, amikor Geffelst ott mesterré fogadták. Kapcsolata a Habsburg-
háznak dolgozó flamand művészekkel tehát az Itáliába való utazás előtti időkre 
nyúlik vissza, és nincs kizárva, hogy éppen ennek révén került a mantovai her-
cegek udvarába. (II. Károly duca Lipót császár veje volt.) 

1667-ből származik egy további adat Bécsben folytatott tevékenységére vo-
natkozóan : a Liechtenstein-ház különböző festményekért 54 forintot fizetett ki 
számára.45 Egy Bécsben készült festményéről említést tesz Th. V. Frimmel is.46 

A Bécsben dolgozó németalföldi festők köréhez csatlakozva és itteni megren-
delői igényeihez alkalmazkodva Geffels egy további műfajban, az italianizáló 
tájképek festésében is megpróbálta ecsetjét. A budapesti Szépművészeti Múze-
um ezeknek egy jellemző példáját őrzi (72. kép.47 A háttérül megfestett antik 
romok átlós vonala érzékelteti a tér mélyülését, míg az előtér apró alakjai szinte 
testetlenek. Felfogásában a kép az idealizáló népi életképek Bécsben oly ked-
velt típusát képviseli. 

Hogy Geffels számára nem volt idegen terület a tájfestés, azt egy 1660-ból jel-
zett tájképén kívül48 hét lapból álló metszet-sorozata is bizonyítja.49 Az építé-
szeti elemeket, romokat és más tájrészleteket tartalmazó lapok staffage-alakjai 
sétáló nők, pásztorok, kártyázó népi figurák. Ezek alapján méltán állapították 
meg róla, hogy „holland ízlésben dolgozó zsáner- és tájfestő".50 A sorozat cím-
lapja a hozzávetőleges datálást is lehetővé teszi: az architektónikus elemekkel, 
szobrokkal és a Gonzagák címerével díszített lapon az ajánlás Ottavio Gonzaga 
marchesenek szól, akit 1649-ben ütöttek lovaggá, és lett haláláig, 1663-ig a had-
erők generálisa.51 A sorozat tehát 1663 előtt készült, vagyis Geffels itáliai műkö-
désének első szakaszában. Nagyon valószínű, hogy az őt itt ért legelső hatás 

79 — 80.) közli a lap teljes ajánlását , mely pontosan tá jékoz ta t az eseményről, és az 
építész Ludowico Burnacini nevét is fel tünteti . Ugyanő u ta l a további kiadásokra is. — 
Ld. még: G. K. Nagler: Allgemeines Künstlerlexikon. München 1835. I I . 247. és VII . 
201. — G. Pastore: i. m. 54. — Foto a milánói Archivio Fotografico-tól. (Bertarelli-
gyűjtemény.) 

44 Teát rum pictorium. Bruxelles, 1660. 
45 V. Fleischer: Fürst Kar l Eusebius von Liechtenstein als Bauherr und Kunstsammler. 

Wien-Le ipz ig , 1910. 39. 
46 Lexikon der Wiener Gemäldesammlungen. München, 1914. I I . 305. 
47 Cigánycsalád antik romok között. Ltsz.: 71.19; olaj, vászon. 9 5 x 9 2 cm. Jelezve 

jobbra lent: Franco Geffels. Egykor a Kilényi gyűjteményben, kiállítva ennek aukciója 
alkalmából 1917-ben az E r n s t Múzeumban. Kat . : 47. sz. 

48 Táj palotaromokkal. Árverésen szerepelt Frankfur tban, Bangelnél, 1913-ban. L.: 
Thieme —Becker: i. m. X I I I . 334-335 . 

49 C. F . von Rumohr—J. M. Thiele: Geschichte der Königlichen Kunstsammlung in 
Copenhagen. Leipzig, 1835. 81. — G. K . Nagler: Allgemeines Künstlerlexikon. V. 
62. — P. W. H. Hollstein: i. m . VII. 91. — E sorozat egy-egy lapja szerepelt árverésen 
1865-ben Camberlyn-nél (1. Mireur: i. m. I I I . 275.) és Berlinben 1893-ban Amsler: Rut-
hart-nál (1. Th i eme-Becke r : i. m. X I I I 334 — 5.). 

50 L. Rumohr—Thiele: i. m . 81. — A madernói villát ábrázoló, 1659-ből jelzett met-
szetéről í r ja Mariette (i. m. 289.); „On peut juger par cette piéce qu'il étoit peintre de 
paysage et habile." 

51 ,, . . . il Sig. Marchese Ot tavio Gonzaga, principe d ' Impero de Marchesi di Mantova 
Sigre di Vescovato e Governatore dele armi cittä e Stati d i Mantova". L.: Rumohr — 
Thiele: i. m. 81. — Vö.: P . L i t t a : i. m. 6. X . 
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72. Frans Geffels: Cigánycsalád antik romok közt. Budapest, Szépművészeti Múzeum 

éppen az italianizáló flamand és holland mesterek példája volt. Minthogy élet-
rajzában 1650 és 1659 között hiányoznak Mantovában az adatok, ezeknek a 
műveknek az alapján feltételezhetünk egy római tartózkodást, mely erre az 
időre esett.52 

Ha egyelőre nem is tudjuk Geffels teljes pályaképét felvázolni, az elemzett 
művek megfelelő támpontot nyújtanak néhány megállapításhoz. Bártáj- és arc-
képfestészettel kezdte, mint sok honfitársa, mivel Itáliában maradt, nem lett 
belőle e műfajok specialistája, aki szélesebb vevőkörre számíthatott volna. Meg-

52 A. C. Bertolotti : Artisti belgi ed olandesi a Roma nei secoli X V I e XVII. Notizie 
e Documenti raccolti negli Archivi Romani. Firenze, 1880. — nem tud róla. 
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próbálta egyetlen főúri megrendelő szolgálatába állítani tehetségét, az udvari 
művész fe ladatai azonban a hanyatlás e korszakában túlságosan leszűkültek. 
Mint számos olasz művész, Geffels is dolgozott Bécs számára, mely éppen a 
XVII . század második felében fejlődött Közép-Európa legjelentősebb kul túr-
centrumává. Bécsi kapcsolatai t azonban, a ma ismert szórványos ada tok elle-
nére, rendszeresnek kell feltételeznünk, mely a Habsburg-házon kívül is biz-
tosított számára megrendelőket. Hasonlóképpen kisebb egyházi és világi — 
mecénások u t á n kellett néznie Mantovában is. Az így adódó, igen változatos 
feladatok teljesítéséhez megfelelő rugalmassággal rendelkezett, sikereit azonban 
elsősorban jó ra jz tudásának és dekorációs készségének köszönhette. Sorsa mint 
a XVII. században zajló társadalmi változások egy vetülete, a művész megvál-
tozott helyzetének kifejeződése tanulságos számunkra. 
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BATÁRI FERENC: 

a g y ő r i a s z t a l o s é s p u s k a a g y m ü v e s c é h l á d á j a 
1659-ből 

Az iparművészet műfajai között a bútorművesség tar t ja az építészettel a leg-
szorosabb kapcsolatot. Az architektúra lényege a belső tér; a fal elhatároló sze-
repet tölt be, s a díszes homlokzat is csupán külső elem. A belső teret berende-
zése: a bútorzat egészíti ki alkalmasabbá téve a kijelölt funkció betöltéséhez. 
Az épület és a bútorzat egymáshoz való viszonyából következik, hogy a bútor-
művesség fejlődését nagy mértékben az építészeté szabta meg. 

Az építészet irányító szerepe a bútoroknak mind szerkezeti, mind külső kiala-
kítására kiterjedt. E folyamat a gótikában a „legkézzelfoghatóbb". A kor-
szak asztalosai fejlesztették ki a csúcsíves építészet bordarendszerével rokon 
keret-betétlapos szerkezetet, amely konstrukciónál először a bútor váza épül 
fel a keretszerűen kialakított oldalakból. Mivel a teherhordó szerepet a váz töl-
tötte be, az oldalfalak lezárására könnyű, vékony betétlapok is megfeleltek. 

ÁH-oluvh'K't- pM'uh' § | a a b irt ÍMm^unaant—g>. 

73. Győr a XVII . században 
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A keret-betétlapos szerkezet a bútorok klasszikus, napjainkig élő alapszerkeze-
te. A gótikus architektúra befolyásához mérhető hatás csak a XX. században 
következett ismét. A vasbeton konstrukció korában a különböző berendezési 
tárgyak készítéséhez feldolgozott műanyagok és az újabb technikai eljárások a 
bútorművességet is felszabadították régi keretei közül. 

A bútorok legtöbb díszítő elemüket ugyancsak az építészettől kölcsönözték. 
Félkörívek sora díszíti a románkori bútort; a gótikust csúcsívek, továbbá fiator-
nyok, halhólyagos rácsok stb. gazdagít ják. Az Alpesek vidékén a XV. — XVII. 
században készült falburkolatok az építészeti díszítő elemek alkalmazásának 
klasszikus példái. A falifülkékkel, pillérekkel, oszlopokkal és az erősen profilált 
párkányokkal tagolt falmezők az épület külső formáit ismétlik meg, s a velük 
gyakran egybe épített szekrénybútorok, egy-egy palota homlokzatának mását 
öltik magukra (Fassadenschrank). A reneszánsz korszakot követő évszázadokon 
keresztül napjainkig tart az építészeti díszítő elemek termékenyítő hatása. 

A győri Xántus János Múzeum bútorgyűjteményének kiemelkedő emléke a 
helyi asztalos és puskaagvműves céh késő reneszánsz ládája. A kis remekmű 
négy alacsony pogácsa lábon nyugszik; oldalai keret-betétlapos szerkezetűek; 
díszei között építészeti elemek: oszlopok, falifülkék, párkányok dominálnak.1 

A céhláda a különböző bútortípusok között speciális helyet foglalt el. A céh 
okmányai, vagyona és jelvényei őrzésére szolgált, azonban gyakorlati feladatá-
nál jelentősebb szerepet is betöltött : a társulás sérthetetlen egységét szimboli-
záló „frigyládát" tisztelték benne. A céhek kialakulása idején a céhládák kulti-
kus szerepe még nem volt jelentős. A korai oklevelek egyszerűen a céhszervezet 
„alapításáról" írnak, csak később lett általánosan használatos a „láda alakítás" 
kifejezés.2 Önálló bútortípusként a céhláda a XVI. században fejlődött ki; s a 
leggazdagabb alkotások a XVII . századból maradtak fenn. Díszeik között rend-
szerint a mesterség emblémáinak vagy védszentjének ábrázolását is megtalál-
juk. 

A céhládák a korszak többi tárolóbútoraival tartanak rokonságot, azonban 
kultikus tárggyá léptek elő az architektúrától, a háztól függetlenné is váltak. 

A céhládát, amely minden esetben „hites és sérthetetlen" volt, a mindenkori 
céhmester őrizte. Gyűlések, beiktatások, vitás ügyek tárgyalása, a céh minden 
jelentős eseménye a nyitott céhláda előtt folyt.Tisztes öltözékben járultak a nyi-
to t t láda elé, az illetlenül viselkedők súlyos bírságot fizettek. Ünnepi körmene-
ten, céhtag vagy családtagja temetésén a céh mesterei a feldíszített ládával je-
lentek meg.3 

Az 1647. október 5-én keletkezett tűzvészben a győri asztalos és puskaagy-
műves céh régi ládája tartalmával együtt elégett.4 Először valószínűleg, csak 
egy egyszerűbbel pótolták a tűz martalékává lett ládát, mert a ma is ismertet 
felirata szerint, csak tizenkét évvel később — 1659-ben — készítette Henn 
János győri asztalos mester. 

1 Céhláda; Győr, Xántus J ános Múzeum, cóhtörténeti gyűj t . ; ltsz: 51. 1. 1; m: 48 cm, 
sz: 58 cm, mé: 36 cm. 

2 Temesváry Ferenc: A céhládák szerepe a céhek életében, Bp. 1958. 
3 Temesváry Ferenc i. m. 
4 Az esemény német nyelvű leírását Mansfeld Fülöp gróf, a győri főerőd ezredesének 

1648. júl. 1-én a győri asztalos és puskaagymfives céh számára kiadott oklevelében talál-
juk ; 1676-os hiteles másolata a Budapesti Egyetemi Könyvtár Kézirat tárában: Céh-
levelek IV. 4. 225. 
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74. Henn János: a győri asztalos és puska-
agyműves céh ládája, 1659; Győr, Xántusz 
János Múzeum 

75. A győri asztalos és puskaagyműves céh 
ládájának oldalnézete 
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76. A győri asztalos és puskaagyműves céh ládájának oromzata 

Az artisztikus kialakítású láda tömör diófából készült; díszítése faragott mű-
vű; párkányait, részben betétlapjait is hullámlécek keretezik. A homlokzatot 
élénkítő csont díszítő elemek a ládának egyéni ízt kölcsönöznek. 

Körbefutó övpárkány osztja a ládát alacsonyabb talpazati részre és maga-
sabb felépítményre. A homlokoldalt négy oszlop három mezőre osztja fel; a két 
belső oszlop lábazatát egy-egy csontból faragott angyalfej díszíti. A középső 
mezőt fülkagyló ornamentumba komponált angyalfej; a két szélső falifülkesze-
rűen kialakított mezőt AS monogrammal jelzett asztalos, ill. puskaagyműves 
emblémát ábrázoló csontlap gazdagítja. Az oldallapokon torzfej, szájában a láda 
hordozásához alkalmas vasfogantyúval; a hátoldalon szélesebb kereteit mező-
ben egy angyalfej helyezkedik el. A láda oromzatába süllyesztett csontlapon a 
céh vezetőinek és a íáda készítőjének nevét: „MERTIN BÖRNER BIGSSEN 
SCHIF./HANS RAPOLT TISCHLER/VALENTIN SCHWENG TISCHLER/ 
ABRAHAM SCHOLTZ BIGXENSCHIF/MATIAS FRIDRICH GRUTZ 
TISCHLER/HANS HENN opus fecitt", továbbá a láda készültének időpont-
já t : az 1659-es évszámot olvashatjuk. Az oromzat tetejébe épített retesz le-
húzható zárólapján páncélos katona figura fekszik. 

A győri asztalos és puskaagyműves céh ládája talpazatos, háromtengelyes ki-
alakításával és a mesterség emblémáit ábrázoló díszítésével a Közép-Európában 
másutt is előforduló típust követi.5 E típus Győrben korábban is ismert volt; 
ilyen felépítésű a mészáros céh6 1640-ben és a későbbiek folyamán — többek 
között — a sütő céh7 1699-ben készült ládája is. 

Az oszlopokkal, angyalfejekkel, fülkagyló ornamentummal díszített győri 
asztalos és puskaagyműves céh ládájának stílusa nem áll egyedül a XVII. szá-
zadi magyarországi emlékanyagban. Az oszlopok különböző rendjei e korszak-

5 Hasonló ládákat többek között csehszlovákiai gyűjteményekben is találunk pl.: 
A. Novotny: Prazske cechovi truhlice a korouhve, Praha, 1948,: 4., 1'2., 15., 20., ábra. 

6 Céhláda; Győr, Xántus János Múzeum, Itsz: 56, 19. 1. 
7 Céhláda; Győr, Xántus János Múzeum; ltsz: 65. 8. 1. 
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ban Európában — így nálunk is — annvire elterjedtek, hogy erről bővebben 
szólni nem érdemes. Több figyelmet érdemel a ládánkon hatszor is előforduló 
angyalfej motívuma. E díszítő elemet természetesen más országokban is alkal-
mazták, azonban Magyarországon gyakrabban, mint máshol, ezért ebben helyi 
jellegzetességet ismerhetünk fel.8 Kialakítása egységében az elsősorban Felső-
Magyarországon elterjedt „fülkagyló stílussal tar t rokonságot. E kör közelebbi 
emlékeit találjuk meg a század második felében készült epitáfiumok között; 
hasonló motívumokkal díszített a szepesváraljai plébániatemplom padozata és 
a Nagytétényi Kastélymúzeum 1692-es évszámot viselő hunfalvi kelengyeládá-
ja is.9 

A Buda és Bécs közötti országút mentén épült Győr város a hódoltsági és a 
szabad területek határán kialakult végvár-rendszer fontos láncszeme volt. 
A városban működő népes céhszervezetek arról tanúskodnak, hogy a XVII. 
század folyamán Győr fontos stratégiai szerepe mellett békés mesterségeket 
folytató lakosságnak is szállást tudott biztosítani. 

Az asztalosok működéséről az első adatok a XVI. század elejéről maradtak 
fenn: néhány mester nevét a káptalani számadáskönyvek őrizték meg.10  

A XVII. századra vonatkozó levéltári anyag már bőségesebb; segítségével meg-
ismerkedhetünk a céh legfontosabb eseményeivel. 

A győri asztalosok 1622-ben „mesterségük sérthetetlenségéről akartak gon-
doskodni", ezért a káptalan hozzájárulásával a pozsonyi asztalos céh 1534-es 
kiváltságleveléről hiteles másolatot kértek, amelyet a káptalan 1628-ban kibő-
vített és megerősített.11 Ez évben kezdték vezetni a győri céh mesterkönyvét, 
amelyben a mesterek nevét, a tanulók szegődtetését és szabadítását jegyezték 
fel.12 Az 1647-es tűzvészkor elégett okmányokat 1648-ban változatlan szöveggel 
ismételten írásba foglalták és a „győri főerőd ezredeséhez" nyúj tot ták be hite-
lesítésre. Mansfeld Fülöp gróf ugyan megerősítette az iratot, de fenntartotta 
maga, s utódai számára a céhszabályok változtatásának és visszavonásának 
jogát.13 A hatvanas évek elején kiéleződhettek az ellentétek a mester és a legé-
nyek között, ezért a céh 1663-ban, a vitás ügyek elintézéséhez 17 cikkelves ok-
iratot adott ki.14 1676-ban a céh elöljárói — talán a város és a céh közti egyenet-
lenségek miatt — a birtokukban levő négy oklevelet megerősítés véegtt a ki-
rályhoz terjesztették fel, s mind a négy okmányt átmásolva, hitelesítve, meg-
erősítve kapták vissza.15 Az 1674-től fennmaradt legénykönyv nagyarányú kül-
földi vándorlegény forgalomról tesz tanúságot.16 

8 Az angyalfej mot ívum helyi vonatkozásai részletesebben: Batári F: Késő reneszánsz 
magyar ládák a Bútorosztály újabb szerzeményei között . Iparművészeti Múzeum Évköny-
ve I X . 1966. 

9 Ba tár i Ferenc: Európai bútorok a XV—XVII . században, I I . kiad. Bp. 1973. Ka t . 
sz: 67, 73. ábra. 

10 Dr. Bedy Vince: Adalékok a győri ipar történetéhez. Győri Szemle, X I I . 3. (1943). 
11 1676-os hitelesített másolata a Budapesti Egyetemi Könyvtár Kézirat tárában; 

Céhlevelek IV. 4. 225. 
12 Meister Buch, XVII—XVII I . századi német nyelvű gótbetűs, kéziratos bejegyzések-

kel; kronologikus sorrendben a könyv 5 —14. oldalán a bekebelezett mesterek névsora: 
a 229-231 . , 234 —253. oldalakon a felszabadítások; a 275 —326., 332 —339. oldalakon 
a szegődtetések befejezése. Győr, Xán tus János Múzeum; ltsz: 54. 1. 5. 

13 L. 11. sz. jegyz. 
14 Oklevél, német nyelvű; Győr, X á n t u s János Múzeum; ltsz: 54. 1. 9. 
15 Budapesti Egyetemi Könyvtár Kézirat tárában; Céhlevelek IV. 4. 225. 
16 Batár i Ferenc: Asztalos legények Győrött a X V I I . században, Arrabona 1967. 9. 
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A céhek így fokozott mértékben az asztalosok — nagy gondot fordítottak 
szervezetüket szimbolizáló céhládájuk kialakítására. A legügyesebb, legbefolyá-
sosabb mestert bízták meg a láda elkészítésével. Inkább ügyessége, semmint 
befolyása miatt kaphat ta a céhláda-készítés megtisztelő feladatát a nemrég 
befogadott, fiatal Henn János győri asztalos mester.17 

Henn János családi eredetét homály fedi, azonban a kor szokásait ismerve 
feltételezhetjük, hogy az 1622-es oklevélben18 említett Hän Máté asztalos mes-
ter az „alsó-magyarországi Győr, királyi főerődben szolgáló katonai ezred" tag-
jának leszármazottja volt. Henn Jánosnak19 édesapja halála után Hildebrandt 
János győri asztalos mester lett a nevelőapja, aki 1650 pünkösd hétfőjén a gye-
reket három évre inasnak szegődtette. Henn Jánosnak a céh elöljárói elé felve-
zetett kezesei Kemmel András asztalos- és Börner Márton puskaagyműves mes-
terek voltak.20 Henn János — feltehetőleg nevelőapja halála miatt — később 
Rápolt János győri asztalos mester műhelyébe szegődött, aki a fiatal legényt 
1653. június 29-én szabadította fel.21 Henn Jánost a kötelező vándorévek és a 
mesterremek benyújtása és elfogadása után 1658-ban írták be a győri asztalos 
és puskaagyműves céh mesterkönyvébe.22 1659-ben készítette a céhládát, s az 
1663-as évben már a céh elöljárói között foglalt helyet.23 1664-ben mostoha test 
vérét, Hildebrandt Baltazárt négy évre inasnak szegődtette, majd 1668-ban fel-
szabadította.24 1669. október 29-én leányát, Máriát keresztelték.25 Utolsó ada-
tunk 1671. október 26-i keletű, amikoris Bages Mártont inasnak szegődtette.26 

Henn mester céhládáját díszítő faragott és vésett csontlemezek a korban ké-
szült fegyveragy díszítésekkel tar tanak rokonságot. A két vésett csontlemezen 
található AS betűjelben - mivel a céhtagok között csak egy mesternek kezdő-
dik a neve e két betűvel27 — Scholtz Ábrahám monogramját ismerhetjük fel. 
Scholtz Ábrahám nevével, akinek működéséről 1651 — 64 között vannak ada-
taink,28 a láda fedelére rótt céhvezetőségi tagok sorában is találkozunk. 

A győri asztalos és puskaagyműves céh ládája, nemcsak a győri múzeum 
gyűjteményének, hanem a XVII. századi magyar bútorművesség egészének is 
figyelemre méltó alkotása. 

A láda kora önmagában is indokolttá teszi, hogy kiváló emlékünket megkü-
lönböztetett figyelemmel tanulmányozzuk. A mai határainkon belül törté-
nelmi adottságaink miatt — XVIII. századnál korábbi, helyben készült búto-
runk szinte alig van. A győri asztalos és puskaagyműves céh ládája készítési 
helyhez köthető, datált, sőt készítője nevével is jelzett, s mint ilyen egyedül áll 
a jelenleg ismert emlékanyagban. 

17 Meister Buch i. v. bejegyzése. 
18 L. l t . sz. jegyz. 
19 A levéltári anyagban előforduló további névvariánsok: Haen, Hein, Hen, Hőn. 
20 Meister Buch i. v. bejegyzése: „Anno 1650/ An Pfingstmontag ist Hansz Haen als 

Lehrjung, seines Stieff Vaters als Vnseres Mitmaister, Hansz Hildebrandt auff Drey 
Jahr Lang Das Dischler Handtwerck Zue lernen auffgedingett worden. Vnnd seind seine 
bürgen gewesen Andreas Kemmel Vnnd Martin Berner bejde mitmaister, jedoch ist oben 
gemelter Hansz Hildebrandt in gemelter auffdingung Oberbürg." 

21 Meister Buch i. v. bejegyzése. 
22 Meister Buch i. v. bejegyzése. 
23 A 14. sz. jegyzetben megjelölt oklevélben szerepel a céh elöljárói között . 
24 Meister Buch I. v. bejegyzése. 
25 Győr-Belváros Plébánia Hivatal, Kereszteltek anyakönyve I. 
20 Meister Buch i. v. bejegyzése. 
27 Meister Buch i. v. bejegyzése. 
28 Meister Buch i. v. bejegyzése. 
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A korszak általános stílusformái mellett a láda magán viseli a helyi stílus 
jegyeit is. 

Nemes arányai, architektonikus tagolása, különleges funkcióját kifejező dísze 
harmonikus egységet alkot. A sötétre érett diófa és a világos csontlemezek ellen-
téte, amelyet a plasztikus homlokzati tagolás fény—árnyék játéka is fokoz, a 
céhláda ünnepélyes megjelenését hangsúlyozza. 

E kis remekművű céhládához hasonló kiváló asztalosmunka nagyobb gyűjte-
ményeknek is megbecsült ritka emléke. 
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KELÉNYI GYÖRGY: 

a g ö d ö l l ő i g r a s s a l k o v i c h - k a s t e l y 
i n t e r i e u r - t e r v e i 

A magyar barokk építészet — s azon belül a kastélyépítészet — egyik legje-
lentősebb emléke a gödöllői volt Grassalkovich-kastély. Jelentőségét az a tény 
is növeli, hogy a XVIII. század közepétől fogva egy sor kastély közvetve vagy 
közvetlenül hatása alatt épült meg. Központi, stílus-meghatározó szerepét fel-
ismerve a korábbi szakirodalom „Grassalkovich-stílus" néven új, önálló megje-
lölést igyekezett meghonosítani azoknak a jelenségeknek a megnevezésére, me-
lyek Gödöllőn jelentkeztek először. A gödöllői és az azzal összefüggő nagytété-
nyi, gácsi, péceli, gernyeszegi kastélyok ugyanis, mind a külföldi mind a korábbi 
magyar kastélyépítészethez képest világosan felismerhető, elkülönülő, egyedi 
sajátságokat vonultatnak fel. 

Mégis, a gödöllői kastély nagy jelentősége ellenére a kutató egy sereg megol-
datlan kérdéssel találja szemben magát. Építésze nem ismert, személyéről csak 
feltételezések születtek. Az épületről egyetlen eredeti terv sem maradt ránk. 
De nemcsak a tervező személye és a tervrajzok hiánya okoz nehézséget: a kas-
tély építéstörténetéhez alig rendelkezünk írott adattal, eredeti forrással. 

Az elmondottak alapján különösen értékes számunkra az a három tervrajz, 
mely nemrég került az OMF Építészeti Múzeumának gyűjteményébe.1 A három 
színezett tusrajz a gödöllői kastély dísztermének három oldalát, illetve belső 
architektúráját ábrázolja. (77 — 80. kép) Hátlapjukon feliratot és dátumot ol-
vashatunk (Sali zu Gödölle vor Ihro Excell. gráf von grassalkovicsAo 758), mes-
terjegyet azonban nem. 

A díszterem interieur-je — néhány kevésbé feltűnő ornamentum kivételé-
vel — máig azt a formát mutatja, melyet a rajzok rögzítenek, így azokat ter-
veknek vagy felvételezésnek kell tartanunk és nem megvalósulatlanul maradt 
elképzeléseknek. A lapok sarkán ,,K.K. Josephs Polytechnicum in Ofen" felira-
tú bélyegző olvasható. A József Ipartanodát 1856-ban minősítették polytech-
nikummá s 1872-ig szerepelt e néven,2 a rajzokat azonban ezen időhatárnál 
korábbinak datáljuk. Emellett szól a rajztechnika, a merített papíros használata 
és a XVIII. századi papírokon gyakran szereplő vízjel3 is. A rajzok kicsit merev, 
keresetten precíz előadásmódja mindenképpen másolói munkát sejtet, de a 
fent említett okok miatt e másolatok a XVIII. század végénél, XIX. század leg-
elejénél nem készülhettek későbbi időpontban. 

Az egyik tervrajzon a díszterem keleti, erkély felőli falának ábrázolását lát-
juk. A fal mezőkre oszlik s beosztásában a középső, erkélyre vezető ajtóval azo-

1 Leltári szám: 72 020 38, —39 és —40. 
2 Kotsis Iván : A 100 éves műegyetem, „Budapes t" 1947. 166-170. o. 
3 „C&I Hon ig" szerepel a vízjelen. 
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77. Gödöllő, Grqssalkovieh-kastély. A díszterem kerti oldalának terve 

nos sávot alkot a két ablak. Az ablakokkal, ajtóval tagolt felületek között egy-
egy tükörrel kitöltött mező látható. A tagolás teljesen a francia rokokó elméle-
tet és gyakorlatot követi, az üvegezett és tükrös felületek egyenletes, teret tágí-
tó ritmusával. Ezt az elrendezést J. F. Blondel 1737-ben megjelent, gazdagon 
illusztrált elméleti műve („De la distribution des maisons de plaisanee...") fogal-
mazta meg, illetve népszerűsítette. Az egyik rézmetszetes ábrázoláson4 egy 
ebédlőterem mezőosztása a gödöllőivel azonos: a középső, egész mezőt kitöltő 
erkélyajtót kétoldalt tükörrel borított falszakasz, majd az ajtóval azonos súlyt 
és kialakítást mutató ablaknyílás kíséri. Bár a gödöllői terven az egyes formák, 
ornamentumok eltérnek Blondel formavilágától, mégis úgy látjuk, a Blondel 
által megfogalmazott háromnyílásos ritmus továbbélésével állunk szemben. 
Az egyszerű, de hatásos beosztás a XVIII . században nagy népszerűségnek 
örvendett és a sémát az egyes dekorátorok ízlésük, vérmérsékletük szerint töl-
tötték meg ornamentumokkal. A gödöllői díszterem közvetlen mintaképét a 
motívum elterjedtsége miatt tehát nehéz megállapítani. 

A második lap az előzővel szemben lévő, bejárati oldalt mutatja. Középten-
gelyében magas ajtó nyílik s egy-egy szélesebb falmező közbeiktatásával a 
terem lekerekített sarkában falfülkék alkotnak egész mezőt kitöltő sávot. Az 

4 Kurth, Wilhelm, Die R a u m k u s t im Kupferstich des 17. und 18. Jahrhunder ts . 
Stuttgart , 1923. 174. ábra. 
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78. Gödöllő, Grassalkovich-kastély. A díszterem bejárati oldalának terve 

ajtónyílás keretezését sajátos módon oldotta meg a tervező. Az egész falmagas-
ságnál kisebb nyílásokat úgy tette a mezőket betöltő motívummá, hogy keretei-
ket kétoldalt a nyílászáradékon túlfuttatva a párkányig vitte fel. Ilyen módon 
keretezte a terem többi nyílását is. Az ajtó és a sarokfülkék közötti falfelülete-
ket szélesebb falsávok töltik ki, melyeket karcsú lizénák szegélyeznek. A falsá-
vokat nagyobb, négyszögletes mezők s azok felett kisebb, a lantablakokra emlé-
keztető mezők foglalják el. E mezőket a terveken a megvalósult állapottal 
ellentétben gazdag, növényi indákból összefűzött ornamentumok díszítik. 
A terveken máshol is kevesebb az üresen maradt felület a mai állapothoz képest, 
a falat jobban kitölti a dekoráció. A beosztás, a mezők, a keretelő motívumok és 
a formákat körülfogó-szegélvező indadísz azonban teljesen megegyező a terv-
rajzokon és a terembelsőben. A sarokfülkék eredeti szerepüket mutatják. Magas 
talapzaton álló allegorikus figuráknak adnak helyet. A szobrok vázlatos rajza 
ellenére is megállapíthatjuk, hogy a jelenlegi sima, üres felületű fülkékkel szem-
ben gazdag, dekoratív, reprezentatív belsőtér részei voltak. 

A harmadik tervrajzon a díszterein északi falának képét látjuk. E falfelületet 
egy ajtó és egy ablak bont ja meg. A tagolás elve megegyezik a többi terven 
megfigyelt elvekkel és a motívumok is azonosak. A megvalósult belső architek-
túra itt is csak annyiban tér el a tervezettől, hogy annak gazdagabb mezőkitöl-
tő ornamentumaival szemben több az üresen, díszítés nélkül maradt felület. 
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79. Gödöllő, Grassalkovich-kastély. A díszterem részlete 1945 előtt (Foto: Rados Jenő) 
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80. Gödöllő, Grassalkovich-kastély. Intérieur-terv 

Mindhárom terven tükörboltozatot jelzett a tervező, de a párkány felett üre-
sen hagyta a felületet. Ezzel szemben ma a párkányok nem képezik a terem me-
rev lezárását, hanem a rokokó belsőterek szokásos kialakítását követve az átme-
netet — a határokat elmosva két sorban kartusos, indás ornamentika teremti 
meg. A most ismertetett tervrajzok fontosságát nem kell külön hangsúlyozni. 
Eredeti, magyar barokk belsőtér-terveket eddig alig ismertünk. Fontos annak a 
ténynek rajzi rögzítése is, hogy az átalakítások nem vettek el e téren — sem-
mit a barokk koncepcióból. Az eddigi kutatás már kimutatta, hogy a kastély 
1867-es átalakítása, díszítése során a tervező5 nem változtatott a díszterem bel-
ső díszén, de ismerve a korszak több tervezőjének stílusérzékét, a hasonló meg-
bízásokban az eredetivel a felismerhetetlenségig megegyező kiegészítéseit, bőví-
téseit, ebben nem lehettünk eddig biztosak. 

A másik fontos adat, melyet a tervrajzok megőriztek, a tervkészítés 1758-as 
dátuma. Mindhárom lapon azonos évszám szerepel, ami a másolói tévedést 
kevéssé valószínűsíti, különösen ha tekintetbe vesszük, hogy a feliratok viszont 
nem teljesen egyezőek. Az 1758-as évszám azt bizonyítja, hogy a kastély építés-
történetének második periódusát sokkal rövidebbnek kell elképzelnünk, mint 
eddig véltük. Ismeretes, hogy a gödöllői kastély több átépítés, bővítés után 
nyerte el mai alakját. Még a XVIII. század folyamán is bővítették az eredeti 
épületet.6 Az 1744 — 47 között felépült kastély nagyszabású kiépítésére azuralko-

5 A szakirodalom szerint Ybl Miklós volt az átalakítás tervezője, a Vasárnapi Újság, 
1867. augusztus 11-i száma viszont Kirschner (Ferdinand) udvari építészt nevezi meg — 
Ybl említése nélkiil — az építkezés vezetőjének. 

6 Dümmerling Ödön: A gödöllői kastély „Művészettörténeti Értesí tő", 1958. 1. sz. 
9 - 3 1 . o. 
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dópár, Mária Terézia és Lotharingiai Ferenc 1751-es látogatása, illetve további 
látogatásának reménye adot t indítékot. Grassalkovich Antal ekkorra már az 
ország egyik legtekintélyesebb, legvagyonosabb főurának számított . Egymás 
után nyerte el a magas hivatalokat: 1748-ben az udvari kamara elnökévé nevez-
ték ki, ma jd 1751-ben koronaőr lett. A hivatali ranglétrán elért előrehaladást 
rangjához, tekintélyéhez méltó építészeti környezet kialakításával igyekezett 
hangsúlyozni. A gödöllői rezidencia kiépítését az 1749 utáni években két ténye-
ző segítette elő. Az egyik a budai királyi palota építésének megindulása, a kama-
ra felügyelete alatt. Hosszú időre a közvélemény középpontjába került az épít-
kezés. Főuraink reménykedtek a királyi udvar Budára helyezésében és ez eset-
ben Gödöllő központi helyzete is megnőtt volna. Grassalkovich a kamara élén 
hatékony építészeti szervezetet is i rányított és a neves építészek, szakképzett 
mesteremberek saját építkezésén is alkalmazhatók voltak, aminthogy a királyi 
rezidencia számára dolgozó téglaégetőt is igénybe vette. A másik tényező 
az volt, hogy Grassalkovichnak csak 1749-ben sikerült az egész gödöllői uradal-
mat megszereznie, addig fokozatosan vásárolta meg az egyes birtoktesteket. 

E megfontolások mellett szól még a korszak társadalmi életének krónikása, 
Khevenhüller-Metsch herceg is. Naplóbejegyzése szerint a már 1751-ben is pom-
pás megjelenésű kastély és kert 1764-ig ú jabb átalakítást nyert." 

Úgy gondoljuk, az átépítés terve nem sokkal 1751 után készült és a díszte-
rem dekorációjának 1758-as évszáma az építészeti tervezés befejező dátuma. 
Ezután a kivitelezési munkák és a kert kialakítása lehetett hát ra . A gödöllői 
kastély építéstörténetének az a dilemmája, melyet az 1782-es és 1797-es kert ter-
vek vázlatos, saroktornyos kastélyábrázolása okoz, vizsgált szempontunkat nem 
befolyásolja. A díszterem dekorációja ugyanis a saroktornyok elfalazása nélkül, 
egy korábbi korszakban is megtörténhetet t . Ha viszont elfogadjuk, hogy az emlí-
t e t t kertterveken a kastélynak, mint a ker t terv szempontjából másodlagos 
építménynek egy régebbi külsejét ábrázolták, úgy az évszám az ú j sarokriza-
litok kialakításának időpontját is megadja. 

A tervrajzok egy fontos kérdésben nem adnak felvilágosítást. Továbbra sem 
ismerjük a tervező építészt, akinek a kastély bővítését köszönhetjük. Csak álta-
lános megfontolások és stíluskritikai összetevések alapján, vagyis eredeti forrás 
nélkül gondolhatunk egyelőre az építész személyére. 

Az első meggondolás arra figyelmeztet, hogy az udvari hivatal élén álló, kas-
télyát reprezentatív-propagandisztikus célból bővítő Grassalkovich csak jóne-
vű, nagytudású építészt bízhatot t meg tervezéssel. Helybeli, vagyis pesti céhbeli 
építész megbízása egyáltalában nem látszik valószínűnek. E kor építési gyakor-
latában egyébként is ált-alános volt, hogy az építtető a terveket külföldről 
— főleg Bécsből —, ismertebb építésztől, esetleg egyidőben több mestertől ren-

delte meg és csak a kivitelezést bízta helyi vállalkozóra. 
Második megfontolásunk szerint valószínűnek látszik, hogy a gödöllői épít-

kezést nagyban befolyásolták a budai királyi palota munkálatai . A művészi 
mintaképül-választáson túl közvetlen mester-kapcsolat is elképzelhető. A budai 
palota terveit J . N. Jadot készítette és 1753-ig e tervek szerint folyt az építke-
zés. Ez évben azonban Jadot az udvari intrikák hatására megvált udvari építé-
szeti hivatalától és elhagyta Bécset. A Hofbauamt élén Nicolaus Paccassi vál-
t o t t a fel, akinek terveit á tadta . Ezt úgy értelmezhetjük, hogy Jadot feladatait, 
munkáit Paccassi folytatta. í g y történt ez Buda esetében is. Grassalkovich is 

7 Aus der Zeit Maria Theresias, 1764 — 67. Wien, 1917. 57. o. 
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Paccassival készíttethette gödöllői rezidenciája bővítési terveit, mivel 1758-ban 
már évek óta ő volt az udvari elsőépítész. 

Szóba jöhetett még Franz Anton Hillebrandt is, aki 1757-ben lett a magyar 
udvari kamara elsőépítésze, így Grassalkocich beosztottja. Hillebrandt azonban 
csak 1765-ben került közvetlen kapcsolatba a budai építkezésekkel, de a 60-as 
évek végéig — más építkezéseken is — Paccassi terveinek végrehajtójaként, a 
munkálatok ellenőrzőjeként szerepelt. Ezek figyelembevételével az 50-es évek-
ben építkező Grassalkovich számára az elismertebb, rangosabb és így céljainak 
jobban megfelelő építész mindenképpen Paccassi lehetett. 

E meggondolásokat a kor építési szervezetének, az építtetők szemléletének 
figyelembevételével tet tük. Tekintsük meg, mit mond a stíluskritikai vizsgálat, 
a tervekben tükröződő művészi felfogás. 

A gödöllői díszterem interieur-je végső soron francia mintaképekre megy visz-
sza, amennyiben a Régence teremtette meg a faltagolásnak, faldíszítésnek itt 
látható elemeit, elveit. De megfigyelhetők azok a változások, fejlődések is, 
melyek a század első évtizede óta végbementek — jórészt a francia művészeten 
kívüleső területen. A francia rokokó ornamentika a metszetkiadványok hiánya 
miatt a régensség éveiben csak kevéssé vált ismertté külföldön. Népszerűsége a 
XVIII. század 30-as éveiben nőtt meg, amikor egymás után adták ki a rokokó 
nagy mestereinek munkáit bemutató köteteket. A francia belsőtérművészet 
ekkor fejti ki nagy hatását a németre, de nemsokára Fran§ois Cuvillies metszet-
kiadásai a délnémet felfogást is manifesztálják. Úgy látjuk, a gödöllői díszterem 
már a lehiggadt, szertelenségektől megszűrt rokokó művészetet állítja elénk, 
némely, a délnémet felfogásból átvett jelenséggel együtt. 

A gödöllői interieur-ökön az első feltűnő sajátság a szimmetrikus elrendezés, 
mely a francia teoretikusok legfőbb követelményei közé tartozott. Ez a szabá-
lyosság, szimmetria jellemző minden falfelület díszítésére. A német rokokó a 
franciával szemben kivételes formagazdgaságot árul el. Elsősorban növényi, 
naturalisztikus elemekből, indákból, füzérekből tevődnek össze az ornamentu-
mok. A gödöllői díszterem oldalfalain is gazdag formaképzésű növényi elemek-
ből álló ornamentika látható. Felismerhető még az is, hogy a tervező mértékle-
tesen, ízléssel alkalmazta eszközeit. 

A most tárgyalt belsőtér önálló, eredeti alkotás. Közvetlen példaképét a mo-
tívumok nagy variálhatósága miatt nehéz megállapítani. A budai palota eredet i 
interieur-jeinek pusztulása a kézenfekvőnek látszó kapcsolat igazolását egyelőre 
lehetetlenné teszi. A másik jelentős alkotás, mellyel a gödöllői díszterem kap-
csolatba hozható, a schönbrunni császári palota. Ott a két „galéria" Paccassi 
tervei alapján készült 1746-ban, és ugyanő alakította át azokat 1762 előtt. 
A stukkókat Albert Bolla stukkátor 1761-ben jelezte. A két mű között nem 
annyira formai rokonság, mint a díszítés felfogásának, szellemének azonossága 
teremt kapcsolatot. Mindkét térben az ornamens függetlenné vált a struktív 
elemektől s önálló, nem a tektonikát hangsúlyozó szerephez jutott . A faltagoló 
elemek maguk is elvesztették súlyukat, az egykori oszlopok és pilaszterek vé-
kony, karcsú, felülettagoló sávokká változtak. Összegezve az elmondottakat: 
a gödöllői kastély dísztermét kvalitásos, a műfaj legjobbjaival felérő alkotásnak 
tar t juk. Terveit — véleményünk szerint — 1758-ban Nicolaus Paccassi udvari 
elsőépítész készítette. 
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VADÁSZI ERZSÉBET: 

„AZ i d ő n e k n e g y r é s z e i " e s z t e r h á z á n 

Nemcsak képzőművészeti alkotásokon, hanem az építészettel ugyancsak 
szoros kapcsolatban álló iparművészeti tárgyakon is gyakran találkozunk 
szimbolikus hónap, illetve évszak ábrázolással a XVII I . században. Talán 
ebben a korszakban legnehezebb ba t á r t vonni képzőművészet és iparművészet 
közé, hiszen a napjainkig pusztán díszítő szoborként ismert műnek is lehet 
funkciója, amely az iparművészeti t á rgyak egyik fő ismérve és fordí tva: egy-egy 
kvabtásos falikar is lehet a bronzművesség remeke. A képzőművészeti és ipar-
művészeti tá rgyak együttese pedig éppen a rokokó korszakában kötődik leg-
intenzívebben az építészethez, illetve a belsőépítészethez, hiszen ez időben 
jönnek létre a legszebb tervezett intérieur-ök, az úgynevezett ,,ensemble"-ok, 
amelyekben tuda tosan alakí t ják ki a padló, a falfelület, a mennyezet, a bútor, 
a kárpit , a függöny, a világító alkalmatosságok legcsodálatosabb összhangját. 
Az erre való törekvés Franciaországban a lapjában véve már a Napkirály 
palotá jában megkezdődik, raf inál tabbá, kif inomultabbá azonban utódai, 
XV. és XVI. Lajos uralkodása idején válik. 

Versailles pé ldájára egész Közép-Európában ekkor épülnek a legragyogóbb 
kastélyintérieur-ök Potsdamban, Nimphenburgban, Würzburgban, Schön-
brunnban és Eszterházán. 

XVII I . századi kastélyépítészetünk legnagyobb alkotását Melchior Hefele 
művét nem véletlenül nevezi Magyar Verszáliának, Magyarország paradicsomá-
nak a Magyar Hírmondó ismeretlen tudósítója,1 hiszen az egykori utazó, Zorn 
de Bulach báró is megjegyezte: ,,Ide minden r i tkaságot Párizsból hozatnak",2 

s ami Eszterházán vagy esetleg Bécsben készült is, magán viseli a versailles-i 
eszménykép hatásá t . 

Eszterháza épí t te tő jé t , Esterházy Miklóst joggal nevezték Fényesnek és 
Pompakedvelőnek a kortársak, hiszen fényűző, szinte pazarló életmódjáról 
éppen Goethe t á j ékoz ta t bennünket a Dichtung und Wahrhei tben 

Pompakedvelő vágyai t bátyja , Pá l Antal halála u tán éppen „Eszterháza 
megteremtésével" vá l tha t t a valóra. A kastély belső kiképzése már a korabeli 
szemlélőben, Vályi Andrásban is azt az érzést vá l to t t a ki, hogy az méltó, sőt 
felülmúlja a „vá r külső igen jeles fo rmá já t " 3 

Rövid t anu lmányunkban nem áll módunkban a kastély drágaságokkal tele-
tömöt t százbuszonhat termét rekonstruálni, csupán az első emeleti nagy-

1 Vályi András: Magyarország leírása. Eszterháza. Pozsony, 1796. 
1 Közli Kont Ignáe: Az eszterházi vigasságok egy francia tanúja címmel. Századok, 

1910. 
3 Vályi András i. m. 
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teremnek vagy ebédlőnek, a négy évszakot megjelenítő fülkeszobrunk szín-
helyének bemutatására vállalkozhatunk. 

A berakott művű padlóburkoló lapokat, ajtó és ablaktokokat egy 1766-os 
számadás szerint Haunold József bécsi asztalosmester készíti, aki részletes költ-
ségvetési tervében még azt is kiköti, hogy a munkálatok végzéséhez Eszter-
házán megfelelő helyiségeket bocsássanak rendelkezésére, fedezzék útiköltsé-
gét, segédei pedig ingyenes ellátásban részesüljenek.4 Mindezeket valószínűleg 
meg is kapta, 13 566 forintjával együtt , hiszen az Országos Levéltárban meg-
találtuk az asztalos házának alaprajzát, amelyből kiderül, hogy a tizenegy 
helyiség nagy része nem annyira lakóhely, inkább munkaszoba, illetve műhely 
voít.5 

Valószínűleg a Nagyterem falának belső faburkolatát is ez a műhely 
végezte, s a díszítést is ők „fut ta t ták körül az ívelt ablakokon, az ajtókeretek 
párkányán". Ugyancsak e végszámadásból tudjuk, hogy Haunold és segédei 
készítették a díszes bélelt téli aj tókat és külső zsalugátereket is. 

A festés és aranyozás Corvetta műve volt. Ezzel az aranyozó mesterrel 
a herceg elégedett lehetett, mert egy később kelt akta szerint özvegyének nagy 
életjáradékot biztosított.8 

E szoba aranyozott füzérekkel, virágokkal, dárdákkal, zászlókkal ékesített 
stukkódíszeit Johan Michael Reiff tervezte és kivitelezte,7 aki ezért a munká-
jáért 3 100 Ft-ot kapott. Ez idő tá j t Reiff többféle munkát vállal Eszterházán, 
ő készíti a homlokzati rész figurális díszeinek egy részét; a főpárkányt, ahová 
az óra kerül, egy szobrot három gyerekkel, valamint egy nagv pajzsot, utóbbi 
az Esterházy címerpajzs lehet, amely ma is helyén van. Ezért és egyéb munkái-
ért 318 Ft-ot vett fel 1766. július Í4-én.8 

Hárich János, Esterházy Pál egykori levéltárosa állítja, hogy e terem freskóit 
Milldorfer festette. Milldorfer az 1766. augusztus 11-i szerződés értelmében 
a földszinti Sala Terrénát díszíti: „magas tetszésnek megfelelően" a mennyezetre 
gyermek- és virágmotívumokat fest. Munkájáért 100 Ft-ot és teljes ellátást kap 
előlegül. Egész munkadíj CLZCLSCI 500 Ft.® 

A díszterem Mars Isten hadiszekerén című mennyezetfreskója inkább Köpp 
műve lehet, aki különben ugyané terem négy nagyméretű olajképét: Az Európa 
elrablását, A Mars és Vénuszt, A Fürdőző Vénuszt és A Felhőkből alászálló 
Vénuszt festette (81. kép). E négy kép egykori faragott és aranyozott hársfa 
rámáját négy díszes, patás lábú rokokó konzolasztalát s e négy asztal, illetve 
a kandalló felé kerülő gazdagon faragott tükörkeretét nem Haunold, hanem 
írásos dokumentumok szerint a szintén bécsi származású Georg Stollenberger 
készítette „kiváló minőségű fából".10 Az üvegeket, illetve tükröket Leopold 
Volf műhelyéből, Bécsből szállították Eszterházára.11 

A Langwieder tervezte márvány kandallóktól jobbra-balra állt mindkét 
oldalon, belesimulva a fehérre festett aranyos virágos cirádás lambériába az 
a négy szintén fehér-arany kanapé, amelynek tetején ugyanaz a napernyőt 

4 OL. Es t . es. lt. Fase. 798. P. 125 -126 . 
5 OL. Es t . es. lt. TKGY. ST. 16. X X X X . 1345. 
6 OL. Es t . es. lt. Acta Dom. Fase. 1151. P . 150. 
' O L . Est . es. lt. Fase. 798. P. 108 -109 . 
8 OL. Es t . es. lt. Fase. 798. 
' O L . Es t . es. lt. Fase. 798. P. 104 -105 . 

10 OL. Est . es. l t . Fase. 798. P. 106-107 . 
11 OL. Es t . es. lt. Fase. 798. P. 114-115 . 
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81. Fertőd, Esterházy-kastély. A díszterem mennyezetfreskója 

tartó kínai figura ült, mint amelyik kint a parkban levő Bagatell vagy kínai 
teaház tetején trónolt a kor chinoiserie ízlésének megfelelően. A két páros 
kanapéhoz hasonlóan a kanapék melletti szintén páros karosszékek (8 db) és 
támla nélküli székek is azonos kialakításúak voltak, s Esterházy Fengler Antal 
bécsi műhelyéből vásárolta azokat 16 dukátért. Az arannyal átszőtt vörös 
selyem damaszt bútorhuzatok mintájával megegyeztek az ugyancsak bécsi 
kárpitos Fladerer tervezte függönyök is12 (82. kép). 

S hogy nem kitalálás Zorn de Bulach állítása: ,,il fait venir tout les raretés 
de Paris", arról Johann Bernoulli Eszterházáról szóló útleírása is meggyőz 
bennünket, aki kiemeli, hogy az ebédlőben a konzolasztalokon díszelgő két 
lábnyi magas kalcedon vázák és urnák Madame Pompadour hagyatékából 
kerültek e palotába, Fényes Miklós 1050 körmöci aranyért vásárolta azokat 
a párizsi árverésen.13 

Az eszterházai kastély „Parádéstermének" négy sarkában — bár erősen fel-
újí tott állapotban — ma is megtaláljuk a négy évszakot szimbolizáló fülke-
szobrot. Mind a négy figura hengeres, vályatolt, már korai klasszicizáló girlan-
dokkal ékes vörös márvány talapzaton ül. A szobrok fertőrákosi homokkőből 
készültek, gazdagon laparanyozottak. A tavaszt megjelenítő nőalak jobb térdén 

12 Harich János: Eszterháza. OSZK. Kézirattár. (1944) 
13 Johann Bernoullis Sammlung kurzer Reisebeschreibungen und anderer zur Schweite-

rung der Laender und Menschenkenntniss dienender Nachrichten. 1783. Berlin, Lipcse. 
Band 9. P. 2 5 0 - 2 9 8 . 
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82. Fertőd, Esterházy-kastély. A díszterem részlete. (1945 előtt) 

virágokba hajló bőségszarut tart két karjával, mellén és fején szintén virág-
koszorú (83. kép). Hasonló pózban ül a nyár képviselője kalapban, búza-
koszorúval (84. kép). A harmadik nőalak lábát keresztbe téve hordón ül, 
baljában ta r t ja a szőlőfürtös bőségszarut, jobbjában a kelyhet, mellén indás 
szőlőfürtök vannak átvetve. Hosszú jégcsapok lógnak a teljesen lepelbe burkolt 
tél bőségszarujából, baljában ennek is kehely található. 

A négy fülkeszobrot a szakirodalom Johann Jacob Schikh művének tart ja . 
Egy 1766. július 14-én kelt feljegyzés szerint „az egyébként ismeretlen akadé-
miai szobrász" Schikh költségvetést nyú j t be kő és gipsz munkákra; „vázákat, 
ablakkereteket, az épület homlokzatára hadiékítményeket és modell szerinti 
ornamentikát tervez. A homlokzat többi ablakának keretdíszét is kidolgozza, 
római és ion oszlopfőket farag, s a főbejárat díszítmónyeit alakítja, a galériára 
hat vázát farag, a lépcsőre gyerekalakok a főbejárat felé egy nagy és gazdag 
ornamentika készül. A fülkékbe több figura és díszítmény jön. A faragások 
munkadíja 2100 Ft.14 E költségvetési tervezet szerinti pénzösszeg Schikhnek 
történő kifizetéséről nincs tudomásunk, ugyanakkor e cédula hátlapján a követ-
kező ceruzával írt jegyzetet találjuk: „Bildhauer iberschlag Ressler 750, 
Mühldorfer 500, Stollenberger 543, Scheenlaub 390 F t , " Ez 2100 F t . körüli 
összeg, s feltételezhető, hogy a Schikhnek szánt pénzösszeget így négy művész, 
illetve mesterember kapta meg, annál is inkább, mert fent megnevezett munkák 
nagy részét stíluskritikai alapon is igazolhatóan főleg Ressler végezte el. 

14 OL. Es t . es. lt. Fase. 798. P. 1 3 5 - 1 3 6 . 
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83. Fertőd, Esterházy-kastély. 84. Fertőd, Eszterházy-kastély. 
Díszterem, az Ősz figurája Díszterem, a Nyár f igurája 

Aggházy Mária a lépcsőkön ülő*, lámpást tartó gyermekalakokat Ressler 
Nepomuki Szent János emlékművén szereplő angyalkáival hozta kapcsolatba, 
s t a r t j a Ressler művének. 15 Őt igazolja egy a Schikhénél egy hónappal későbbi 
számla is, amelyből azt tudjuk meg, hogy az eszterházai kastély újonnan épült 
részeihez megadott terv szerint szobrokat készít Josef Ressler Bürgerlicher 
Bildhauer und Académicer in Wien. Műhelyében négy szobrot farag a fő-
homlokzatra és a lépcsőfeljárathoz négy lámpást tar tó gyermekalakot mintáz, 
hat váza a galériára készül. Munkadíja 750 Ft,16 amelyet az előző számla hátolda-
lán lévő ceruzajegyzet szerint ki is fizettek neki. Ezek a számlák azonban az 
épület külsejének szobrászati kiképzésére vonatkoznak, s az első számlában 
szereplő fülkeszobor meghatározás semmiképpen nem jelentheti a Nagyterem 
fülkeszobrát, hanem inkább az urasági lakrészek előtti kútfiilke figuráinak 
készítési költségeit jelentheti. Vagyis Esterházy elégedetlen lehetett Schikh 
költségvetési tervével és a Schikhnek szánt munkát Resslerre bízta, Resslernek 
fizette. 

15 Aggházy Mária: A barokk szobrászat Magyarországon. Bp. 1958. 
14 OL. Est . es. lt. Fase. 798. 
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85. Fertőd, Esterházy-kastély. A nyugati szárny a díszlépcsővel 
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86. Fertőd, Esterházy-kastély. Északi homlokzat 
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Az 1766 68-ban kizárólag Eszterházán dolgozó Ressler írásos dokumentu-
mok szerint elkészíti az udvari delfines szökőkutat, a tympanonok hadieszközeit 
két oldalon az urasági lakrészek felett,17 s ugyancsak ide az oldalkutakat, az 
első emeleti erkély lámpást tartó gyermekeit és a kerti homlokzat oromzatának 
csúcsában lévő gyermekeket és vázákat, továbbá négy szobrot. Ez utóbbiakat 
egy 1768. április 8-i jegyzék értelmében úgy készíti, hogy azok világító lámpá-
sokat tartsanak. Modellt készít és eggenburgi követ használ18 (85- 86. kép). 

Ezzel csaknem egy időben 1768. június 5-én Stephan Gabriel Steinbock 
kőfaragó mester ,,a kastély újonnan épült nagytermében és hercegi lakosztályá-
ban felállításra kerülő szobrokhoz márvány talapzatokat farag. A munkát tíz 
hét alatt készíti el és megállapodás szerint 1130 Ft-ot kap.19 Ez év augusztus 
8-án a herceg ügyintézője Rahier jelenti, hogy útnak indultak a szekerek a 
szobortalapzatokkal, ezek azonban az úton széttörtek20 és augusztus 12-én 
újat kell rendelniük helyettük."21 

A szobrok talapzatát tehát Steinbock k. Hof-Steimetzmeister készítette el 
kétszer is, aki már dolgozott Eszterházára, ő faragta 63-ban a Sala Terrena 
márványlapjait,22 64-ben a kastélykápolna egyik oltárát és falburkolatát.23 

1768-ban tehát a talapzatokat már készülő szobrokhoz faragták, ez évben 
pedig csak Ressler készít négy szobrot úgy, hogy azok világító lámpást tart-
sanak. Márpedig a díszterem négy sarkában levő fülkeszobor feltevésünk 
szerint világító lámpásokat, úgynevezett girandolokat tartott . (Ilyen egyenlőt-
len karú, ferdén állított aranyozott bronz lámpások egykor kristály csüngőkkel 
ma is találhatók az eszterházai kastély padlásán.) S hogy e szobrok valamit tar-
tottak, erre bizonyítékul szolgálnak a bőségszaruk tányérjain, illetve a fülke-
szobrok hátán lévő mólyen fúr t nyílások, sőt az egyik fülkeszobor tányérjában 
ma is meglévő fém csavarmenet. A szobrok tányérjain nyugvó, azokról lehajló 
bronz girandolok kiemelhetőek voltak, így könnyen elkallódhattak, így veszt-
hette el a szobor eredeti funkcióját, s az évszázadok során azért ismerték csak 
pusztán díszítőszobor jellegét. 

Ebben az értelmezésben a négy fülkeszobor úgynevezett torchere volt, 
tulajdonképpen guéridon dorée-n álló girandol,24 amelynek funkciója a sötét 
sarkok jobb megvilágítása volt az ötször 74 ágú nagy függő csillár és a 12 db 
összesen 36 ágú falikar mellett. S ha figyelembe vesszük, hogy e terem meg-
világításáról a már endített Zorn de Bulach is így ír: ,,Le Salon du haut est 
de la plus grand magnificence. Pour 1' éclairer on se sert de prés 500 bougies" 
— akkor feltételezhetjük, hogy csaknem száz gyertyának még valahol kellett 
égnie, s ezek nagy része vagy talán mind ezekre a torchere-ekre került. Még 
tovább menve: Bernoulli már ugyancsak említett útleírásában a következő 
mondattal írja le e terem megvilágítását: „In der Mitte haengen grosse Kron-
leuchter von Kristal auf 74 Lichter, 12 Armleuchter sind auf 36 Lichter, in der 
vier Ecke stehen die vier Jahreszeiten weiss und gold, in Lebengrosse, auf 

17 OL. Est. es. lt. Fase. 798, illetve 1525. P. 456. Rahier-iratok. 
18 OL. Est . es. lt. Fase. 804. Vegyes iratok, XVI I I . sz.-i számadások. 
19 OL. Est. es. lt. Fase. 798. P. 127—128. 
80 OL. Est. es. lt. Fase. 1526. P. 74. 
81 OL. Est. es. l t . Fase. 1526. P. 84. 
88 OL. Est . es. lt. Fase. 798. 
83 OL. Est. es. It. Fase. 798. 
84 H . Havard: Dictionnaire de 1 Ameublement et de la Decoration. Paris, én. IV. p. 

1373—1377. 
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rosenfarbenen und weiss gesprengten Postamenten m i t g o l d e n e n G e -
h a e n g e n . " Bernoulli tehát 1783-ban egyrészt a világító alkalmatosságok-
hoz sorolja a négy fülkeszobrot, másrészt világosan meg is mondja, hogy azokon 
aranyos csüngők voltak. 

Niemetz Primitivus az első metszetekkel illusztrált önálló Eszterháza leírásá-
ban a Beschreibung des Hochfürstlichen Schlosses Eszterhaz im Königreiche 
Ungarn-ban25 egy évvel később már csak a posztamenseken lévő fülkeszobrok-
ról — ír, s nem említi az aranyozott gyertyatartókat. Tíz évvel később Vályi 
András is csak ennyit ír: ,,E szálának négy szegeleteiben vágynák az időnek 
négy részei rózsaszínű márványból készült tartalékokon." Jellemző azonban, 
hogy mind Niemetz Primitivus, mind Vályi András a világítás kapcsán beszél-
nek e szobrokról. Ezután nem csodálkozhatunk azon, hogy már az 1832-es 
eszterházai inventárium írója sem ismeri e szobrok funkcióját és girandolokhoz 
kötődését.26 

Pedig a torchere a XVIII. századi főúri intérieurművészet elengedhetetlen 
darab ja volt. Versailles-ben a Galerie des Glaces-ban 24 db torchére állott, 
amelyek a nap huszonnégy óráját jelenítették meg. Érdekes, hogy ezek a 
„fáklyák" 1769-ben, tehát egy évvel az eszterházaiak után készültek Gondouin, 
az ú jabb szakirodalom szerint nem kisebb tervező, mint Falconet tervei alap-
ján.27 A 24 torchére-ből négy ma is látható Versailles-ben a Salon d' Appolon-
ban, ezek példájára kell elképzelnünk az eszterházaiakat.28 

Feltűnő a versailles-i, illetve az eszterházai torchérek rokonsága annak elle-
nére, hogy előbbiek aranyozott fából, utóbbiak aranyozott kőből készültek. 
Viszonylag magas posztamenseken állnak, illetve ülnek a lepelbe burkolt nő-
alakok, kar jukban bőségszarukkal, amelyeknek tetején tar t ják a több ágú 
bronz-kristály gyertyatartót . Versailles-ben is, Eszterházán is e világító eszközök 
az idővel (a nap 24 órája, 4 évszak) kapcsolatosak. Versailles-ben a tükörterem-
ben, Eszterházán az ennek megfelelő díszteremben kaptak helyet. Eszterházán 
a díszterem egyben ebédlőterem is volt, érdekes, hogy a párizsi Hotel Crillon 
ebédlőjében is voltak a mieinkhez hasonló fülkeszobrok.29 

Franciaországban a torchére-t a XVII. századtól ismerik, a szó etimológiailag 
pontos meghatározását az 1696-ban kiadott Dictionnaire de l'Academie-ben 
találjuk. E szerint a torchére már előbb is népszerű volt, s XIV. Lajos korában 
csak radikális átalakuláson ment át, illetve gazdagodott, többféle formájú és 
dimenziójú gyertyatartó lett a régen egyszerűbb fáklyából, az úgynevezett 
flambeau-ból. Az első torchére-t Ballin tervezte az Inventaire des meubles de la 
Couronne szerint. Ezek a díszes állványon nyugvó gyertyatartók rendszerint 
aranyozott ezüstből készültek 1689-ig, a Napkirály fényűzés elleni rendele-
téig. 

A Mercure nevű folyóirat Burgundiái Margit báljáról 1700-ban ezt írja: „La 
Cour étoit éclairée ou il y avait des lustres et des girandoles sur des torche-
res . . ." — valamint: „lustre chaque gradin étoient des torcheres magnifiques, 
sur lesquelles il y avaient des girandoles." S ugyancsak a Mercure írja 1708-ban 

25 NN: (Talán Niemetz Primitivus?) Beschreibung des hochfürstlichen Schlosses 
Esterház im Königreiche Ungern. Pozsony. 1784. 

26 OL. Est . es. l t . Fase. 2196. Ingóságok lel tára. Eszterháza 1832. 
27 S. Faniel: Le Dix-huitiéme Siécle Fran^ais. Paris, Hachette 1956. p. 150/E. 
28 G. van der Kemp: Versailles. Les Grands Appartements. Paris. én. 
29 H. Marin: Le Styl Louis XVI . Paris, én. p . 35. Pl. VII . 
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egy versailles-i ünnepségről: ,,Le premier escalier estoit illuminé par un grand 
nombre de girandoles posées sur des grands guéridons, que le nomme torchóre."3 

A versailles-i palota és az Hotel Crillon napja inkra maradt torehére-jei, 
a Mercure-ben leírt torchére-k alapján á l l í that juk, hogy ezek rendkívül el ter jed-
tek voltak Európában, főleg Franciaországban a X V I I —XVIII. században. 

30 H . Havard i. m, 
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GERŐNÉ KRÁMER MÁRTA: 

a d a t o k a n a g y c e n k i v o l t s z é c h e n y i - k a s t e l y 
e p i t e s t ö r t e n e t e h e z 

A nagycenki Széchenyi-kastély (87-88. kép) építéstörténete nyitott kérdés-
ként szerepelt szakirodalmunkban. Bártfai Szabó László: A Széchenyi család tör-
ténete című munkájában,1 Dr. Csatkai Endre: Sopron és környéke műemlékei cí-
műtopográfiakötetében2 írt a kérdésről. Az 1960-ban az Országos Levéltárban 
megindított eredményes kutatásokat (melyeket BadálEde és Jankóvich Miklós 
végeztek), legutóbb Dr. Voit Pál foglalta össze,3 s ezzel közelebb jutottunk 
a kastély történetének megismeréséhez. Legjelentősebb eredményünk az, hogy 
a szakirodalom eddig a kastély épületét tartotta a legkorábbinak, a hozzá-

87. Nagycenk, volt Széchenyi-kastély főhomlokzata, 1973. évi h. u. 

1 Bártfai Szabó László: A Széchenyi család története. Bp. 1913. I I . köt . 163. o. 
2 Dr. Csatkai Endre: Sopron és környéke műemlékei. Akadémiai Kiadó, Bp. 1956 

5 6 3 - 5 6 5 . o. 
3 Dr. Voit Pál: Beszámoló az Országos Műemléki Felügyelőség távla t i kutatási teré-

hez kapcsolódó levéltári munkáról. Magyar Műemlékvédelem, Akadémiai Kiadó Bp. 
1964. 2 5 4 - 2 5 5 o. 
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88. Nagycenk, volt Széchenyi-kastély kerti homlokzata, 1973. évi h. u. 

csatlakozó gazdasági épületeket pedig az 1830 utáni építkezéseknek tulajdoní-
totta. 1789-ből származó térkép bizonyítja, hogy a kastélyegyüttes ekkor 
tömegében már készen állt, s a későbbi századok folyamán ezen alakításokat 
végeztek, de az építészeti koncepción ez nem változtatott. A kérdés azonban 
még most sem tekinthető véglegesen lezártnak. 

A XVI XVII. századi levéltári anyagban több ízben találkozunk Czenk-
Nagyczenk- Kiscenk-en olyan ház eladásra, tulajdonos változásra utaló adatok-
kal, melyek kastélyra, udvarházra is vonatkozhatnak, ezekből azonban nem 
határozható meg egyértelműen, hogy Nagycenknek, Kiscenknek, Cenknek 
melyik épületéről van szó. Feltételezzük, hogy a Cenk-Kiscenkről szóló adatok 
vonatkoznak a jelenlegi Széchenyi-kastély vagy elődjének épületére. 

Mint ismeretes, a Cenk-i birtok eredetileg a Nádasdy családé. Miután gróf 
Nádasdv Ferencet 1671-ben kivégzik és birtokait elkobozzák, több tulajdonosa 
van. Végül Széchenyi György érsek kezébe kerül, ő sem tartotta meg azonban, 
hanem egyik rokonának adta át, akitől az első gróf Széchenyi György megsze-
rezte. 

A legfontosabb levéltári adatok a következők: 1572. márc. 6-án Cenken kelt4 

levél, Nádasdy Ferenc komornyikja Modrovith Bálás írja Lőrinczfalvay Kristóf-
nak: ,, . . . Az haz dolgatt en jo modon viselem, az Kapu föllyt immár megh 
zarufaztam, chiak leczezny kelene, de leczem eg zall synch, Kegyelmed viselien 

4 O. lt. Kam. lt. E 185. Nádasdy es. It-a, Rksz B 1526. poll. 9. fol. 4. 
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gondot rea hog' honnan kelletyk megh lenny. Az Ag' zobatt is el woniattam, 
de wezzowell nem erem, hanem kegyelmed kerien job wezzött a Lefbewl, 
továbbá lecz zegh kellene, Sendellzegh kellene, azokatt Kegyelmed chiak ottfen 
megh wehety es ugian ezen emberektől megh kewldhety kegyelmed, merrt 
mastan ideyen kellene erte lennünk, mygh az zantas elő jew, merrt akkoron 
oztan el kell hannunk az haz épülését . . ." 

1680. aug. 4. Esterházy János írja Asszonyfáról Batthyány Kristófnak:5 

,, . . . Az nemetek peniglen a lovassa es gyalogjainak egy része Czengen szállott 
meg . . . Tegnap hogy az lovakrol le szállottunk, külde Czengröl az óbester 
Furlain uram az Hadakozó Tanács parancsolatiat, melyet csak tegnap hoztak 
kezekhez, parancsoliak neki, hogy az Kastélyt itten demoliálják, addig semmi 
képpen el ne távozzék, a mig azt végre nem viszi, immár bizony nem tudom, 
ma fog e hozza, vagy holnap, de meg tart holnapig is a munka raita, az minemű 
falai vannak, bár inkab Esztergám es Buda falait ronthatnánk, mint ezt . . ." 
1748. május 16. Kiscenk6 Dongó szolgabíró jelentése: ,, . . . Kis-Czenki . . . 
helységben . . . Groff Széchenyi Antal Oberster Uramat ottan maga residen-
tionalis Kastellában personaliter találván . . ." 

1756. szept, 20. Kiscenk.7 Az Eszterházy grófok Tánczos József ellen emelt 
vádjaikban említik a kiscenki residenciát. 

1758-ban kezdődik (B. Szabó szerint)8 a nagycenki major átalakítása Széche-
nyi kastéllyá. „Egyik szárnyában volt a kápolna, a másikban a színház, a 
középső nagyterem lépcsője mellett gyertyatartós angyalszobrok. Ekkor 
létesült a díszkert is, amelyhez csatolták a hírneves hosszú hársfasort . . ." 

1774. okt. 8. Győr. Kiscenk9 Gróf Zichy Ferenc győri püspök engedélyt ad 
a Széchenviné Barkóczy Zsuzsanna grófnő által Kiscenken építtetett kápolna 
megáldására. 

1791. jún. 5.10 Szerződés gróf Széchenyi Ferenc és gróf Szluha Alajos között 
a nagycenki birtok megvételéről, valamint bérbeadásáról. Aláírás ,, . . . Signa-
tum in Castello Kiss-Czenkiensi". 
1789 1826. Kiscenk11 Különféle iratok a Spitalbach (Ikva) patak kiscenki 
kastély körüli folyásának szabályozásáról, ill. Kiscenk és Pereszteg közötti 
csatorna ásásáról; mellékelve a Hegedűs János Sopron megyei geometra által 
1789-ben készített térkép, mely a kiscenki kastély és kert alaprajzát is fel-
tünteti (89. kép). 

1793. okt. 7. Klein-Zinckendorf (Kiscenk).12 A kiscenki Széchenyi-kastélyban 
található mindennemű ingóság összeírása a kápolnától kezdve a kastély lakó-
szobáin keresztül a kamrákig helyiségről helyiségre menve a régi és új épületben 
egyaránt minden egyes darab felsorolásával. 

1804. Czenk.13; Gróf Széchényi Ferenc utasítása Kocsy fő-strázsamesternek 
a kiscenki urasági kastélyban és annak kertjében teendőkre nézve említi a kas-
télyban a gróf szobáját, kápolnaszobát, a grófné szobáit, a billiárdszobát, 

5 O. l t . P 1314. Bat thyány cs. lt-a, Missiles no 12022. 
6 OL. Sz. es. l t . I I . köt. 2. sz. 113. csomó D. p. 663-666 . 
' O L . Sz. es. lt. I I . köt. 2. sz. 113. es. C. 2 2 2 - 2 2 3 . 
8 Bártfai Szabó László: A Széchenyi család története. II . köt . 
9 OL. Sz. es. 1. t J I köt. 4. sz. 117. es. D. p. 444. 
10 OL. Sz. es. lt. I I . köt. 2. sz. 113. es. C. P. 252-255 . 
11 OL. Sz. es. l t . I I . köt. 4. sz. 117. es. E. p. 418 — 438. (p. 434). 
12 OL. Sz. es. l t . I I . köt. 4. sz. 117. es. C. p. 326 — 362. 
13 OL. Sz. es. lt. I I . köt. 4. sz. 117. cs. 228—235. C. p. 
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89. Kiscenk, részlet a kastély ós kert rendezési tervéből, 
melyet Hegedűs János geometra készített 1789-ben 

a „teátrumnak két szobáját a theátrummal együt t" , a folyosót „Garádi.csokat", 
a gróf gyerekeinek szobáját, a pap szobáját, a kertben lévő négy szobát, a ma-
jorság házat, cselédszobát „a belső házon" kívül a vendégszobákat, a Nagy-
Cenk felé vivő nagy kaput és kis ajtót, azon „fekete kapu t " , mely a kertész 
háza mellett van, azt a kaput , amely „az Anglus kertbül a majorba viszen" 
azon „fekete k a p u t " , amely „az Anglus kertből a közép háznak udvarára szol-
gál" a Peresztegre vezető útnak és hídnak kapu já t , padlásokat stb. stb., további 
utasításban szerepel még, hogy . . . ő egész a répakertig mind a két kastély körül 
ellenőrizze a munkát . 

1817. dec. 18. Czenk (Kiscenk)14 Feljegyzés gróf Széchenyi István uradalmai-
ban 1815. április 1-től 1817. dec. 31-ig végzett építkezésekről, javításokról és 
szerzeményeiről. 

,, . . . Czenki kastélyban U j parkéták, Aj tók s Ablakok" 
„Uj épületek ex solidis készpénzben 
. . . g/Kiss Czenken Director Ur lakásánál 
. . . h/Kiss Czenken Ispány U r lakásánál 
. . . e/Kiss Czenk Paj tás ker t kőkeritése" 

1821. okt. 4. Kiss Czenk (Kiscenk).15 Gróf Széchenyi I s tván nyugtája a kis-
cenki ispotály számára fölvett pénzről, amelyben említi: ,, . . . e most folyó 
1821-ik esztendőnek elején, midőn tudniillik én alól irtt a Kiss Czenki Ispitály-
nak fenntartását és gondviselését magamra és successorimra által vettem . . ." 

Gróf Széchenyi Is tván 

Levéltári adata inkat a Széchenyi család történeti adataival kiegészítve 
a kastély építéstörténetéhez is közelebb ju tunk. Gróf Széchenyi Viktor: 

14 OL. Sz. es. l t . I I . köt. 2. sz. 115. es. H/2, p. 71 — 72. 
15 OL. Sz. es. l t . I I . köt. 4. sz. 117. es. F. p. 457 — 458. 
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Töredékek a sárvár-felsővidéki gróf Széchenyi nemzetség történelméből c. 
munkájában sok értékes közlésre bukkantunk. Gróf Széchenyi Antal 1741-től 
haláláig, 1768-ig Cenken lakott feleségével, Barkóczy Zsuzsannával. Utána 
Széchenyi Ferenc örökölte férfi ágon a kastélyt, ő 1783-ban költözött Cenkre 
s haláláig ot t lakott. Széchényi Ferenc fiai kapták: Lajos Horpácsot, Pál 
Gyöngyös-Apátit és István Nagycenket. István halála után 1860-tól fiáé, Béláé, 
annak 1918-ban bekövetkezett haláláig. 

E rövid felsorolás tartalmazza azokat a tulajdonosokat, akik a ma általunk 
ismert kastélyt kialakították. 

Gróf Széchenyi Viktor ír ja a következőket: 
„Gróf Széchenyi Antal 1741-ben költözik Cenkre, ahol valószínűleg csak egy 

kisebb házban lakhatott, mert az általa építtetett ú j kastélyban csak 1762-ben 
'hordozóskodik' be. 'A Hausnudel továbbra marad, melyre szívesen foglak 
benneteket látni'. Ekkor ültette a hársfasort is és építtette a remete-lakot. 
Széchenyi Antal leánya Erdődyné állítja, hogy anyja (Barkóczy Zsuzsánna) 
tette lakhatóvá a kiscenki kastélyt: „A belső, vagyis házi mobiliákra térvén ezek, 
valamint a kastély maga minden szükséges alkalmatosságokkal, szobákkal és 
szép ornátussal béhelyeztetett kápolnával grófi lakásra készíttetett, ahhoz 
szabva lévén valóban jók, tiszták, ékesek és minden hijánosság nélkül nem 
másnak, hanem főrendbéli grófi személyek státusa és carakteréhez illendőkép 
úgy, hogy minden órán, minden készülés nélkül akármely nagyméltóság azon 
kastélyban készen és egyenesen beszállhat és benne lakhatik."10 A régebbi idők-
ben a cenki együttesben valami zeneszobaféle is lehetett, erről tanúskodik gróf 
Sigraynak egy Széchenyi Antalhoz 1754. XII . 17-én írt levele. „Ezelőtt ötöd-
nappal Gróf Ignácz úrnál lévén, odaérkezésünk után 2 órával estve 8 óra tá jban 
az újonnan épített és Czenki Lusthaus formájában csinált zenélőjében az födél-
fa is tüzet fogott, várnak egész födele leégett . . ."17 Gróf Széchenyi Viktor 
monográfiájában is átveszi Bártfai Szabótól az 1758-as évszámot mint a kas-
télyépítkezés kezdési évét. Erre eddig azonban okleveles adat nincsen, s miután 
Széchenyi Antal 1741-től állandóan Kiscenken tartózkodik, kastélya már 
korábban is elkészülhetett, hiszen több adatot találtunk arra, hogy pl. úriszék 
ülést tar tot tak és azt a Kastélyban írták alá. 

1750 körüli időből származik F. A. Pilgram terve, melyet bizonyára Széchenyi 
Antal megbízására készített, ami nem valósult meg. Koncepciója azonban 
alapját képezte az egyszerűbb, elkészült épület tervének. Ennek tervezőjét 
nem ismerjük. A kastélyegyüttes tömege nagyszabású kialakításának 1789-
ig meg kellett történnie, mert ebből az évből maradt ránk az Ikva szabályozásá-
val kapcsolatban készített pontos helyszínrajz, melyet Hegedűs János geometra 
készített és ezen szerepel a kastély alaprajza, a hatalmas kert, s még a kert 
bejáratánál álló két kis őrház is. Ez a felmérés összefüggésben lehetett Széchenyi 
Ferenc hasonló, ilyenirányú megbízásával, mert 1789-ben Széchenyi Ferenc 
a nedves kastély szárazzá tételével foglalkozik és erre Walkerd bécsi építésztől 
is kér tervet.18 Széchenyi Ferenc ekkor már 6 éve lakik Czenken mint fiatal 
házas, 1783 óta. 1767 — 1783 között Széchenyi Antal halála után üresen állt 

16 Gróf Széchenyi Viktor: Töredékek a sárvár-felsővidéki gróf Széchenyi nemzetség 
történelméből. Székesfehérvár, 1933. 158. o. (Ezúton köszönöm Széchenyi Zsigmondné-
nak és Jankovich Miklósnak, hogy e műre felhívták figyelmemet.) 

17 Gróf Széchenyi Viktor: i. m. 158. o. 
18 Gróf Széchenyi Viktor: i. m. 158. o. 
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a kastély és feltehetőleg sok javítani való akadt rajta ennyi idő után. Széchenyi 
Viktor idézett munkájából tudjuk, hogy 1789. május derekán „leégett a cenki 
fürdőház, ez és a személyzet megszaporodása szükségessé tették a kastély át-
építését. Az eddig lakott épület emeletes volt, a két kert közepén állott, alsó 
végén a színház, felsőn a kápolna. A főlépcsőn két angyal t a r t j a a gyertyákat, 
a nagyteremben függnek a családi arcképek, a közepén áll a billiárd; díszes 
a könyvek terme is. A majorságban ezüstfácán, tengeri récék, török ludak, 
pávák, fehér pulykák, olasz tyúkok és galambok is voltak. Az lkva mellett 
kis mulatóhely állt, raj ta felvonóhíd, vízöntő kerék és fürdő. A fasor végén 
volt a Remeteház, háttal a Fertőre. It t időzött a nádor is, amikor Cenken járt . 
Az építés terveit végül egy Ringer nevű soproni építész készítette el, Paintner 
prépost sógora, ő vezette a munkát is. Az építkezéshez 1799 tavaszán fognak 
hozzá. Május közepén már javában folyik a munka, amidőn észreveszik azt, 
hogy az emelet felrakásával az Alsó szobák igen alacsonyak lettek. I. Ferenc 
május 14-én Grácból a tervezet módosítására hívja fel Ringért: „Ha az első 
traktusnak szobái szűkek és alacsonyak lesznek, nagyon bánnám s nem is fog-
latom hogy lehessenek kisebbek mind sem voltanak. - Ringer tehát valamely 
módot keressen, mert talán abban gazdálkodott, hogy az új condignatiot nem 
tet te elegendő magasra. — A stukatorák deszkával ha jók is, mégis sok férgek-
nek, s utóbb egereknek fognak helyet adni, azért ahol még lehet, talán jobb 
lesz a régi mód szerint építtetni. Amennyire pedig az alsó vagy második condig-
natiobeli szobák kitsinyek lennének, talán nem árt, mert úgyis csak a télen 
lakjuk és akkor jobban fülnek. Ha az ur a szekérszint a Raitsul udvarában 
kitsiny költséggel transferáltathatná, örömest resoválnám, mert igaz, hogy az 
udvar mindig szűk marad, de féltem a költségtől és azért nem mertem, talán 
ha Überschlagot tétet az Ur, nem lesz nagy a különbség.« Az építéssel másfél 
év alatt készen voltak, 1800 nyarán a meszelés, a famunkák beállítása volt csak 
hátra. — A parkettákat Bécsben rendelik meg, a grófné szobáiba szebbeket, 
a gróféba egyszerűeket. A kastély kettős feljárását 1804-ben házilag alakítja 
á t Finkoir Ferenc mérnök."19 

A Soproni Állami Levéltárban talált ú jabb adatokkal módosítani tudjuk 
a Ringer József-féle építkezést. E szerint Széchényi Ferenc már előbb hozzá-
fogott az építkezéshez, korábban még egy nagy, kétemeletes palota kiépítési 
terve lebeghetett szeme előtt, ezt támasztja alá az 1791-es Héfele Menyhért-
terv — melyen „Aurei" aláírás a rajzoló személyére vonatkozhat —, erről 
Széchényi Ferenc és Szily János szombathelyi püspök tesz említést. Ez a rajz 
Hefele oeuvrejébe beleillik, külön érdekessége a tervnek, hogy a meglévő kas-
télyra készít emeletráépítési tervet. Egyben kisebb mértékben módosítja 
a Széchenyi Antal-féle kastély alaprajzát is. Ezeket Ringer József valósítja meg 
1799—1800-ban. Megismétlődik Hefele tervével ugyanaz, mint F. A. Pilgramé-
val: a megrendelő a magas nivójú tervet csak praktikus részleteiben használja 
fel s a megépítéssel kisebb képességű mestert bíz meg. 

A kastély átépítését megelőzte egy igényesen kiképzett fürdőház felépítése, 
melyet 1796-ban valósítottak meg. 

1796. jún. 7.20 Joseph Schauer számlája 275 Ft-ról, amit „Wasserbau in 
Zinderdorf" építéséért felvett. Ugyanebből a csoportból származik Dorffmeister 

19 Gróf Széchenyi Viktor: i. m. 159. o. 
20 Soproni Áll. Lvt . Széchenyi család iratai. Alapleltár Városi 368. 8. cs. 
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István 70, Ft-ról szóló számlája, amit a gróf parancsára a kertben található 
„Bath Cabinet" freskóval való kifestéséért felvett. 

Szerepel ezeken felül kőfaragó, asztalosmester számlája júniustól egész 
augusztusig. Több számlán Finkoir Ferenc aláírását látjuk, aki feltehetően a 
kivitelezési munkák ellenőrzésével volt megbízva. Finkoir lehetett különben 
a család állandó építésze, mert még 1820-ból is fennmaradt néhány levél tőle, 
melyet Lunkányi János igazgató úrhoz címzett.21 

Az 1820-as évvel, Széchenyi Ferenc halálával, a kastély jelentős korszakának 
egy szakasza zárult le, hogy megkezdődjék a harmadik, a legnagyobb magyar-
nak, Széchenyi István előbb nem kedvelt, majd megszeretett lakóhelyének 
kialakítása. Széchenyi István naplói híven tükrözik cenki tevékenységét. 1823. 
április 22-i22 feljegyzéséből ismerjük, hogy a színházteremből billiárdszobát, 
a kápolna mögött folyosót, üvegházat, vendégszobákat kívánt kialakítani. Sok 
virágot, palántát, favederben fákat elhelyezni. 1832-ben a bécsi Riegel építész 
vizsgálja meg az épületet, de Széchenyi István nagyobb átalakítási munkáit 
Hild Ferdinánd építész végzi. Ezek elsősorban a K-i szárnyra vonatkoztak, 
s ekkor készülhet az udvar lejáró nyugati szárny emeletes része is. A munká-
latok nagy része 1840-ben befejeződhetett. A kastély azonban továbbra is 
nedves maradt és Széchenyi István naplójában gyakran panaszkodott erről, 
de azért sokszor elégedett kastélyával. Bár 1840-ben befejeződik az újabb 
építkezés, mégis23 kétségtelen tény, hogy valamilyen építkezést, átalakítási 
munkát állandóan végeztek a kastélyon. Ilyen számlákkal rendelkezünk 1841, 
1850, 1853-ból. A folyamatos építkezéshez az építőanyagot igyekeztek olcsón 
előállítani, s belőle jövedelemre is szert tenni. 1860. jún. 30-i keletű nyugtában 
Szentmihályi ellenőr elismeri, hogy „tégla égetésre felhasználtatott egyszáz-
huszonnyolc és három octál öltűzi fa . . ." 

1860-tól Széchenyi Béla a gondozója, építtetője a kastélynak. A tömeg-
kialakításon azonban ő sem változtat, inkább kisebb jelentőségű építkezések 
tulajdoníthatók neki, így összeköti a főépület udvari szárnyának oldalrizalitjait, 
s átalakít ja a homlokzatot is, a K-i szárnyban nagy üvegházat építtet. 

A helyszínen végzett falkutatás egyelőre még csak a főépületre terjedt ki, 
de folyamatosan sor kerül a többi épület megkutatására is.24 

A XVIII. század közepéről származó E alaprajzú épület főhomlokzata 
háromrizalitos l - f - 4 + 3 + 4 + 1 nyílástengelyű, középrizalitja manzárd-
tetős. A középrizalit oromzatában hatalmas Széchenyi-címer. Az emeleti abla-
kok a két szélső rizalit kivételével félkörívesek, a középrizalit széleit lizéna 
és gyémántmetszésű vakolat keretezi, ez előtt négy toszkán oszlop nyitott 
barokk vasrácsos erkélyt tartott . A második világháború után bekövetkezett 
súlyos pusztítás az épület sok részletét teljesen megsemmisítette (87 — 88. kép). 

A belsőben a középrizaliton nagy háromkarú lépcsőház foglal helyet s erre 
kapcsolódik az udvari szárny hosszában húzódó folyosó mindkét szinten. 
A folyosóból nyíló helyiségek mindegyike a főhomlokzatra néz, a nyugati 
rizalitban van a kétszintes kápolna. A kápolna berendezése 1945-ben pusztult 
el. A plébánián ma is őrzik a későbarokk oltárképét, a tabernaculumot és 

11 Soproni Áll. Lv t . Széchenyi cs. i ratai . Alapleltár. Városi 368. 9. cs. 
" Sz. naplói. I I . köt . 355. o. 
23 Soproni Áll. Lvt . Széchenyi cs. i ratai . Alapleltár. Városi 368. 7. cs. 
24 Dávid Ferenc művészettörténésszel és Mendele Ferenc építésszel közösen végeztük 

a fa lkutatás t és az egyes építési periódusok meghatározását . Közreműködésüket ezúton 
•a köszönöm. 
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90. Cenk, Finkoir Ferenc szabályozási terve 1810-ből 

a menzát. A falon megvan még a szószék lenyomata, melynek alsó részét 
ugyancsak a plébánián őrzik. Hangvetője elpusztult. Az átmeszelések alatt 
1860 körüli festés van. 

A földszinti folyosón és a boltozatos földszinti helyiségben nagy felületekben 
feltárható még az 1800 körüli vakolat, melyet későbarokk szegély díszek élén-
kítettek. 

Az emeleti helyiségsor belső díszítése teljesen elpusztult, de minden helyiség-
ben rekonstruálható a díszes kettős párkány. Az emeleti szobákban fa-lambéria 
volt. 

A mai kastélyon egy összefüggő döntő periódus fogható meg, ez a Széchényi 
Ferenc által 1800 körül átépített kastély. Ehhez viszonyítva korábbi állapotra 
utaló jeleket találtunk, s innen indíthatjuk a későbbi periódusokat. A Széchényi 
Ferencet megelőző kastély, mint ez az okleveles adatokból is kitűnik, a Széche-
nyi Antal által megépített volt, ezt a kastélyt ábrázolja 1789-ben Hegedűs 
János geometra helyszínrajza (89. kép). Erre vonatkozik az 1793. évi inven-
tárium is. A helyszínrajzot alapul véve a tömeg E alaprajza már 1750 után el-
készült és a hozzácsatlakozó gazdasági melléképületek is. Az inventárium 
szerint a háromrizalitos épület már középlépcsőházas volt s folyosója is a mai 
helyén húzódott. Megvolt a keleti rizalit kétszintes kápolnája is. Több helyiség 
volt, mint ma, különösen az emeleten. Az inventárium a kápolnától indulva 
sorolja a földszinti helyiségeket, melyek közül az 5. a bilhárdszoba, a mai 
Sala Terrena, az innen nyugatra eső helyiségekben is a háziszemélyzet lakik. 
A folyosó után a lépcsőt említik, majd innen a Nagy Palota elnevezésű dísz-
terembe lépnek be. Innen nyugatra t a r t va mennek keresztül a grófné, a Con-
tesse szobáin és a nyugati rizalitban elhelyezett kisebb szobákat érintik. A Nagy 
Palotától keletre a gróf szobái következnek, köztük a Bibliothekával és az 
inventárium az Oratoriummal fejeződik be. 

Az 1800-as épületnél korábbi falazatot és nyílást találtunk a keleti szárny-
ban s ilyen korai a középrizalit is. A K-i szárny É-i homlokzatán több olyan 
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korábbi ablakra utaló átboltozás-részlet került elő, melyek a mai szintekkel 
összeegyeztethetetlenek. Ilyen ablakok vannak a kápolna másik két homlok-
zatán is, a déli homlokzat részben elpusztult szakaszán is, mely 1860 után 
Széchenyi Béla idején a belsőbe került. E nyílásoknak részletformáit nem is-
merjük."(87-88. kép.) 

A levéltári kutatásokkal összehangolt falkutatás, mint láttuk, lényegesen 
megváltoztatta e jelentős kastélyegyüttes történetéről alkotott képünket. 
Reméljük, hamarosan sor kerül majd a teljes falkutatásra, és ez, ha a fenti 
adatokat már nagy mértékben nem is módosítja, de alátámasztja azokat, és 
ezzel egy igen szép műemlékegyüttes történeti adataival gazdagodunk. 
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MO JZÍR MIKLCS: 

c a n e v a l e e s z t e r g o m i r e z i d e n c i a - t e r v e 

Canevale esztergomi tervei a székesegyház más XVIII . századi terveivel 
együtt — a második világháborúban valószínűleg megsemmisültek.1 Fenn-
maradt azonban az a fa-modell, amely az elveszett tervek alapján készült és 
Balogh Jolán közölt.2 A famodell mai állapotában csonka és rongált: 1972-ben 
a székesegyház tömbjét ábrázoló részét ellopták. Ma már a modell is rekons-
trukcióra szorul, mint az esztergomi komplexum legkorábbi terv-emléke s ez-
zel a rekonstrukcióval megközelítő pontossággal körvonalaikban felidézhetőkké 
válnak az eredeti tervek is. (91 94. kép) 

a modell csak tömbjeiben testesíti meg a terveket, a részletekben nem. Sem 
a falnyílásokat, sem a párkányokat, sem semmiféle építészeti tagolást nem 
tüntet föl. Kétségtelenül az építészeti 
vezér-terv után készült s annak mint-
egy asztalos-vázlata. Mivel a modell 
a Várhegynek már új terep-rendezé-
sét veszi figyelembe — sőt e terep-
rendezést éppen ennek a tervnek a 
szolgálatába állítja — a vezér-terv-
nek pontos méreteket, helyes arányo-
kat kellett tartalmaznia. A modellből 
következtetve tehát a vezér-terv mér-
nökileg pontosan megszabott és épí-
tőművészileg is részletes munka lehe-
tet t . 

A terep rendezése a Várhegy beépí-
tésének előfeltétele volt. Barkóczy 
prímás Canevale-ban gyaníthatóan el-

1 A prímási levéltárból kikölcsönzött tervek a háborúban Möller I s tván professzor 
budai villájában pusztultak el. Vázlatos ismertetésük Lepold Antaltól (Nemzeti Újság, 
XV. 1, 1933. jan. 27, — a modellről uő: uo. X. 35, 1928. febr. 12.). 

2 J . Balogh, Acta Hist . Artium I I I . 1956, 19—20 és uő: A Bakócz-kápolna, Bp. 1955. 
114 ff. 23 — 24. kép. A modell adatai Balogh Jolán közlésében helyesen: ,,148 cm hosszú, 
76 cm szóles, 23 cm magas az egész modell, 21 cm magas a székesegyház modellje." 
A Bakócz-kápolnában közölt leírás szerinti I . sorozat jelöli Hillebrandt 1763-ban ké-
szült ú j , a I I . sorozat Canevale 1761 — 62-ben készített korábbi terveit . Hillebrandt 
Canevale terveinek felülvizsgálására érkezett Esztergomba 1762 tavaszán. Ez az idő-
pont a fa-modell terminus ante quem-je. Az esztergomi erődítések lebontásának tilalma, 
majd 1763. ápr. 12-én kezdődő lebontása úgy látszik nem indokolja, hogy Canevale 
terveinek fenti datálásában kételkedjünk. Hillebrandt nyilván a felülvizsgálat ered-
ményeként foglalta el Canevale helyét az esztergomi rezidencia tervezésében. 

91. Az esztergomi rezidencia-komplexum 
fa-modellje Canevale tervei alapján, 

1761 — 62. (jelenlegi állapot) 
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sősorban az erre a munkára alkalmas mérnököt találta meg. Az építész egy év-
vel korábban, 1760-ban került Bécsbe Servandoni kíséretében, valószínűleg 
mint annak mérnök-munkatársa.3 Canevale a prímás megbízásából 1761 őszén 
utazott Esztergomba. Felmérte a Bakócz-kápolnát, rajzokat készített ennek 
részleteiről és a Várhegyről és munkája során készíthette el azokat a terve-
ket, amelyek szerint a terep-rendezést folytatták.4 

Canevale elképzelése historizáló céljai, ikonológiai tartalma és racionalista 
jellege miatt különös figyelmet érdemel. E historizáló célokra a székesegyház 
ideájával kapcsolatban már Balogh Jolán rámutatott . A Bakócz-kápolnát 
— az Alpokon túli építészet legtisztább olasz emlékét — az építész az új székes-
egyház tömbjébe tervezte beépíteni. Canevale a jövendő székesegyházat 
a kápolna külső, ideális rekonstrukciója alapján tervezte és ennek nyomán 
képzelte el a belsőt is. Az eredeti kápolna az ú j székesegyház tömbjében mint-
egy megnégyszerezve fogta volna körül a hozzá hasonlóan épült középső, ará-
nyosan nagyobb kupola-teret. Ez a középső, nagyobb kupola-tér lett volna 
a fa-modell tanúsága szerint a Bakócz-kápolna hatalmas ideális reprodukciója. 
A székesegyház ilyen renaissance-szellemű újra-építése tehát centrálisnak 
indult. Am Canevale megkísérelte azt is, hogy a középkori bazilikát is „meg-
idézze." A hossz-hajót megtoldotta s a homlokzat mellé két hegyessisakú tor-
nyot állított. A sisakok a románkori sisak-formának megfelelőek: ilyenek pél-
dául az Esztergomból nem messzi zsámbéki XII I . századi templom toronysisak-
jai. A torony-formában a félreismerhetetlen román és helyi mintaképek fel-
használása arra vall, hogy a tervező ebben éppoly célzatosan historizálóan járt 
el, mint a Bakócz-kápolna példájában hasznosításában.5 

A tervező azonban nemcsak a székesegyház „rekonstrukciójában" tar tot ta 
szeme előtt a történeti előzmények példáit, hanem tervének többi részében is. 
A székesegyházat környező épületek — a prímási palota, a szeminárium és a 
kanonoki házak — formáját egyetlen példa nyomán alakította ki. A példa 
a Várhegyen meglevő kaszárnya-épület kívülről igénytelen tömbje volt. Ahogy 
a Bakócz-kápolnát, Canevale úgy látszik ezt a tömböt is „beleépítette" volna — 
igazában valószínűleg inkább sorra-ismételte volna a prímási székhely épületei-
ben. A középkori és még Vitéz János palotájának maradványait magában rejtő 
alkotás, amely később kaszárnyává egyszerűsödött, lett volna értelmi kiinduló-
pont ja az egységesített épület-együtteseknek. 

A fa-modell további különös részlete a két íves-alaprajzú — bizonyára 
a kocsiszíneket és istállókat magukba foglaló, elölről várszerű — szárnyépüle-
teknek két, hatszögletes bástyatagja. Ez a két bástyaforma a vár keleti oldalán 
a középkori toronyformák mellett hangsúlyosan várszerűsítette volna a komp-
lexum belső nézetű homlokzatát. A historizáló szcenirozás nagyjából a közép-
kori, a keleti bástyafal helyén tör tént volna, amelynek alap-vonalát Canevale 
— vagy a modell készítője — a modellen ceruzában pontosan meg is jelölte.6 

3 R . Wagner—Rieger, Wiens Archi tektur im 19. Jahrhunder t , Wien, 1970. 11, 25 — 28. 
» Balogh J . i. m. 19 — 20. 
5 Uo. — Feltételezhető, hogy Canevale meglátogatta a zsámbéki templomot . 
6 A fa-modell rekonstrukciós rajza, felmérése if j . Bugár Mészáros Károly munkája , 

amelynek itteni közléséért i t t is köszönetet mondok neki . Helyszűke mia t t ezúttal több 
részletre nem tudok kitérni: pl. a modell részletes leírására, részleteinek méreteire stb. 
A méretekből arra lehet következtetni, hogy a palota kétemeletes, a szeminárium ugyan-
csak, míg a kanonoki házak talán egyemeletesek voltak a tervben. 
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92. Az esztergomi rezidencia-komplexum rekonstruált alaprajza a fa-modell alapján. 
Bugár Mészáros Károly felvétele 



A fa-modell és az elpusztult te rv részletei historizálással magyarázhatók 
ugyan, de az elképzelés egésze nem. Miért kellett egy hegyet — a Várhegyet — 
szinte felében lehordani, hozzá keleti i rányban rézsüs gerincű lejtőt formálni, 
ma jd az így kialakított fenti, középső és lenti teret inkább körül-, mint be-
építeni? Az együttes a laprajza teljesen szokatlan. 

Az immár csonka fa-modell is jobb magyarázatot nyú j t ta lán erre a főleg 
ikonológiai kérdésre, mint amennyire azt a tervek tehet ték volna. A modell 
konstrukciója ugyanis szembetűnően egy hajóé, pontosabban bárkáé. A székes-
egyház és a prímási palota- tömbök a kocsiszínekkel és istállókkal a felső 
fedélzetet foglalják el. Elölről ez a szint kissé várszerű, de határozot tan egy 
hajó t a t j á r a emlékeztet, ahol a régi vitorlásokon a kormányos is helyet foglalt. 
Előt te és a la t ta egy szinttel a felső palota-tömbökkel párhuzamosan, de tükör-
képesen, a szeminárium két nagy tömbje afféle fedélközt alkot. Az alsó szint 
az első fedélzet, amely a hajóépítés szabálya szerint a középső gerinctől jobbra-
balra lejt a fedélzet-teret határoló kanonoki házakig, illetve az előt tük húzódó 
útig. Az elképzelést annyira a hajóépítés példája szabta meg, hogy e nagy 
épület-együttesnek a hajó-orr irányából nincs is bejárata . A székesegyházhoz 
felvezető út csak az első fedélzet-térig f u t és i t t megtörve kissé vissza, kétoldalra 
fordulva vezet ki az együttesből. Az első „fedélzet-szint" gerince kezdeténél 
közel olyan magas, mint a kanonoki házak párkány-vonala és igen valószínű, 
hogy a tervező e rézsüs térre képzelte elhelyezni a kanonoki ker teket . A kanono-
ki házsorok a „bárka-orrban" nem fu tnak össze, hanem hossztengelyükre 
merőleges záródással megszakadnak. E z t a megszakítást képzeletünk annál 
jobban hegyesszögű résszé egészíti ki, minél inkább az egészet nézzük. A komp-
lexumot elképzelője ugyanis éppen ilyen szemléletre szánta: mintegy madár-
távlatra. A hatásos elő-oldal-és hátnézetet teljesen nélkülöző székhely-építke-
zés mint bárka-szerű terep és épület-kompozíció csak felülről é r the tő és hatásos 
igazán. A terep-rendezés t ehá t e bárka-forma alapjának kialakí tását célozta. 
A bárka-képzet a helyi t á j i adottsághoz is idomult. Canevale a székesegyház 
középkori, keletelt elhelyezését megfordí tot ta : az ú j székesegyházat homlok-
zatával kelet felé állította és így maga a hajó-forma elrendezés lesz keletre néző. 
A Duna nyugat felől éppen a bárka t a t j a alá látszott ebben az elképzelésben 
folyni s a Várhegyet megkerülve északról folyóvízzel vet te volna körül a hegyen 
pihenő hajót .7 

A „navis Ecclesiae" képzete ebben a megépítendő formájában újdonság. 
A képzetnek két forrása a Noé bá rká jának és az apostolok, illetve Szent Péter 
hajójának szimbolikus értelmezése.8 Mindkét értelmezés a korai keresztény 
időkbe nyúlik vissza. A bárka a megmentés (léleké) és az Egyház rendjének, 
fölépítésének a jelképe míg a ha jó képében a keresztény ikonográfia évszázadok 
során az Egyház egységét, Krisztus jelenlétét és az isteni akara tnak megfelelő 

7 Akármennyire eredeti is Canevale terve, jellegzetesen „ideális" jellegű és mint ilyen-
nek, több gyenge pont ja van. Az „ idea" szigorú érvényesítése miat t a komplexum erősen 
introvertív — a dunai homlokzattal há ta t fordít a leghatásosabb t á j i panorámának; 
a terep ilyen kialakítása és zárt körülépítése nehézzé tet te vona a víz-elvezetést; a szemi-
nár ium kényszerű elhelyezése se egészségileg, se közlekedésileg nem előnyös; s egy kü-
lönös szempont a fentiekhez: A kanonoki házak ilyen rendje valamiképp a káptalan 
autokrata megrendszabályozását is jelentette volna. Hillebrandt terve éppen ezekben 
módosította Canevale elképzelését. — Egy gyakorlati szempont viszont Canevale mellett 
szólt, s ez a lényegesen könnyebb és egyszerűbb kivitelezhetőség lett volna. 

8 E . Kirschbaum (szerk.) Lexikon der Christlichen Ikonographie, 1971. 
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93. Az esztergomi rezidencia-komplexum: a székesegyház részlete a fa-modellről (1972 
előtti állapot) 

egyházkormányzatot mutat ta be. A képi megfogalmazás lehetőségét az ábrá-
zolás tárgya érthetően korlátozta: érmeken, freskókon, domborműveken, 
miniatúrákon és metszeteken, ritkábban festményen vagy ötvösművű cibó-
riumon kézenfekvő a szimbólum különféle bemutatása, míg a monumentális 
műfajokban és éppen az építészetben - mai tudomásom szerint — Canevale 
tervében tűnik föl először. 

Mivel a hajóban szimbolizált Egyház — a „navicula Petri", az „Ecclesia 
triumphans", a „navis Ecclesiae militantis", a „geistliches Schifflein" - képe 
a XVIII. században régi ikonográfiái topos-nak tekinthető, aligha lesz ki-
mutatható egyetlen olyan forrás, ahonnan a tervező vagy a megrendelő a gon-
dolatot vette. A kérdés inkább úgy fogalmazható, mi tette aktuálissá ebben 
az esetben a toposnak ekkora méretű és építészeti alakban történő kinyilvání-
tását ? 

Feleletként egyelőre olyan általánosságra hivatkozhatom, amely ezúttal 
fontos. A század közepe utáni években érlelődött sajátosan magyarországi 
építészeti feladattá a püspöki rezidenciák komplexum-szerű tervezése.9 Ezek 

9 Az első eddig ismert komplexum-terv a váci Anton Pilgramtól, 1760 — 61-ből. Kolon-
nádjá t elsősorban francia példa inspirálhatta: Hardouin — Mansart-nak a párisi Invalidu-
sok Dómjához tervezett kolonnádja, aminek kivitelezetlen tervét Pilgram metszetről 
ismerhette. A váci terv alapgondolatát az „introitus episcopi" ideája szolgáltatta, míg 
Canevale esztergomi tervét , sorrendben a másodikét (1761 — 62) inkább a „gubernátor 
navis Ecclesiae" képzete. A harmadik Hillebrandt nagyváradi komplexumterve, ami ab-
ból állt, hogy a székesegyházat, palotát és szemináriumot „galériás" kolonnád kapcsolta 
volna össze — alighanem funkcionális rokonságban a váci tervekkel. 1763-ból való 
Hillebrandt ú j esztergomi terve. Az ötödik Canevale ú j váci terve (a megvalósulás a 
térben részben talán Oswaldtól), a hatodik Hefele szombathelyi rezidencia-centruma 
1771-től a székesegyház befejezéséig. Az általános elrendezés i t t érdekes módon rokonul 
Hillebrandt kivitelezetlen esztergomi tervével. — A váci és esztergomi építkezések két 

•493 



közül máig részletesebben csak a vácit ismerjük, míg az eredeti nagyváradi t 
csak adatokból képzelhetjük el. Egyikük sem valósulhatott meg eredeti for-
májában. 1 0 A szombathelyi rezidencia-komplexum Hefele tervei szerint meg-
épült . A legkövetkezetesebb azonban közülük az esztergomi vol t . Az alapvető 
fe ladatot — székesegyház, szeminárium és kanonoki házak — egyetlen nagy 
egységbe komponálását ugyanis Canevale terve valósította meg a legszigorúb-
ban. Sem a váci, sem a későbbiekből hozzávetőlegesen rekonstruálható nagy-
váradi komplexum-tervek nem alkalmazkodtak annyira egyetlen reprezentatív 
vezér-ideához, mint az esztergomiak. Ez az idea — amit semmivel sem lehetet t 
építészetileg hatásosabban és ér thetőbben lá tha tóvá tenni, m in t a „na vis 
Ecclesiae"-ben — a korszerű egyházkormányzaté. A magyar hercegprímási szék 
— primus inter pares pares ugyan — az egyedül üdvözítő Egyház és a magyar-
országi katolikusok egyházi kormányszéke, hajója , amelynek fedélzetén 
Krisztus jelenlétében a prímás a kormányos. Ikonológiai nézőpontból Canevale 
terve a történeti hagyományokra hivatkozó, de korszerű egyliázkormányzat-
nak építészeti képe. 

Ennek a barokk fantáziára valló építészeti képletnek a megformálása fel-
tűnően racionalista. Canevale esztergomi elképzelése ugyanis egyféle „Histo-
rische Archi tektur" , — de nem a Fischer von Erlack-i, a barokkos értelemben. 
A francia építész simára csiszolt tömböket formál t s ezeket tö r téne t i előzmé-
nyeikre uta lva r ak t a össze. Ebben az ú j egységben a román, gótikus, renais-
sance sőt ta lán törökkori előzmények öltöttek volna ú j testű fo rmát . Mintegy 
átlényegültek volna egy mindegyiküket egyesítő, megértő, de szenvtelen 
művészi jóakaratban. Az eredmény egyfaj ta összegező, geometrikusán egy-
szerűsítő és így absztrakcióra haj lamos építészettörténeti t anu lmányként 
valósult meg a fa-modellban.11 É r the tő , hogy a tör ténet i formáknak ez az ú j ra-
fogalmazása olyantól való, aki a díszletező művészet körében nevelkedett. 
A fa-modello építészeti színpada a múl ta t racionálisan idéző és katonásan 
pur i tán egyházfejedelmet látszik feltételezni, aki dísztelen falak és tetők, ta lán 
még keretezést is nélkülöző kapuk és ablakok mögöt t elöljárója egyházának. 
A prímási palotát csak elhelyezése t ün t e t i ki a szeminárium és a kanonoki házak 
mellett , de se dísze, se tömege nem, mer t éppen olyan, mint az utóbbiak. Ez 
a t ény nem a „navis Ecclesiae"-elvéből következik és forradalmi új í tás let t 
volna — korábbi és ta lán merészebb, mint II . József egyház-rendezési elvei.12 

Szembetűnő, hogy a palota tömbjén nincs külső jele a díszteremnek. Bár a 
terveket nem ismerjük, a modell tanúsága szerint a hagyományos barokk 
értelemben ilyennek nem is volt helye benne. Hiányzik a „Kaisersaal" , — ami-
nek magyarországi vál tozatát „királyi teremnek" hívták — mer t a világi ural-
kodót az „adventus regis" esetén éppen olyan egyszerű hely i l lethette meg 
benne, mint az Egyház kormányzóját . Logikusan alig kevesebb következik 

megkülönböztető mozzanata még a roppan t terep-rendezés. Mindkettőnél a tá j i adott-
ságot vál toztat ták meg az elképzelés kedvéér t : olyan t e t t , amelyre az osztrák egyházi 
komplexum-építkezések, a kolostorok korábban érthetően nem vállalkoztak. 

10 A nagyváradi komplexum-tervek m a még nem ismeretesek. A palotáról újabban 
Kelényi György Műemlékvédelem XIV. 1970, 43-45 . 

11 Canevale purista művész-alkatát eléggé tanúsí t ja az a tény, hogy a Bakócz-kápolná-
ból Andrea Ferrucci eredeti márványol tárá t eltávolította volna (rajza az esztergomi 
bazilika sekrestyéjében és Balogh. J . i. m . 187), vagy hogy művein a szobrászati díszítést 
mindenüt t szigorúan kimért keretekben t a r to t t a pusztán építészeti szerkesztésre töre-
kedvén. 

12 Canevale I I . József kedvelt építésze, 1. R . Wagner—Rieger i. m. 36 ff. 
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ebből, mint az, hogy ehelyütt kizá-
rólag az egyházi autokráciáé és nem 
a fejedelmi abszolutizmusé a kor-
mányrúd. Canevale elképzelésében az 
egyházi autokrácia roppant felada-
tának ismeretében azonban puritán 
és a személyi pompát nélkülözően 
ésszerű: a magasabb ésszerűség fölös-
legessé teszi számára a személyi, az 
egyéni reprezentációt. Hasonló elvek 
ezek, mint amilyeneket Canevale II. 
József megbízásából a felvilágosult 
uralkodónak majd a pesti Újépület 
és a bécsi Josephinum tervezésében 
követni fog. Az Újépület — Canevale 
legnagyobbméretű alkotása — az 
esztergomi tervek egyenes folytatá-
saként születik majd meg.13 Az Új-
épület a sarkaira ferdén állított (kis 
összekötő nyak-résszel) négyszögű 
tömbökkel korábbi várépítési forma 
— sőt római katonai tábor — fel-
idézésének tűnik. Ideális, szinte utó-
pisztikus terv, amely megvalósult: 
zárt építészeti keretbe foglalt katonai 
ideális-város, — a másfél évtizeddel 
korábban tervezett esztergomi ideális papi-várossal szemben. A roppant pesti 
kaszárnyakolosszus esztétikai hatása ugyancsak a madártávlatra korlátozó-
dott s épület-tagjai tömegükben szinte újraidézik az esztergomi terv-kolosszu-
sét. Annak hajdani ugyancsak személytelen reprezentációja az államszerve-
zeté, míg az esztergomié az egyházié volt. Igaz, hogy benne először ajánlott 
építész az érseknek, kanonokoknak és kispapoknak szolgálati lakást. 

Az esztergomi komplexum tervei pusztán formai szempontból is megérdemlik 
a forradalmi jelzőt. Ha vázlatos is a fa-modell, mégis feltűnő, hogy mennyire 
geometrikus testekké — gúlákká, hengerekké, hasábokká egyszerűsítette 
benne a tervező a hagyományos sőt historizáló épület-formákat. Olyannyira, 
mintha az építészeti mű szépségét kizárólag a részletek geometrikus egyszerű-
ségében kívánta volna hangsúlyozni.14 Feltűnő, hogy a tervező a klasszicizálás 
legtávolabbi hatásával is szakított. Geometrizáló hajlandósága és racionalista-
purisztikus ideái Canevale-t a francia „forradalmi építészek" közelébe hozzák. 
Az 1730 körül született „forradalmi nemzedéknek" ő az első, a francia művészet 
köréből keletebbre, Bécsbe jutott tagja, aki gyakorlati építőfeladatokhoz 

94. A székesegyház alaprajzának rekon-
strukciós rajza a fa-modell alapján. Bugár 

Mészáros Károly felvétele. 

13 Voit Pál: A Barokk Magyarországon, Bp. 1970, 59 szerint 1776-ból. R. Wagner — 
Rieger i. m. 51 igazságosan m u t a t rá az ideális város-tervekkel való összefüggésére. 

11 „The forbidding shapes of elementary geometry were found to be the most appropriate 
ones to satisfy both individualistic feeling and the desire for modern patterns". E . Kauf-
mann, Architecture in the Age of Reason, New York, 1955, 142, — Canevale és a „forra-
dalmi építészek" kapcsolatáról Zádor A.: Zur Frage der französischen Revolutions-
architektur, in Ungarn, Actes du X X I I e Congr. I n t . de l 'Art, 1969, 152. ff. és R. Wagner— 
Rieger, i. m. Canevale-val kapcsolatban. 
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jutot t . H a életművéből csak az esztergomi tervek marad tak volna meg és más 
semmi, akkor is a legjelentősebb építészújí tót kellene benne lá tnunk, aki 
Magyarországon évszázadok óta megfordult.13 

Ami a megvalósítást illeti, Canevale te rve már megszületése után megbukott . 
Bukásának okait Franz Anton Hillebrandt ú j terveiből (amelyeknek csak alap-
rajzi másolatai ismeretesek) részben kiolvashatjuk.1 6 A korábbi barokk értelem-
ben reprezentativebb, díszesebb és kevésbé szigorúan egységes ha úgy tet-
szik, kevésbé „katonás" — egységre volt mégis inkább szükség. Canevale 
tévedett , amikor a csak a Bakócz-kápolnáért lelkesedő hercegprímást ítélte 
meg. A várhegyi rezidencia ú j tervezőjétől ez a prímás a következő évben 
roppant pompát kívánt. Barkóczv nem volt puritán. Az osztrák építész ennek 
az egyházfejedelmi programnak igyekezett eleget tenni . Grandiózus terve 
Canevalé-éhez képest hagyományosabb és mindenképpen visszalépés. Az ú j 
terv — az eredetinek az i rányában ugyan visszafordította a székesegyházat, 
nyugatra helyezte a palota főhomlokzatát , külön közvetítő egységként épí te t te 
volna meg a hegy lábánál a szemináriumot s u tána következően a kanonoki 
házak sorát. H a az ú jabb t e rv valósult volna meg, ma az osztrák kolostor- és 
kisebb részben palota-építészet egyik sajátos , hazai egyházfejedelmi komp-
lexum-változatát lá tha tnánk Esztergomban. A hillebrandti tervek ebből a 
szempontból külön t anu lmány t érdemelnének.17 

Canevale és a fennmaradt fa-modell szempontjából csak annyi fontos, hogy 
Barkóczv az ú j tervezőnek előírta, hogy elődjének te rvé t vegye tekintetbe.1 8 

Ez meg is tö r tén t : a komplexum hillebrandti terve — fellazítva ugyan meg-
t a r to t t a a hajó-modell képzetet.1 0 A későbbi esztergomi komplexum-tervekre 
az jellemző, hogv egyre nagyobbakká vál tak , de a Canevale elképzelését őrző 
modell ideáját fejlesztették tovább. Az ország egyházi székhelyének külső 
képére akkor is, amikor töredékesen és egy évszázad múlva megvalósult, 
a „navis Ecclesiae" képzete hatot t .2 0 

15 E. Kaufmann, i. m. 141 ff . Marie—Joseph Peyre, Oeuvres d'architeture, Paris 
1765 — katedrális-terve, amelyet az érseki palota és a vele azonosformájú kanonoki 
palota vesz közre. Ez az alapjában klasszicizáló te rv voltaképp sokban hagyományosabb, 
mint Canevale esztergomi terve ! — Canevale a váci székesegyház homlokzatában külö-
nösen Servandoni S. Sulpice-ének első tervének nyomában járt (1. L . Hautecour, Histoire 
de l 'architecture classique en France I I I , Paris 1950). Innen való a nagy új í tásnak szá-
mító nartex-megoldás. A módosítások, különösen az alacsony tornyok esetében azt 
muta t ják , hogy Canevale azoknak a kifogásoknak a tanulságait is levonta, amelyeket 
annakidején a S. Sulpice ellen egyes méltatói felhoztak, vö. E . Kaufmann, i. m. 137. 

16 Balogh J . Acta Hist. Art. id. hely 20, 29 — 30. 
17 A későbbiekben figyelemreméltó Hillebrandt tervezett székesegyházbelsőjének ha-

tása. 
18 Voit Pál: A barokk Magyarországon, Bp. 1970, 59. — A tények részletesebb ismerete 

nélkül nehéz állást foglalni abban a kérdésben, vajon az építésztől vagy az építtető-
től eredt-e a hajó-motívum itteni elve. Hogy az ú j tervben Hillebrandt-nak is ehhez kel-
lett tar tania magát , az inkább Barkóczyt valószínűsíti mint kigondolót. 

19 Úgy látszik a hillebrandti tervek kevesebb terep-munkát igényeltek volna. 
20 A Kuhnel-féle tervekben, m a j d a töredékesen megvalósult kanonoki házsorokban 

a szögletes alaprajzú Canevale-féle komplexum íves alaprajzú átfogalmazását l á tha t juk . 
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GALA VICS GÉZA 

EGY EFEMER ÉPlTESZETI MŰFAJ HAZAI 
TÖRTENETÉHEZ 

(BATTHYÁNY JÓZSEF CASTRUM DOLORISA) 

Az építészeti tervek vagy a különböző épületekről készült ábrázolások az 
építészettörténeti kutatásnak mindig is hasznos segédeszközei voltak. Akár 
úgy, hogy segítségükkel egy építészeti gondolat alakulása volt nyomon követ-
hető az első tervektől a végleges megfogalmazásig, majd a megvalósulásig, 
akár pedig úgy, hogy egy elpusztult vagy átalakított épület egykori képét 
és kialakítását őrizték meg számunkra. S ez nem csak a meglevő vagy egykor 
létezett épületek terv- és rajzanyagára áll, hiszen még a soha meg nem épült 
tervek vizsgálata, papíron maradásuk okainak elemzése is a megépült alkotá-
sok jobb és teljesebb megértését teszi lehetővé.1 Mégis mindegyik esetben az 
épületábrázolások és az építészeti tervek feldolgozása csak segédeszköze lehet 
az elsősorban eleven épületeket, s funkcionáló, környezetükkel együtt élő alko-
tásokat vizsgáló építészettörténeti kutatásnak. 

A különböző építészeti műfajok között van azonban egy olyan műfaj, amely 
kizárólag csak egykorú tervek és ábrázolások (vagy leírások) alapján ismerhető 
meg, mert e műfaj lényege a megépített épület ideiglenes volta, alkalmi jellege 
volt. Ennek az efemer építészeti műfajnak, amelynek egyetlen alkotása sem 
maradt korunkra, jellegzetes emléke az előkelő személyiségek halotti búcsúz-
tatásának építménye. Ezt az épülettípust az egykorú magyar terminológia 
legtöbbször Castrum doloris (,,a fájdalom vára")-ként említi, de találhatunk 
példát a „halotti készület" és a „gyász-alkotvánv" elnevezésekre is. 

A Castrum dolorist az ünnepélyes gyászszertartásra készítették, gyakran 
több hónappal a búcsúztatott halála után. s legtöbbször a halott temetkezési 
helyéül szolgáló templomban állították fel. Kivételt képeznek ez alól azok az 
uralkodóknak állított Castrum dolorisok, amelyeket alattvalóik vagy a szövet-
séges országok királyai saját városukban, vagy országukban emeltek. Ez a 
szokás a hazai gyakorlatban is megfigyelhető s a Bécsben elhunyt uralkodó 
magyarországi gyászszertartásához nálunk is több alkalommal készítettek 
katafalkokat. 

A koporsót kiemelő, építészeti elemekből formált tárgy már a középkor 
halotti kultuszában is megtalálható volt. Az építészet ismérveit hordozó 
„halotti készületek" virágkora azonban a XVI. század vége s a XIX. század 
eleje közötti időszak volt, így a Castrum doloris elsősorban mint barokk építé-
szeti műfaj ismeretes. Ezek az építmények általában kevésbé tartós anyagok-
ból — fa, festett textilanyagok, stukkó, karton — készültek s ebben és ideigle-
nes voltukban rokon e műfaj a színházi díszletekből létrehozott illuzionista 

1 Zádor Anna: Építészeti te rvek a 18. századból. Arch. É r t . X L V I I I (1935) 157 — 177. 
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építészeti terekkel. Meghatározóbb azonban az a jellemvonása, hogy kora 
építészeti formáit felhasználva a Castrum doloris valóságos építészeti teret hoz 
létre. A műfajjal legközelebbi rokonságban egy másik, hasonlóan efemer építé-
szeti műfaj, a diadalkapu áll, amely — szemben a végleges távozásra, a halálra 
készített Castrum dolorissal — valakinek a megérkezését (legyen az akár átvitt 
értelmű, pl. trónörökös születése vagy egy jubileum megérése) köszönti. Tér-
képzése azonban kevésbé összetett, mint a Castrum dolorisé, ahol az építészeti 
formák variációiból sokféle, egyéni megoldású építmény született. A műfaj 
legjellegzetesebb megoldásait követve néhány alaptípus ismétlődése figyelhető 
meg. Közülük legnépszerűbb az oszlopokon, vagy erősen tagolt falakon álló, 
baldachinos épülettípus volt, de kedvelték a diadalív motívumát felhasználó, 
s a templom-, torony-, illetve obeliszk- és emlékmű formájára készített Castrum 
dolorisokat is. Gyakran azonban nem e tiszta típusok jelennek meg a halotti 
búcsúztatók építményein, hanem az egyes típusok elemeinek felhasználásával 
alkotnak vegyes típusú alkotásokat.2 

De nemcsak építészeti típusaiban összetett egy-egy „halotti készület", hanem 
meghatározó építészeti karakterén túl, más, nem építészeti rétegei is vannak. 
Az építmények gyakori szobrászati díszén kívül idetartoznak azok a jelképek, 
amelyek az elhunyt személyét, rangját, címeit jelenítik meg arcképén, családi 
címerén, valamint hivatali rangjának jelvényein keresztül. Ismét másfajta 
összetevője a Castrum doloris hatásrendszerének az irodalmi réteg, amely 
az elhunyt életútját s érdemeit az építészeti tagozatokra illesztett írások segít-
ségével közvetíti. S végül a Castrum dolorisok összhatását különböző mester-
séges fényforrások, füstölők, kandeláberek alkalmazásával is fokozták. 

E különböző műfajokat egyesítő költséges építmény funkcióját a pár napig 
tartó ünnepélyes gyászszertartás lezajlásával betöltötte. S ha a pompás épületet 
még egy ideig állni is hagyták, sorsa menthetetlenül a lebontás lett. Hogy még-
sem tűnt el valamennyi építmény nyomtalanul, az elsősorban azoknak a met-
szeteknek köszönhető, amelyek egy-egy Castrum dolorist örökítenek meg, s leg-
többször a nyomtatásban megjelent halotti prédikációkhoz kötve maradtak 
fenn. A halotti prédikációk más vonatkozásban is forrásai a Castrum dolorisok 
történetének. A halotti készületek mondanivalója, formái, díszítményei gyak-
ran inspirálták az építmény előtt álló szónokot, aki — ha csak egy retorikai 
fordulat erejéig is — nem egyszer a Castrum dolorist is belefoglalta a prédikáció-
ba. E halotti búcsúztatók így számos alkalommal egyedüli őrzői e hajdan volt 
építményeknek, hasonlóképpen azokhoz a Castrum dolorisokra függesztett 
irodalmi igényű alkotásokhoz, amelyeket néha nyomtatásban is megjelentettek, 
így máig fennmaradhattak. Hogy kik tervezték s milyen művészek és mesterek 
vettek részt a Castrum dolorisok felállításában, arról főleg levéltári adatok 
nyújthatnak felvilágosítást, s elsősorban levéltári anyagban lelhetünk külö-
nösen ritka Castrum doloris tervekre is. 

A magyarországi barokk művészet alkalmi építészetének története még fel-
dolgozásra vár. A fennmaradt képes-anvag összegyűjtése éppúgy nem történt 
meg, mint az írásos említések és a halotti prédikációk megfelelő szövegrészeinek 
kigyűjtése, vagy az ábrázolásokból ismert emlékekhez kapcsolódó levéltári 

2 A. Tessier: Le genre decoratif funébre. La Revue de l 'Art ancien et moderne. L X V L 
<1924) 274 — , 343 — ; LXVII . (1925) 177. L. Popelka: Trauergerüste (Bemerkungen zu 
einer ephemeren Architekturgattung). Römische Historische Mitteilungen. H. 10. Graz — 
Wien - Köln, 1967. 1 8 4 - 1 9 9 . 
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95. Pietro Travaglia: Bat thyány József Castrum dolorisának terve — 1799 

anyag szisztematikus felkutatása. Jelenlegi ismereteink szerint mintegy 10—15 
Castrum dolorisról s féltucat diadalkapuról maradt fenn ábrázolás, írásos emlí-
tésből azonban ennél jóval több ilyen jellegű ábrázolásról tudunk.3 A legtöbbet 
reprodukált hazai Castrum dolorisok Eszterházy Józsefé, a pozsonyi Gode 
Lajostól (1748) és Barkóczy Ferenc prímásé a bécsi J . G. Leitnertől (1765) -
barokk szobrászatunk kutatása nyomán váltak ismertté, s közzétevőik sokkal 
inkább a metszetek szobrászati vonatkozásait, mint a barokk építészet e sajá-
tos műfajának jellegzetességeit hangsúlyozták.4 A Castrum doloris azonban 
önálló, saját törvényű műfaj, amelyben a barokk „Gesamtkunstwerk" létre-
hozására irányuló törekvések is egyéni módon érvényesülnek, érdemes tehát 
figyelnünk rá. 

3 A metszetben fennmaradt Castrum dolorisok nagyrészét említi Pataki Dénes: A ma-
gyar rézmetszés története. Bp. 1951. Adat tá r . 

4 Barkóczy Castrum dolorisáról Kapossy János: J o h a n n Georg Leitner. Arch. Ér t . 
LI (1938) 105 — 107. Kapossy használta a felkutatot t (de nem közölt) szerződés és az 
egykorú eloquim adata i t is. Esterházy József Castrum dolorisáról: Révhelyi Elemér: 
Adatok Gode Lajos művészetéhez. Művészettörténeti tanulmányok I I I . Bp. (1954), 
492 — ; Mindkettőről Malikova, Mária: Die Schule Georg Raphael Donners in der Slowakei. 
Mitteilungen der Österr. Galerie XVII . (1973) 100, 103, 115—117, 157. Uő. felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy Gode Lajosnak az Esterházy Castrum dolorisra vonatkoztatot t 
szerződése nem a Castrum dolorishoz, hanem egy síremlékhez készült. 
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Az alábbiakban egyetlen Castrum dolorist mutatunk be azzal a céllal, hogy 
ra j ta keresztül szemléltessük a műfaj jellegzetességeit. Olyan, eddig ismeret-
len Castrum dolorist választottunk, amelyhez viszonylag gazdag levéltári 
anyagot is sikerült felkutatni, s így keletkezését, tervezőjének törekvéseit , mon-
danivalójának, hatásrendszerének különböző rétegeit egyaránt figyelemmel 
kísérhetjük. A választott Castrum doloris Batthyány József prímás-érsek 
temetésére készült 1799-ben Pozsonyban. Képét nem metszet őrizte meg 
számunkra, mint a hazai Castrum dolorisokat általában, hanem az eredeti terv 
maradt fenn. (95. kép) De ismerjük a megrendelők és a tervező közti szerződést, 
az építmény kivitelezésének, felállításának, környezetbe foglalásának törté-
netét, a munkálatokban résztvevő mestereket, ugyanúgy mint a Castrum 
doloris feliratait s a gyászszertartáson elhangzott prédikációkat is. 

Batthyány József Magyarország nádorának fiaként született s a pappá 
szentelését követő 8. évben már kalocsai érsek, 1776-tól pedig prímás volt. 
Politikai szereplésének jellemző momentuma, hogy támogatta Mária-Terézia 
jobbágy-politikáját, II. József reformjaival, különösen pedig egyházpolitikájá-
val azonban már határozottan szembenállt. A művészettörténet a jelentős ba-
rokk mecénások között tar t ja számon, aki befejeztette a kalocsai székesegy-
házat, majd Pozsonyban a lebontott régi épület helyén, Melchior Hefelével ú j 
érseki palotát, a magyarországi későbarokk-koraklasszicista építészet egyik leg-
szebb alkotását építtette meg. 

Batthyány prímás 1799. október 23-án halt meg 72 éves korában Pozsony-
ban. Október 26-án három napra az érseki palota fekete kelmékkel borított 
dísztermében katafalkon felravatalozták. Majd a lepecsételt teremből novem-
ber 7-én nagy ünnepélyes gyászmenetben, kórus, harsonák és dobok kíséretével 
a dómba vitték s a prímási kriptában eltemették. Közben már folytak az elő-
készületek a december 10, 11, 12-én tartandó ünnepélyes gyászszertartásra.5 

Gr. Batthyány Tódor és hg. Batthyány-Strattmann Lajos november 4-én 
kötöttek szerződést Pietro Travagliával, aki vállalta, hogy megtervezi és decem-
ber 6-ára elkészíti a Castrum dolorist.6 Megbízói a szerződésben hangsúlyozták, 

5 Bat thyány érsek temetésének fázisairól a Pressburger Zeitung 1 799. október—decem-
beri számai az eseményeket követő napon részletesen beszámolnak. 

6 O. L. hg. Ba t thyány család levéltára. Bat thyány József prímás iratai. P 1318. R . sz. 4. 
Ba t thyány József temetési költségei. Travaglia szerződése: Vergleich, welcher zwischen 
Sr. Excellenz Herrn Grafen Theodor v. Ba t thyány und Sr. Durchlaucht Herrn Fürsten 
Louis v. Bat thyány Stra t tman von einer, und dem H . Pietro Travaglia von anderer 
Seite folgender massen verabredet und geschlossen worden ist. 1.° Versprechen Sr. 
Excellenz und Sr. Durchlaucht dem H. Pietro Travaglia für das gemäss eingereichter 
Zeichnung mit verabredeten von Sr. Durchlaucht veranstalteten Abänderungen zu 
verfertigende Trauergerüst sammt allen zur Aufstellung und Anzündung der Kerzen 
zugehörigen Erfordernissen (als Schrauben leuchter, Laternen, und Schemmeie etc.) 
mit diesem Bedingnisse zwey Tausend (id est 2000) Gulden zu zahlen, dass solches 
Trauergerüst der Würde des höh seligen Cardinais und dem hohen Range der Familie 
verfristenermassen entsprechen, und bis sechsten des nächts künftigen Monats Dezembris 
in verabredeter verhältnissmässiger Grösse gänzlich herzustellen seye. 2.° Versprechen 
Sr obgedachte Excellenz und Sr Durchlaucht dem erwehnten Travaglia gleich nach 
Unterfert igung des gegenwärtigen Vergleiches die verlangten sieben hunder t (id est 700) 
Gulden von der versprochene Summe zur Ankaufung der nötigen Materialien vorzu-
schissen. 3.° Verpflichtet sich Pietro Travaglia die vorhergehenden Punckten nach ihrer 
gänzlicher Ausdehnung gegen die bemeldte Summen von zwey Tausend (id est 2000) 
mit ha f tung seiner Rechtschaftenheit genau zu erfüllen mit der Äusserung, dass derselbe 
weder eine weitere Belohnung noch einen Anderen Anspruch auf das Trauergerüst 
ferner machen würde oder könte. Verpflichtet sich Pietro Travaglia sowohl von der im 
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hogy Travagliától olyan építményt kívánnak, amely minden tekintetben meg-
felel a bíboros méltóságának és a család magas rangjának. Fizetsége 2000 Ft 
volt s ebben az összegben a Castrum doloris kivilágításához szükséges kellékek 
is benne foglaltattak. Travaglia tervrajzot is mellékelt a szerződéshez, amelyen 
a megrendelők változtatásokat javasoltak s mind az első, mind a javított 
változatból a szerződéshez csatolt példányon túl egy-egy tervet maguknak is 
készíttettek.7 

A tervezett gyászünnepség s a Castrum doloris felállításának színhelye a 
pozsonyi dóm volt, amely Esztergom eleste óta Magyarország prímásainak 
temetkező helyéül is szolgált. Mivel a székesegyház a koronázótempom funkció-
ját is betöltötte, s egyúttal a főrangú Pálffy család temetkezőhelye is volt, 
számos nagyszabású gazdag dekorációjú ünnepség színhelye lehetett. Ezek közé 
tartoznak azok a XVIII . századi gyász ünnepségek is, amelyek középpontjában 
ugyancsak egy-egy Castrum doloris állt. így 1740-ben III . Károly halálára 
Eszterházy Imre prímás a bécsi udvar vezető színházi dekorátorával és építé-
szével, a Magyarországon korábban is foglalkoztatott Antonio Galli-Bibienná-
val terveztetett Castrum dolorist.8 1765-ben pedig Barkóczy prímás halálára 
készült metszetben is megőrzött Castrum doloris, amelynek mestere az ugyan-
csak bécsi J. G. Leitner volt. Bizonyosra vehető azonban, hogy más prímások 
temetése is hasonlóan ünnepélyes keretek közt zajlott s a Pálffyak jónéhánv 
családtagja vagy elhunyt Habsburg uralkodók tiszteletére ugyanúgy állíttattak 
„halotti készületeket". 

Batthyány érsek Castrum dolorisának tervezője Pietro Travaglia volt, aki 
színházi festőként 27 évig állt a hg. Esterházy család szolgálatában. Travaglia 
Milánóból származott, ahol a XVIII . század híres díszlettervező családja, 
a Galliari család műhelyében dolgozott. A Galliari fivérek még őrizték a XVt l . 
század második felének s a XVIII. századnak erősen a perspektíva törvényeire 
építő díszletfestői hagyományait, de kísérletet tettek arra is, hogy e tradíció 
megbontásával egy szabadabb, festőibb, kötetlenebb színpadi díszletstílust 
alakítsanak ki. Travaglia, aki 1771-ben kerülhetett Eszterházára, fennmaradt 
díszlet-vázlatkönyvének tanúsága szerint ugyanezt, a két korszak határán 
gyakori eklektikus felfogást követte, s rajzai közt mélybefutó, páros oszlop-
sorokkal szegélyezett, tágas palotabelsőket, intim polgárszobát s érzékenyen, 
szinte eszköz nélkül megfestett t á j ábrázolást egyaránt találunk. Tevékenysége 
Eszterháza fénykorára esik, amelyhez maga is hozzájárult. 1771-től az eszter-
házai operaház és bábszínház számára valamennyi Haydn opera díszletét ő 
készítette, s ő tervezte a nagyszabású, szabadtéren zajló ünnepségek dísz-
kivilágítását s tűzijátékait is. Ilyenkor a színpad néhány m2-es területe helyett 
a hatalmas kastélyépület s a több holdas park együttesében fényforrások 
ezreinek (pl. 1784. szeptember 12-én 4268-nak) felhasználásával az esti égbolt 

gegenwärtigen Vergleich angeführte, als auch von dem gemäss nro. 1 neu eingerichteten 
Zeichnung des zuverfertigenden Trauergerüstes zwey Exemplaren Sr. Excellenz und 
Sr. Durchlaucht zu übergeben und zu überlassen. Zur bekräftigung des gegenwärtigen 
Vergleiches sind zwey gleichlautende Exemplaren unter gegenmässiger Unterfert igung 
abgefasst und bey den der übereingekommenen Theile eingehändiget worden Pressburg 
den 4 November 799. Pietro Travaglia 

' Travaglia szignált tervét O. L. Tervtár , a Ba t thyány család tervei, T 4/62 jelzet a la t t 
őrzik; Nem tud juk , hogy ez a terv az első vagy a már átdolgozott tervvel azonos-e. Mérete: 
4 2 , 3 x 5 2 cm; toll, szén, lavírozott tus, papír. 

8 Garas Klára: Magyarországi festészet a XVI I I . században. Bp. 1955. 209. 
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alatt alkothatott óriási színpadi teret. De tudunk építészeti tevékenységéről 
is, amikor 1798-ban a kismartoni kálváriához illeszkedő hegyi templomhoz 
készít ú j tervet. Ebben az évben megy nyugdíjba s 1802 tájáig Kismartonban 
él. Majd valószínű Pozsonyba költözik, s a Grassalkovich családnál „Hausin-
spektor"-i állást vállal.9 Nyugdíjazását követő időszakból Batthyány József Cast-
rum dolorisának tervezésén kívül más művészi tevékenységéről nem tudunk. 

Travaglia az Országos Levéltár tervtárában talált rajzán a fekete különböző 
árnyalatainak felhasználásával vázolta fel a Castrum doloris képét. (95. kép) 
Az elölnézetben ábrázolt, de minden bizonnyal téralkotó épület a baldachinos 
Castrum doloris típust képviseli. A háromlépcsős emelvényre helyezett épít-
mény tar tó elemei a magas talapzatra állított egy-egy pillér, s törzsén levél-
köteggel díszített 2— 2 páros oszlop, mindegyike korintoszi fejezettel. Fölöttük 
egységesen koponyákkal díszített architráv húzódik, amely erősen tagolt, közé-
pen mélvülésű timpanonba átmenő párkányzatot hord. A timpanon közepét 
a bíborosi kalappal, s a hercegi koronával kiegészített Batthyány címer tölti ki, 
kétoldalon pedig gömbökre állított keskeny, magas obeliszkek állnak. Az obe-
liszkek levágott végű piramist, azaz csonkagúla formájú széles baldachint fog-
nak közre, s az egész építményt a Mulandóság halálfejes posztamensre állított 
allegorikus alakja zárja le, kétoldalán egy-egy égő urnával. A Castrum doloris 
középpontja a baldachin alatt elhelyezett, ugyancsak koponyákra állított kata-
falk, amely oldalain hosszú feliratokat, tetején pedig az elhunyt arcképével 
díszített koporsót hordja. Az összképet végül két féloszlopra helyezett, s kopo-
nyákkal megtámasztott lángoló és füstölő urna teszi teljessé. 

Travaglia Castrum doloris tervének megformálása, különösen az erős hangsúlyt 
kapott füstölő kandeláberek megfestése, jelzi, hogy készítője gyakorlott dekorá-
tor volt. Ha „halotti készületét" korábbi alkotásaival vetjük össze, a század 
végén készített épületterv hagyományos megoldásai, s új, korszerű törekvései 
egyaránt tisztábban rajzolódhatnak elénk. Travaglia legkorábbi ismert alkotá-
sán, egy szabad téri díszlettervhez 1774-ben két változatban elkészített tervén, 
ugyanazt az építészeti szerkezetet alkalmazta, mint negyedszázaddal későbbi 
Castrum dolorisán.10 (96. kép) Pillér (ill. pillérköteg) — páros oszlop szimmet-
rikusan megismételt tartóelemei hordják az oszlopok felett emelkedő térlezáró 
formát, amelynek két oldalán a pillérek felett különböző térszabályozó tagoza-
tok emelkednek. Az azonos felépítésű rendszer ellenére a két mű mégis erősen 
különbözik egymástól, mert a díszlet szelíd félköríve helyébe a Castrum dolori-
son nehéz háromszögű timpanon került, a faltükrökkel, épületplasztikával ta-
golt kupolás lezárást súlyos, tagolatlan tömegű piramis forma váltotta fel, s a 
díszlet félköríves, vázával párosított átvezető tagozata, illetve trófeás ballu-
sztrádja a későbbi építményen gömbökre állított obeliszkre változott. 

E változtatások eredményeképp a Castrum dolorison az egyenes vonalak 
szigorú rendje, s az alig tagolt térlezáró elemek súlyos tömege szabja meg az 
összhatást. Az új építészeti elemek alkalmazásával megváltozott a Castrum 
doloris építészeti problematikája is. A művészettörténeti elemzés számára az 
azonos szerkezeti felépítés ellenére a díszlettervnél a diadalkapuk architek-
tonikus kialakítása, a Castrum dolorisnál viszont a piramis forma alkalmazása 

9 Travaglia pályafutását részletesen ismerteti, számos díszlettervét közli Horányi 
Mátyás: Eszterházi vigasságok. Bp. 1959. 151 — , Kismartoni épülettervéről F . Pohl: 
Joseph Haydn . Leipzig, 1878. I. 203. 

10 Travaglia 1774-es terve O. L. hg. Esterházy család te rv tá ra T2/1376 
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s viszonya a többi építészeti formához válhat központi kérdéssé. A piramis 
ugyanis ebben a korszakban nem csupán egyike a különböző építészeti alapfor-
máknak, hanem olyan téralakító elem, amely a XVII I . század második felé-
ben a legmodernebb építészeti törekvések középpontjában áll. 

Az ókori Kelet jellegzetes építészeti emléke a reneszánsz korszak idején 
került az európai művészeti gondolkodásba, s a vele rokon építészeti formával, 
a keskeny, magas, gúla alakú obeliszkkel együtt részben az építészeti elmélet-
írók munkái, részben a halott-kultusszal való tar talmi összefüggések révén 
a barokk idején is kedvelt motívum maradt . A XVII I . század első felében 
építészek, Fischer von Erlach, Giuseppe Galli-Bibienna, Piranesi fantázia-
képeinek, történeti rekonstrukcióinak gyakori motívumává vált . (97. kép) 
Ők a forma imitálásával, variálásával készítik elő azt a folyamatot, amely 
a század közepe tá ján , konkrét, megvalósításra szánt építmények tervein a 
piramis forma alkalmazásához vezetett. Már a fantázia rajzok épületein is 
világosan megfigyelhető, hogy az építészeti törekvések egyik fő problémája 
a hatalmas síkokat befoglaló gúla forma és az eléje illesztett oszlopos, t impa-
nonos portikusz kapcsolatának harmonikus kialakítása. Mind e rajzokon, mind 
az ezekkel kapcsolatban álló századközepi terveken a piramis forma és a porti-
kuszok egyenrangú elemként szerepelnek, s ez a felfogás csak a század második 
felében változik meg. Ekkor a forradalmi építészek az ú j építészet megterem-
tésének hitével s szigorú logikával következetesen végigvitték az elődeik ál tal 
megkezdett építészeti gondolatsort. S a francia Boullée és Ledoux, majd az 
itáliai Selva és Valadier, s a németországi Gilly alkotásain megszületett az a 
teljesen letisztult geometrikus építészeti világ, amelyben a halott-kultusz szol-
gálatára tervezett , egymással rokon felfogású épületek kialakításában a piramis 
egyszerű, monumentális formája játssza a főszerepet, a hatalmas gúla szinte 
elnyeli, magába szívja a teljesen alárendelt portikuszt.11 

Amikor Travaglia Castrum dolorisán az oszlopos, timpanonos portikuszt 
piramisforma elé állította, hasonló építészeti gondolat megoldására tet t kísér-
letet. A két építészeti forma kapcsolatának megoldásában azonban döntő 
szerepe volt annak, hogy a Castrum dolorisok az építmény tar ta lmi közép-
pont jában álló koporsót (vagy az elhunytat jelképező arcképet) minden oldalról 
lát tatni akar ták s ezért körben nyitott tartószerkezetet alkalmaztak. Travaglia 
alkotásán a piramis és a portikusz egymáshoz viszonyított aránya, ugyanúgy 
mint a piramis feltörő lendületének ellensúlyozására a sarkokra állított obe-
liszkek alkalmazása, e századvégi Castrum dolorist a század közepének meg-
oldásaival rokonít ják. Az ekkor készült és a forradalmi építészek által készített 
tervek közötti különbséget legjobban talán azzal szemléltethetjük, hogy amíg 
a század közepén a piramis tömegének felfelé törését a sarkokra helyezett 
obeliszkekkel s a piramis-portikusz 1 : 1 arányú kialakításával ellensúlyozni 
akarták, addig az ú j törekvésekben éppen az akadálytalan felfelétörés kifejezése 
s a piramis-portikusz 8 : 1 (Boullée), 5 : 1 (Selva), 2 : 1 (Gilly) arányú megvál-
toztatása lett a döntő. (98. kép) Travaglia tehát ugyanúgy a piramisnak, min t 
építészeti formának jelentéshordozó szerepére épített , mint említett kortársai. 
S ha megoldása el is tér az övékétől, megépült művének az ad jelentőséget,, 
hogy ezzel az alkotással hazai művészetünkben olyan építészeti problémakör 

1 1 W. Oechslin: Pyramide et Sphere. Notes sur l 'architecture revolutionnaire dm 
XVII I e siécle et ses sources italiennes. Gazette des Beaux-Arts. L X X V I I (1971) 201 — 218-
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megoldására történik kísérlet, amely a századvég európai művészetének is 
aktuális kérdése volt.12 

A piramis, mint építészeti alapforma nem volt ismeretlen a XVIII. századi 
magyarországi művészetben, s bizonyítva a halottkultuszhoz fűződő kapcsola-
tát, több XVIII . századi síremlékünkön is feltűnik. Legkorábbi példája való-
színű Keresztély Ágost prímásnak (t 1725) a pozsonyi dómban felállított sír-
emléke volt, ezt követte a szintén pozsonyi d'Onell (f 1743), az óbudai Zichy 
Miklós (f 1759; Bebó Károly), a keszthelyi Festetich Kristóf (t 1768) s a 
gyulai Harruckern Ferenc (f 1775; J . M. Fischer) síremlék, hogy csak a leg-

1774. 96. Pietro Travaglia: Szabadtéri díszlet terve — 

12 Travaglia tervén a halálfejes-frizü archi t ráv kialakítása hasonlóan azzal a törekvés-
sel függ össze, hogy az építészeti tagozatok, formák jelentését a korábbiaknál ponto-
sabban fogalmazzák meg. „Beszélő a rch i tek túrá ja" azonban más nyelvet használ, mint 
a piramis forma alkalmazásánál, de hogy a X V I I I . század végi Magyarországon mások is 
ebben az i rányban (tehát az építészeti tagozatoknak s a képi kifejezésmódnak az ele-
gyítésével) keresték a megoldást, azt a pozsonyi rajztanár Johann Schauff ismert ma-
gyaros (a magyar címer motívumaiból s a magyar lovasság öltözetének díszítőelemeiből 
kialakított) oszloprendje mu ta t j a . Schauff megoldásáról legutóbb Bibó Is tván: Európai 
hatások és helyi fejődés az 1800 körüli magyar építészetben. Építés- és Építészettudo-
mány IV. (1973) 160-162 . 
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97. Giuseppe Galli Bibienna: Capriccio — 1740. 

ismertebbeket említsük.13 De állt már a század végén a csákvári Esterházy 
kastély parkjában az egykori ábrázolásból ismert, egyszerű, piramis alakú 
kerti házikó, s piramis formájú oltárt említenek a kismartoni hegyi templom-
ban is.14 

Összetettebb, több építészeti alapformát egyesítő megoldásra azonban leg-
korábban Travaglia alkotásában került sor. Travaglia Castrum dolorisa erő-
sen rokon a váci székesegyház építtetőjének, Migazzi érseknek megbízásá-
ból épült másik templom, a Wien-Neudorf-i plébániatemplom homlokzat-
rendszerével, ahol szembenézetben hasonlóan az oszlopos, timpanonos por-
tikusz mögött emelkedő csonkagúla-piramis forma jelenik meg. Hogy a 
Batthányaknak dolgozó Travaglia megoldása a századforduló táján a hazai 
építészet aktuális problémája volt, azt e Bécs környéki templom további 
magyarországi hatása is jelezheti. A templom felmérését a Károlyi család 
számára már 1781-ben elkészítette Borsitzkv Pál, hogy milyen célból, 
egyelőre nem tudjuk. Festetich Lászlóról viszont már ismeretes, hogy ő 
azért mérette fel uradalma egyik mérnökével 1801-ben a templomot, mert 
az neki „nagyon megtetszett" s Keszthelyen hasonló formájú templomot 
akart építtetni. A tervezett templom végül is nem készült el, s hasonló 
sorsra jutott a Festetich László által 1820-ban készíttetett nagyszabású, pira-
mis formájii mauzóleum terv is (Engel Ferenc), amely pedig a Travaglia által 

13 Keresztély Ágost síremléke a múltszázadi regotizáláskor pusztult el. XVIII . századi 
ra jzát közli Thomas Zacharias: Josef Emanuel Fischer von Erlach. Wien —München I960. 
154; 165 kép. A többi síremlékről Aggházy Mária: Barokk szobrászat Magyarországon. 
Bp. 1959. I. 92. 

14 A csákvári park piramisa Pierre Rivett i gouache képén marad t fenn. Közli: Kovács 
Péter: Beitrag zur Geschichte des Esterházy — Parks von Csákvár im 18. Jahrhunder t . 
Alba Regia X (1969) 170—172, X V I I t.; Kismarton oltárát Korabinszky 1786-os lexi-
konja említi. Id. D. Frey—A. Csatkai: ÖKT X X I V (Wien 1932) 103. 
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éppen csak érintett problémakörnek a forradalmi építészet teljesítményeihez 
méltó megoldása volt.15 

Travaglia megépült Cas t rum dolorisa tehá t , ha mégoly halkan is, a forradalmi 
építészet célkitűzéseit visszhangozza. Alkotója—s ez nem lehet véletlen—abból 
a hg. Esterházy udvarból kerül t ki, amely előbb „Fényes" Miklós, ma jd I I . Mik-
lós a lat t művészetét s különösen színház- és zeneművészetét tekintve Kelet-
Európa egyik legjelentősebb főúri udva ra volt, amelyben a társművészeteknek 
is fontos szerep jutot t . Es te rházy I I . Miklós, a híres Es te rházy képtár és grafikai 
gyűj temény létrehozója legjelentősebb hazai pártfogója volt a forradalmi építé-
szetnek is, s udvarában olyan jelentős építészek fordul tak meg, mint később a 
szentpétervári Tőzsdepalotát tervező Thomas de Thomon, vagy a Magyarorszá-
gon többször is foglalkoztatott Charles Moreau, aki a Eestetich-mauzóleumot 
tervező Engel Ferencnek is mestere volt.18 Pietro Travagliának, a közel 30 éve 
díszleteket tervező dekorátornak ez a környezet adha to t t impulzust ahhoz, 
hogy hazai viszonylatban friss figyelemmel forduljon e korszerű építészeti tö-
rekvések felé.17 

Travaglia terve az építészeten túli t a r ta lmi vonatkozásaival együt t is csak 
steril képet adhat B a t t h y á n y József Castrum dolorisáról. Ez az épí tmény maga 
is egy másik épületbelsőben állt, s a nagyszabású halott i búcsúztatók alkalmá-
val a Castrum dolorisoknak helyet adó épületbelsőt mindig olyan egységként 
kezelték, amelyben a „halot t i készület" csak része volt a gyászszertartást befo-
gadó térnek. H a a pozsonyi dóm belsejében zajlot t gyászünnepségről nem is 
maradt fenn olyan ábrázolás, mint pl. I I . Carlo Emanuele savoyai herceg tori-
nói halott i búcsúztatójáról G. Tasniere metszete (1675), amely egy gyászszer-
tartáshoz feldíszített templom belső képét mu ta t j a be,18 Ba t t hyány József te-
metési költségeinek tételes elszámolásaiból, a szűkszavú említésekből képet ra j -

zolhatunk a Szt. Márton templom 
1799. december 10-ére kialakí tot t bel-
ső teréről. 

A hatalmas gótikus templom bel-
seje akkor még a regotizálás előtti 
képét mu ta t t a . Szentélyében Donner 
monumentális főoltára, a Pá l f fyak 
gazdag díszű későreneszánsz és nyug-
ta lan sziluettű barokk síremlékei s 
a Donner műhely hosszú, szobros 
stallumai áll tak, a hajóban barokk 
mellékoltárok sorakoztak, s a temp-
lom falait gazdagon faragot t epitáfiu-
mok díszítették. E változatos forma-
világú belső térben a falakat ugyan-

Friedrich Gilly: Halot t i kápolna 
terve — 1791. 

15 Borsitzky Pál felmérése O. L. Károlyi nemzetség levéltára, Tervtár T 2 0 - 1 2 3 1, 2 
Festetich László terveiről Bibó i. m. 143-152. 

16 A forradalmi építészet magyarországi kapcsolatairól, az egyes mesterek szerepéről 
Zádor Anna: i. m. 174—177. és Üő.: Zur Frage der französischen Revolutionsarchitektiir 
in Ungarn. Actes du X X I I e Congrés international d'histoire de l ' a r t — Budapest, 1969. 
(Bp. 1972) I I . 155-156. 

"Travagl ia utódának, a gyengébb kvalitású Carl Maurernek az 1804-es kismartoni 
Varázsfuvola előadásához készített díszleteit már szinte ellepik a piramisok, van amelyi-
ken többet is találunk. Képeiket közli Horányi i. m. 181, 183, 187, 195, 201. 

18 L. Popelka i. m. 5. kép. 

•506 



úgy, mint az oltárokat, a stallumokat és a padokat végig fekete kelmével von-
ták be, s az oszlopokra helyezett karikákon is hosszú fekete lepleket húztak át. 
A hajóból a padokat kihordták, s a Castrum doloris a magas, háromhajós tér 
közepén fekete borítású gótikus pillérkötegek között emelkedett. Építészeti 
tagozatait ugyancsak fekete tapéta fedte, s mély ülésű timpanonjának köze-
pén az arannyal festett nagy Batthyány-címert karmazsinvörös bíboroskalap 
koronázta. 180 darab különböző nagyságú, aranyos szegéllyel és arany betűk-
kel festett címer függött a Castrum dolorison és a templomfalakon, s a „halotti 
készület" körül a fekete falú templom térben 1800 gyertyaláng lobogott.19 A prí-
más arcképével díszített ravatalról a jelenlevők az érsek pályafutásának törté-
netét s kiemelkedő tetteit felsoroló hosszú latin feliratot olvashattak: 

MERITORUM. PLENVS. (Érdemekkel teljes 
GLORIAE. SATVR. Dicsőséggel telített 

MORTALITATIS. LINQVENS. E X W I A S . Haladósága porhüvelyét 
IN VEHITVR. OLYMPO itthagyva 

ANTISTES. PRINCEPS. 2 0 Az Olympuszra száll 
. . . A püspök herceg) 

A ravatal körül külön csoportokban a számukra erre az alkalomra csináltatott 
gyászruhákban ott álltak az érseki tisztek, az érseki tisztviselők, 14 főember, s 
nagy számban egyházi és világi méltóságok. Barokk képekben gazdag, magyar 
(Vantsav János), német (Somogyi Lipót) s latin (Majláth Antal) nyelvű halotti 
beszédekkel búcsúztatták az elhunytat, s a templomteret 24 tagú kórus gyász-
éneke töltötte be. Carolus Martiny a templom karnagya vezényelte a kórust, 
áriát énekelt Josepha Martiny, s minden bizonnyal a templomban is játszottak 
Franz Tost heim Stadt-Turnermeister hangszeres muzsikusai.21 

A kép tehát egy barokk színházi előadás, egy díszletek közt zajló udvari ün-
nep hangulatát idézi. S hogy a nagyszabású halotti búcsúztatók az egykorú 
közönség számára is valami hasonlót jelenthettek, azt legjobban a Castrum 
dolorisnak a német nyelvterületen a 18. században gyakori „Traurige Schau-
bühne oder Castrum doloris" azaz „Gyász-színpad avagy Castrum doloris" 
elnevezése mutat ja . A Castrum dolorisok tervezői között az építészek mellett 
ezért találunk oly gyakran színházi művészeket, díszlettervezőket és díszletfes-
tőket. A Batthyányak választása is azért eshetett a már nyugalomba vonult 
Travagliára, mert úgy érezték, hogy ezt a feladatot az udvari ünnepségek, dísz-

19 Ba t thyány József temetésének számadásai (vő. 6. jegyzet) Joseph Bauschech 
„bürgerlicher Dapezierer" 335 F t - t kap a prímási palota s a templom feketével való 
bevonásáért, Carl Maurer — a későbbi díszletfestő — 343 Ft-ot a címerek festéséért, 
Johann Sugkop 314 Ft-ot festő munkák elvégzéséért; Georg Karl Zillack építőmester 
2 Ft - t , Joseph Götz könyvkötő, a bíborosi és hercegi kalap készítője pedig 50 F t - t vesz 
fel munkájáér t . Az 1800 darab gyertya átvételét Travaglia igazolja. MKCs. Levéltári 
gyűj temény (Jankovich Miklós). 

20 Auffsehriften, welche bey Gelegenheit der feyerliehen Exequien für So. Eminenz 
den Kardinal Fürsten Primas von Bat thyány Weil, auf dem Trauergerüste enthal ten 
waren. Pressburger Zeitung 1799. 99. szám melléklete, amely közli a Castrum doloris 257 
soros feliratát. 

21 A zenészek nyugtái ugyancsak a temetési költségeknél (vő. 6. jegyzet) A temetés 
összköltsége 16 569 F t volt. 
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kivilágítások gyakorlott rendezője, az ismert színpadi festő a valóságos épületek 
építészeinél jobban tudja megoldani. 

Hogy Travaglia Castrum dolorisa, nagyszabású kivilágítása és a gyászünnep-
séghez hangolt belső tere elnyerte közönségének elismerését, az ott érződik az 
egykorú említések soraiban, sorai között. A magyar szónok leírása: „Ezek a 
sötét kárpitok, ezek a szomorúan pislogó világosságok, ezen nagyrafölemeltetett 
Halotti készület, ezek a legfőbb papi méltóságoknak jeleivel felékesített szomo-
rú Tzimerek . . . " a Castrum doloris nézőre tet t hatásáról vall,22 hasonlóan a 
Pressburger Zeitung egykorú beszámolójához, amelynek szerzője „Peter Tra-
vaglia úr, a híres festő és építész" alkotását „nagy, pompás" építménynek tart-
ja.23 A német prédikáció szerzője pedig arról tesz tanúságot, hogy a megrende-
lőknek a szerződésben is hangsúlyozott kívánsága Travaglia alkotásában meg-
valósult és az egykori közönség valóban úgy érezte, hogy a Castrum doloris 
,,a nagy Batthyány ház hírnevét és fényét" tükrözi.24 

A háromnapos gyászszertartás befejeztével Travaglia Castrum dolorisa betöl-
töt te funkcióját és hamarosan lebontották. Azonban fennmaradt tervrajza s a 
hozzákapcsolható írásos említések az alkalmi építészet alig méltányolt műfajá-
nak jellegzetes, barokk hagyományokat, s új stílustörekvéseket egyesítő alko-
tását őrizték meg számunkra. 

22 Vantsay János : Halotti ditséret , — melyben . . . Ba t thyány Józsefnek . . . érde-
meit . . . h i rdet te . . . Pozsony (é. n.) 4. 

23 „Das Sanctuarium mit dem Hochaltare und den Seitenaltären waren schwarz 
behangen; in der Mitte der Kirche war, ein grosses prachtvolles mit sinnreichen Figuren, 
dem Wappen des Seligen, vielen anderen Sinnbildern und Inschriften, ganz beleuchtetes 
Castrum doloris, nach der Corinthischen Saulenordnung, von dem berühmten Mahler 
und Architekten, Herrn Peter Travaglia err ichtet" Pressburger Zeitung 1799. dec.. 3. 

24 Somogyi Lipót: Lob und Trauerrede . . . des . . . Cardinais Joseph Bat thyány. 
Raab (é. n.) 10. 
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BIBÓ ISTVÁN: 

e g y s a j á t o s k é s ő b a r o k k é p í t é s z e t i 
e m l é k c s o p o r t a z a l f ö l d ö n 

A magyar Alföld nemcsak mint t á j képez sajátos egységet. Történelme folya-
mán olyan események sorozatát élte át, amelyek - földrajzi adottságaitól ter-
mészetesen nem függetlenül — sajátos jellegét méginkább elmélyítették, újabb 
vonásokkal gazdagították mind társadalomtörténeti, mind településtörténeti 
szempontból; s természetes, hogy alig felderített építéstörténetében is találko-
zunk különös, Magyarországon csak itt feltűnő jellegzetességekkel. 

Ilyen sajátos vonása az Alföld építészetének azoknak a kisebb, 1800 körül 
épült templomoknak a csoportja, melyek oldalhomlokzatuknak szokatlanul 
gondos tagolásával tűnnek ki, s azáltal különülnek el egymással összefüggő em-
lékcsoporttá, hogy ez a tagolás mindegyiknél ugyanazon az alapelven nyugszik. 
Hosszhajós templomokról van szó, melyeknek oldalfalait erősen kiugró falpillé-
rek között bemélyedő, íves lezárású falfülkék tagolják; ezekben helyezkednek el 
az ablakok, s közöttük az íves vagy lépcsőzetes alaprajzzal előrelépő pilléreken 
általában pilaszterek futnak fel a főpárkányig, a fülkék záróívei pedig többnyire 
vállpárkányon nyugszanak. Kisebb eltérések természetesen vannak az egyes 
emlékek közt, a lényeg azonban az, hogy külsejükön a korabeli átlagos falusi 
templomokhoz képest gazdag, emellett harmonikus, egységes és főleg igaz archi-
tektúra jelenik meg: az előrelépő falpillérek első látásra bevallják, megjelenítik 
a boltozatot hordó hevedereket, azaz az épület egész szerkezetét. S még napsü-
tésre sincs feltétlen szükség ahhoz, hogy ezt a benyomást megkapó fény-árnyék 
hatások gazdagítsák. 

A leírt kiképzés azonban önmagában nem új; egyetlen újdonsága az, hogy a 
XVIII . század végén a templomok külsején is megjelenik. Egyébként pedig nem 
más, mint XVIII. századi falusi katolikus templomaink oldalfalainak megszo-
kott belső tagolása — kifordítva, az épület külsején alkalmazva. Érdekesebbé 
válik azonban a kérdés akkor, ha tekintetbe vesszük, hogy a főleg az Alföld dél-
keleti peremén sorakozó, területileg is összefüggően csoportosuló emlékek kö-
zött mindegyik felekezet temploma megtalálható, egyedül éppen csak katoli-
kus, pontosabban római katolikus nem. Jelenlegi tudomásunk szerint a mai 
Magyarország területén a következő templomok és zsinagógák tartoznak ide: 

Ábony, zsinagóga, 1825; Budapest, óbudai zsinagóga, 1820-21; Doboz, refor-
mátus templom, 1794 — 98; Gyula, Maróthy téri görög keleti templom, mai for-
májában kiépítve 1802 — 1812; Hódmezővásárhely, református újtemplom, 
1792—94; Kiskunhalas, református templom, 1813 — 23; Magyarcsanád, román 
görög, keleti templom, 1808; Mezőberény, II. ker. evangélikus templom, 1792 — 
94; Tótkomlós, evangélikus templom, 1792 95. A felsoroltakhoz egyértelműen 
csatlakozik a mai Jugoszlávia területéről általunk ismert emlékek közül Újver-
bász református temploma, s Erdélyből a nagyváradi görögkeleti és görögkato-
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likus püspökségek székesegyházai; ke-
vésbé egyértelműen pedig azok a 
határon túli templomok, melyeknek 
oldalhomlokzata a régebbi kiadványok 
homályos képein csak annyira vehető 
ki, hogy gyanúnkat felkeltsék. így pl. 
Bácsfeketehegy 1802-ben és Bács-
kossuthfalva 1795-ben épült refor-
mátus temploma vagy az ósziváci 
görög keleti templom. Mindezek azon-
ban arra bőven elegendő bizonyítékot 
nyújtanak, hogy e templomtípus terü-
letileg is összefüggő egységet képez az 
Alföld délkeleti részén, s a további 
kutatásnak a szomszédos országok 
szóbanforgó területeire is ki kellene 
terjednie. A Győr —Sopron megyei 
Táp római katolikus temploma — 
Fellner Jakab, 1764 — külső falfülkés 
tagolásával egyelőre elszigetelt és tá-
voli analógiának látszik, mely az össze-
tartozó emlékcsoport tagjaival nem 
hozható kapcsolatba. 

A tárgyalandó templomokat adata-
ikkal együtt felsorakoztatva azonnal 

kitűnik, hogy e templomtípus a XVIII . század végén hirtelen kedveltté vált s 
gyorsan elterjedt a nem katolikus felekezetek között; virágzása több évtizedig 
tar tot t , úgyhogy a XIX. század 20-as éveiben fellendülő zsinagóga-építések is 
még merítettek belőle. Sőt, a felsoroltakat még kiegészíthetjük a XIX. század 
második felében épült néhány görögkeleti templommal, melyek a külső falfül-
kés kiképzés szívós továbbélését mutat ják, egészen az eklektika koráig: Deszk 
(1859), Gyula, Jász Lukács-tér (1864), Magyarcsanád, szerb templom (1880). 
Kérdéseink nemcsak a mintaképre, a tipus eredetére vonatkoznak, hanem arra 
is, hogy mi volt az építtető nem-katolikus felekezeteknek az az igénye, melyet 
ez az architektúra jobban kielégített, mint más megszokottabb, hagyományo-
sabb formák. 

Az közismert, hogy a törvényesen elismert nem-katolikus — görög keleti, 
evangélikus és református — felekezetek templomépítési tevékenysége II. Jó-
zsef 1781-es türelmi rendelete után s különösen az Alföldön vett nagy lendüle-
tet, s az is ismert tény, hogy az alföldi kisebb és nagyobb gyülekezetek templo-
maikat szinte kivétel nélkül a korábbi évtizedekben épült katolikus templomok 
alap-sémáját megtartva, a megszokotthoz ragaszkodva, egyhajós, homlokzati 
középtornyos formában építették fel. De miért került sor az egyszerű alaprajzi 
elrendezés megtartása mellett az addig belső architektúra kifelé fordítására? 
Idegen minta követéséről vagy helyi fejlődésről van szó? Átvétellel vagy speci-
ális helyi szükségletekből, funkciókból kialakult formával állunk szemben ? 

Eddigi ismereteink szerint a külső falfülkés kiképzés magyarországi minta-
képe és elterjedésének kiinduló pontja a nagyváradi görögkeleti templom lehe-
tett , melynek építése 1784-ben kezdődött s 1790-ben fejeződött be; mestere 
Eder Jakab volt. Az épületen a tárgyalt megoldás teljesen kész, kiforrott formá-

99. A hódmezővásárhelyi 
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ban jelentkezik, barokk analógiát azonban, melynek összefüggése a nagyváradi 
templommal kétségtelen lenne, eddigi kutatásunk során nem találtunk, s egyre 
inkább úgy tűnik, hogy helyi fejlődésre kell gondolnunk. Ezen a további kuta-
tás, ha Jugoszlávia területén hasonló korábbi templomokat találna, csak annyit 
változtatna, hogy ezzel a helyi fejlődés kiindulását az Alföld délebbi területein 
találhatnánk meg. Ha ugyanis tekintetbe vesszük, hogy maga az architektúra, 
a tagoló elemek és azok rendje a templomok belsejében már évtizedek óta ké-
szen volt, s ennek a templomkülsőn való megjelenítése az építőmestereket sem-
miféle ú j feladat elé nem állította, világossá válik, hogy egyetlen ötlet, egyetlen 
kiváltó ok elegendő lehetett ahhoz, hogy e kiképzés kész és kiforrott formában 
kerüljön a templomok külsejére. A kiváltó okok között elsősorban a görögkeleti 
istentiszteleti rend azon vonását kell figyelembe vennünk, hogy a gyülekezet a 
szertartáson állva vesz részt, s padok, illetve széksorok csupán a falak mellett 
vannak elhelyezve az idősebbek, illetve a rangosabb adományozók számára. 
A templomtérbe bármily kis mértékben benyúló falpillérek viszont meglehető-
sen zavaróak a fal mellett ülők számára. Mindez nyilván nem okozott problémát 
addig, amíg kisméretű, síkmennyezetes, parasztház-formájú imaházak és kis 
fa- vagy vályogtemplomok építésére volt lehetőség; amikor azonban nagymére-
tű, boltozatos kőtemplom hevedereit kellett alátámasztani, a kialakult építő-
gyakorlat számára két megoldás adódott. Az egyik: a középkori templomok 
mintájára külső támpillérek alkalmazása. Ez barokk templomépítészetünkben 
gyakori jelenség, megszokott megoldás volt, mely megjelenésében igénytelen, 
de szerkezetileg tökéletesen elegendő; közismert példája a pesti szerb templom. 
A második lehetőség: a falpillérek külső alkalmazása, azaz a megszokott temp-
lombelső kifordítása. Ehhez nem volt szükség fokozatos fejlődésre, kellett 
viszont egy építőmester leleménye vagy egy építtető ötlete, amelyet a megvaló-
sítás azonnal és teljesen kész formában is követhetett. Hogy ez a nagyváradi 
görögkeleti templomnál történt-e meg először, vagy valamelyik általunk nem 
ismert délvidéki templomnál, adatok és kutatási lehetőség híján egyelőre nem 
tudjuk. Az azonban biztosra vehető, hogy a tárgyalt architektonikus megoldás 
hatása a türelmi rendelet után fellendülő templomépítési tevékenység során 
görög keleti templomok közvetítésével indult ú t jára s úgy jutott el a protestáns 
építkezésekhez. Ennek az útnak a pontos megrajzolásához azonban további 
kutatásokra van szükség: nemcsak a magyarországi emlékeknek, hanem a 
Jugoszlávia és Románia területén található, e csoportba tartozó templomoknak 
lehetőleg teljes számban való összegyűjtésére, ós építéstörténeti adataiknak 
minél részletesebb ismeretére. Ennek hiányában csak elszigetelt összefüggéseket 
tudunk megállapítani; így pl. azt, hogy a mezőberényi II . kerületi és a tótkom-
lósi evangélikus templom egyelőre ismeretlen mestere egyidőben mondhat ni-
ugynazt a templomot építette meg két példányban, |(100. kép) s a különbség 
csak a méretekben és a boltszakaszok, illetve a külső falfülkék számában van; 
vagy azt, hogy talán ugyanez a mester építette a magyarcsanádi román görög-
keleti templomot (101. kép) és a dobozi református gyülekezet templomát is. 
A hódmezővásárhelyi református újtemplom mestere Fischer Boldizsár és fia, 
Fischer Ágoston volt, (99. kép) az utóbbinak viszont későbbi templomain a tár-
gyalt architektúra nem jelenik meg. Nagy munkásságot fejtett ki Békés megyé-
ben és Arad környékén id. Czigler Antal is, aki tárgyalt templomaink közül a 
gyulai Maróthy téri görökgeleti templom 1802 — 12 közötti kiépítésének mestere 
volt; ő azonban csak 1802-ben került Gyulára, s ezért korábbi templomok ezen 
a környéken nem köthetők nevéhez. A kiskunhalasi református templom hajó-
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jának építője Schwörtz Frigyes sze-
gedi építőmester volt (1817 — 23), s a 
templom tornyát apja, Schwörtz János 
építette 1813-1815 között (102. kép). 
A belső térben három oldalon húzódik 
itt karzat, éppúgy, mint a mező-
berényi és tótkomlósi templomnál, s 
éppen ezért e két utóbbinál a szegedi 
építőmesterek nevét is számításba ve-
hetjük. Mindezek az adatok azonban 
a hatás vándorlására, terjedésének út-
jára nem nyújtanak elegendő tám-
pontot, s éppen a legérdekesebb, vi-
szonylag korai példákra vonatkozó-
lag hiányosak; annál inkább igazolják 
a további kutatás szükségességét. 
Ugyanígy további megvilágításra vár 
a kisebb külön csoportot képviselő 
felsorolt zsinagógák kérdése is, mely-
ben a tárgyalt külső falfülkés kikép-
zés klasszicizálódó továbbélését fi-
gyelhetjük meg. 

A hatás elterjedésének útját , egyes 
állomásait s azok összefüggését tehát 

jelenleg csak hézagosan ismerjük. így is feltűnő azonban, hogy a protestáns 
gyülekezetek milyen gyorsan és milyen nagy kedvvel vették át és alkalmazták a 
görögkeleti templomokon megjelenő megoldást, jóllehet vallásilag és etnikailag 
is a görög keletiektől távol állottak, s istentiszteleti rendjük szempontjából a 
templomtérbe benyúló falpillérek gyakorlatilag közömbösek voltak. Ezt bizo-
nyítja az is, hogy bőven van példa e korból — az Alföldön is — a megszokott 
katolikus templomtípussal azonos, belül falpilléres protestáns templomokra. 
A mai Magyarország területén azonban külső falfülkés emlékcsoport példáinak 
nagyobb részét a protestáns templomok teszik ki: Mezőberény és Tótkomlós 
evangélikus, Doboz, Hódmezővásárhely és Kiskunhalas református templomai. 
Közülük az első négy szinte egyszerre épült fel, az utolsó kettőnek pedig építő-
mesterét is ismerjük; az elterjedést tehát nem magyarázhatjuk egyetlen építő-
mester munkásságával. Sokkal valószínűbb az, hogy az építtetők kívánták ezt 
a megoldást, esetleg mintakép előírásával. Az 1792-ben kezdődött hódmezővá-
sárhelyi, mezőberényi és tótkomlósi építkezés előtt azonban valószínűleg csak 
görög keleti mintakép volt ismert. Mi a magyarázata a gyors — és pl. a nagyvá-
radi templomhoz képest szinte változatlan — átvételnek ? 

A belső architektúra kifordítása, mint láttuk, a görög keleti templomoknál 
fellépő funkcionális igény és a boltozásból adódó szerkezeti szükségszerűség 
összeegyeztetésének ötletes megoldása volt. Ez a kiképzés azonban — igen de-
koratív megjelenése miatt — egyúttal kielégítette a nem katolikus gyülekeze-
teknek azt a nagyon erős, régóta lefojtott s a türelmi rendelet következtében 
szinte robbanásszerűen felszínre tört igényét, hogy a templom kifelé is méltó-
képpen jelenjen meg, reprezentálja a korábban korlátozott vagy elnyomott fele-
kezetek életerejét, a gyülekezetek alkotóképességét, s legyen méltó versenytár-
sa a település rendszerint már korábban felépült katolikus templomának. A tü-
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relmi rendelet előtt a vallási korlátozások szempontjából a protestánsok a görög 
keletieknél rosszabb helyzetben voltak, s így érthető, ha a külső reprezentáció 
igényét oly frappánsan kielégítő architektúrát szinte pillanatok alatt átvették. 
Nincs módunk a türelmi rendeletet megelőző időszak vallási korlátozó intézke-
déseinek s az ezeket illusztráló példáknak ismertetésére, azt azonban ki kell 
emelnünk, hogy ezek az intézkedések elsősorban nem az összejövetelek, isten-
tiszteletek lehetetlenné tételére irányultak, hanem az e célra szolgáló épületek 
építészeti megjelenését igyekeztek korlátozni. Vályogfalú imaház helyett kőtemp-
lom, fafödém helyett kőboltozat, fenyőfa harangláb helyett tölgyfa harangto-
rony, s különösen a kőtorony építése mind külön királyi engedélyhez volt kötve. 
A cél az volt, hogy ne legyen vagy minél kevesebb legyen az olyan épület, mely 
időben tartós és térben messze ható módon hirdeti a nem katolikus felekezetek 
létét, életképességét, alkotóképességét. Az építkezéseket korlátozó intézkedések 
mögött tehát — ösztönösen vagy tudatosan — az építészet jelképi szerepének 
felismerése rejlett. 

Természetes, hogy ebben a helyzetben a hivatalos támogatást élvező katoli-
kus gyülekezetek nem mulasztottak el élni a lehetőséggel, hogy nekik szabad 
díszes kőtemplomot és messze látszó tornyot építeni: toronytalan katolikus 
templom ebben az időben területünkön igen ritka. Ezzel szemben az építkezés-
ben korlátozott felekezetek nem tévedtek, ha úgy érezték, hogy egyszerű, gyak-
ran parasztház-formájú, fából vagy vályogból épült toronytalan imaházuk má-
sok szemében vallásuk alacsonyabbrendűségének, jelentéktelenségének, szegé-
nyességének jelképe. A reformációnak az a tanítása, hogy az Istent „lélekben és 
igazságban" kell imádni, s ehhez akármilyen egyszerű helyiség is megfelel, a 
protestánsokra nehezedő lélektani nyomás elhordozásának egyik fő erőforrása 
volt, de nem szüntette meg s nem is csökkentette az ellenhatásként elemi erővel 
feltörő vágyat a tartós és szép, a méltó templom építése iránt. Érthető tehát, 
hogy a türelmi rendelet után egyre-másra épültek a városok és falvak evangéli-
kus és református templomai, illetve épültek a régi kicsi, jelentéktelen, szűk, 
toronytalan templomok helyett újak, tornyosak impozánsak, nagyok. Ez volt 
az az állapot, amelyben a katolikus templomok megszokott átlagánál díszesebb 
és gazdagabb külső kiképzés az építtető gyülekezetek helyzetében mélyen gyö-
kerező igény kifejeződése lett: a templom kifelé reprezentál. 

Ez az igény éltette évtizedekig a külső falfülkés kiképzést , amely a díszes rep-
rezentációnak természtesen nem az egyetlen lehetséges architektonikus kifeje-
ződése; de az Alföld akkori építészetében alighanem a legszebb, s biztosan a leg-
szellemesebb megoldás, Létrejötte valószínűleg helyi fejlődés eredménye: a szer-
kezeti szükségszerűségnek, a litugikus igényeknek és lehetőségeknek, s a gyüle-
kezetek vallási-politikai-lélektani helyzetének az a találkozása, melyet fentebb 
vázoltunk, a különböző erők egyirányú hatását létrehozva vezetett a tárgyalt 
architektonikus megoldás kialakulásához és elterjedéséhez. 

Az Alföld építészetére vonatkozólag vö. Bibó István: Az Alföld későbarokk és klasszi-
cista építészetének néhány kérdése. Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények, 
1967. 3 — 4. sz. 525 — 564. — Ugyanit t az egyes épületek adataira vonatkozó pontos 
forrásmegjelölés. 

Az építészet jelképi szerepére: Mojzer Miklós: Torony, kupola, kolonnád. Bp. 1971. 
A Jugoszlávia területéről említett templomokra: Kováts J . Is tván: Magyar református 

templomok, I—II . köt. Bp. 1942. A nagyváradi görög keleti és görög katolikus temp-
lomokra: Biró József: Nagyvárad barokk ós neoklasszikus művészeti emlékei. Bp. 1932. 
7 9 - 8 3 . 

A magyarcsanádi szerb és román görögkeleti templomokra vonatkozó adatok Gedos 
Velimir magyarcsanádi szerb görögkeleti lelkész szíves közlésén alapulnak. 

•515 





SZABOLCSI HEDVIG: 

ADATOK AZ „ARCHITEKTÚRA"-OKTATÁS 
ES BÜTORMÜVESSEG KAPCSOLATÁNAK TÖRTENETEHEZ 

A XVIII. század végétől a művelődés alsó szintjén is egyre nagyobb szerephez 
jut az építészeti oktatás Magyarországon.1 

Az építészetről való ismeretek köréről az általános építészet elméleti traktá-
tusokon és mintakönyveken túl újabb adatokat szolgáltatnak a magyarországi 
rajziskolákra vonatkozó előírások, a rajziskolák felszerelésének, mintalapjainak 
leltárai. 

Az adatoknak nem is jelentéktelen része ismeretes már, mégis, értelmezésük 
a magyarországi építési, vagy iparművészeti gyakorlattal való összefüggésük 
konkrét megvilágítása, vagyis mindaz, amitől ezek az adatok művészettörténe-
tileg értelmezhetőkké válnak, ma még javarészt megoldatlan, és nagy nehézsé-
geket rejtő feladat. Ennek oka részban az adatok mindmáig kellően össze nem 
függő rendszere, olykor csak szórványos volta, de legfőképpen az elpusztult raj-
zi és tárgyi anyag. Az adatokból való aprólékos rekonstrukció pedig rendkívül 
hosszadalmas, körülményes és nem kevéssé ingoványos talajon mozgó munka, 
amely nagy befektetéssel is többnyire részeredményeket ígér. 

Mégsem mondhatunk le az ilyen természetű kutatásokról,2 mert ha csak kis 
sugarakkal is, de megvilágíthatják a felvilágosodáskori művelődés fontos össze-
függéseinek egyes kérdéseit, s a szórványos adatokból és emlékekből is olvasha-
tók le olyan közös vonások, amelyek lehet remélni nemcsak szórványokra 
érvényesek. 

A kérdés egészét nemrég megjelent munkámban tárgyaltam,3 az ott feltárt 
anyag azonban, több más szempontból is értékelhető, hasznosítható. Ezúttal az 
építészettörténeti tanulságokra térek ki, kiemelve közülük a XVIII. század végi 
építészeti oktatásból származó „architektúra" ismeret szerepét és hátását, ösz-
szefüggésbe hozva 19. század elejei bútor és interieur csoporttal. 

* 

A magyarországi alpafokú rajzoktatást irányító II. József-i rendeletnek 
(1783) és a következményeképpen a Helytartótanácshoz beküldött rajziskolai 
jelentéseknek (1787-től kezdődően) számos építészeti vonatkozása van. 

Ilyen mindenekelőtt a rendeletnek a rajzoktatás célkitűzésére vonatkozó sza-
kasza. Az alapfokú rajzoktatás célja eszerint; hogy az ifjúságot (ezen egyaránt 

1 A piarista iskolákban folyt korábbi építészeti oktatás jelentőségéről 1. Mojzer M.; 
Architektúra Civilis. Művészettörténeti Értesítő (1957) 103 — 118. 

2 Minden idevonatkozó munkám értelmében való megerősítést és arra való biztatást 
Zádor Annának köszönöm. 

3 Szabolcsi H. : Magyarországi bútorművészet a 18 — 19. sz. fordulóján. Bp. 1972. 
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kell értenünk a jövő Beamter-t és Haushalter-t , a Künstler-t és a Professionist-
et,) olyan gyakorlati feladatokra nevelje, amelyek a „menschliche Gesellschaft" 
(értsd polgári életviszonyok) követelményeinek megfelelnek. Olyan rajzok ké-
szítésének tudományába kell bevezetni őket, amelyekre a legkülönbözőbb ipar-
ágakban szükség van, s amelyekben összpontosul és kifejeződik mindazok gya-
korlati igénye. A rendelet szövege nem hagy kétséget afelől, hogy ilyennek a 
mértani és építészeti rajzot t a r t j a , vagyis „geometrische und Baurisse zu machen 
und die vorgelegten richtig einzusehen, und wohl zu beurtheilen."4 Világosan 
kiderül a szövegből az is, hogy egyaránt vonatkozik ez iparosra, hivatalnokra, 
építtetőre, vagyis mindenkire, akinek a korszakban az egyre nagyobb jelentő-
ségű polgári ,,építés"-hez köze van. 

A rendeletből azt is pontosan megtudjuk, hogy kik azok az építéssel kapcsola-
tos iparosok,5 akiknek az oktatás építészetinek nevezhető mintaanyaga elsősor-
ban szólt. Ezek az „Architekten oder Baumeister, Bildhauer, Feldmesser, Gart-
ner, Landkartenzeichner, Machinisten, Maurer, Schlosser, Stocketurer, Tapezie-
rer. Tischler, Zimmerleute." 

Építészeti vonatkozásban fontosak még a rendeletnek azok a szakaszai, ame-
lyek a beszerzendő oktatási mintákra és könyvekre6 vonatkoznak, valamint a 
tananyag évfolyamokra beosztott előírása, amely a kor általános rajzpedagógiai 
elveinek megfelelően a fokozatosság elvén alapult, s az egyes mértani testek raj-
zolásától az építészeti díszítőelemeken, az oszloprendeken és épületrészeken 
keresztül teljes épületek rajzolásáig terjedt. 

A rajziskolai leltárak tételei pedig megmutat ják, hogy a rendelet nyomán 
országszerte megindult rajzoktatásban milyen nagy számúak voltak a kifeje-
zetten építészeti tárgyú mintalapok, hogy mi tar tozot t a kötelező építészeti 
ismeretek körébe. 

A rajziskolai felszerelés alapanyagát a mértani testek, leggazdagabb anyagát 
az oszloprendekre vonatkozó rajzok, metszetek, sőt modellek adják. A rajzisko-
lák megindulása u tán (1786) az oktatást irányító bécsi akadémia által központi-
lag összeállított modellanyagot vásárolták meg Johann Schalte bécsi rajztanár-
tól,7 s azt az első menetben a pozsonyi és a budai, ma jd a többi rajziskola is meg-
kapta. E fényezett körtefából készült modellek között 16 díszített oszloprészt 
és 1 Vignola u tán készített dór főpárkányzatot (a hozzátartozó részletekkel) 
találunk. 

Ugyanakkor, mindegyik ez ideig ismert rajziskolai leltárban felsorolják az 
oszloprendek és részleteik számos variációjú rajzos, vagy metszetes mintalap-
ját .8 A nagyobb rajziskolákban általában 25 — 40 (néhol több) lapra tehető csak 
az öt oszloprendre vonatkozó mintalapok száma. A forrásokra vonatkozóan 
Le Clerc és Vignola neve fordul elő leggyakrabban, akár mint a rajziskolák hasz-
nálatára ajánlott művek szerzői vagy forrásai, akár pedig, mint az egyes rajzok-
kal kapcsolatban megemlített források. 

Az építészetelméleti munkáiról nevezetes Schauff János vezette pozsonyi 
rajziskola leltárában olvassuk: „az öt oszloprend Le Clerc u tán alaprajzzal és 

4 Az 1783. évi rendelet 1. és 3. §.-ában. L. Szabolcsi H. : 1972. 52 — 53. o. 
5 Szabolcsi H. : 1972, 55. o. 
6 Szabolcsi H. : 1972, 58. o. §. 11. a mintákra vonatkozóan; 53. o. §. 3, 56. o. §. 6 és 

58. o. 9—10. jegyzet, a könyvekre vonatkozóan. 
7 Szabolcsi H. : 1972. 39. és 59. o. 18. sz. jegyzet. 
8 Részletes felsorolásukat 1. Szabolcsi H.: 1972, 59—70, a pozsonyi, budai, kassai, 

nagyváradi, győri, nagykárolyi, soproni, zágrábi és Selmecbányái rajziskolák lel tárában. 
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teljes leírással". Vignola oszloprendekre vonatkozó tanításait pedig egy 1781-
ben Párizsban megjelent feldolgozás, a „Le Vignole moderne ou traité élémen-
taire de l 'architecture.... de J . R . Lucotte Architecte et Graveur," amelyet 1783-
ban már a rendelet ajánl, — közvetítette. Ezeket a műveket többnyire megem-
lítik a rajziskolai leltárak, s említésüket megtaláljuk a győri rajziskola tudós 
rajztanárának, Révai Miklósnak az iskolának 1800-ban odaajándékozott köny-
vei között is.9 

A rendelkezésünkre álló itt felsorolt források is egyértelműen bizonyítják, 
hogy a többszázados építészeti irodalom és a mintakönyvek tanításaiból meny-
nyire elsősorban az oszloprendek megismertetését tekintik főfeladatuknak. 
A XVIII . század végi alsófokú oktatásban sokszorosan igaz az, amit Mojzer M. 
így fogalmazott: „Ami a nagyszámú építészeti t raktá tus példáiból a gyakor-
latban leginkább megvalósítható, az az oszlopforma, a kolonnás-kapuzat és az 
ornamentika."1 0 

A rajziskolai leltárakban felsorolt oszloprend mintalapok nagyon világosan 
mutat ják ezt a gyakorlatot, de emellett rávilágítanak a „legfenköltebb" orna-
mentika... az oszlop, azaz a kolonnád" nemcsak építészeti jelentésére, amint 
erre a magyar klasszicizmussal kapcsolatban Mojzer oly szellemesen rámutatot t , 
hanem pregnáns iparművészeti motívummá válásának az építészetből kész 
formulaként merí tet t konkrét gyakorlatára is. 

A ra jz taní tás t irányító legjobbak, Révai, Schauff vagy a Kassán rajzot taní tó 
Simái Kristóf1 1 bizonyára többet is tudha t t ak az oszloprendekről,12 s ez az „épü-
letekre" vonatkozó oktatás gyakorlatában meg is mutatkozhatot t . Erre utal-
nak a rajziskolai leltárak gazdag és változatos épület mintalapjai1 3 is. Az épü-
leten az oszloprendnek, a kolonnádnak vagy a portikusznak — ha legfőbb épí-
tészeti díszként jelenik is meg, (Mojzer) — mindig van szerkezeti szerepe; jelen-
tése is mindig közvetlen, szerves kötöttségű az épülettel. 

Lényegesen más a helyzet a többi kézműves iparágban. Mert miközben 
ugyanazt az építészeti alapoktatást kap ja minden iparos, a „nem épületet" 
készítő kezén, az építészeti díszből végeredményben pusztán ornamentum lesz, 
amelynek a művesség természete szerint változnak meg méretei, esetleg ará-

Révai Miklósnak „Fényfalvi" álnéven í rot t könyvében: Vérségi Ferentznek meg-
tsalatkozott illetlen motskolódásai a ' tiszta magyarságban, Mellyeket valóságok szerént 
nyilván megmuta t és méltán megdorgál, Révai Miklós buzgó hív taní tványa, s igaz 
tisztelője, Fényfalvi Kardos Adorján, Pesten 1806. 211. o. 

10 Mojzer M.: Torony, kupola, kolonnád. Művészettörténeti Füzetek 1. Bp. 1971. 62. o. 
11 L.: a kassai rajziskola leltárát és könyvjegyzékét, Szabolcsi H. : 1972. 62. o. 
12 Révai M.: A várasi építésnek eleji, Buda 1780, leírása az oszlopokról. Erről 1. Mojzer 

1971. 52. o.; A Le Clero-re és Vignola-ra vonatkozó szövegrészek Révai fennmaradt 
kézirattöredékeiben. OSZK Kézirat tár , Quart . Hung . 1312, 99—105. o. ós idevonatkozó 
rajzai ui. Quar t . Hung. 1313.; Sehauff írásainak építészetelméleti jelentőségéről különö-
sen a Theorie der Säulenordnungen . . . -ról 1. Zádor A.: — Rados J . : A klasszicizmus 
építészete Magyarországon. Bp. 1943. 21 — 22. o. és Mojzer, 1971, 57. o. 

13 Az épületek és épületrészek mintalapjai között a következő típusokat ta lá l juk: 
épületek földszintestől kétemeletesig, polgári lakóházak, urasági lakok, vidéki házak 
és nyári lakok, vígadók, belvedere-k és kertek, diadalkapuk és Castrum doloris-ok 
figurákkal és címerekkel, templomok és legkülönbözőbb egyházi épületek („sacrum 
aedium exemplaria in 16 tabellis . . .") kolostorok, arsenal (pl. „toszkán stílusú Zeughaus") 
gazdasági épületek és a bányászattal kapcsolatos építmények (pl. Schmölzhütten, Fach-
werker samt Waschwerkern"); közelebbi stílusmegjelöléssel: nyári lak welseh rendszer-
ben rajzolt figurákkal, vázákkal, jón és dór oszlopokkal, vagy welseh rendszerű nyár i 
lak alakokkal és római stílű oszlopokkal, sőt egy 168 házból álló telep és falu te rvra jza-
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103. „Port ikuszos" secretaire, Jus th János késmárki asztalos munkája 1809-ből 
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104. „Tempiet tós" secretaire az 1820-as évekből 



nyai, az egészhez való viszonya; az építészeti lényeg meg nem értéséből, vagy a 
formula már nem kötelező voltából ered önkényes felhasználása. 

A kérdéskörből ragadjunk ki ezúttal egyet, amely az oszloprendek oktatásá-
nak konkrét hatását muta t j a a bútorok egy csoportján 

Nem szorul bővebb magyarázatra, hogy a rajziskolában tanult kézműiparo-
sok közül az építéssel foglalkozók mellett az építészethez a legközelebb az aszta-
losok állnak; nyilvánvaló, hogy a rajzoktatásukban felhasznált mintalapok 
jelentős része is építészeti rajzokból, mindenekelőtt az oszlopokra, oszloprendek-
re, kolonnádokra, kapuzatokra, párkányzatokra és az építészeti ornamentikára 
vonatkozó rajzokból állt. 

Architektúra és bútor szoros kapcsolata a bútortörténet egyes korszakaiban 
evidencia, mégis — legalábbis Magyarországon nem bővelkedünk a konkrét pél-
dákban. Az összefüggés tartalma korszakonként változó. A NVIII. századvégén, 
a bútorművesség koraklasszicista szakaszában az egyes építészeti ornamentu-
mok változatos felhasználásának lehettünk tanúi, a XIX. század elején azon-
ban egy minőségileg más jelenségről, teljes architektónikus egységek bútoron 
való megjelenéséről van szó.14 Az architektúrának ez az európai összefüggésben 
is korai feltűnése nálunk a bútorokon világosan mutat ja , hogy az ismeret, a 
minta még nem a konkrét helyi építészetből származik, hanem sokkal inkább az 
„általános" építészeti ismeretekből, azokból a tankönyv számba menő építésze-
ti munkákból s az oszloprendekkel foglalkozó ún. „Saulenbüchlein"-ekből, ame-
lyek jelentőségére a korszak építészetében Zádor Anna hívta fel elsőként a fi-
gyelmet.15 Mindenesetre feltűnő, hogy a XIX. sz.-i klasszicista építészet két 
elsődleges jellemzője, a kolonnád és a vele kapcsolatos portikusz-forma,16 jelenik 
meg mint jellegzetesen ú j építészeti vonás a bútorok egy ekkor, a XIX. század 
első évtizedében formailag is ú j csoportján, az írószekrények secretaire változa-
tain. 

A portikuszos típusra jó példa Justh János késmárki asztalos 1809-ben ké-
szült secretaire-je.17 (103. kép) Az egyszerű szokványos korpuszra mintegy fel-
építményként került a rusztikás talapzaton álló portikuszra emlékeztető kis 
épület. Timpanonját kettőzött korintuszi féloszlopok támasztják alá és ezek 
zárják közre a még előző stílusformára jellemző szegmens íves kétszárnyú ajtó-
kat. 

Az építészeti felépítménnyel ellátott secretaire másik változatát mutat ja egy 
egyéb stílusjegyei alapján a húszas években készülhetett írószekrény18 (104. 
kép). A felső építménye homloklapjából kiemelkedő kis talapzaton álló félkupo-
lás oszlopos „épület" egy korábbi minta kupolás tempietto motívumát idézi. 
A készítő asztalos a technikailag egyszerű, játékos hatású tükörhátfal beikta-
tásával igyekezett a köralakú építmény illúzióját kelteni. A kupolás középrészt 
kétoldalt ívelt lezárású oromfal fogja közre, benne egy-egy fülke, amelybe az 

14 Hasonló minőségű de más jellegű változással állunk i t t szemben, mint ami a nyugat-
európai bútorművészetben végbement 1800 körül, amikor is az archeologizmus hatására 
a részletmotívumok korábbi felhasználása helyet t , teljes ant ik formák másolása, átvétele 
került előtérbe. 

15 Zádor A.—Rados J . ; 1943, 2 0 - 2 4 . o. 
16 A kolonnád és portikusz jelentőségéről és jelentéséről a magyar klasszicista építé-

szetben 1. Mojzer M.; 1971, 56 — 57. o. 
17 Iparművészeti Múzeum lelt. sz. 11258. A Nagytétényi Kastélymúzeum, Bútor-

művészet a X I X . században c. kiállításán. 
18 Iparművészeti Múzeum lelt. sz. 61.442.1, kiállítva m. f. 
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105. „Kolonnádos" secretaire Meder András kőszegi asztalostanuló ra jzán a X I X . s 
első évtizedéből 
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eredeti építészeti koncepció szobrot szánt, s amelyekbe a hasonló német secre-
taire-ken szobrocska is került.19 

Az építészeti minta realizálásának másik csoportját azok a secretaire-k mu-
tatják, amelyeken az arcliitektonikus kiképzés a szekreter belső részébe, a le-
hajtható írólap mögé került. Mint az előbbi típusnál, ennél is számos variáció 
adódik a szigorúan követett architektonikus kiképzéstől az eredeti elgondolást 
már csak nyomaiban őrző megoldásokig. Ám az eredeti „építészeti" elképzelést 
híven közvetítik számunkra a kőszegi rajziskolában a XIX. század elején, de 
különböző időpontokban készült tanulórajzok és egy, a közös mintát megörökí-
tő kőszegi secretaire.20 (105. kép) 

A három rajz ós a hozzájuk kapcsolható bútor megegyezik abban, hogy belse-
jét toszkán elemekből alakított kolonnád alkotja. Az egyes rajzok között akad-
nak kisebb megoldásbeli eltérések, magán a bútoron pedig — amelyet csak a 
rajzmintát ismerő asztalosok valamelyike készíthetett — az egész átfordítódik 
asztalos megoldásra: a rajzok háromnegyed oszlopaiból féloszlopok lesznek, 
amelyekkel titkos fiókok húzhatók ki, a külsőn a korintuszi oszlopok egysze-
rűbb toszkán oszlopokká alakulnak, s a rajzokon látható tagolt építészeti pár-
kányzat is sima asztalos megoldássá egyszerűsödik. 

Az architektúrának ez a fajta bútorra kerülése szorosan összefügg tehát egy-
felől a rajziskolákban tanultakkal, másfelől pedig az ú j bútortípus, a secretaire 
XIX. század elejei elterjedésével. Ez a francia Louis XVI-ból származó bútor 
Közép-Kelet-Európába a Directoire egyszerűbb változatában kerül, ami-
kor már szülőhelyén sem kizárólag a női boudoir-ok bútora. De fejlődése során 
még jó ideig megtartja ünnepélyes, reprezentációs jellegét, a fogadószobák dísz-
bútora is, s mint ilyen, érthetően magán viseli azt a két leglényegesebb építésze-
ti elemet, a kolonnádot és a portikuszt, amely a klasszicista építészetben „ma-
gának a művészileg igényes építészetnek a jelévé válik." S ez a két építészeti 
dísz ugyanúgy megkülönbözteti ezeket az architekturás secretaire-ket többi, 
egyszerűbb társuktól, mint ahogy az építészetben a kis nemesi kúriát is porti-
kusza, kolonnádja igényessége emeli ki a szinte azonos parasztházak közül.21 

Ezt a köznapitól megkülönböztetett igényt, a „monumentum" jelleget fejezik 
ki a remekelőírások is. 1814-ben pl. Szabó József budai asztalosnak előírják, 
hogy a „Secreter ...wird gezeichnet innerlich und äusserlich nach Toskanischer 
und Dorischer Ordnung mit Architektur..."22 

A remekelőírások a szakmai felkészültség legjavának bizonyítását követelik 
meg, s ebbe beletartozott az architektúráról tanultak felhasználásának képes-
sége is. Az „architektura"-ismeretre különösen az asztalosoknak volt szükségük, 
így érthető pl. a Selmecbányái rajztanító Mayer Antal jelentése, amikor az isko-
la gazdag építészeti mintalapkészletét jelentve még továbbiakat kér, és meg-
jegyzi, hogy „... Tischler fordern besonders Architektur; um also darin Fortgang 

19 P l . egy berlini secretaire-n 1820 körül. L. Schmidt, R . Möbel. Berlin, 1917, 246. o. 
188. kép és Schade, G. Deutsche Möbel aus sieben Jahrhunderten, Leipzig, 1971, 82. o. 
60. kép. 

20 Szabolcsi EL: Bútorra jzok a kőszegi Rajziskolából és egy kőszegi „Secretaire". 
Savaria, A vasmegyei múzeumok értesítője 4. köt. (1966 — 1970) Szombathely, 1973.357 skk. 

21 Mojzer M.: 1971, 56. o. 
22 Protokoll der Bürgerliehen Tischler Meister Zunft in Ofen, 41. o. 1814. Eddigi leg-

korábbi adatunk a secretaire remekként való előírására 1806-ból, az architektonikus 
kiképzés előírására pedig 1814-ből való. A kőszegi rajzok pedig, összevetve a helyi asz-
talosmesterekké lett készítőik életrajzi adataival, visszavezetnek a X I X . század első év-
tizedére. 
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machen zu können, wurden auch durch mich einige Stücke von Anfangsgründen 
ververtiget".23 

Az építészeti ismeretek legjobb összegezője a bútorok között tehát az írószek-
rény secretaire változata, noha egykorú jellemző példák bőven akadnak arra is, 
hogy más bútorokon is megkívánják az ,,Architektur"-t. Ezek akár rajzban, 
akár remekelőírásokban vagy bútorban maradtak ránk, csak erősítik az arcki-
tekturás bútor, és architektúra-ismeret XIX. századelejei magyarországi elter-
jedtségéről való állításainkat.24 

Az architekturás bútorok itt bemutatott típusai Közép-Kelet-Európában a 
német területek mellett mindenekelőtt a Habsburg birodalomhoz vagy hatókö-
réhez tartozó országokban ismertek. A magyarországiakat azonban egy olyan 
feltűnő közös vonás különbözteti meg pl. a hasonló német bútoroktól, ami első 
látásra az építészeti szerkesztés, a kompozíció lényegének meg nem értéséből 
származónak tűnik. Mind az itt bemutatott portikuszos, mind a kolonnádos 
secretairek-nél a középtengelybe egy oszlop, vagy annak megfelelő osztás kerül 
és nem nyílás vagy oszlopköz, amint ezt az építészeti szerkesztés megkívánná, 
s amelyet a német bútorok pl. híven követnek is. Leliet, hogy ez a változtatás 
nálunk pusztán az asztalos gyakorlatból, a megszokott kétajtós szerkezet szim-
metriájának önkéntelen továbbviteléből adódik. Lehetnek azonban más, mesz-
szebbre vezető szándékos okai is, amelyek felderítése még fényt vethet a kor-
szak — nemcsak szigorúan vett „architekturás" — bútorainak változóban levő 
szerkezeti és arány kérdéseire is. 

Míg a XIX. század elejéig az eddig rendelkezésünkre álló források és tárgyi 
anyag alapján az építészeti ismeretek felhasználását csak az egyes bútoron talál-
juk meg, a XIX. század második évtizedétől már van adatunk mindennek a bel-
ső térben, tehát a kor konkrét építészeti együttesében való asztalos felhaszná-
lására is. 

1819-ben a budai asztaloscéh remekelőírásai között olvassuk: „Ist die zufer-
fertigende Zeychnung des Joseph Sonnleiter bestehend aus einer Bibliothek in 
Owahl mit Romischer Ordnung, und einen Stock samt Gallery und einer 
Schneckenstiege, und runten Fenster mit Grund und Durchschnitt zu Zeich-
nen. Die länge davon ist 3 Klafter 5 Schu, die Breite 2 Klafter 4 Schu, ,.."25 

A remekelőírás pontosan megfelel a debreceni asztalosrajzok között 1840-ből 
és 1848-ból fennmaradt két ovális könyvtártervnek,28 amelyek pontosan meg-
egyező építészeti elemeket mutatnak. (106. kép) 

A budai remekelőírás és a debreceni rajzok közötti több mint két évtizedes 
időkülönbség is alátámaszthatja azt az állításunkat, hogy a „minták" — amint 
erre másutt már rámutattunk — több évtizedig és országosan is használatban 

23 L.: a Selmecbányái rajziskola mintalapjainak jegyzékét, Szabolcsi H. : 1972, 69 — 
70. o. 

24 Néhány kiragadott példa erre: Moll János asztalosnak 1814-ben Budán előírják 
„ remek" feladatként, hogy rajzoljon „ . . . ein Toulett . . . dass Bla t t zum aufgehen, 
vorne zwey Thuere darueber die Architektur Jonischer Ordnung . . . " Protocoll der 
Bürgerlichen Tischler Meister Zunf t in Ofen, 1818, 40. o.; Az ún. „golyóbis asztalok" 
belső architektúrája és ugyanez Kornis Gábor debreceni asztalos 1806-ból való hasonló 
remekrajzán, 1. Szabolcsi H. ; Un meuble singulier du début du X I X e siécle: la tabló 
,,en forme de boule". Az Iparművészeti Múzeum Évkönyvei XI I . Bp. 1970. 

26 Protocoll der Bürgerlichen Tischler Meister Zunft in Ofen, 81. o. 1819. 
26 Müller Fridrich rajza, 1840, Szathmári Pál rajza 1848, Hasonló, de téglalap alap-

ra jzú Kerekes György rajza, 1845. Debrecen, Déri Múzeum. 
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106. „Ovál" Könyvtár , Szathmári Pál debreceni asztalos remekrajzán 1848-ból 
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voltak. Különösen áll ez az építészeti mintalapok olyan divattal „nem változó" 
részeire mint pl. az oszloprendek. Ezen túl szinte bizonyosra vehető az is, hogy 
egyes csoportoknak, pl. a kőszegi secretairek-nek vagy az ovális könyvtáraknak 
azonos előképe, közös mintája lehetett, másként nehezen volna magyarázható 
az azonos jegyeket mutató rajzok, bútorok vagy előírások néhol több évtizedes 
időkülönbséggel való visszatérése. Ugyanakkor a mintáktól való eltérésnek 
— ha kézműves-iparos szinten korlátozottan is — de van tere. Ez azonban nem 
terjed túl az egyes, jól rosszul megtanult elemek variálásánál, s ez ha nem is 
nagy mértékben, de egyéni változatokat is eredményez. 

Az ovális könyvtár a budai remekelőírásban vagy a debreceni remekrajzok-
ban egy mintalapokon iskolázott kézműves képzettség legfelső szintjét mutat ja . 

Távoli analógiaként, de itt említhető az egyetlen olyan magyarországi könyv-
tárterem a Sárospataki kollégiumban, amely ha nem is ovális alaprajzú, de 
egyik végén lekerekített és galériáját dór oszlopsor támasztja alá. A Sárospataki 
Könyvtár terem, amelynek tervrajza Zádor Anna szerint Pollack Mihály 1820 — 
28 közötti aláírását viseli, kétségkívül avatott építészeti felkészültségű mester 
műve.27 De hogy a könyvtárberendezésnek ez a típusa nemcsak egy kimagasló 
építész egyéni terveként, nemcsak lokális jellegű megoldásként volt ismert 
Magyarországon a XIX. század második évtizedének végétől, azt itt felsorolt 
néhány adatunk is alátámaszthatja. 

27 Zádor A.: Polláck Mihály. Bp. 1960. 196—198. o. 
— A 103 — 104. kép felvételét Kovács Ferenc, a 105 — 106. kópét Kárász Jud i t készítette. 
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PUSZTAI LÁSZLÓ: 

ISMERETLEN SÍREMLEK HUBER JÓZSEFTŐL 
A FEHER MEGYEI CSŐR KÖZSÉGBEN 

A műemléki topográfiai kutatások lehetőséget teremtenek arra, hogy egy-egy 
jelentős magyar szobrászművész eddig ismeretlen, nem publikált műalkotására 
derüljön fény. Különösen nagy öröm ez egy korszak szobrászatával foglalkozó 
kutató számára akkor, amikor egy olyan műalkotást sikerül fefedeznie, amely-
lyel bővíteni tudja egy jónevű szobrsáz műalkotásainak sorát, s egyben helyes-
bíteni az eddig ismert téves életrajzi adatokat. 

A szobormű, amelyről szólunk a Fehér megyei Csór község rk. templomának 
kertjében áll. A raj ta olvasható feliratok szerint Huber József pesti szobrász 
készítette Nedeczky Katalin megrendelésére. 

Huber Józsefnek, a magyar klasszicista szobrászat egyik legjelentősebb művé-
szének élete és munkássága még korántsem feldolgozott.1 Számos külföldi meg-
rendelő számára készült művéről sem leírást, sem fényképes dokumentumot 
nem ismerünk.2 Magyar mecénásainak készített művei közül is, csak a pest-bu-
dai házak díszítésére szolgáló, megkapó szépségű kecses domborművei, jó arány-
érzékről tanúskodó díszítőszobrai és síremlékei ismertek a kutatók előtt.3 Vidéki 
munkái közül csupán a debreceni református templom szószékének, valamint 
főpapi padsorának nemes egyszerűségű díszítményei igazoltak.4 

A művészről fennmaradt adatok szerint, 1823-ban az esztergomi káptalani 
templom oltárára készített két adoráló angyal szobrot, melyeket szintén csak 
most sikerült azonosítanunk.5 De homály fedi továbbra is a csanádi templom 

1 Huber József életéről és művészetéről tudósításokat közölt: „Hasznos Mulatságok" 
1824. 47. szám. — Művészet, 1909. 267. o. — Bayer József: Huber József, Pes t—Budai 
almanach. 1919. — Soós Gyula: Adatok a 19. század szobrászat történetéhez, Huber 
József (1777—1832 ?) Művtört . Ér t . 1964. I . 20. 1. 

2 í gy ismeretlenek a bécsi Rasumovszky palota díszítésére készített dekoratív munkái , 
a Mödiing város megrendelésére készített Szt. Flórián szobra, a párizsi Louvre épületére 
készített dekorációs épületplasztikái, oszlopfői, a saareburgi porcelángyárban készített 
modelljei, a jugoszláviai Krapina-i templom oltárszobrai, valamint a Szabadka-i temp-
lomban felállított Koin Teréz síremléke. 

3 A dombormű vekről és díszítőszobrairól lásd Soós Gyula id. cikkét. 
1 Sternegg Mária: Az első magyar bútorgyárnok Vogel Sebestyén, Művészettörténeti 

Dok. csop. Évk. 1954-55 . 182-184 . 
5 A két adoráló angyal szobráról minden kuta tó említést t e t t , de meghatározni nem 

tud ták . A nehézséget az jelentette, hogy zavar t okozott a „kápta lani templom" meg-
jelölés. Ez az elnevezés az 1820-as évek elején volt használatos, amikor a hercegprímás 
még nem székelt Esztergomban. Mivel székesegyház nem volt, a kápta lani templom 
ekkor a vízivárosi, jezsuita templom volt. Pálinkás László a templom monográfusa sem 
használta ezt a megjelölést. Számunkra is csak az OMF. fotótárában felfedezett archív 
fénykép szolgált segítségül. A fénykép a lapján eldönthető volt, hogy a főoltár két nagy 
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díszítésére készült Szt. Vendel szob-
rát, valamint Gr. Batthyány számára 
készített Fájdalmas Krisztusát. 

Amikor a szerző a művész életének 
és munkásságának átfogó értékelését 
tűzte ki maga elé, nem remélte, hogy 
olyan műalkotást sikerül kutatásai 
során felfedeznie, melyről nem be-
széltek a források. (107. kép) 

A síremlék terméskövekből épített 
magas talapzaton áll, mely felett 
lapított négyzet alakú posztamensen 
csonkagúlás középrész emelkedik. 
Ennek szemközti oldalán egy dupla-
lépcsős talapzatra helyezett, lepellel 
átfont, aljánál rovátkás díszítésű 
urna domborműve látható a követke-
ző felirattal: 

„Nemes Nedeczky Katalin 
báró Tersztyánszky János özvegye 

életében állítatta fel" 
1831. 

A síremlék két oldalsó lapját antik 
vázák domborműves képei díszítik. 

A csonkított gúlatestet négy sar-
kán palmettás levéldísszel ellátott 

akrotérion zárja le. Az akrotérion háromszöges középmezejét az örökkévalósá-
got szimbolizáló farkába harapó kígyó, valamint a halott égbe szálló lelkét 
megjelenítő kiterjesztett szárnyú galamb domborműve díszíti. A lezáró párkány 
felett lépcsős attikán elhelyezett kőfeszület áll, melynek alját körben, finoman 
faragott felfele kúszó levéldísz borítja. A keresztet alátámasztó posztamensen 
a következő feliratot olvashatjuk. 

1834. 
P E S T E N KÉSZÍTETTE H U B E R J Ó Z S E F POZSONYI ST; 

A síremlék építményi részétől jobbra, alacsony talapzaton szomorkodó szár-
nyas géniusz áll. Jobb könyökével az akrotérion párkányára támaszkodik. 
Klasszikus szépségű fejét, melyet dús csigavonalas faragású haj borít szomorúan 
hajt ja kezére. Vállán átvetett leple csak félig fedi testét, melynek leomló ré-
szét bal kezével felfogja. A hullámosan lecsüngő drapéria mellett a géniusz lefele 
fordított kihunyt fáklyája látható. Jobb lábát térdben kissé behajlítja, bal lábát 
mereven, szinte oszlopszerűen tar t ja . Kiugró combjára ráfeszül a felfogott lepel, 
melyen keresztül érzékelhetők vaskos idomai. Hatalmas szárnyainak szívalakú 
elhelyezésével, mintegy lezáró hátteret teremtett a művész. 

A talapzat előlapján a következő felirat : 

angyalszobra teljesen elüt a mellékoltárok barokk szobraitól. Stíluskritikai alapon a két 
angyalszobor, különösen azoknak faragási módja, drapériakezelésük, szárnyaik tollai-
nak aprólékos kidolgozása Huber faragási technikájá t mu ta t j ák . 

107. Huber József: Nedeezky-síremlék. 
1831 — 34. Csór 
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FECIT J O S E P H U S H U B E R . POSONIO ORIUNDUS. P E S T H I N I . 
1831. 

A síremlékeken látható feliratokból kiderül, hogy Huber a síremléket két idő-
pontban készítette. A gúla alakú építmény a géniusz alakjával már 1831-ben 
kész volt, majd három évvel később 1834-ben azt egy feszülettel bővítette. 
Ez az utóbbi évszám azért olyan fontos, mivel a szakirodalom Huber halálát 
1832-re datálta. Ebből az évből volt ismert ugyanis a legutolsó műve.6 

A csóri Nedeozky síremlék formai előzményei Európa más területein már a 
XVIII . század legvégén és a XIX. század első évtizedében felfedezhetők. A pal-
mettaleveles dísszel ékesített akrotérinos párkánnyal lezárt csonkagúla forma 
elsősorban Németországban vált közkedvelt típussá. Különösen Kassel és Güt-
tingen környékén.7 A síremlékek többnyire mészkőből készültek. Később a 
Napóleoni háborúk idején és után a Berlini Királyi vasöntödében vasból kezd-
ték ugyanezt a típust önteni, elsősorban a tartósság érdekében. A berlini öntö-
dében készült s e típushoz tartozó síremlékeknek legszebb darabjai t a híres né-
met építész Friedrich Schinkel tervezte.8 így terjed azután szerte egész Német-
országban ez a forma, melynek darabjai különösen felsőszász és sziléziai terüle-
teken élnek tovább. A síremléktípus elterjesztésében nagy szerepet játszott a 
szászországi születésű neves szobrászművész Franz Pettrich is.9 

A típus hamarosan fellelhető lesz Cseh és Morvaországban, ma jd a XIX. szá-
zad húszas éveinek elején Ausztriában, különösen Bécs temetőiben válik ural-
kodó típussá.10 Pozsony11 és Sopron12 klasszicista síremlékanyagában is ugyan-
ebben az időben találhatók emlékek, sőt még Kőszegen is előfordul. Pest és 
Buda síremlékei között csak az 1820-as évek végén jelennek meg a piramis és 
gúlaformát utánzó alakos sírkövek. Meghonosítói azok a művészek, akik a bécsi 
akadémiáról térnek haza. 

Ilyen típusú síremlékeket farag gazdag polgári megrendelői részére Dunaisz-
ky Lőrinc, de elsősorban Huber József, aki európai vándorlása alatt Németor-
szágban már az első típusokat is láthatta.1 3 

A kor vezető szobrászától, Canovától csak egyetlen hasonló síremléket isme-
rünk 1829-ből.14 A dán Thorvaldsen síremlékei között azonban nem szerepel a 
típus. Az említett két szobrász művész magyar tanítványa Ferenczy István több 
jelentős síremléket készít a magyar nemesség megrendelésére, de ezt a típust 

6 Soós Gyula, i. m. 
7 Dr. Rich. Burner: Alte Grabmäler auf deutsehen Friedhöfen, Berlin, 1913. Tafel 13. 

Abb. 47. Kühnemann und Zahn, 1810. Abb. 48. Gräfin von. Goss. 1789. Abb. 49. von 
Stalendorf. 1811. — Tafel 20. Abb. 75. Ulmers. 1826. — Tafel 30. Abb. 133. Mahler. 
1807. — Tafel 15. Abb. 55. Hörlein. 1827. Abb. 56. von Limburg. 1824. 

8 Hermann Schmidt: Berliner Eisenkunstguss, München, 1917. 23. o. Abb. 24, 25. 
9 Hans Geller: Franz und Ferdinand Pettrich, Zwei sächsische Bildhauer aus der 

Zeit des Klassicizmus, Dresden, 1955. 46. o. J . G. Hoch síremléke 1810, 47. 1. C. Chr. 
Jäppe l t síremléke 1826, 51 o. Frau v. Dressler síremléke 1820, 57. o. Familie L Leyhn 
síremlékének geniuszalakja. 1819/20. 

10 Rudolf Pichler: Alt-Wiener Friedhöfe, Mitteilungen K. K. Zentralkomission, 1911. 
5 2 4 - 5 4 2 . Fig. 226, Fig, 235. 1828. 

11 Elsa Grailich: Pressburger Friedhöfe, Forum 1931. 327. 1. Abb. 12. Grabmal Lippe — 
Weint rupp 1827. Abb. 11. Familie Depaully 1826. Abb. 4. smeretlen 1815. 

12 Csatkai Endre: Sopron ós környék műemlékei, Budapiest, 1956. 
13 Huber 1809-ben indul el Európai vándorútra. Németországon keresztül eljut Pá-

rizsba, majd szintén Németországon keresztül jön vissza Bécsbe 1814-ben. 
14 Alfred Gotthold Mever: Canova, Leipzig. 1898. 93. 1. Abb. 78. Grabmal der Stuar t 

in der Peterskirche in Rom. 
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108. Meiszner Pegália síremléke. 1823. Kiscelli temető 

nem alkalmazta. Talán az egyik legkésőbbi síremlékén a Jánosiban felállított 
Szathmári családén fedezhető fel némi rokonkapcsolat a leírt típusokkal.15 

Ugyanakkor a hazai síremlékplasztikánknak mégis egészen közkedvelt 
formájává válik. Több olyan síremlékről tesz említést a szakirodalom, amelyek 
csak ebbe az egy típusba sorolhatók be, bár alkotójuk néhány emléket kivéve 
ismeretlen.16 

A csóri Nedeczkv síremlék, mint Huber József utolsó szignált műve, szinte 
egyértelműen bizonyítja azt, hogy a művész számára majdnem minden esetben 
— ha néha kisebb formai eltérésekkel is — ez volt az a síremlékforma, amellyel 
művészi felfogását e műfajon belül kifejezésre tudta juttatni. 

Első jelentős síremlékén, melyről csak leírás maradt fenn, — a Vogel síremlé-
ken, — ugyancsak a gúlaalakot választotta, melyre az „élet géniusza" szomor-
kodva borult.17 Három legjelentősebb ismert síremlékén: Meiszner Pegália 
(1823) Schmidt Karolina (1832) és a csóri Nedeczkv (1831 34), tulajdonképpen 
csak a megrendelők feltételezhető igényei szerinti forma az, amely a különböző-
ségeket eredményezte. A rokonvonások úgy is felfedezhetők például a Meiszner 
síremlék és a Nedeczkv síremlék géniuszalakjainál, melyek csak abban térnek el 
egymástól, hogy egyik fekvő a másik álló helyzetű. A fejeknek szinte megkülön-
böztethetetlen faragási módja, azoknak érzelmeket kiváltó vonásai félreérthetet-
lenül ugyanazok. (108. kép) Sokkal több formai rokonság fedezhető fel azonban 
a Schmidt és a Nedeczkv síremlék között. Túl azon a tényen, hogy a Schmidt-
féle sírkő az elemzett „ t í p u s n a k " egy legközelebbi formai és időbeli párja, 
az egyéb művészi díszítőelemeknek és szimbolikái jeleknek valamint az eltérő 
alakoknak hasonló beállítása a művésznek erre a formára való koncentrálását 
támasztják alá. (109. kép) 

15 Melier Simon: Ferenczy Is tván, Bp. 1905. 360. o. 104. kép. 
16 Csemegi József: A Buda-vízivárosi temető alakos sírkövei. Magyar Művészet, 193. 

172. o. 
" H a s z n o s Mulatságok 1824. I I . 370. o. 
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A két síremlék csonkagúlás épít-
ménye szinte méret szerint egyezik. 
Csupán az akrotérionokon nem alkal-
mazott a művész palmettás levéldíszt, 
egyébként minden más díszítőelem 
megtalálható a síremlékeken. így míg 
a Schmidt síremléken a befele fordított 
levéldísz a gúlatest alsó részén fut kör-
be, a Nedeczky sírkövön a kereszt alsó 
részét díszíti.18 Mindkét síremléken 
ugyanaz a rovátkás dísszel ellátott, le-
pellel átfont urna jelenik meg, a díszítő 
és gyakorlati funkciók átgondolt rend-
jében. Nem hagyható figyelmen kívül 
a síremlékekre vésett feliratok nátiókat 
jelző szerepe sem. 

A Nedeczky síremlék megrendelőjé-
nek latinos műveltség-kifejező antikbe-
tűs feliratai, valamint a megrendelést 
rögzítő zsinórírásos emlékszöveg a ma-
gyar nemesi voltuknak kifejezésére is 
szolgált. Ugyanakkor a Schmidt sírem-
lék dekoratív hatású gótbetűs német 
szövege a gazdag budai német iparos-
polgár lelkületének meggyzőző doku- ~ _ 

m e r i t u m a 109. Schmidt Karolina síremléke. 
T , . . . . . ..' , , 1832. Kiscelli temető 
Ku Ionos veletien es szerencse, hogy 

a három elemzett síremlék közül a Ne-
deczky család által állíttatott épségben maradt fenn az utókorra. így az emlék 
segítségével lehetőségünk volt egy szobrászművész hasonló rendeltetésű művei-
nek párhuzamba állítása, továbbá az európai klasszicista síremlékszobrászat 
rokontípusaihoz való kapcsolatainak igazolása. Korábbi kutatóink egybehang-
zóan állították, hogy a XIX. század első felének legjelentősebb síremlékszobrá-
sza Huber József volt. Kétségtelen, hogy a szobrászművészetnek e zárt terüle-
tén Huber József volt az egyetlen, aki megrendelői számára újra és újra válto-
zatos műveket alkotott. 

Eredményezte ezt mindenekelőtt az, hogy a megélhetést elsősorban biztosító 
síremlékszobrászatot a művészi kifejezésre alkalmasnak tartotta. Másrészről 
ő volt az egyetlen olyan szobrászunk, aki az európai klasszicista szobrászat for-
mai változatosságát legjobban ismerhette, a tájékozottsága révén egyéni módon 
alkalmazta. 

18 I t t jegyezzük meg, hogy a Rieh. Burner említett könyvében a 15. táblán látható v. 
Limburg síremlék, amely Cimbectben állt, ugyanez a levéldísz fu t körbe a sírkő al ján. 

•533 





BÉLIT SKA-SCHOLTZ HEDVIG: 

SZÉCHENYI ÉS A MAGYAR SZÍNHÁZÉPÍTÉSI TÖREKVÉSEK 

Széchenyi 1832-ben megjelent röpirata a AI agyar játék színrül1 közel fél év-
század megoldatlan problémáira és meddő kísérleteire keresett az elmélet és a 
gyakorlat felől megoldást, azokra a XVIII. század végétől tanulmányokban, 
hírlapi cikkekben, röpiratokban egyaránt jelentkező kérdésekre, amelyek az 
1830-as években már halaszthatatlanná váltak: „Magyarországban a' honi Já -
tékszínnek tartós életbe hozatása" — miért nem volt eddig lehetséges? — ho-
gyan lehetne ezt a jövőben megvalósítani? 

Széchenyi a kérdéseket elsődlegesen a magyar színházügy, színjátszás alaku-
lása felől tette fel és válaszolta meg. Az építészettörténet számára a kérdés így 
hangzanék: mi az oka, hogy a XVIII. század végétől 1837-ig napirenden levő 
építészeti feladat, a magyar játékszín felépítése nem tudott megvalósulni? 
Mennyiben világítja meg ezt a kérdést a témáról megjelent és az idők folyamán 
igen tekintélyesre növekedett elméleti irodalom ? Ezek között is első helyen 
Széchenyi írása? Melyek azok a meghatározó körülmények, amelyek a korszak 
egymást követő német színházépítkezéseivel szemben, a magyar színjátszás szá-
mára építendő színházak létrejöttét gátolták? A magyar játékszín létrejötte 
körül sűrűsödő problémákat — elhagyva a szakirodalomban már részletesen 
feldolgozott építéstörténetet és jól tisztázott színháztörténeti vonatkozásokat — 
a következőkben a magyar színházépítészet alakulását olyan döntően meghatá-
rozó, a magyar társadalmi helyzetből kinövő megrendelők és Széchenyi megva-
lósulatlan színháztervei felől szeretném megvilágítani. 

A magyarországi színészet kétnyelvűségének következtében külön utakat 
járt a német és a magyar színészet és színházépítkezés. A német színészet köz-
vetlenül a jobb módú, elsősorban német lakosságú városokhoz kötődött, mint a 
polgárosodás természetes kísérőjelensége. A játékszínek — színházépületek — 
felépítése az egyes városok érdeke és feladata, mondhatni üzlete volt. Mária 
Terézia rendeletei értelmében ugyanis a színházi előadások és álarcosbálok tar-
tásának, illetve engedélyezésének joga a városoké volt, a bérleti díjból befolyt 
összeg a város különféle szociális intézményeinek — az árvaháznak vagy a köz-
kórháznak — a támogatására szolgált. AXVIII—XIX. század fordulóján épült 
német színházakat és vígadókat tehát a nem csekély bevételért többnyire ma-
guk a városok, vagy a városnak adót és bérleti díjat fizető magánvállalkozók 
építették. Korszakunkban tehát a német vándorszíntársulatok és a városi szín-
házak építési és bérleti jogviszonyai egyértelműek, ugyanígy egyértelmű a vá-
rosi és uralkodói tőkéből épült nagyobb budai és pesti színházak — a Várszínház 

1 Pesten, nyomat ta Füskuti Landerer 8° 91. I. A továbbiakban a röpiratból idézett 
részletek helyét külön hivatkozás nélkül az oldalszám feltüntetésével a szövegben a d j u k . 
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és a Pesti Német Színház — helyzete. A német színházépítkezések és a német 
vándortársulatok működése a XVIII—XIX. század fordulóján lényegében zök-
kenőmentesen, a nyugat-európai városi színházakkal teljesen analóg módon ala-
kult. 

A városi, vagy uralkodói tőkéből épített német nyelvű üzletszínházi rendsze-
ren belül alapvető problémákat hozott a magyar színtársulatok feltűnése. A ma-
gyar, kezdetben nemesi színtársulatok, a nemzeti öntudatra ébredés kísérőjelen-
ségeként jöttek létre, a nemzeti nyelv, a nemzeti eszme apostolai elsősorban, 
s csak annyiban tekinthetők üzleti vállalkozásoknak, hogy elvileg, a társulatok-
nak a bevételből kellett volna magukat fenntartaniok. Nem a városok magyar 
közönségének szórakozásigénye hívta létre a magyar színészetet — sőt az első 
színtársulatok bukása az állandó magyar városi közönség hiányára vezethető 
vissza —, hanem a színházi mozgalom kibontakozását szorgalmazó, vidéken 
elszórtan élő birtokos köznemesség. A magyar színészet és színház ügye a kezde-
tektől összefonódott a magyar Tudós Társaság, a nyelvművelés és a nemzetiség 
ügyével — pártfogója már kezdetektől a vármegye, Magyarország összes vár-
megyéi, s az európai színháztörténetben szinte egyedülálló módon maga az or-
szággyűlés. A magyar színészet és színházépítkezések szerteágazó problémáját 
éppen ez a különleges helyzet és az ebből adódó szervezeti, ideológiai és nem 
utolsó sorban anyagi konzekvenciák, adják 

A magyar játékszín ügyének rendezése két, egymással szorosan összefonódó 
feladatot adott. Az egyik a nemzeti színjátszás létrehozása és állandósítása, a 
másik a nemzeti játékszín, az állandó színházépület felépítése. A kettő, an-
nak ellenére, hogy esetenként külön-külön merült fel, szorosan egymáshoz kötő-
dött, s a XIX. század első harmadára, Széchenyi röpirata megjelenésének ide-
jére, szinte megoldhatatlan, egyszerre több oldalról is felvetődő problémává 
növekedett. Az 1790-től egymás után megalakult magyar színtársulatok2 a 
gyakorlat felől jelezték a kényszerítő nehézségeket, az elméleti irodalom3 már 

2 A röpirat megírásának idején nem volt sem Pesten, sem Budán állandó magyar 
színtársulat. Az 1790-ben megalakult elsó hivatásos magyar nemesi színtársulat 1796-
ban tör tént feloszlása óta távoznia kellett a fővárosból a második, 1807-ben létesült 
pesti színtársulatnak is. 1815 és 1833 között csak egyes vidéki színtársulatok szerepeltek 
hosszabb-rövidebb ideig Pesten, vagy Budán. í g y az 1810-es évek végétől a 30-as évek 
elejéig — jellegzetesen magyar fejlődésnek lehetünk a tanúi — állandó fővárosi színház 
hiányában vidéken, vándortársulatokban formálódott a magyar színészet, egyre kény-
szerítőbben követelve a nemzet i ügyként jelentkező állandó színházat. A magyar szí-
nészet korai szakaszának alakulására máig a legjobb összefoglalás: Bayer József: A 
nemzeti játékszín története. B p . 1887. I . köt. 

3 A magyar játékszín ügye az irodalomban megelőzte az első színtársulat megala-
kulását. Először Zechenter Antalnál, Bessenyei taní tványánál merült fel óhajként egy 
állandó magyar színház felállításának szükségessége 1775-ben Pozsonyban megjelent 
Euripidész alapján készített Fédra és Hyppolitus c. szomorújáték-fordításának elő-
szavában. E t tő l kezdve állandó témájává vált röpiratoknak, hírlapi cikkeknek, tanul-
mányoknak. 1779-ben Unghvá ry János Magyar nemzeti színház tervel Szózat a hazához 
s ajánlva a magyar nemességnek címen magyar , latin és német nyelvű röpiratban szállt 
síkra egy Pesten felállítandó Nemzeti Színházért. (A röpira tnak csak a német, Frendel 
kapitány-féle fordítása m a r a d t fenn: Entwurf zu einem ungarischen Nationaltheater. In 
einer Bede an das Vaterland. Pressburg 1779. 36 sztl. 1.) 1814-ben Kultsár I s tván telket 
vásárolt a Hatvani u tcában , 1814-ben megjelent Hazafiúi javallás Magyar Nemzeti 
Theatrum építéséről és az 1815-ben megjelent Buzdítás a nemzeti teátrum felépítésére c. 
művében már az állandó pest i játékszín felállításának módjáról értekezett. Benke József 
A Pesten felállítandó magyar játékszínről c. munká já t 1832-ben feltehetően Széchenyivel 
együtt í r ta Pest vármegye rendeinek felkérésére. 1833-ban az eszmék tisztázására 
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1775-től tárgyalta a magyar színházügyet, 1807-től szinte megszakítás nélkül 
országgyűlési4 téma. Kolozsvár, Miskolc, Balatonfüred megépült magyar5 szín-
házépületei a pesti színházépítési kudarcokkal az építkezések során felmerülő 
anyagi és technikai nehezségeket jelezték előre. A hosszú, és eredménytelen 

t e t t e fel a Magyar Tudós Társaság körkérdését: „Mikép lehetne a magyar játékszint 
Budapesten állandóan megalapítani." A kérdésre 18 válasz érkezett, a három díjnyer-
tes feleletet maga a Tudós Társaság ad ta ki: Magyar játékszíni jutalmazott feleletek 
címen 1834-ben. Jutalmazást nyer t Fáy András, Kálíay Ferenc és J akab Is tván 
felelete. Többen a pályázók közül saját költségükön ad ták ki tanulmányukat , mint 
Pekha ta Károly igen jól átgondolt értekezése a német és magyar játékszín egyesí-
téséről a Pesti Német Színházban A Budapesten felállítandó Játékszínről címmel (Buda, 
1834) vagy Egy Hazafi: Egyetlen mód a Magyar Játékszín czélírányos megalapítására 
(Pesten, 1834). A felsoroltak csak a legjelentősebbek a témában. Az időszaki sajtó, a 
Tudományos Gyűjtemény, a Hazai és Külföldi Tudósítások és a Felsőmagyarországi 
Minerva külön-külön cikksorozatokat szenteltek a játékszín kérdésének. Többek között 
Ka tona József, Fáy András, Döbrentey Gábor, Kölcsey Ferenc foglalkozott a kérdéssel. 
A kizárólag színházüggyel foglalkozó írások mellett a magyar nyelv előmozdításáról 
értekező tanulmányok vonatkozó utalásai még nagyobbra duzzaszt ják az elméleti 
irodalmat. Széchenyi röpirata t ehá t egy közel félévszázada alakuló röpiratirodalomhoz 
kapcsolódott, a korábbiak szintézisén — bíráló cáfolatán keresztül jelölve ki a feladato-
ka t . 1. Bayer i. m. ós I I . köt. — ua. Nemzeti játékszín, mint közügy. Klny, a Bp.-i Szl-ből. 
Bp. 1900. — Szabolcs Ferenc: A nemzeti játékszín eszméje a magyar és német irodalomban. 
Bp. 1938. 

1 A magyar játékszín ügye az országgyűlésen először 1807-ben kerül t szóba, — a 
magyar nyelv előremozdítását célzó bizottság óhaj tásként belevette a munkájába a 
nemzeti játékszín felállításának szükségességét, de már az alsó tábla kihagyta ezt a pontot 
a javaslatból. 1808-ban az alsó tábla önkéntes adakozásokból felállítandó és a nádor 
pártfogása alá helyezendő magyar színház létesítését javasolta, ezt a főrendek utasí-
to t ták vissza. 1811 —12-ben az ú j pesti színház építésekor az országgyűlés feliratban 
kérte, hogy a pesti német színházban a magyarok felváltva játszhassanak a németekkel. 
Ezt a kérést azonban a király utasí tot ta vissza. 1825-ben az országgyűlésen még mindig 
csak felirat formájában t i l takoztak a vándorló magyar színészet helyzete ellen, s csak 
az 1830-as országgyűlés állásfoglalása hatására került a pesti állandó magyar színház 
ügye napirendre a pest-vármegyei közgyűlésen. Az 1831 augusztusi közgyűlés hozta 
létre azt a nemzeti nyelv és színház ügyében megalakított választmányt, amelynek a 
felkérésére Széchenyi megírta röpiratá t . A nemzeti játékszín ügyének alakulásáról az 
országgyűléseken 1. Pukánszkyné Kádár Jolán: A Nemzeti Színház a magyar törvényho-
zásban Bp.-i. Szle. 1938.; — ua. A Nemzeti Színház százéves története. Bp. 1940. I. köt. — 
Pestvármegye és Széchenyi viszonyáról: Fáy András: Gróf Széchenyi István pestmegyei 
működése (1862) Kiadta Rexa Dezső, Bp. 1925. 

5 A röpirat konkrét javaslatainak megvilágításához szükséges a Széchenyi tervezete 
előtt megvalósult magyar vidéki színházak jellemzése. 1832 előtt három magyar színház 
épült fel. Kolozsvárott épült az első, Alföldi Antal tervei szerint. Noha már az 1794/5. 
évi erdélyi országgyűlés az állandósítás első feltételének a színházépületet tekintette, 
a színházavatásra csak 1821 március 11-én került sor. A második kőszínház Miskolcon, 
1823-ban készült el, feltehetően helybeli építőmester, Kun János tervei szerint. 
A színház eredeti tervei nem marad tak fenn, valószínűleg nem is léteztek, mert már 
1829-ben sem rendelkeztek a valóságos állapotot tükröző tervekkel. Nagyvárad 
sa já t színháza építtetéséhez mintául kérte a terveket, de azt a választ kapták, hogy 
az eredeti terv annyi módosításon esett á t , hogy a valóságnak megfelelő rajzokat csak 
az épület teljes felmérettetése u t án lehetne elkészíttetni. Az 1831. június 3-án megnyitott 
balatonfüredi színházat Fülöp József veszprémi főpostamester és építőmester tervezte 
a köznemesség kedvelt üdülőhelyére. Az eredeti tervek i t t sem marad tak fenn. Mindhárom 
színház építéstörtónete komoly tanulságul szolgál a magyar színházak felépítése-fenn-
tar tása körül jelentkező — elsősorban anyagi természetű — problémák tudomásulvételé-
hez. A kolozsvári színház — noha egész Erdély magyar lakosságának nemzeti ügye volt 
több évtizeden keresztül a közadakozásból befolyt összegekből épült . A miskolci 
színház szintén közadakozásból, elsősorban Borsod megye és Miskolc pártfogása és 
gyűjtése eredményeként jött létre, állandó nehézségek ós az építkezések többszöri meg-
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küzdelem nyilvánvalóvá tette, hogy a játékszín kérdése közügy: a vármegyei 
„soktervű" pártfogolás helyett előbb az elveket tisztázva egységet és rendet 
kell hozni „ebbe a barátságos jellegű, de káros végű össze-visszaságba".6 Ezt 
hozta irodalomba Kölcsey 1827-ben írt, de csak később kiadott Magyar Játék-
szín című beszéde az elvek tisztázása, s Széchenyi röpirata az elvek és a gya-
korlat terén. 

Az eddigi tapasztalatok mindenesetre két központi kérdésre irányították a 
figyelmet: 1. a magyar színészet állandó, esetleg országos támogatás nélkül nem 
tud fennmaradni, 2. a magyar színészet csak állandó színházban tud megerősöd-
ni, az állandó színház felépítését kell biztosítani. Mindkét kérdés elsődlegesen 
anyagi természetű problémákat vetett fel, s a megrendelők-mecénások felada-
tát-felelősségét feszegette. Az anyagi alap megteremtésére kínálkozó lehetősé-
gek közül 1832-re már többről beigazolódott, hogy a magyar színházépítkezések 
és támogatások tekintetében nem nyújtanak kielégítő megoldást. A Kultsár Ist-
ván által is javasolt és kért „fejedelmi" és „uralkodói bőkezőség", tehát az ural-
kodó által alapított és fenntartott udvari színház és az ebből kinövő nemzeti 
színház lehetősége — mint például a bécsi Hof- und Nationalt heater, a párizsi 
Theatre Erangais, vagy a mannheimi, weimari udvari színházakból kifejlődött 
nemzeti színházak esete mutat ta — a magyar színészet kibontakozásához jár-
hatatlan útnak bizonyult , éppen a magyar színjátszás határozott nemzeti és ön-
álló nyelvművelő feladata és törekvései miatt. A már korábban érintett, városi 
tőkéből épített és tisztán tőkés vállalkozásként funkcionáló színházak — a ma-
gas bérleti díjak miatt megközelíthetetlenek voltak a magyar színjátszás szá-
mára. A röpirat megírásának idejére a vármegyei és nemzeti pártfogás alá 
helyezett magyar színjátszás megalapítására és fenntartására legkézenfekvőbb 
tőketeremtés — az önkéntes adományok, gyűjtések — út ja is bezáult. Kolozs-
vár, Miskolc és a pesti színházépítési törekvések sikertelensége bebizonyította, 
hogy az országos gyűjtések még egy-egy kisebb igényű színház felépítéséhez 
szükséges tőkét sem tudják biztosítani, a már felépült színházak a fenntartásuk-
hoz és üzemeltetésükhözlés a magyar színtársulatok állandó segélyezéséhez elen-
gedhetetlenül szükséges tőke hiányában rövid időn belül válságba jutnak. 
Az 1830-as évek elejére- a fentieket leszámítva — két további lehetőség körvo-
nalazódott. Az egyik a részvénytársasági alapon történő építkezés, mint a jogi-
lag és szervezetileg legegyértelműbb vállalkozás. Ennek az eszméjét vetette fel 

szakítása közepette. A balatonfüredi színházhoz az anyagi bázist szintén gyűj tés ú t ján 
biztosították. Az első három kőszínház közül kettő, a miskolci és a balatonfüredi már 
eleve arra rendeltetett , hogy átutazó vándorszíntársulatok számára adjon hajlékot. 
Állandó színészet kialakulása csak Kolozsvárott volt várható. A három színházépület 
közül egy sem felelt meg a kor kívánalmainak, s már a megnyitáskor elavultaknak, el-
hibázottaknak bizonyultak. Még a legjobban megtervezett kolozsvári színház is csak 
színpadból és nézőtérből állt, a szolgáltató és mindenekelőtt a társasági érintkezést 
szolgáló helyiségek teljesen hiányoztak és csak utólag épültek hozzá az eredeti épület-
hez. Tehát Kolozsvár, Miskolc, Balatonfüred példája, a már megépült magyar szín-
házakat szem előtt tar tva, semmilyen vonatkozásban nem szolgálhatott mintául a Pesten 
felépíteni szándékozott magyar játékszín számára. A kolozsvári színház történetéről és 
építéstörténetéről 1. Ferenczi Zoltán: A kolozsvári színészet és színház története. Kolozs-
vár, 1897. — B. Nagy Margit: A klasszicizmus és romantika építőmesterei Kolozsváron, 
Korunk Évk. 1973. Kolozsvár, 1973. 115—125. o. — A miskolci színház építéstörténeté-
ről összefoglalva 1. Miskolci Nemzeti Színház. 1823 — 1973. Bp. 1973. A balatonfüredi 
színházról: Fára József: A balatonfüredi színház megalapítása és működésének első évtize-
dei. Zalaegerszeg, 1925. Lipták Gábor: A két Kisfaludy. Veszprém, 1969. 

6 Bayer József: Nemzeti játékszín, mint közügy. 54. o. 
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Széchenyi — és húzta meg lehetőségeit és korlátait 1832-ben megjelent művében. 
A másik az országosan a törvényhatóságokra kivehetendő subsidiumnak a lehe-
tősége éppen 1835-től, Széchenyi módosított dunaparti színháztervének a kiala-
kulásakor kezdett reális lehetőséggé válni, s adta meg az országgyűlés által meg-
szavazandó 400 000 forintos állami támogatás reménye Széchenyi nagyszabású 
tervének biztos anyagi bázisát. 

Széchenyi MAGYAR JÁTÉKSZÍNRÜL írott röpiratát Pest vármegye ren-
deinek ajánlotta a klasszikussá vált mottóval: „Biztos alap nélkül tartóslag 
semmi nem állhat!" A magyar színház ügye először levelezésében merül fel, 
1830. január 30-án Felsőbüki Nagy Pálhoz7 írott levelének zárószavában emlí-
ti „Most Hídról s magyar Theatrumról van szó; — én úgy hiszem idővel felál-
lítjuk. Zu allem dem braucht man aber Selbstverläugnung." 1832 januárjában 
Wesselényi Miklósnak már arról ír,8 hogy „Pest vármegyének kiküldöttsége (a 
magyar nyelv terjesztésében) megkért „tennék Javaslatot egy Magyar The-
atrum felállítására". Naplóinak 1832. február 23-i9 bejegyzése szerint „Érteke-
zés Magyar Színházról angefangen", március 29-én10 már arról tudósít „29 
Beendiget mein Project über das zu Erbauende ungarische Theater". 1832-ből 
még két, a műre vonatkozó bejegyzés található naplóiban, a téma levelezésében 
egyáltalán nem fordul elő. 1832. április 9-i11 feljegyzés szerint „Magyar Játék-
színrül unter die Presse wird mir viele (234) Feinde machen. In Gottes Namen 
— ich hab ja ohnehin keinen Ereund!" Az utolsó bejegyzés arról tájékoztat, 
hogy április 20-án12 a művet elvitte a Nádorhoz. 1833-ban sem levelezésében, 
sem naplóiban nem foglalkozik a magyar színház ügyével, 1834-től azonban a 
Lánchíddal, a Nemzeti Casinóval, és számtalan más elsősorban a fővároshoz 
kötődő — alkotásával együtt ismét közéleti és szervezői tevékenységének a 
homlokterébe került a magyar színház, most már az 1832-ben kifejtettekhez 
viszonyítva erősen módosított formában. 

A Magyar Játékszínrül megírásának célja „Magyarországban a' honi Játék-
színnek tartós életbe hozatása" (5. o.) ,,.... nem kevésb és semmi egyéb mint 
hazánkat a' Játékszín kellemiben' s hasznaiban részesíteni általában." (7. o.) 
A röpirat kiterjed a magyarországi színházügy szinte valamennyi problémájára 

bírálatok és javaslatok formájában feltérképezi az eddig elkövetett hibákat 
és kijelöli a közvetlen és távlati feladatokat. Szerkezete világosan négy nagyobb 
egységre tagolódik. Az első részben leszögezi a mű megírásának a célját és indí-
tékait , a másodikban az eddigi eredménytelenségek okait kutat ja a kijelöli és fel-
adatokat elméletben, a harmadikban a gyakorlati megvalósítás útjait, nehézsé-
geit, a nehézségek leküzdésének módozatait és lehetőségeit vizsgálja, a negye-
dikben a művel kapcsolatban felmerülő ellenvélemények cáfolatát adja. A mű 
egészében a magyarországi színházügy konkrét példáján a magyarországi társa-
dalmi, elsősorban pénzügyi és egyesületi viszonyok elemzése. 

Gergely András13 a két évvel korábban megjelent Hitelről azt írja, hogy „kör-

7 Majláth Béla: Gróf Széchenyi István levelei I—II I . köt . Gróf Széchenyi István 
összes Művei III—V. köt . Bp. 1884—1891. I. köt. 144. o. 

8 Uo. I . köt 259. o. 
9 Viszota Gyula: Gróf Széchenyi István naplói I—VI. köt . Gról Széchenyi István Összes 

Művei X—XV. köt. Bp. 1925—1935. — IV. köt. 246. o. 
10 Uo. IV. köt. 255. o. 
11 Uo. IV. köt. 257. o. 
12 Uo. IV. köt. 258. o. 
13 Széchenyi eszmerendszerének kialakulása, Budapest 1972. 91. o. 
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körös kompozíciója van." Széchenyi a hitel kérdése, mint középponti kérdés kö-
rül járja végig a magyar társadalom különböző rétegeinek problémáit, s a kör 
középpontja irányában nyújt kitekintést, ad oki magyarázatot: Minden társa-
dalmi jelenségnek a hitel híja az igazi, végső oka". A Magyar Játékszínrül min-
den sora erősen a Hitel hatása alatt áll. A „körkörös kompozíció" középpontját 
azonban itt a magyar játékszín ügye adja, az illusztrálja a hitel hiányának tár-
sadalmi és a magyar játékszín felállítására végzetes anyagi következményeit. 
De ezen túl a magyar játékszín problémái sűrítik a magyar nemzetiség kifejlő-
désének, a magyar polgárosodásnak, egyesületi szellemnek, városodásnak, vá-
rosközpont kialakításának ós középülettervezésnek — s még megszámlálhatat-
lan más területen — az 1830-as évek elejére rohamosan fejlődő Pestnek és kul-
turális életének központi kérdéseit. A magyar játékszín ügye az 1830-as évek 
elején — már túl a kibontakozáson — par excellence alkalmas volt Széchenyi 
szinte valamennyi reformeszméjének magábaolvasztására: egyszerre szorgal-
mazta a közgondolkodás megváltoztatását, a pozitív reformtervek életbe lépte-
tését és egy olyan gyakorlati alkotás — a színházépület — létrehozását, amely 
Széchenyi korabeli elméleti és gyakorlati munkásságának három tartóoszlopára, 
a közepesülésre, a koncentrációra és az egyesülésre épülhetett. Az eddigi törek-
vések elemzésének konklúziója, hogy minden eddigi elhibázott kísérlet bukásá-
nak fő oka a „systema" hiánya, a rendszernélküliség. „Fellobbant a' tárgy; 
rakatott elv; szedetett pénz, itt-ott, amott és szinte mindenütt; eltanácsoltat-
tak órák, napok, hetek: de egyesítő plánum, convergens systema nem volt; 's ím 
ezért, éppen ezért sehol sincs 's nem is lehet valódi siker." (7. o.) Siker pedig csak 
úgy érhető el, „ha annak, a'mit e' részben tettünk már, szinte mindenben ellen-
kezőjét eszközöljük !" (7. o.) A hibákat és feladatokat a következőkben csopor-
tosítja. Az első feladat az állandó magyar színház helyének kijelölése. Eddig sok 
helyen próbálkoztak — szerinte egy helyen épüljön először, mégpedig Pesten, 
s csak ezután következzék a vidéki színházak felépítése. A második főhiba, 
„hogy — mindig elég fundus és tehetség nélkül kezdették el a' dolgot." (21. o.) 
javaslata szerint „egy lépés se tétessék még kezdetére is, míg elegendő sommá 
egybe ne folyt." (22. o.) A harmadik döntő hibát a begyűlt pénzek rossz kezelé-
sében látja — a feladatokat abban „hogy az egyszer összegyűlt pénzeket job-
ban manipuláljuk mint eddig." (21. o.) Ez alatt, — mint később kifejti — a tőke 
jó kamatoztatásának a megszervezését érti. Végül „ne bízzuk a dolog practicai 
kivitelét ollyasokra, kiknek e'részben csak éretlen theoriai ismereteik vannak, 
hanem kik e'részben practicusok is."(22. o.) „ lm ezen négy oszlopra állítom a' 
Játékszín általányos sikerének mai állodalmunkhoz szabott theoriáját." (22. o.) 
A játékszín felállíthatóságáról írt elméleti eszmefuttatását a gyakorlati kivitelre 
vonatkozó konkrét javaslatok követik. A színházat részvénytársulati alapon 
tar t ja megvalósíthatónak. Ennek a létrehozásában az első lépés egy aláírási ív 
nyitása — szerinte legkevesebb 400 részvényt kell kibocsátani, darabonként 
500 forintért, tehát 200 000 forint összegben , hogy a munkát egyáltalán el 
lehessen kezdeni. A tőke felének, azaz 100 000 forintnak a kamatjai biztosíta-
nák a játékszín „életbentartási talpkövét", tehát a fenntartását, a másik 
100 000 forintból épülne a színház. Az építkezéseket egy igazgatóból és hét biz-
tosból álló vezetőség irányítaná, s csak miután elkészült az épület, választanák 
meg az e célból összehívott részvénytársasági tagok a három tagból álló színházi 
igazgatóságot. A játékszín „practice" megvalósításával kapcsolatos aggályai 
Széchenyi központi problémájához, a hitelhez kötődve túlmutatnak a játékszín 
ügyén. Széchenyi kételkedik abban, hogy összegyűlik 400 részvényre az aláírás, 
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illetve ha össze is gyűlik, a jegyzett összegeket nem lehet a nemesektől behajta-
ni. A második nehézséget csak úgy látja leküzdhetőnek, ha minden nemes ke-
zest állít maga mellé. De akad e elég kezes a nemesek mellé ? Közgazdasági kér-
déseket feszeget a 100 000 forint tőke kamatra történő elhelyezésének problé-
mája, s a Világban kifejtett egyesületi eszméjének és az egyesületek maximált 
számú testületének az elveit illusztrálják a színházi részvénytársulat összetéte-
léről kifejtett nézetei: „gondolkozásra 's combinatióraa' legnagyobb rész szólít-
lassék fel; de már a' tanácskozó test száma bizonyos határt ne hágjon át; a' vég-
rehajtó hatalom száma pedig lehető legkisebb legyen." (37. o.) így a játékszín-
ről gondolkozzon a haza, voksoljon a 400 és hajtson végre az igazgató és a hét 
választmányi tag. 

A Széchenyi részéről aggályok formájában felmerült problémák — áttekintve 
a XVIII. századra visszanyúló előzményeket — a magyar színházügy központi 
nehézségei, a siker akadályai voltak. Elvi és gyakorlati nézeteiben és javaslatai-
ban teljesen új a korábbi törekvésekhez képest a részvénytársasági egyesülés 
terve, az előre biztosított építkezési tőke és az építkezési tőkével egyidejűleg 
már biztosított és kamatra kiadandó fenntartási tőke, a teljes színházi tőke át-
gondolt és állandó kamatoztatásának rendszere, a nemesi részvények behajtha-
tóságának biztosítása, a játékszín ügyeinek intézésében résztvevő személyek 
számának maximálása 

A Magyar játékszínéül gyakorlati kivitelezésre vonatkozó része ment keresz-
tül — az elvek megtartása mellett — a legtöbb módosuláson. A röpirat részle-
tesen taglalta az építendő színház helyének kijelölésével járó kérdéseket: a szín-
ház társadalmi funkcióját („mibenlétét") és stílusát („milyen ízlés szerint 
épüljön"). A magyar játékszín helyének kijelölése során Széchenyi kifejti a köz-
épületek társadalmi és városközpont alakító szerepét. A „Köz épületek felállí-
tása szintígy nemcsak azon közvetlen hasznot szüli, melly létökhez van kötve 
... hanem e'felett közvetve azon következést is határozza el, melly általában köz. 
és nevezetesebb épületekhez van csatolva. Ha ezek kedvetlen helyre rakatnak, 
vagy hiányos ízléssel építtetnek, századokra lökhetik vissza vagy örökre is meg-
semmisíthetik egy fejledező város kellemit és szépségét, ezt azonban csak rela-
tive, azaz a'helyett hogynémiköz épületek, ha azok jó helyre rakatnának 's jó 
ízléssel építtetnének valami város kellemit és szépségét 100 esztendő alatt = 
100-ra emelhetnék, azt a' helyek czéliránytalan választása 's az épületek hián-
nyos ízlése következésében, csak 200 esztendő alatt emelik = 50-re." (40. o.) 
„Az ebeli feladásnak veleje tehát abban áll: a' lehető legjobb helyet választani, 
's a' lehető leghelvesb ízléshez szabni a' dolgot." (40. o.) Mint később kifejti a 
szép magán- és középületek együtteséből alakul ki egy-egy város központja, 
ezek a város legszebb és legtisztább, tágas, száraz, kellemes fekvésű helyén épül-
jenek, ott, ahol a legjobban biztosítva van a társasági érintkezés lehetősége. 
Új középületeinket, így a tervezett magyar játékszínt „a már most is legszebb" 
helyre építsük, s majd ezeknek a szép helyeknek a példája kisugárzik az elmara-
dottakra is. Először egy központot, „focust" kell létrehozni, s majd fokozatosan 
ezt követi a többi is. A „tisztasági focust" nemcsak konkrét értelemben használ-
ja Széchenyi: ez jelenti a közintézmények morális tisztaságát is és ebben az érte-
lemben is kisugárzó, példaadó hatását és feladatát. A röpiratban a legalkalma-
sabb helyet a ,,József-piacz-"ában (a mai József nádor tér) jelöli ki, „mellynek 
két oldala tökéletesen rendben van, hátramaradt egyik hosszabb oldalára pedig 
éppen a magyar színház 's tán még egy más közintézet is p.o. a' magyar Tudós 
Társaság, vagv egy Casino férne, ki-nem-épített rövid oldalára végre egy ú j 
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városház épülhetne..." (47. o.) Ugyanis ,,A' piacz mérsékelt nagysága nem múl-
ná fel azon tehetséget, mellyel bírunk ...." (47. o.) ,,A' hely szinte a' város köze-
pén van ... könnyű hozzá férhetés 's a' t. — úgy hogy azon mellékes czélelérése 
végett is, hogy t. i. a' város kellemihez és szépségéhez járuljon tehetőleg, nem 
lehetne jobb 's czélirányosabb helyeztetés ..." (48. o.) Már az első változatban is 
fellelhető az a törekvés, hogy Széchenyi szeretné az általa alapított, vagy párt-
fogolt intézményeket — a Pesten kialakítandó kulturális központ magjait — 
egy helyen tudni. A színház stílusáról írva, stílus alatt nem egyértelműen építé-
szeti stílust ért, hanem az épület funkciójának, nagyságának, jellegének tisztá-
zását. Röpiratában egyértelműen „inkább egy nem felette nagy és fényes, de 
igen alkalmas színház-építést javasolna. "Ugyanezt erősíti meg a mű egy másik 
részében, miszerint „nem lehet itt helye az igen kényes ízlésnek 's válogatásnak, 
hanem egyenesen a' legnagyobb szerénység rendszabásit kell követni, t. i. a ma-
gyar példabeszéd szerint „bocskorban kezdeni." (49. o.) vagy másutt: „de va-
lyon hihető e, kérdem őszintén, hogy eddigi olly csecsemő játékszíni állapotunk-
ból rögtön emelkedjék egy luxuriosus színház?" (50. o.) ,,A' játszók is kezdők, 
a' nézők is kezdők; 's ekép a' szoros egybehangzás végett — melly ha valahol, 
bizony Apollo széke körül szükséges — az első állandó színháznak is nem egy 
visszarettentő fénypalotának, hanem egy magához vonzó szelíd világú kis báj-
laknak kellene lenni" (51. o.),mert „a nagyobb rész nem annyira eseng ritka 
ünnepek, mint inkább gyakori csendesb örömek után." A nagy színházak nem 
felelnek meg a magyar viszonyoknak .... „kisebb színházak, hol meleg van télen, 
hűs nyáron, 's hol úgy szólván mindenki odahaza érzi magát, a' mindennapi 
összetalálkozás helyei szoktak lenni.... inkább vonz magához egy kis csinos és 
alkalmas színház, hol odahaza vagyunk" (52. o.) A „mérsékelt nagyságú" (54. o.) 
színház javaslata változott meg későbbi tervében a leginkább. A röpirat 
megírásának idején meggondolásait több körülmény motiválta, ismét messze 
túlnézve és látva a magyar színház fontos, de országos mértékkel mérve parti-
kuláris kérdésén. A mértéktartást indokolja az építési tőke szerény nagysága, 
a kezdő magyar színészet — amely majd csak 1833-tól, várszínházbeli szerep-
lései során mutatta be a viszonyokhoz képest meglepően jó felkészültségét, — s 
a még színészeknél is kezdőbb magyar színházbajáró közönség. A magyar játék-
szín műsora — a drámairodalmon keresztül a nemzeti eszeme pártolása szin-
tén a kisebb épület mellett szólt. Legdöntőbb érve a mérsékelt nagyság mellett 
azonban „hogy egyetlenegy tárgyra ne merítsük ki minden tehetségünket....," 
(54. o.) hisz vannak fontosabb és halaszthatatlanabb feladatok. Pest és Buda 
nincs gőzhajókkal összekötve a Fekete-tengerrel, nincs a két város közt állandó 
híd, nincs országház, nincs a Curiának méltó épülete, még nem épült fel a Nem-
zeti Múzeum, s még nincs épülete a Tudós Társaságnak. Tehát 1832-ben, amikor 
még fel sem merül az állami költségen épített színház gondolata, megint csak 
Széchenyi látta egyedül reálisan a színház helyét és lehetőségeit össztársadalmi 
méretekben. Ugyanígy a színház közvetlen hatásán és szerepén túllátó törekvés 
található meg abban a több helyen hangsúlyozott kívánságban, hogy a színház 
mindenekelőtt „szociabilis" legyen, amely az előadásokon túl mint a társasági 
összejövetelek színhelye vonzza a közönséget - vagy fordítva —, a nemzeti drá-
mairodalom és kultúra vonzásával szervezi a társadalmi érintkezést. A magyar 
színház így az „egységesítés", a közvélemény alkotás-formálás és a kiművelt 
emberfőkön keresztül megvalósuló nemzetnevelés és átalakítás széles látóhatárú 
koncepciójába illeszkedik be. Ez a mindent mérlegelő és mindenre kiterjedő ter-
vezés érvényesül a gyakorlati kivitelezésre vonatkozó javaslataiban. A pénzügyi 
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nehézségek ismételt hangsúlyozása mellett ebben a részben a tervek elkészítte-
tésének és az építész kiválasztásának a kérdését taglalja. Abból a tapasztalati 
tényből kiindulva, hogy a „Színház-építés igen nehéz feladás" (56. o.) javaslatai 
a következőek: Ne fecséreljük el a fundust bizonytalan kimenetelű kísérletezge-
tésekre, hanem a már meglevő találmányok és tapasztalatok eredményei alap-
ján kezdjük el a magunk színházának az építését. E célból a kiválasztott építész 
utazzon Párizsba — melynek az éghajlati viszonyai leginkább hasonlítanak a 
magyarországihoz — s hozzon onnan 2 — 3 színháztervet, amelyeket könnyen át 
lehetne alakítani a magyar viszonyoknak megfelelően. A párizsi színházakra 
elsősorban azért gondolt, mert „belső elrendelése, kellemei" (58. o.) leginkább 
megfelelnének a magyarországi követelményeknek. 

Széchenyi minden részletében átgondolt, a realitásokra építő, mind az elvi, 
mind a gyakorlati feladatokat feltérképező és kijelölő 1832-es tervezete élénk 
visszhangra talált. A várttal ellenkezőre. Éppen a vármegyei nemesség és a 
színház iránt édeklődő nem nagyszámú arisztokrácia — a magyar színház tulaj-
donképpeni támogatói — érezte magát Széchenyi röpiratától mélyen megbánt-
va és találva. Széchenyi röpirata olyan erős ellenkezésre talált, hogy 1835-ben, 
amikor a színházi vita a legjobban kiéleződött, Széchenyi a Társalkodóban14 men-
tegetőző cikket írt a kedélyek lecsendesítése és az általa képviselt terv érdeké-
ben. Mindenesetre döntően ez a röpirat hozta az 1830-as évek elején ismét forron-
gásba a közvéleményt, s késztette állásfoglalásra a magyar játékszín ügyét pár-
toló írókat és tudósokat, hozta mozgásba az elsősorban sértettnek és vétkesnek 
nevezhető Pest vármegyét és az országgyűlésen a többi vármegyei képviselőt. 

Végül 1835-re Pesten — egy helyett egyszerre kettő, azaz többrendbeli félre-
értés miatt három magyar színház terve bontakozott ki. A Széchenyi által kép-
viselt magyar nemzeti színházé, a Pest vármegyei ideiglenes színházé és Pest vá-
rosának magyar színházáé. A színházi „skizma"15 — mint Széchenyi egy levelé-
ben a helyzetet jellemezte — okait és egyes állomásait a szakirodalom körvona-
lazta,16 — a három színház közül egy valósult meg, Pest vármegyéé, ezt a szín-
házat nyitották meg 1837. augusztus 22-én. 

Széchenyi színházterve jelentős módosuláson ment keresztül az 1832-es röp-
irathoz viszonyítva. 1834-től naplóiban és levelezésében állandó téma a magyar 
színház felépítésének ügye, — elsősorban t i tkárát Tasner Antalt folyamatosan 
tájékoztatja terveiről, a színház helyzetének alakulásáról17 az országgyűlésen. 
1835. június 28-án telket kért a Nádortól18 a mai Tudományos Akadémia helyén. 
1835. október 15-én19 már arról tudósítja Tasnert Pozsonyból,,.... liogy valóban 

14 Néhány szó a magyar játékszín körül 87. sz. oct. 31-én és Tasner Antalhoz 1835. okt-
26-án Pozsonyból írt levele és a Jegyzék a színházi játékszíni czikkhez. Levelei. I I . köt . 
144 — 147. o. 

15 Levelei I I . köt. 202. o. 
16 Bayer: i. m. I I . köt.; — Pukánszkyné: i. m. I — I I . köt. A téma részletesen nincsen 

feldolgozva, a szakirodalom természetszerűen elsősorban a megvalósult Pest vármegyei 
színházzal foglalkozott. 

17 Nincs lehetőség Széchenyi országgyűlési tevékenységének, naplóinak és levelezésé-
nek részletes elemzésére. Ezeknek az újraértékelésével alapvetően megváltozna az 1832 — 
36 között zajló magyar színházépítési vitákról kialakított — és elsősorban a színháztörté-
neti szakirodalomban kialakított—Földváry javára torzított kép. Széchenyinek a magyar 
színház ügyében kifej tet t tevékenységéről pontos képet csak Viszota Gyula ad a Naplói 
Y. kötetének az előszavában XLIV—LXII I . o. 

18Levelei, I I . köt. 46 — 49. o. 
49 Uo. 129. o. 
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lelkes Nádorunk kérésemre az Ullmann előtti házhelyet magyar színház építé-
sére átengedte. írásban van ..." „Árkust nyitunk nemsokára s ha tar t az ország 
gyűlése, hazai közdolgot teendünk az egészből. Sokan nagy lelkesedéssel fogják 
fel a dolgot. Éljen a magyarok Istene." 1835. október 20-án20 írt levelében már 
a tervező személyét is megjelölte: „Igen örülök, hogy Pollack oly lágyan vagy 
hamissan viseltetett irántam, most jó ürügvöm van őt kerülni s így Hildnek jut 
a harminczad. S a színházat is építse ő, melyet ha Isten segít s Pest vármegye 
nem ront, 1836-nak tavaszában megszeretném kezdeni ... Az építendő színházra 
tegyetek aláírást. Adjatok magatok is." Két nappal később október 22-én21 leve-
let intéz gróf Apponyi Antalhoz, a franciaországi osztrák követhez, hogy készít-
tessen megfelelő terveket. A grófhoz e tárgyban intézett három levele a Játék-
színről írott röpiratában tisztázott elvek összefoglalása és továbbfejlesztése, a 
Széchenyi által tervezett magyar Nemzeti Színház „ars poeticaja". Mindhárom 
levelet Pozsonyból az országgyűlés ideje alatt írta. A levelekből világosan kitű-
nik, hogy Széchenyi nem idegen építészre akarta a színházat bízni, hanem fran-
cia minták alapján magyar építészt akart megbízni. A kért tervekhez az első 
levélben a következőket fűzte hozzá: „Es handelt sich bloss um einen Plan des 
Inneren, wo die Längen, Breiten, Separationen, etc. etc. etc. ä peu prés angege-
ben würden. Die Grösse meine ich, des Wiener Kärtnerthor Theaters wärebeb 
läufig die gewünschte und auch passendste. Ich würde alle unnöthige Pracht 
zu vermeiden suchen, und Alles, was auf ein Pest deutet, So etwas, was bei 
„näherer Bekanntschaft" gewinnt, und „weiss nicht warum" immer mehr und 
mehr fesselt, so ein Gebäude wünsche ich, denn ein solches würde nebst seinem 
eigentlichen Zweck auch dazu beitragen „den allgemeinen Geschmack in Un-
garn zu rectifizieren, zu verfeinern." majd később: „wiederhole nur, dass er vor 
allem Andern heimisch und confortable sein sollte, — und setze hinzu, dass es 
einen geräumigen Foyer haben und die Logen für Privat-Logen berechnet sein 
müssten .... In unsern Theatern — obwaltet aber meines Erachtens noch — 
wieder der Fehler, dass man ausser Logen, gesperrten Sitzen, dem Parterre, und 
dem sogenannten 7-ten Platz, keine weitere Wahl mehr hat, — während in 
manchen französischen Theatern so viele extra Dinge und vortreffliche Schlupf-
winkel sind, die eben so viele Procente grösserer Bequemlichkeit und grösserer 
Gesellschaftlichkeit bilden." Majd a telek méreteinek leírása után ismét a terv-
ről: „Einen neuen Plan verlange ich aber durchaus nicht; eine Copie eines 
solches Theaters das sich bereits durch Praxis als „Angenehm" bewärt hat, ist 
für uns, die wir uns auch das Locale in Pesth werden halten müssen weit nütz-
licher, Die Italienische Oper, das neu arrangirte Théátre fran9ais z .B . gefallen 
mir recht gut: ich kenne sie aber nicht hinlänglich. — Andere können noch mehr 
„Zu sich ziehendes" haben. Nur bitte ich dich die vielen deliciössen „Schlupf-
winkel" nicht zu vergessen, die wie gesagt so viel zur Sociabilität beitragen." 
A második levél már részletkérdésekkel foglalkozik. Gróf Apponyi Antal bizo-
nyos Mr. Cicerit bízta meg a párizsi olasz opera épületterveinek lemásolásával. 
Cicerinek azonosnak kell lennie Pierre Luc Charles Cicerivel22 (1782-1868) a 
párizsi opera díszlettervező műhelyének vezetőjével, a korszak egyik legelismer-
tebb díszlettervezőjével, aki mint építész 1810-ben a kasseli udvari színházat 
restaurálta. Díszlettervezői munkássága alapján feltehetően a korszak egyik 

20 Uo. 136. o. 
2 4Uo. 1 3 9 - 1 4 2 . o. 
22 Enciclopedia dello Spettacolo. 
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legjobban felkészült szeenikusa és leginvenciózusabb tervezője volt. Széchenyi 
második levelében23 már Ciceri megbízásáról és az országgyűlés által megszava-
zandó összeg költségvetési lehetőségeiről tárgyal „Gehet der Gegenstand durch, 
so werden (diess bleibt ja unter uns) 400 000* fl. C.-M. oder 1 000 000 Francén 
zum Bau etc. bewilliget. Das Bauen kostet in Pesth wenig, so dass der Baumeis-
ter mit 300 000 francén gut auskommen könnte, und somit bleiben für die inne-
re Einrichtung, Decorationen, Garderobe perenne Fond etc. 700 000.- Grosse 
Wunder sind aus dieser Summe zwar nicht zu bewerkstelligen, mit Einsicht und 
Klugheit kann man aber Vieles; — und Etwas ist damit doch zu leisten." 1836. 
február 1-én24 a már szinte biztos siker reményében írja Apponyinak „Es ge-
reicht mir zum Grössen Vergnügen Dir sagen zu können, dass zur Erbauung 
eines ungarischen Theaters in Pest an den Ufern der Donau gegenüber des Bör-
sen-Gebäudes in der gestrigen Circular Sitzung der Stände 400 000 fl. C.-M. 
votisirt wurden. Höchst wahrscheinlich wird dieser Gesetz Entwurf weder in 
dem Hause der Magnaten, noch von Seite der Regierung difficultirt werden " 
Később: „Den Bau, glaube ich, erhält der Pesther Baumeister Hild; er (Cic-
riről van szó B. S. H.) — hätte also nur die Decoration und die innere Einrich-
tung zu besorgen. Je billiger seine Forderungen, desto grösser die Wahrschein-
lichkeit seiner eventuellen Verwendung." 

A Széchenyi által képviselt magyar nemzeti színházterv 1836. április 4-én25 

egy szavazat híján — elsősorban az országgyűlés idején már épülő Pest várme-
gyei színház miatt — elbukott. Tasner Antalhoz így ír: „Színház tervem eldűlt 1 
Csak nem sirattam." 

Széchenyi színházterve levelezésének, naplóinak, országgyűlési szerepléseinek 
tükrében 1836 áprilisáig realitás volt. A magyar nemzeti színházat a Kirakodó 
térre (a mai Roosevelt tér) nagyszabású hídprogramjávai összekötve a pesti híd-
fő koronájaként, az akkori Pest egyik legszebb dunaparti terére tervezte. 1836-
ban a Kirakodó teret délről már a Hild József tervei alapján felépült Kereske-
delmi Testület háza zárta le, s már felépültek Hild szép kétemeletes klasszicista 
palotái, a Libaschinszky-ház, a Deron-és Wieser-ház, a Diana-fürdő épülete és 
az Ullmann-palota. Néhány száz méterre, a mai Vörösmarty téren — az akkori 
Színház téren emelkedett a német színjátszás és társasági élet központja a 
Pesti Német Színház, s már hozzáépült a színházhoz a régi Vígadó épülete is. 
Ebben a környezetben akarta Széchenyi a magyar játékszínt felépíteni és a tár-
sasági-kulturális élet vérkeringésébe bekapcsolni. Csak a korábbi magyar szín-
házainknak és az akkor már álló magyarországi — pesti, budai és vidéki német26 

23 Levelei, I I . köt. 201 — 203. o. 
24 Uo. 242 — 244. o. 
25 Uo. 298. o. 
26 Kolozsvár, Miskolc és Balatonfüred színházánál nem voltak jobbak a magyarországi 

vidéki városok német színházai sem. Az 1769-ben megnyílt soproni színházat egy régi 
szárazmalomból alakították á t (csak 1841-ben nyílt meg a bécsi Lössl Ferenc építész 
tervei szerint épült vij városi színház), az 1799-ben megnyitott első győri színház a R á b a 
szigetén — méretben és kivitelben leginkább a balatonfüredi színháznak felelt meg. 
Az 1776-ban megnyílt pozsonyi és az 1789-ben avatot t kassai színházak az 1830-as évek 
elején már szintén elavultaknak számítottak. A legkézenfekvőbb minták — a pesti és 
budai színházak — több-kevesebb okkal szintén nem szolgálhattak mintául. Az 1774-
ben megnyitott első kőszínházat, a Rondellát a pesti városfal egy sarokbástyájából 
alakították át , megnyitásától lebontásáig, 1815-ig, szükségmegoldást jelentett. Meglevő 
adottságokat kellett kihasználni a budai karmelitakolostorból 1784-ben átalakí tot t Vár-
színháznál, ós az 1812-ben felavatott hatalmas — több mint 3000 nézőt befogadó — 
rossz akusztikájú, nehezen fűthető, építészeti megoldásaiban sem sikeres Pesti Német 
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színházaknak, valamint az 1837-ben megnyitott Pesti Magyar Színháznak27 a 
viszonylatában világlik ki Széchenyi körültekintő tervezetének jogossága, hogy 
a legjobb párizsi tervek alapján az akkori Pest legmegbízhatóbb építészével, 
Hilddel akarta a színházat felépíttetni. De a korabeli magyar szcenikai viszonyok 
rekonstrukciója is a legmesszebbmenően indokolja azt a törekvését, hogy a ma-
gyar színház berendezését a szakmailag elismert frandia Cicerivel akarta elké-
szíttetni. A Kirakodó téri tervben összefonódott a Casino, a Magyar Játékszín 
és a Lánchíd eszméje, abba a reformprogramba illeszkedve, amely Pestet és 
Budát egyesített formában az ország fővárosává, a kultúra kisugárzó központ-
jává, magyarrá és európaivá akarta tenni. 

Színház sem jöhetet t számításba. A nagyobb vidéki városoknak legalábbis szép hom-
lokzati megoldásokat liozó klasszicista színházépületei csak az 1840-es évekből épültek 
fel. 

27 Végül az 1837-ben megnyitott Pest vármegyei Pest i Magyar Színház a Kerepesi úton, 
a Grassalkovich Antal által adományozott telken, a Szikszay vendéglő, a temető, mo-
csaras területek, legelők ós kukoricaföldek között épült. Az első tervet Telepi György 
színész, a budai színtársulat díszletfestője és ezermester szeenikusa készítette, kivitele-
zésre Zitterberth Mátyás terve került . A színház „mindenben" a Széchenyi munkájában 
kifejtettekkel szemben épült. Naplói 1837. augusztus 22-i bejegyzése szerint (V. köt. 
109. o.) „Abends die Eröffnung des ung(arischen) Theaters. Es ist wieder und zum letzten-
mal verfehlt !" A hirtelen elhatározással, körültekintő terv nélkül adósságokra épült 
színház a megnyitás u tán a második évben már válságba került. Bajza 1839-ben megjelent 
röpirata, a Szózat a pesti magyar színház ügyében a Pest vármegye kezelésében levő szín-
ház országossá tételét sürgeti, ezt teljesíti az 1840. évi XLYI. tc., ezt a vármegyei ideig-
lenes színházat nevezve ki Nemzeti Színháznak. 
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TÍMÁR ÁRPÁD: 

HENSZLMANN IMRE KORA ÉPÍTÉSZETÉRŐL 

Henszlmann Imre rendkívül gazdag és sokrétű munkásságában viszonylag 
szerény helye van — legalábbis az írások mennyiségi arányait tekintve — mű-
kritikáinak. Ezek nagyobb része is kiállításokkal, tehát elsősorban festészettel 
és szobrászattal foglalkozik. így némiképpen érthető, hogy a kutatás eddig 
kevés figyelmet fordított azokra a cikkeire, melyekben az egykorú építészet 
alkotásairól mondott véleményt. Az itt ismertetett írások azonban remélhető-
leg azt bizonyítják, hogy ezek a művek sem érdektelenek, sem a Henszlmannról 
kialakítandó összkép, sem a 19. századi építészet kritikájának és elméletének 
feldolgozása szempontjából. 

Henszlmann Imre már kritikusi működésének kezdetén publikálta — szinte 
egy időben első alkalmi cikkeivel — összefoglaló művészetelméleti munkáját a 
Párhuzam-ot,1 kifejtve benne esztétikai, művészettörténeti, kritikusi és gyakor-
lati művészetszervezői elveit egyaránt. Építészeti kritikái szempontjából rend-
kívül fontos, miként definiálta a művészet feladatát, „...minden művészetek 
valódi föladata: az elevennek, a jellemesnek és célirányosnak anyagához alkal-
mazott előadása." Külön hangsúlyozandónak tartotta még „a majdnem mindig 
elmellőzött technikának tekintetbe vételé"-t,2 továbbá az építészettel kapcso-
latban a célszerűség elsődlegességét is, („Az építészetben és a tektonikában az 
első a cél.")3 Ezek a szempontok azután az építészet részletes, történeti tárgya-
lásakor kiegészültek a földrajzi környezet feltételeinek figyelembe vételével.-
Véleményét itt már konkréten — és polémikusán — a gótika védelmében fogal-
mazta meg: „A közönség olasz stylt kíván, a régi németet utálja, és ahol csak 
leliet, gyökerestől kiírtja, és mégsem vagyunk képesek az olasz éghajlatot ho-
nunkba átültetni, s ha képesek volnánk is, nem áll tehetségünkben fövényköve-
inket luccai márvánnyá vagy homokainkat római puzzuolan földdé átvarázsol-
ni. Ha valamely művészetben, leginkább az építészetben vagyunk hazánk föld-
jéhez kötve, mind sajátos éghajlatunk, mind földünk minerális termékei által." 
... „tessék aztán a múlt században épült úgynevezett olasz stylű házakhoz, temp-
lomokhoz és palotákhoz fordulni, és azok állapotját a régi német stylű építmé-
nyek állapot jávai összehasonlítani ... nem kétlem, hogy a régi német épületek 
célszerűségét éghajlatunkra nézve velem együtt elismerendi, s egyszersmind 
logikai következetességénél fogva roszszallandja épületeink olasz stylű alkalma-

1 Párhuzam az ó- és újkori művészeti nézetek és nevelés közt, különös tekinte t te l 
a művészeti fejlődésre Magyarországban. Pest, 1841. 

2 I . m. 5. o. 
3 1 . m. 28. o. 
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zását."4 Már itt — elöljáróban — érdemes megjegyezni, hogy Henszlmann góti-
ka iránti érdeklődése, szimpátiája nyilvánvaló ugyan, érvelésében azonban a 
gyakorlati-technikai jellegű: anyagra, szerkezetre, éghajlatra, funkcióra vonat-
kozó argumentumok dominálnak. 

Ezeket a szempontokat alkalmazta azokban az alkalmi írásaiban is, amelye-
ket nagy időközökben egy-egy korabeli építészeti témával kapcsolatban 
írt. 1839-ben jelent meg cikksorozata Hild építőmester néhány művé-röl.5 Beveze-
tő soraiban elismeri, hogy Pest vetekszik „egyszerűségben", „harmóniában" és 
„díszítettségben " a kor más nagy világvárosaival, s ezt Hild mester érdemének 
tulajdonítja: „Hogy Pest jelenleg Európa legszebb városai közé tartozik, azt 
vitathatatlanul jeles építészünk, Hild finom arányérzékének köszönhetjük." 
Az írás alapvető célja azonban a bírálat, a hibák elemzése, mégpedig azért, 
„hogy a jövőben az ilyen tévedéseknek gátat vessenek." Kritériumként — mint 
az elején ő maga megfogalmazza — „a régiek, klasszikus példaképeink mérté-
két" alkalmazza, kritikája tehát immanens, az antik építészet belső adottságai, 
lehetőségei, nem pedig valamely idegen stílus ideálja felől közelíti meg az épü-
leteket. (Egyszer említi csupán a gótikát, de akkor is mint egy konkrét feladat 
jobb megoldási lehetőségét, véleménye szerint ugyanis az éghajlatunknak meg-
felelő magas tető csak a gótika stílusában valósítható meg ellentmondás men-
tesen.) 

Elsőként a Börze épületét (a későbbi Lloyd palota) elemzi. A részletek tár-
gyalásakor sem fukarkodik a dicsérettel, de itt már szigorúan bírálja az ellent-
mondásokat, következetlenségeket is. Érdemes sorra venni, mit és hogyan tesz 
szóvá: a tető diagonálisa megzavarja a homlokzat vízszintes-függőleges rend-
szerének harmóniáját, — a régiek ezért rejtették az egész tetőszerekzetet az 
attika mögé; az előcsarnok üvegszekrénye — melyet az éghajlat kényszerített 
ki — megtöri a pompás oszlopsort; a jón oszlopok alá épített toszkán ívek egy-
részt stílustörtést okoznak, másrészt zavaró a funkció kettőzése, hiszen mind az 
ívek, mind az oszlopok az alátámasztást szolgálják, együttes alkalmazásuk fe-
lesleges pleonazmus; a görbe vonal ellentmond a kőépület jellegének, ezért a 
görögök száműzték az íveket, jóllehet ismerték alkalmazásuknak módját. 

Hosszasan tárgyalja az Adlergasse 215 sz. ház (Marczibányi palota) erényeit 
is, majd felrója, hogy nincs összhang a díszes korinthoszi koszorúpárkány (kon-
zolsor, rozetták) és az egyszerűbb oszlopfejek között. Legfőbb hibája azonban 
az, hogy a sarkok kiképzését „követ színlelő" vakolattal oldották meg, holott 
annak valóban — mint kőnek — a szilárdságot és a tartósságot kellet volna szol-
gálnia. A Dunasor 30 sz. házánál igen súlyos hibának tart ja, hogy a középső osz-
lopok nem a kapu oldalpillérein nyugszanak, hanem részben a kapu ivén. Végül 
a Dunasor 33 sz. házát elemzi, mint a mester legújabb alkotását. I t t sorra meg-
ismétlődnek az előző hibák, sőt itt az attika helyére egy toldalékszerű oromzat 
került, amely megszakítja a homlokzat horizontális vonalát, mégpedig indoko-
latlanul, hiszen nincs alatta portikusz. Elemzéseinek összefoglalásaként - Hild 
érdemeinek ismételt hangoztatása mellett — rámutat arra, hogy a mutatkozó 
hibák jelentős részükben nem az építész egyéni tévedéseiből, hanem a kor szük-

4 I . m. 100. o. 
5 Der Baumeister Hild in einigen seiner Werke. Pesther Tageblat t 1839: 1558—1560, 

1569-1570, 1581-1582, 1592 — 1594. o. A cikk névtelen, de Szinyei bibliográfiája — 
közelebbi időmegjelölés nélkül — közli, hogy Henszlmann a lapban egy Hildről szóló 
cikksorozatot publikált. 
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ségleteiből fakadnak. „A kereskedelem céljai, különösen korunkban, teljesen 
kívül esnek a szépség területén" — írja, majd hozzáfűzi, hogy Angliához képest 
mi még elégedettek lehetünk, a modern kor káros következményei Magyar-
országon sokkal kevésbé érezhetők, mint a legiparosodottabb országokban, 

írásainak időrendjében haladva megemlíthető az 1841-ben megjelent 
— már idézett — Párhuzam, bár ebben viszonylag keveset foglalkozik az egy-
korú építészettel. Csupán egy mellékes megjegyzés utal arra, hogy a gótikáról 
alkotott jó véleményét nemcsak a régmúltra, hanem a jelenre is vonatkoztatta, 
azaz, hogy lehetségesnek, sőt kívánatosnak tartotta a gótikus stílus alkalmazá-
sát az egykorú építészetben. („A régi német építészet technikája fájdalom, 
majd csaknem végképpen elenyészik, és csak a legújabb korban Münchenben 
történtek törekvések annak megújítására."6 

Egy évtizeddel később, 1852-ben tar tot ta híressé vált előadását az angol 
királyi építészeti társulatban a középkori építészet arányrendszeréről. Zádor 
Anna kutatásai nyomán7 ma már tudjuk, hogy arányelméleti vizsgálódásainak 
— régészeti, építészettörténeti érdeklődése mellett — ugyancsak volt egy olyan 
összetevője, mely a jelennek szólt, mellyel részese, támogatója kívánt lenni 
a gótika felújításának, tökéletesebb kivitelezésének. 

A gotizálás kérdésével részletesebben tulajdonképpen csak egy előadásában, 
ill. cikksorozatában foglalkozott, melyet 1861-ben A magyar Akadémia épülete 
címen írt,8 s amely nem valamely elkészült műről, hanem a pályázat kapcsán 
felmerült problémákról szólt. I t t ugyan a stílus oldaláról közelítette meg 
bírálata tárgyát, de mind az alkalmatlannak tartott stílusok elvetését, mind 
a pártfogolt gótika használhatóságát gyakorlatias érvekkel támasztotta alá. 
Abból indult ki, hogy „a styl tekintetében eddig leginkább két vélemény nyilat-
kozott, az egyik antikizáló, a másik nemzeti módot akarván alkalmaztatni," 
majd bebizonyította, hogy az előbbi alkalmatlan, az utóbbi pedig szükségképp 
nem létezik. Az antik dór stílus ugyanis — bármily nagyszerű is elválaszt-
hatatlanul kapcsolódik az ottani éghajlat és a görög élet sajátosságaihoz, (köz-
élet és magánélet viszonyai, a család, a nők helyzete stb.); nemzeti stílusunk 
pedig nincs: „nemzeti magyar építészeti elemek nem léteznek, nem létezhetnek, 
mert a magyar nemzet mint nomád nép telepedvén le hazánkban, házát, 
templomát és még később palotáját is idegen minták után építé." „Kénytelenek 
vagyunk tehát a meglevő stylek közül választani, mint ezt. a világ legnagyobb 
építészei tették . . . Válasszunk tehát mi is, de válasszunk oly létező stylt, 
amely célunknak legjobban megfelelhet." I t t azonban a stílus választással 
kapcsolatban hangsúlyoznunk kell, hogy Henszlmann szemlélete nem azonos 
az eklektikáéval. A gótika számára nem egyike a lehetséges, tetszés szerint 
választható-felcserélhető stílusoknak, amely a divat vagy a vélt „funkcionális 
affinitás" alapján alkalmazandó. Számára a gótika az egyetlen elfogadható 
megoldást az adott lehetőségeknek, a kor műszaki-technikai színvonalának, 
a rendelkezésre álló építőanyagoknak és a megoldandó feladatoknak egyedül 
megfelelő megoldást kínálja. „De ha bolthajtásos építészetre szorulunk, ter-
mészetesen ott kell azt keresnünk, ahol legtökéletesebben ki van fejlesztve, 

6 Párhuzam. 105. o. 
7 Zádor Anna: Henszlmann Imre építészetelmélete és a „gótizálás" kialakulása. 

Építés és Közlekedéstudományi Közieménvek, 1966 : 2: 207 — 228. o. 
«Pest i Napló, 1861. jan. 31. X I I . évf. 26. sz. 1 — 2. o.; febr. 1. 27. .sz. 1 — 2. o. febr. 

2. 28. sz. 1. o. 

•549 



. . . a keresztbolt kimívelése tetőpontját csak a csúcsíves stylben érte el." ,,E 
stylben mindazt föltaláljuk, amire szükségünk van, föltaláljuk a legtökélete-
sebb világítási rendszert és a legnagyobb szabadságot az elrendezésben, a cso-
portozatban és az alakzatban." ,,E stylben épültek valaha valamennyi tudo-
mányos intézetek, miknek példányai a még ma is fönnálló oxfordi és cambridgei 
collegek." 

Henszlmann ebben a cikkében is megismétli a Párhuzamban megfogalma-
zott követelményeket: „Minden styltől joggal kívánjuk, hogy alapelvet állítson 
föl, és ebből az építészeti célirányosság értelmében és a használt anyagok teljes 
tekintetbe vételével szervileg fejtse ki arányait és idomait." Ezt az összhangot, 
ezt a szervességet Henszlmann véleménye szerint — legtökéletesebben 
a gótika valósítja meg, lényege éppen a „logikai következetesség", „az arányok-
nak, idomoknak és szerkezetnek okszerű kimívelése", semmiképpen sem a stílus 
külsőségei, modorosságai. Mindezekből természetesen következik, hogy Henszl-
mann egyáltalán nem volt megelégedve a felszínesen utánzott, rosszul eltanult 
stíluselemeket alkalmazó gotizálás eredményeivel. Egy helyütt utal is a 40-es 
évek közepén elkezdődött divatra: „Volt idő, amikor csúcsíves stylben épített 
házakat kívántunk, ez ízlés 15 évvel ezelőtt uralkodott. Azóta, igaz nem keve-
set kontárkodtak nálunk e stylben, . . . de más modorokban is." Henszlmann 
elveinek végiggondoltsága, következetessége tehát nemcsak abban mutatkozik, 
hogy a klasszicizmuson nem kérte számon a gótikát, hanem abban is, hogy 
a gotizálást is a maga elvi lehetőségeihez mérte, megnyilvánulásait a leg-
szigorúbb kritikával szemlélte. 

Henszlmann bírálataiban általában a technikai kérdésekre szorítkozott, 
ebben a polémikus hangú előadásában azonban fölbukkan néhány ideológiai 
jellegű érv is. Megemlíti például, hogy „a nagyközönség a csúcsíves stylt már 
csak azért sem kedveli, mivel azt német találmánynak hiszi." Ezt könnyen 
megcáfolhatónak tartja, hiszen már egy korábbi akadémiai előadásában be-
bizonyította,9 hogy a csúcsíves stílus száz évvel korábban megvolt a franciák-
nál, mint a németeknél, „tehát francia styl, mely ország barátságos indulattal 
van irántunk." Ugyancsak cáfolja, hogy kizárólag egyházi-kolostori eredetű 
lenne, hangsúlyozza városi jellegét is, valamint nemzeti múltunkkal való össze-
egyeztethetőségét, („nemzeti történetünk fénykorai karöltve járnak a csúcs-
íves styllel".) Ezek az érvek nyilvánvalóan azért kerültek ide, mert a pályázat 
körüli sajtóvitákban az ilyen jellegű — „ideologikus" — argumentumok voltak 
többségben, ezek elöntötték el a pályázat sorsát.10 (Külön vizsgálandó kérdés 

9 A középkori építészet. Budapest i Szemle, 1860 : 309. o. 
10 Az akadémiai pályázat sorsáról maga Henszlmann is tudósít: Az Akadémia palotá-

jának eddigi tör ténete . Kri t ikai Lapok, 1861: 10 — 23. o. Az ideológiai érvek és állás-
pontok bonyolultságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a gotizálást elvető, „felvilá-
gosodott" eszméket lobogtató ellenvéleményt egy konzervatív arisztokrata, gróf Waldstein 
János fogalmazta meg a legplasztikusabban: ,, . . . el tudunk képzelni egy gót templomot, 
parlamenti háza t , városházat, sírboltot, de egy gót Akadémiát nem . . ." „Korszakunk 
legkeserűbb kr i t iká ja az, hogy az építészetben sem tudot t sajátlagos vagy eredeti stilt 
teremteni. Ez m u t a t j a szellemi szegénységünket . . . De ha nincs, tehát éppen gót stíl-
ben építsünk egy tudományos Akadémiát, egy olyan korszak stíljében, mely akármi let t 
légyen, de a tudományos fejlődés kora bizonyosan nem volt? Korszakunknak nines 
architektonikus sa já t jellege, de van jelleme, és ez az utilitarizmus. A jelenkor nagy 
építményei, a vaspályák ezt jelképezik. Eltűrnek ezek bármily stílt . Vannak és lehetnek 
gótszerű indóházak, pályaudvarok, őrházak. Ezek nem mondanak semmit, de gót aka-
démiák nem lehetnek, mert ezeknek kell mondaniok valamit, és ezt gót stílben kifejezni 
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lenne, hogy Henszlmann gótika-szimpátiájának voltak-e, s milyen ideologikus 
gyökerei. Feltételezhető, hogy számára a gótika nemcsak azért volt fontos, 
mert célszerűnek, racionálisnak, anyagszerűnek tekintette, hanem azért is, 
mert történetileg benne látta a városi polgárság virágkorának művészi kifejező-
dését. Érdemes itt utalni arra, hogy a középkorhoz, a gótikához való vissza-
nvúlásnak nemcsak romantikus, középkort misztifikáló, vagy felvilágosodás 
és forradalom ellenes ideológiai indítékai voltak. Például a Henszlmann által 
is jólismert és nagyrabecsült Goethénél is nyilvánvaló, hogy a gótikában első-
sorban a nemzeti és polgári hagyományt méltányolta. Feltételezhetünk valami 
hasonló indítékot Henszlmannál is, hiszen pályafutásának, politikai szerep-
lésének egészét ismerve joggal tekinthetjük őt a legöntudatosabb és. leg-
progresszívebb polgári értelmiségi réteg egyik reprezentánsának.) 

Ha Henszlmann pályafutásának második feléből csupán az akadémiai pályá-
zat kapcsán írt cikkét ismernénk, könnyen az a látszat keletkezne, hogy 
— ha a 30-as évek végén még nem is, de a 60-as években már kizárólag — csak 
a gotizálást tartotta elfogadhatónak. Ám hogy bírálatában ill. szemléleté-
ben — a gótikus stílus a későbbiekben sem az abszolút mérce szerepét töltötte 
be, azt egy néhány évvel későbbi tanulmány bizonyítja, melyet Feszi művé-
ről, A pestvárosi vigadó címen írt.11 Bírálata itt is immanens, nem kér számon 
az épületen semmiféle idegen stílust, legkevésbé a gótikát. Megjegyzéseiben 
ismét azt vizsgálja, hogy az épület funkciójából, a választott anyagokból és 
szerkezetekből mi következik, mit oldott meg jól az építész, mit kellett volna 
másként csinálnia. Az elismerő és bíráló megállapítások aránya itt is higgadt, 
tárgyilagos jelleget ad a cikknek, hangvétele végső soron jóindulatú. Élöl-
járóban ugyan kimondja: „az egész építmény főhibája a szerves egyöntetűség 
hiánya, az egészet átható, méltánylásra méltó eredetiség és a legtöbb díszít-
ményi részlet következetes sajátszerűsége dacára", — a felelősséget azonban 
jórészt a körülményekre hárítja. A kedvezőtlen politikai és anyagi viszonyok, 
a művészi szempontokat háttérbe szorító „nyárspolgári józanész" értetlenségei 
miatt az építkezés lassan haladt, sok változtatásra, kompromisszumra került 
sor, nem egyszer a tervezett értékes anyag helyébe csak pótlék jutott. 

A részletes elemzés, leírás során természetesen sort kerít azokra a hibákra is, 
melyek a tervezőnek róhatók fel. Igv például: „az előcsarnokból nem vezet 
középajtó, melyből a termet jobbra és balra egyenlően kiterjedve át lehetne 
tekinteni, s így az sokkal meglepőbb látványt nyújtana, hanem két oldalajtó 

nem lehet. A magyar Akadémiából még a köveknek is azt kell hangoztatni: »Magyar-
ország nem volt, hanem lesz.«" Waldstein írásából sem hiányzik tehát a kor viszonyai-
nak éles kritikája, konklúzióiban azonban a hazafias jelszavak hangoztatása mellett is az 
eklektika gyakorlatának elfogadásához jut . (gróf Waldstein János: Néhány észrevétel 
a magyar Akadémia építendő palotája tárgyában. Pest i Napló, 1861. jón. 23. X I I . évf. 
143. sz. 1. o.) — A Henszlmann álláspontját támogató Ipolyi Arnold viszont lényegében 
megismételte a gótika előnyére vonatkozó Henszlmann-i érveket, ezeket csupán a pesti 
klasszicizmus elleni élesebb, durvább támadással to ldot ta meg: „ . . . a nem szakértő 
által alig sejtett organizmus, építészi szervezet az, amely körülményeinkhez képest a 
gót ízlést mint okozatosabbat és célszerűbbet a jánl ja s emeli a művészileg teljesen úgy 
is majdnem alkalmazhatatlan klasszikus izlés fölébe. H a csak ezen utóbbit nem akar juk 
redukálni az antikizálás azon éppen oly üres s értelmetlen, valamint ál s hamis külső 
díszítményi alkalmazására, mellyel bármelyik pesti csinosabb bérház fagádja piperézke-
dik ." (A magyar Akadémia palotájának tervei. Pest i Napló, 1861. febr. 28. X I I . évf. 
49. sz. 1 - 2 . o.; t ovábbá 51, 54, 57, 58. sz.) 

11 Az O.M.K.T. Évkönyve, 1865 — 66. Pest, 1867. 96 — 131. o. 
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vezet a terembe"; „a zenekarnak szánt fülke hangtani szempontból nem talál-
ta tot t kedvezőnek". Nagyon határozottan elutasítja azt, hogy a vasöntvénye-
ket „mázolás és befestéssel színleg kővé változtatni iparkodtak; ezen segéd-
eszköz már magában véve mint építészi szemfényvesztés nem helyeselhető, 
s ezért meg sem bocsátható," a sokak által magasztalt ornamentikát — „egy 
magyar nadrág kacskaringós egymásba fonódó zsinórozásának utánzásá"-t — 
pedig egyszerűen viccnek tartotta. Megdicsérte viszont a „helyiségek csopor-
tosítását", „célszerű elrendezését", a csillárokat, kandelábereket, általában 
az épület „díszítményi részét", s annak eredetiségét. Érdekesek azok az apró 
megfigyelései is, melyek alapján megállapítja: „a műszaki kivitel igen sok 
kívánni valót hagy hátra". Szóvá teszi, hogy nagyok a hézagok, bizonytalanok 
a függőlegesek, vízszintesek, életlenek az élek, rosszul záródnak az ablakok, 
ajtók, megoldatlan a fűtés stb. Sőt, mint egyebütt is, az épületből, ill. annak 
sorsából — némi általánosítással — olyan következtetéseket von le, melyek 
közállapotainkat általában is jellemezték: „Nagy erőfeszítéssel nekifogtak 
a dolognak, de félúton lelankadt az erő. Keleti fényűzési vágyunk minduntalan 
visszatérő hibája ez, melynél fogva soha a dolog végével, a zárkő beillesztésével 
nem gondolunk, s vállalataink befejezését mindig csak a 'magyarok istenére' 
bízzuk." 
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K. KOVALOVSZKY MÁRTA: 

ORMOS ZSIGMOND ÉS A SZÉCHÉNYI-SZOBOR 

,,— a régiek, akiket megmosolyognak, ma is a tiszteletreméltóbbak. Ugyan-
azt csinálták, mint a maiak, de több szerénységgel és ízléssel, több stiláris 
érzékkel és iskolázottsággal." — írta Fülep Lajos 1923-ban a magyar emlékmű-
szobrászattal kapcsolatban.1 Példának a régiek közül Huszár Adolf „sokat 
csúfolt Deák Ferencét" említette. Et től a szobortól nem messze, ugyanazon 
a téren áll Engel József Széchenyi-szobra, amely hasonló kvalitásokkal dicse-
kedhet, és tisztán esztétikai-történeti szempontból mint műalkotás érdektelen 
lenne, ha mint jelenség nem lenne oly jellemző emlékműszobrászatunk egy 
rövid időszakára. Csaknem egy évszázad távolából visszapillantva a múlt 
század hatvanas-hetvenes éveinek produktumaira, már lehetővé válik, hogy 
valódi mivoltukban — vagyis az esetek többségében nem műalkotásként — 
vizsgáljuk őket, úgy, mint az adott korszak dokumentumait, mint azoknak 
a kívánalmaknak, követelményeknek vizuális megjelenítését, amelyekkel egy 
adott korszak társadalma fellépett a műfajjal szemben. Ilyen szempontból jó 
példának kínálkozik Engel Széchenyi-szobra, elsősorban azért is, mert esetében 
nem csupán erre a közepes műre vagyunk utalva. Olyan írásos dokumentum 
van segítségünkre, mint Ormos Zsigmondnak Széchenyi megörökítésével kap-
csolatban írott tanulmánya. Mindkettő, a szobor is, a tanulmány is sajátos, 
átmeneti jelenség, a klasszicizmus és a romantika határán áll, bár az emlékmű 
inkább még az előző korszakba tartozik, néhány vonása új elemeket is tartal-
maz, míg Ormos gondolatmenete jellegzetesen a hatvanas évek művelt, szűk 
értelmiségi rétegének ú j igényeit fejezi ki. Ormos cikke Arany János folyó-
iratában, a Koszorúban jelent meg folytatásokban, 1863-ban.2 Engel művének 
első változata 1865-ben készült, 1867-ben nyerte el a megbízást az elkészítésre, 
és végül az emlékművet több mint tíz évvel később, 1880-ban leplezték le. 

Az emlékmű állításának gondolata Széchenyi halálakor azonnal felmerült, 
és hosszú évekig foglalkoztatta a közvéleményt3; 1861-től kezdve az Akadémia 
intézte a szobor ügyeit, szorgalmazta a gyűjtést és kiírta a pályázatot. A hatva-
nas évek elején csupán egy-két emlékmű állott Magyarországon, a műfaj, első, 
szórványos emlékei. A legelső kísérlet, Ferenczy István Mátyás-szobra tragi-
komikus sorsra jutott. Az elkészült alkotások, Hentzi-tábornok szobra, Züllich 
Katona József-emléke, a helyébe állított Dunaiszky-féle munka, Vay Miklós 

1 Fülep Lajos: Magyar művészet (Corvina, 1971. 76. o.) 
2 Ormos Zsigmond: Gróf Széchenyi I s tván emléke milyen legyen? Koszorú 1863. 

2 5 - 2 9 , 50—53, 7 3 - 7 7 , 9 7 - 1 0 0 , 121 — 125. o. 
3 Buday József dolgozta fel az emlékmű történetét, hasonlóan a Deák- és Eötvös-

emlékműhöz. A Széchenyi szobor tör ténete ós leírása. Bp. 1895. 
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balatonfüredi Kisfaludy-ja, vagy székesfehérvári Vörösmarty-emlékműve 
szerény méretű, gyenge vagy közepes munkák, amelyek adakozásból és jó-
szándékú igyekezetből születtek. A Magyarország és Nagyvilág 1866-ban így 
ír: „A szoboremelés eddig „vidéki" passzió volt nálunk. Egyes megyék lelkes 
adakozásaiból lőn egyik-másik országos jelesünk ily emlékkel megtisztelve. 
A főváros, a honi élet középpontja, a nemzeti műveltség és cultura mindig 
nyílt tárháza; az idegen abból, mit i t t lát, készíti a rőföt a magyar nép meg-
ítélésére. Bizony furcsa fogalommal lesz rólunk a Themze vagy Szajna mellől 
idevetődött utas, ha nyilvános emlékeink állapota lépten nyomon Indiára, 
Amerikára s más őskori t á j a k és népek hasonrangú ékességeire és alkotásaira 
emlékezteti. Inkább legyenek üresek téreink vagy galagonyabokrok födjék el 
kopárságukat, mint ily műbecs nélküli torzművek hirdessék ízlésünk és 
művészetünk szegénységét."4 

Széchenyi tragikus emléke elevenen élt az országban, érthető, hogy amikor 
„Dessewffy gróf, mint az akadémia elnöke megpendíté azon eszmét, hogy a leg-
nagyobb magyarnak hozzá méltó emlék emeltessék, gazdag és szegény sietett 
hozzájárulni . . ."5 Ugyanakkor ezekben az években, amikor a magyar szobrá-
szatot a kisplasztikák, az időnként készülő portrék és a díszítőplasztika termé-
kei jelentették, senki sem igen tud ta volna pontosan megmondani, miféle 
„emlék emeltessék", hiszen ennek a műfajnak addig sem előzménye, sem 
hagyománya, s így kialakult normái vagy követelményei sem voltak. 

A pályázat kiírása szerint: „A szobor legyen nemesen egyszerű de nagyszerű; 
híven, s lehető legnagyobb hasonlatosságban, de nem eszményítve ábrázolja 
Széchenyi I s tván grófot 30 — 50 között tevékeny férfikorából, hajadonfővel, 
magyar szabású nemzeti viseletben, s talapzat pedig a főalak mérvével össze-
hangzásban álljon."6 

Andrássy Gyula hasonlóképpen azt kívánja hogy „egyszerű legyen, hű 
másolata az elhunytnak, minőnek őt mindenki ismerte, nehogy abba a hibába 
essünk, melyben a József-szobor emelői, kik a boldog nádor szobrát szokatlan 
s ritkán lá tot t jelmezben és helyzetben mintáztat ták." 7 

A fenti vélemények két dologban egyeznek meg. Egyrészt az emlék egyszerű, 
de nagyszerű: azaz felépítésében egyszerű, de ugyanakkor fennkölt és nagy-
vonalú voltában, másrészt abban a kívánalomban, hogy ,,nem eszményítve," 
vagyis úgy ,,minőnek őt mindenki ismerte" formálják meg majd Széchenyi 
alakját . Máris két igény, az emlékmű műfajának kétféle felfogása keveredik i t t : 
az egyik a század 20 —30-as éveiben létrejött klasszicista szobrok, emlékművek 
szellemét hordozza magában, a másik éppen ezek eszményítő tendenciáitól 
távolodva, portrészerűbb, a valósághoz hűbb ábrázolást kíván. 

Más igénnyel lépett fel a szoborbizottság néhány tagja, ennek gr. Waldstein 
János adott hangot : „Szabad nemzet jelleméhez nem méltó, hogy elhunyt nagy 
fiának emlékére oly alakú szobrot octrojáljon, minőt életében maga sem 
helyeselt volna. Már pedig Széchenyi az egyszerűt nem, ha nem a gazdagot, 
a jelvényest, a kifejezésdúsat, a beszélőt szerette . . . Az emlékszobor feladata, 
czélja az, hogy az ú j ivadéknak szellemi i ránypontja legyen, hogy szép, nagy, 

4 Magyarország és a Nagyvilág 1866. 15. sz. 
5 Falk Miksa: Széchenyi I s tván gróf és kora. Pest, 1868. 343. o. 
6 Buday: i. m. 23. o. 
7 Buday: i. m. 13. o. 
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magasztos tettekre buzdítsa, ösztönözze . . . Egyszerű szobor azonban nem 
gyújt eszmét."8 

Ez az utóbbi gondolat, ha csak nagyon homályosan és szubjektív indokok 
alapján is, már a hatvanas évek új, „modernebb" irányzata, a romantika felé 
tapogatózik. Igényeit konkrétan még nem tudja megfogalmazni, de az emlék-
műtől olyasmit vár el — szellemi mozgósítóerőt, lelkesítő, ösztönző hatást — 
amit ezekben az években egy klasszicista mű már nem képes kelteni. 

A fenti két ellentétes nézet, a régiesebb, konzervatívabb klasszicista, és a 
„korszerűbb", romantikus felfogás között próbált kompromisszumot teremteni 
Ormos tanulmánya. írása idején visszavonulva élt Buziáson, kastélyában, 
olasz és németalföldi képei és metszetei között, itáliai és németországi tanul-
mányútjai után. I t t keresi fel tanárával, Szamossyval együtt 1862-ben Mun-
kácsy, akivel a régi mesterekről, utazásairól beszélget. Egyénisége és gyűjte-
ménye nagy hatással van a fiatal festőre.9 1861-től kezdve az Akadémia tagja, 
és ezért is szinte saját ügyének érzi Széchényi emlékének megörökítését. Azon-
kívül — ami még meghatározóbb — neki, az egykori országgyűlési ifjúnak, 
az 1848-as képviselőnek, a szabadságharc résztvevőjének, Széchényi alakja, 
sorsa valóság, személyes élmény is volt, nem csupán múlt. Tanulmányában ki-
fej tet t álláspontja mégsem csupán kiragadott vagy szubjektív szempontokon 
nyugszik, hanem logikus következtetéseken át, nagy történeti, művészeti és 
esztétikai ismerettár segítségével jut el végső céljához. Dolgozatának első két 
részére — a szép fogalmáról, illetve a szobrászat műfaji sajátságairól — itt, 
nem térhetünk ki, csupán azokkal foglalkozhatunk, amelyek az emlékművek 
kérdését érintik. A harmadik fejezetben ér el tulajdonképpeni témájához: 
„tehát milyen legyen gr. Széchenyi emlékszobra?" Ezen a ponton máris siet 
kijelenteni: „Egyszerű, de nagyszerű legyen a szobor . . . Ezen óhajtást, mely 
a csendes nagysággal párosult egyszerűségben nyeri kifejezését, önmagam is 
osztom." 

Mit jelent ez Ormos számára? Mit jelent ez a „csendes nagysággal párosult 
egyszerűség" ? Ahogyan a tanulmány folyamán újra meg új ra visszatér ez a gon-
dolat, mint egy jelszó, ahogyan több oldalról megvilágítva, történeti példákkal 
illusztrálva, leírásokkal és hasonlatokkal szinte körbejárja azt, abból egyre 
inkább kitűnik, hogy itt már nem a tisztán winckelmann-i értelemben vet t 
„edle Einfalt, stille Grösse" áll előttünk, legalább is nem eredeti értelmében 
és formájában jelenik meg, hanem új elemekkel gazdagodva. Amikor bevezető-
ként visszapillant a szobrászat fejlődéstörténetére, bővebben három korszakkal 
foglalkozik, a klasszikus görög szobrászattal, a barokk plasztikával és végül 
— Canova és Thorwaldsen alkotásain keresztül — a klasszicizmus művészeté-
vel. A plasztika történetét úgy fogja fel, mint a görögök tökéletessége után 
bekövetkező hosszú hanyatlást, amely után a szobrászat — Canova és Thor-
waldsen munkássága révén — mégis visszatalált a helyes útra. Azaz lényegében 
úgy írja le a fejlődést, mint a görög mintakép utáni vágy által irányított belső 
mozgást. „A szobrászat feladata leginkább a test szépségének előállításában 
van" — mondja, és hozzáteszi: , , . . . & szobrászilag szép, . . . az ember s az állat 
utánképzésében összpontosul leginkább." „Ebből következik, hogy ott érte el 
szükségképpen legszebb virágzását, hol az emberi test nemesítésére, s ennek 
ily alakban utánképzésére legtöbb gond fordíttatott. Ez pedig a hajdani 

8 Buday: i. m. 13. o. 
'Végvári Lajos: Munkácsy Mihály élete és művei Bp. 1958. 21. o. 
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Görögországban tör tónt ." A görög szobrászatban Ormos számára a „természet 
szépségének eszményítése" a legfontosabb, ez az, amiért „a legrégibb időktől 
fogva a jelenkorig minden szobrászok arra törekedtek, hogy az antik művek 
nemes egyszerűségét és tökélyét elérjék." 

Érthető, hogy ettől a t ipikusan 19. századi antikvitásképtől Ormos szemlé-
letében legtávolabb a barokk szobrászat állott, a „parókás kor", „a rossz ízlés 
kora", amely „ízlés dolgában igen szegény volt ." Éppen ezért Canova szerepét 
abban lát ja, hogy „a szobrászatot ízléstelen irányú hanyatlásából szabadabb 
és ezzel nemesebb természetű irányának visszaadni t ö r ekede t t . . ." „Az antik 
és természet nemes alakjaihoz visszatérése által halhatat lan érdemeket vívott 
ki magának." 

Jellegzetes azonban, hogy Canova művei közül nem egyszerű, tiszta stílusú 
ós valóban plasztikai síremlékeit említi példaként, ezeket szerinte „az érzel-
mieskedés vádja alól nem oldhat juk fel", — hanem a Mária Krisztina-síremlé-
ket, amelyet bécsi tar tózkodása alatt annyira megcsodált. A hatvanas évek fel-
törő valóság-igényével — és ez már ú j motívum szemléletében — éppen ahhoz 
a műhöz kapcsolódott, amely a szobrászat lényegének nem megtalálását, hanem 
feladását jelentette, amely oly sok vonásában előrevetítette az emlékmű-
szobrászat későbbi ú t j á t , de amely részleteiben mégis kínált valami pszeudo-
életet, pszeudo-valóságot. Így hát nem is meglepő, hogy a kortárs szobrászatot 
vizsgálva, Ormos nemzedékének valóság-igénye végül is Rauchban találta 
meg szobrászideálját, Nagy Frigyes-emlékművében pedig művészetének csú-
csát. Nem véletlenül. A tanulmány írásakor ötven éves Ormos számára a klasz-
szicizmus már a félmúltat jelentette, amelytől távolodva mindinkább észre-
vette annak hűvös, vérszegény vonásait. Teljesen mégsem szabadulhatott tőle, 
egész tanultsága, műveltsége benne gyökerezett. A hatvanas évek szellemének 
megfelelően, amikor, mint Hildebrandt ír ta: „egy kérdés körül folyt a hare: 
az antik második, idealizált természetéhez kell-e kapcsolódni, vagy a látható 
valóság első, közvetlenül adot t természetéhez?"10 — Ormos a „látható valósá-
got" választotta. És amit i t thon, hazai művészetünkben nem találhatott meg, 
azt felfedezhette ebben a német szobrászban. Rauch művészete maga is a klasz-
szicizmus és romantika ha tá rán állt, egyesített egy bizonyos simulékony, 
a klasszicizmusból örökölt formakultúrát azzal a poroszos durvasággal és 
nyerseséggel, amely Canovához képest könnyen tűnhete t t a valóság nyomának. 
És szobrászatának ez az utóbbi eleme fedhette el azokat a vonásokat, amelyek 
az emlékműnek az építészeti összefüggésekből való kiszakadása után — Hil-
debrandt szavaival — „a kárhozatba vezető ú t ra" vezették a műfaj t , így az 
eklektikus kompozíciót, az aránytévesztéseket és léptékzavarokat. Ormos ezt 
a „realisticus" szobrászat iránti igényét mindvégig hangsúlyozza. „A modern 
szobrászat realisticus iránya . . . az embert legbensőbb valóságában, mint 
önálló egészet, és pedig magából az egyénből merített művészeti mozzanatba 
állítja szem elé . . .". A gondolat azonban azzal folytatódik, hogy „a realismus 
az eszményi alapon kezdett kiképzésnek tovább fejlődését teszi, mert az 
eszményi nemes formák ismerete nélkül az is lehetetlen." Felfogásában a klasz-
szicizmus „nemes egyszerűsége", eszményítő törekvése keveredik az ú j köve-
telménnyel, a művészetbe betörő valóságelemekkel. Az előbbi helyét a vallásos 
tárgyú, vagy fantázia-jellegű alkotásokban jelöli ki, az utóbbit a valóságos 

10 Hans Hildebrandt: Die K u n s t des 19/20. Jahrhunderts . (Handbuch der Kunst-
wissenschaft). W i l d p a r k - P o t s d a m , 1924. 167-168. o. 
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személyek ábrázolásában t a r t j a érvényesnek. Sajátosan á tmenet i jelenség ez, 
amely kompromisszumot próbál teremteni a félmúlt és a jelen, az antik ideali-
zált „második természete" és a „látható va ló" között. Az emlékmű Ormos 
szerint egyértelműen a „ lá tható való" visszaadására kell törekedjék. „Nagy 
embereinket azért dicsőítjük emlékekben, hogy . . . ne csak képzelgésünkben, 
és szellemileg, hanem szemeink előtt és anyagi körvonalakban is az élőnek 
hasonmását lássuk magunk előtt . Márpedig ez másként el nem érhető, min t 
a valónak előállítása, vagyis a realismus á l ta l . " 

így ju tunk vissza a Széchenyinek állítandó emlékműhöz. Legelőször is meg 
kell határozni azt a szituációt, amelyben a művész modelljét ábrázolja, a néző 
elé állít ja. „Nemcsak a tör ténet i mozzanat megválasztása, hanem az előállí-
t andó egyén helyzetének helyes elrendezése is az emlékszobor kellékei közé 
tar tozik . . . a helyzet jellemző és illedelmes legyen." — Ormos itt azu tán 
egészen konkrét példákat sorol fel, egy múlt századi il lemtankönyv precizitásá-
val, ezek segítségével igyekszik meghatározni az emlékmű f igurájának tes t -
helyzetét. Nem ábrázolható Széchenyi a lak ja lovaskompozícióban, mer t ez 
nem jellemző rá. A fekvő testhelyzet kizárt , mer t „testi tehetetlenséget vagy 
nőies tétlen puhaságot és gondolatban merülést jellemez." Az ülő figura ellen 
szól, hogy ez a póz „előkelőség vagy szobai tudós jelét képezi." így gondolat-
menetének végső pont ja , hogy „Széchenyi nevezetes cselekményében, min t 
a t e t t embere, csak állva képezhető." Világosan látható, hogy az alak pozíció-
jának, illetve végsősoron az emlék koncepciójának meghatározásánál a fel-
állítás helye, az Akadémia előtti tér, sem ma jdan i építészeti környezete, a szép 
klasszicista házsor arányai, léptókrendszere nem játszottak szerepet. Indoklásá-
ban ismételten csak a klasszikus mintaképek értelmezéséből, de főként „az 
életből ve t t következtetések"-ből indult ki, s nem kis érvet jelentett R a u c h 
művészete iránti vonzódása. Hogy e három tényező közül végül is az „életből 
v e t t " mozzanat játszotta a főszerepet (s ezt csak aláhúzta a felállítás helye), 
azt Széchenyi életének az ábrázolás t émájáu l kiválasztott eseménye m u t a t j a . 
Ormos kívánsága, hogy a mű „Tüntesse a nagy férfiút, a magyar akadémia 
megalapítására t a r to t t szónoklatában." 

Ugyancsak a „ lá tható való", az „élet" nevében foglal állást a szoboralak 
öltözetével kapcsolatosan. A klasszicizmusban szokásos an t ik viselet m á r 
idegenszerűnek hat , ezért t a r t j a rossznak pl. Ferenczy Kölcsey-szobrát. 
„Az idegen öltözet a stilizálással, s a kölcsönzött kinézés az eszményítéssel 
azonos." Kora magyar viseletét nemcsak mint a nemzeti öntudat köznapi 
kifejezőjét k íván ja a műben viszontlátni, hanem plasztikailag is indokoltnak 
t a r t j a ezt. „ . . . az alakhoz simuló szűk nadrág, és dolmány a test formái t 
egészen el nem takar ja , azokat csak úgy szemeinkbe tünte t i , vagy legalább 
sejteti , mint a derékról lecsüngő himation." Lényegében még ebben a mellé-
kesnek látszó kérdésben is az ú j t ipusú emlékmű igénye kap hangot, bár Ormos 
siet hozzátenni: „kiindulási pontomat , a jelmez kivitelével, mindig a nemes 
antik képezé." 

Tanulmányában így egyensúlyoz mindvégig két korszak és két típus közöt t , 
a klasszicizmus és a romant ika között, Canova és Rauch művészete közöt t . 
Még egy, az egész emlékművet érintő kérdést vet fel; legyenek-e allegorikus 
mellékalakjai a műnek ? Ormos ezeket az előző korszak művészetéből, a klasz-
szicista síremlékekről itt marad t rekvizi tumokat nem elsősorban régiességük 
mia t t u tas í t j a el, hanem egyrészt megint a „való"-ra hivatkozva: „hol v a n 
mindezekben az élet, melyet a műalkotásokon látni ó h a j t u n k ? " ; másrészt 
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azért, mert „végre is minden allegória csak könnyebben vagy nehezebben 
érthető hieroglipha", és ennek, mint magyarázatra szoruló elemnek, nincs 
helye a műalkotásban. 

Ormos tanulmányából egy átmeneti típusú emlékmű igénye rajzolódik ki. 
Olyan emlékszoboré, amely még megkívánja a megformálás klasszicista simu-
lékonyságát, ez egyben történelmi patinát, hitelt is kölcsönöz neki, igényli az 
antik mintaképek „egyszerű de nagyszerű" vonásait, de ezeket, mint puszta 
formákat már a „látható való" elemeivel igyekszik megtölteni. Az ábrázoltról 
már nem koncentrált jellemképet, egyéniség-képet kíván, hanem valóságos 
cselekedeteket, valóságos szituációt akar viszontlátni. Példái is jól mutat ják 
ezt a kettősséget. Míg egyfelől „a virágzó nagy művészet" mestereire, „Phidias, 
Polycletus, Scopas, Myron, Alcamenes" művészetére hivatkozik, másfelől 
a „korszerű" a konkrétan követhető példát Rauchnál találja meg. Az allego-
rikus figurákat fölöslegesnek, járuléknak érzi a kompozícióban. Az adott eset-
ben egyszerű, egyalakos kompozíciót javasol, de éppen a sokat emlegetett 
Nagy Frigyes emlék mutat ja , hogy nem állhatott már tőle messze az a koncep-
ció, amely történeti figurákkal kíséri az emlékmű központi szereplőjét. Ormos 
tanulmánya egy rendkívül művelt, a klasszikus korokon nevelkedett, kora 
művészetében otthonos és sokat utazott-látott tudós nézeteit foglalta össze, 
de végsősoron nem csupán egyéni véleményt fejezett ki. Annak a szűk nemesi-
értelmiségi rétegnek nevében szól, amelynek egyáltalán valami köze lehetett 
az emlékműhöz, akár anyagilag, akár szellemileg, akár pozícióját tekintve. 
Végül ennek a rétegnek igényei szabták meg az emlékművel szemben támasztott 
követelményeket. A Széchenyi szobor esetében ezek különböző forrásokból 
származtak, de éppen kétféleségük fejezte ki oly pontosan a műfaj átmeneti 
vonásait. Hogy ezek az átmeneti vonások elég hosszú ideig meghatározták 
az emlékművek kompozícióját, azt jól mutatja, hogy a Széchenyi-szobortól 
nem messze álló Deák-emlék tervezésekor még mindig a „látható való"-ra 
hivatkozva vitatták: leülhet-e Deák Ferenc gróf Széchenyi István ,,jelenlétében" ? 

•558 



BE KE LÁSZLÓ: 

XIX. SZÁZADI ÉPÍTÉSZETI FÉNYKÉPEK 
(Kutatási program) 

Az építészettörténeti és topográfiai kutatásnak és a gyakorlati műemléki 
munkának egyaránt nélkülözhetetlen eszköze a fénykép — mint az épületek, 
városképi együttesek eredeti állapotának hiteles dokumentuma. Maga a fény-
képezés azonban csak 130 éves múltra tekinthet vissza, s ez természetesen 
korlátozza forrásként való felhasználását. Kibontakozása egybeesik a roman-
tikus, majd eklektikus építészetével. így elsősorban ennek kutatásához nyúj t 
segítséget; régebbi korok esetében csak akkor jöhet számításba, ha a lefényké-
pezett épület azóta megsemmisült, vagy jelentős átalakításon ment keresztül. 

Az építészettörténet rekonstruál és datál a fotó segítségével, de számára 
többé-kevésbé közömbös, hogy a fénykép is muzeális érték, sőt sokszor mű-
alkotás.1 Ha azonban a fényképeket fotótörténeti szempontból, az építészeti 
fénykép műfajaként vizsgáljuk, helyrebillen az egyensúly a két tudományág 
között. Nemcsak datálhatjuk a fényképeket az építészettörténeti adatok segít-
ségével,2 hanem a kor építészeti szemléletéhez, ábrázolási felfogásához, kultúr-
történeti összefüggéseihez is közelebb juthatunk. 

Nagyobb fotógyűjteményeink, a Kiscelli Múzeum, az Országos Műemléki 
Felügyelőség, a Munkásmozgalmi Múzeum stb. építészeti vonatkozású anyagá-
nak szisztematikus áttekintése során garmadával kerülnek elő új adatok, 
amelyek kiértékelése csak a teljes anyag ismeretében végezhető el biztonságo-
san. I t t tehát csak néhány, már a munka elején körvonalazódó kérdést szeret-
nék fölvetni.3 

A fennmaradt legkorábbi emlékanyag legnagyobb része műteremben készült 
portré. Magyarországon 1840-től az 50-es évek közepéig készítettek dagerro-
tipiát, azonban mindössze egyetlen építészeti vonatkozású akadt köztük: 
alig kivehetően látszik raj ta a Szentháromság-utca két sarokházának és 
a Mátyás templomnak sziluettje.4 Pedig a Magyarországon készült felvételek 
legelső említései is látképekről szólnak: tudunk a zágrábi Novakovics 1840-ben 

1 Gerő László: Pest-Buda építészete az egyesítéskor. (Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1973.) 
o. könyvében 79 múlt századi fénykép szerepel. (A fülszöveg állításával ellentétben nem 
dagerrotípia !) Bár több esetben a magyar fotó klasszikusainak alkotásairól van szó, 
a szerző neve csak egyszer van feltüntetve; a felvételek időpontjának pontosabb megje-
lölésére ugyancsak lett volna mód. 

2 L. erre nézve Seenger Ervin észrevételeit Gerő i. m. függelékében 223. o. 
3 A kuta tás t megnehezíti, hogy gyűjteményeink természetszerűleg nem fotótörténeti , 

hanem tematikai, illetve topográfiai szempontból vannak rendezve; sok esetben a fény-
kép fel van kasírozva, így hátoldalának esetleges feliratai hozzáférhetetlenek; a nagy-
méretű negatívok kezelése rendkívül nehézkes. 

4 Kiscelli Múzeum fényképtára. Ltsz. 20.547, melyre Szakács Margit hívta fel figyel-
memet. 
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készült dagerrotipiáiról és arról, hogy Vállas Antal ugyanez év augusztus 29-én 
két saját készítésű dagerrotípiát mutat be az Akadémián, majd lefényképezi 
a Várat és a Duna-partot. Ugyancsak feltételezik, hogy Vahot Imre folyóiratá-
nak, „A magyar föld és népei"-nek (1847 — 48) tipográfiái dagerrotipiák után 
készültek. 

Nem sokkal több adatunk van az 50-es évekből sem. Az évtized második 
felében a dagerrotípiát kiszorítja a nedvs eljárású, negatívra történő fény-
képezés (a szárazlemezt csak 1870-ben találják fel), de szabadban való fel-
használására még csak elvétve kerülhet sor. Kreilisheim György publikál egy 
szép felvételt az 50-es évek első feléből, mely a Kecskeméti kapu őrházát ábrá-
zolja.5 Rosti Pál 1857-ben készítette nagy jelentőségű építészeti- és látképeit, 

de Közép-Amerikában; és egyelőre ismeretlenek azok a fényképek, melyek 
Kubinyi—Vahot 1853 - - 54-ben megjelent „Magyarország és Erdély képekben" 
c. munkájához készültek (Varsányi János ?). Annál nagyobb becsben kell tehát 
tartanunk azt a három felvételt, melyek a kassai székesegyházat ábrázolják, 
(kettő észak-nyugati nézetből, a harmadik a déli homlokzatról), az 1857-ben 
elkezdődő Eábry-féle restaurálás előtt. Éppen a fényképek publikálása6 tet te 
lehetővé, hogy itt egy mindeddig ismeretlen fotót tehessek közzé, egyszersmind 
bemutatva, milyen összefüggések rajzolódhatnak ki a kettős szempontú fotó-
és építészettörténeti kérdésfelvetés nyomán (110. kép). Marosi Ernő ugyanis 
felvesz jegyzetébe további 10 fényképet az 1860—78 közti időszakból és a déli 
homlokzatot ábrázolóról (26. sz.) feltételezi, hogy ennek nyomán készült 
a Rohbock rajzolta és J . Poppel által acélba metszett ábrázolás.7 A fénykép 
emelet-magasságból készült, baloldalt klasszicista homlokzat timpanonja és 
erkélye látszik, a székesegyház előtti Szt. Mihály kápolna falát dús lombú fák 
takarják el. A kápolna szentélye mögött kis ház teteje bukkan elő. A felvétel 
idejének terminus post quemjét a székesegyház rombuszmintás cserépfedése 
adja, melyről tudjuk, hogy 1860-ban rakták fel. Az építészeti részletek szem-
pontjából igen precíz acélmetszetnek azonban kétségkívül a restaurálás előtt 
kellett készülnie ! Hunfalvy János „Magyarország és Erdély eredeti képekben" 
c. munkájának második kötetében jelent meg (Darmstadt 1860), s ra j ta még 
nem szerepelnek a rézműves párkánylezárások, csak a csonkjai vannak meg 
a később kiegészített fiáléknak, a déli bejáratot nem takarják el a lombok, 
s a Szt. Mihály kápolna mögötti kis épület sem látszik stb. Az igazi fotó-előképet 
viszont megtalálhatjuk az Országos Műemléki felügyelőség fényképtárában,8 

mely beállításában ugyan csaknem teljesen megegyezik az évekkel későbbi 
felvétellel (ugyanabból az ablakból készülhetett), csupán a torony kapott 
nagyobb rálátást — éppúgy, mint a metszeten. A metszet és az eddig ismeret-
len fénykép még az olyan részletekben is megegyezik, mint a Szt. Mihály kápol-
na támpilléreinek szeszélyes árnyékrajza, a még fiatal fák koronájának szilu-
ettje, a kis épület helyén álló oszlop, vagy a jobb oldali utcasor ablakredőnyei-
nek állása. Ezek alapján elmondható, hogy előkerült az egyetlen hiteles fény-
kép, mely a kassai székesegyház szentélyének eredeti állapotát mutatja.9 

5 Régi magyar fényképezés. Bp. 1941. 12. kép. 
6 Marosi Ernő: Tanulmányok a kassai Szt. Erzsébet templom középkori építéstörténe-

téhez. Művészettörténeti Értesítő, 1969/1. 4, 13. kép, ill. 39. 1. 
7 Erre az összefüggésre Galavics Géza is felhívta a figyelmemet. 
8 Sohulek-hagyaték, ltsz. nélkül. 
9 Ugyanis a Marosi éltal publikált 1858 előtti déli nézet esak a homlokzattól a déli 

kapu u tán levő ablakokig lá tható. Az összehasonlításnak egyébként egyetlen problema-
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110. Ismeretlen fényképész: A kassai Szt. Erzsébet templom déli homlokzata. 1856 körül 

A rajzoló csupán a staffázsalakok ábrázolásában tért el a fényképtől. El-
hagyta az előtér erkélyén álló két alakot és a fák alatti népes gyerekcsoportot-
és helyettük perspektivikusan kisebbedő kettes, hármas csoportokkal élén-
kítette az egyébként precíz, száraz rajz üres területeit. Érdekes, hogy zavaró-
nak érezte a fénykép valós perspektíváját (a gyermekcsoport és a jobb oldalt 
azonos távolságban álló felnőttek méretkülönbsége a ferdén futó fasorok miatt 
valóban távlat okozta különbségnek hat), és ezért a felnőttek magasságát a 
fényképen látható gyerekek méretével azonosította. 

a grafikai ábrázolások és fényképek összehasonlítása kézenfekvő, de távolról 
sem megoldott kérdés. A kutatás mindeddig általában beérte annak megállapí-
tásával, hogy ez vagy az a grafikus valószínűleg fénykép után dolgozott. Ennél 
azonban lényegesen tovább kell mennünk, ha tekintetbe vesszük, hogy a fény-
képezés megjelenése Franciaországban és' világszerte alapvető művészet» 

t ikus pont ja van: a metszet a jobb oldali utcasorból két házzal többet muta t , mint a 
fénykép. Mégis a nem építészeti részletekben oly nagyfokú az egyezés, hogy legfeljebb 
egy ugyanakkor ugyanabból a géptartásból készült fényképet tételezhetnénk fel. 

A fényképész nem ismert. Talán nyomravezető lehet a bal alsó sarokban szereplő (még 
a negatívra írt) felirat: ,,276. Kaschau" . A későbbi székesegyház-ábrázolások egyikét 
(északi homlokzat részlete az Orbán-toronnyal, Marosi i. m. 24. sz.) Letz ter S. készítette, 
akinek a kassai Fő u. 21. sz. alatt , 1874-ben testvérével együt t 462 sz. a la t t , Debrecenben 
pedig a Széchenyi ú t 1768 sz. alat t volt műterme. 
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szemléleti változást idézett elő. Egyedül Orbán Balázs közelmúltban publikált 
fényképei10 is bizonyítják, szegélyükön a rajzolónak szóló utasításokkal, hogy 
a magyarországi emlékanyaghan is meghatározott képzőművészet- és fotó-
esztétikai nézetek rejlenek minden egyes fényképet grafikába átültető aktus 
mögött. 

Miként függ össze ez a kérdés az építészeti tárgyú fényképezéssel? A műfaj 
legkorábbi példái látképek, városképek, és természetesen ezekre van legnagyobb 
szüksége a század közepe táján megszaporodó honismereti publikációknak 
(Vahot, Hunfalvy, Orbán és mások kiadványai, a Vasárnapi Újság cikkei stb.). 
Mivel a nyomdatechnika még nem alkalmas fényképek reprodukálására, a 
városképek is tipográfia, acélmetszet, vagy fametszet közvetítésével kerülnek 
közlésre. Az illusztrációs célra történő fényképezéssel párhuzamosan azonban 
kialakul a sokszorosításra készülő fényképsorozatok típusa is, s ha az előbbi 
esetben a fényképezés határozta meg nagymértékben a grafikai ábrázolást, 
itt fordított a helyzet: a fénykép-mappák a grafikai sorozatok konvenciói 
szerint készülnek. Jó példa erre az a feltehetőleg Magyarország egészére ki-
terjedő sorozat, melyből eddig huszonnégy budai és pesti, pozsonyi, dévényi 
és esztergomi felvételt sikerült megtalálni a Kiscelli és a Munkásmozgalmi 
Múzeumból. Osterlamm Károly volt a kiadó, Heidenhaus a fényképész, s a 
datálást megkönnyíti, hogy a felkasírozáshoz szolgáló előregyártott kemény-
papír-lapok keretdíszét „Nyomt. Pollák Testvérek Pesten 1860". A fényképek 
ilyenfajta kiállítása: többé-kevésbé díszes keretezése, évtizedekig bevett szokás 
marad (még napjainkban is előfordul!) — bizonyítéka annak, hogy a fénykép 
funkcióját képzőművészeti analógiára képzelték el, a „kiadás" ténye pedig 
kifejezetten a sokszorosító grafika hatására utal. Művészetszociológiai szem-
pontból nézve ez a sokszorosított fényképtípus már a „souvenir"-igény korai 
kielégítője (akárcsak a vásárolható sztereo-képek), mely hamarosan a vizit-
kártya-formátumú látképek divatjához, majd az igen nagy példányszámot 
lehetővé tevő sokszorosító eljárások alkalmazásával (fototipia és heliogravür 
a 70-es évek végén) a képeslevelezőlapok és városképi fotókiadások dömping-
jéhez vezet. 

Az Osterlamm-kiadás másik vonatkozása, hogy már itt jelen van a szak-
értelmét egyetlen nagyhatású vállalkozás szolgálatába állító fényképész típusa. 
Akárcsak a „honismereti" kiadványok illusztrátorai, Heidenhaus is dokumen-
tarista igényű, szisztematikus munkát végez, melynek célja „minden" jelentős 
városkép, sőt egyedi épület lefényképezése. (Képei közt szakszerű építészeti 
felvételeket találunk, az ez idő tá j t emelt Pichler-házról, budai Főreáliskoláról, 
az Oszwald-, Fridvalszky-, Perger-villákról.) A 60-as években már több hasonló 
látképre és épületre specializált fényképészt találunk. Ilyen Orbán Balázs, 
aki saját művéhez A Székelyföld leírásához fényképez 1862 — 72 között, vala-
mint e munkában társa, Mezey József,11 a Kolozsvárról sztereo-sorozatot készítő 
Veress Ferenc, a 60-as évek végéről Beszédes Sándor, és mindenekelőtt a 19. 
század talán legjelentősebb két fényképésze: Divald Károly és Klösz György. 
Hatalmas életművükből itt csak néhány mozzanatot lehet megemlíteni: Divald 

10 Orbán Balázs: Székelyföld képekben (Bev. Erdélyi Lajos, Sütő András) Kriterion' 
Bukarest, 1971. 

11 Egyelőre nem tekin the t jük bizonyítottnak Erdélyi Lajosnak azt az állítását, hogy 
„Mezey József nem készített t á j fo tóka t " (Orbán Balázs, i. m. 22.). Az MTA Művészet-
történeti Kutatócsoport Szentiványi-lexikona szerint Mezey 1863-ban Orbánnal Székely-
földön tartózkodik, „ahol 29 eddig ismeretlen régi várromot fényképezett". 
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1863-ban nyit műtermet Eperjesen és elsősorban a környék látképeinek fény-
képésze lesz. Mivel ő hozta létre 1878-ban az első magyar fototipiai intézetet, 
joggal hirdetheti egyik bártfai látképének hátoldalán: „Tájképes (fénynyomatú) 
levelezőlapok a Magas Tátrából és más vidékekről a legnagyobb választékban." 
Az ifjabb Divald Károly, aki Budapesten dolgozik, a századforduló szinte 
minden művészettörténeti vonatkozású kiadványánál szerepet játszik; levelező-
lapokat, bőrbe kötött leporellókat, albumokat ad ki. (Ezek a korai fénykép-
sorozatok souvenir-utódai.) Tőle származik egyébként az azóta lebontott 
Újépület felvétele. 

Az idősebb Divald egyik 1866-ban készített bártfai utcarészlete vizitkártya-
formátumban készült.12 Az építészeti fényképezés egyik legérdekesebb csoport-
ját alkotják ezek a még hagyományos másolás útján sokszorosított, miniatúra-
ként ható veduták és épületábrázolások. A vizitkártya létrejöttét a portré-
fényképezésben (60-as évek eleje) már az elnevezés megmagyarázza, a táj- és 
épületképek esetében viszont a „souvenir"-szükséglet játszott szerepet. Magyar-
országon Gévay Béla az egyik meghonosítója (az ő sorozatait — pl. a Margit-
sziget épületeit, ansichtjeit — az első fotó-szaküzlet, Calderoni is árusítja), 
de szép kiadásai vannak Klösznek (a Margitszigetről 1877 — 78 körül), Zograf és 
Zinslernek, vidéken Heinrich (Heinz?) Adleffnek (Brassó), Joseph Gutkaissnak 
(Besztercebánya), vagy Veress Ferencnek (Kolozsvár) is. 

Külön kell említést tenni Klösz György munkásságáról, aki Díváidhoz 
hasonlóan még a nedves eljárású negatív korában kezdett el szabadtéri fel-
vételeket készíteni, és litografálásra is berendezkedett. Működése a század 
utolsó évtizedében teljesedik ki, amikor több száz felvételből álló sorozatot 
készít Budapest épületeiről, városképi részleteiről. (Hogy ez a sorozat szintén 
sokszorosításra készült, abból is látható, hogy a fennmaradt 24x36 cm-es 
negatívok mindegyikére nyomtatott betűs transzparens címfelirat van ragaszt-
va. A felvételek közül az Első Magyar Általános Biztosító Társaság Vigadó téri 
épülete viseli az általam ismert legmagasabb, 256. sorszámot.) Már korábban, 
a 70-es években is készít hasonló igényű sorozatot; Margitszigetet bemutató 
mappája építészeti jellegű megbízásnak is tekinthető, mert épületfényképek 
mellett Ybl tervrajzainak reprodukciói is szerepelnek benne, fényképezi a 
Bazilika, a Nyugati pályaudvar, a Földalatti, a Vajdahunvadvár építési mun-
kálatait, az 1878-as árvízben elpusztult épületeket, tervpályázatok makettjeit, 
„Ezredéves kiállítási Emlék" címmel leporellókat ad ki a milleneumi építkezé-
sekről stb. Klösz a múlt század legsokoldalúbb építészeti szakfényképésze, és 
hogy felvételei egyszersmind magas művészi igénnyel készíti, szükségessé teszi, 
hogy az építészeti fényképezés újabb ikonográfiái és stilisztikai vonatkozásait 
vessük fel. 

Az építészeti fotó a múlt században dokumentarista szemléletű. Hogy egy 
fényképész meglepő kompozíciókat keressen, vagy lefényképezzen egy épület-
részletet a fény- és árnyék játéka miatt; már XX. századi fejlemény. (Olyan 
festői irányú aberrációk azonban előfordulnak a század végén, hogy korai 
fényképeket a lebontott Aréna-színházról, vagy a Hal-térről - temperával 
festőivé varázsolnak: „Weinwurm nagyítása 8 koronáért, Richter retusírozása 
16 koronáért".) A fényképész mindössze arra törekszik, hogy a legkedvezőbb 
nézetet megtalálja és a legnagyobb részletgazdagságot elérje. Ez a felfogás 

12 OMF 57 971. Ez az általam ismert legkorábbi vizi tkártya-formátumú építészeti 
fotója. 
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különösen érvényesül a több felvételből összeragasztott panoráma-képek 
jellegzetes, korai csoportján. (Alkér Ede, J. Indriko, Gévay Béla és ismeretlen 
fényképészek fővárosi, Würschnig Rezső besztercebányai látképei a 60-as, 70-es 
évekből.) A korai fényképek újszerűsége a kortárs néző számára nem stílus-
értékekben jelentkezik, hanem abban a tényben, hogy szabadban készültek: 
Ez érződik a reklámnak szánt feliratokból is: „Nach der Natur fotografirt von 
C. Körper Pressburg", vagy H. Adleff „Empfehlt eine reichhaltige Auswahl 
aus Ansichten von Kronstadt und Umgebung. Ferner werden . . . Fotografische 
Aufnahmen zu jeder Tageszeit Selbst bei trüber Witterung in reellster Ausfüh-
rung angefertigt." Eseményszámba megy még a szabadtéri fényképezés, azon-
ban éppen ennek az esemény jellegnek van egy stilisztikái-ikonográfiái követ-
kezménye: a staffázsalak. Amikor ugyanis sor került a kis falvak műemlékeinek 
fényképezésére — sokszor az egész lakosság odaáll a kamera elé, hogy meg-
örökítse magát. (L. Orbán Balázs: A szentkeresztúri unitárius kollégium és 
templom; vagy még a század elején is: Szabó O. vár-felvétele Emil Sigerus 
Siebenbürgisch-Sächsische Krichenburgen c. munkájához. Ugyanitt viszont 
H. Roth már térben szépen megkomponált csoportot állít a trappoldi vár elé. 
A metsző vagy rajzoló ezeket a mesterkélten ható csoportokat általában el 
szokta hagyni a fényképről. Klösz György fényképein éppen az lesz az újszerű 
vonás, hogy hagyja a staffázsalakokat természetesen viselkedni, illetve spon-
tán mozgásukat komponálja bele a képbe. 

Nem a fényképezés eseménye, hanem a téma „eseményessége" vezet ú j 
műfajcsoportok elkülönüléséhez, melyek az építészeti szakfénykép és a riport 
határán állnak, s az építészettörténeti kutatók számára különösen becsesek. 
Ilyenek, az épületek lebontása, átalakítása, vagy építése közben készített 
fényképek. A korszakra nézve nagy jelentőségű középkori műemlék-restaurálá-
sok sokszor köthetők össze szakfényképészek nevével, így működik Zograf és 
Zinsler Jákon és a Mátyás templomnál, Szentkirályi Antal ugyancsak a Mátyás 
templomnál, Beszédes Sándor a visegrádi és esztergomi ásatásoknál, Hollenzer 
és Okos - többek között — Gyulafehérvárott és Kassán. A legszebb épület-
lebontást ábrázoló képek közé tartoznak Lauscher Lipót felvételei a szegedi 
várról. Az építkezések megörökítői közül volt már szó Klöszről és Heidenhaus-
ról, utóbbi az egyik legkorábbi ilyen felvételt készítette a pesti rakpart építéséről 
(1860). Az ilyen példák tetszés szerint szaporíthatok, itt csak azt a jellegzetes 
tényt említem meg, bogv a századforduló táján a nagyobb építkezésekről álta-
lában már külön kiadványok jelennek meg: az „Eskü-téri Duna-híd láncz-
szerelése" Erdélyitől, Zsigmondy Béla felvételei ugyancsak az Erzsébet-híd 
munkálatairól, Garay Ernő: „Képek a volt Károly laktanya átalakításáról" 
stb. Ez a korszak már számtalan szakfényképészt foglalkoztat, akik a leg-
különfélébb építészeti feladatokat látják el. Vágó Bertalan például végig-
fényképezi a fővárosi üzleteket, Berghammer J . pedig az országszerte létesí-
tendő milleneumi emlékművek színhelyeit keresi fel. Századunk első évtizedei-
ben pedig megjelenik a jellegzetesen modern-nosztalgikus „pusztuló mű-
emlékek" gondolat képviselője, az építész-fényképész Petrik Albert: „Minden 
ilyen építményről, vagy a művészettel bármily összefüggésben álló egyéb 
alkotásról fénykép fölvételt készítettem, mert szerintem az ilyen fényképek 
a szubjektív érzések beleszólása nélkül a leghűségesebben mutat ják meg az 
ismertetni szándékolt objektumok formáját és állapotát."13 

13 Fetrik Albert: A Régi Buda-Pest Épít6műveszete I I . Bp. 1911. 8. o. 
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SZABÓ JÚLIA: 

a n t i k r o m o k a x i x . s z á z a d i m a g y a r 
t á j f e s t e s z e t b e n e s r a j z m ü v e s z e t b e n 

Németh Lajos Csontváry művészete című doktori értekezésének vitáján 
Zádor Anna felhívta a kutatás figyelmét Csontváry és az építészet kapcsolatára. 
„Feltűnő ugyanis — állapította meg — hogy a „nagy téma" lázas keresője, 
az emberkéz nem illette természet, a teremtett világ csodálója, milyen sokat 
szerepeltet művein építészetet, hol felismerhető természethűséggel, hol attól 
mind jobban távolodva." A továbbiakban kifejtette, hogy véleménye szerint 
az építészeti részletek Csontváry képein „többet jelentenek, mint a képsík 
szervezésének fontos, mert szilárd és másíthatatlan elemét . . . Az építészet 
tehát éppúgy elveszti hétköznapi valóságát, mint képeinek minden más részlete 
és kifejez valami sajátlagosat, olyant, amit — úgy látszik — csak bőséges építé-
szeti részletek bevonásával érzett kifejezőnek a művész. Hogy ez a sajátlagos, 
ez az összetett jelentéstartalom mikből szövődik, ezt csak speciális további 
kutatás döntheti majd el."1 

Csontváry művészetének összetett, gazdag világa bizonyára még igen sok-
faj ta megközelítést lehetővé tesz. Művészi témaválasztásának okait még sok-
féleképpen interpretálhatják. Jelen tanulmányunkban a Zádor Anna által is 
jelzett, összetett jelentéstartalomnak csupán egy részletére, annak is legfőkép-
pen motívumtörténeti vonatkozásaira szeretnénk rámutatni, vizsgálódásun-
kat csupán antik építészeti részleteket is ábrázoló festményeinek ikonográfiái 
előzményeire szűkítve.2 

1 Zádor Anna opponensi véleménye Németh Lajos Csontváry művészete című doktori 
értekezésének vitáján (1967. november 23.) Megjelent Művészettörténeti Értesítő, 1968. 
274—277. Az értekezés megjelent Csontváry Kosztka Tivadar címmel. Bp. 1964. Képző-
művészeti Alap Kiadó. 

2 Csontváry Németh Lajos i. m. Oeuvre —katalógusa a lapján (183 —194. o.) 14 ant ik 
romokat , építészeti részleteket is ábrázoló festményt festet t : 1. Pompeji (Vázlat.) o. v. 
1896/7 k. ism. h.; 2. Pompej i tanulmány. (Porta Principale, Por ta Marina, Pompei 
Porta) o. v. j. n. 1897. Ism. h.; 3. Pompej i Have (A Chirurgus háza a Vezúvval) o. v. 
4 7 x 5 1 cm j. n. 1897/98. Szegedy Maszák György t . ; 4. Villa Pompeji Italia. (Pompeji 
kapu?) 1901. ism. h. 5. Római Ind Mosztárban (Római vízesés Mosztárban) o. v. 92 X 185 
cm j. n. 1903. dr. Tompa Kálmán t . ; 6. Athéni utca. (Akropolis. Az Akropolis romjai) 
o. v. j. n. 102x90 cm. Í904. Révész Ká lmán t . ; 7. A Jupiter- templom romjai Athénben, 
o.v. j. n . 1904. Kosztka I s tván t . volt, ism. h.; 8. Kocsizás újholdnál Athénben. (Séta-
kocsizás újholdnál Athénben) o. v. 92 x 72 cm j. n. 1904. Gerlóczy Gedeon t . ; 9. A taormi-
nai görög színház romjai, o. v. 70 X 98,5 cm j. n. 1904. M. N. G. t . Itsz. 6718.; 10. A taormi-
nai görög színház romjai. (Görög színház Taorminában). o. v. 302x570 cm j. n. 1904/6. 
Gerlóczy Gedeon t . M. N. G. letét.; 11. Jupiter- templom Baalbekben. o. v. 6 0 x 1 7 1 cm. 
1906. k. ism. h.; 12. Kidőlt obeliszk. (Törött obeliszk) o. v. 70 X 116 cm 1906/7 k. ism. h. ; 
13. Baalbek. (A Naptemplom Baalbekben). o. v. 385 X 714 cm j. n. 1906. Gerlóczy Gedeon 
t . M. N. G. letét.; 14. Áldozati kő Baalbekben. o. v. 110 X 130,5 cm j. n. 1906/7. Szegedy 
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Heinz Ladendorf3 viszonylag új kutatási területnek nevezte a motívum-
kutatást. E fogalom körébe egy festmény témájához tartozó különféle tradíciók 
(történeti, antik mitológiai, keresztény ikonográfiái, irodalmi, sőt földrajzi, 
néprajzi és jogi hagyományok) rétegeinek vizsgálatát sorolja. Minden festmény 
világában jelen van, véleménye szerint, több korábbi képi világ, amelyet 
csupán ilyen típusú elemzés tárhat fel. 

A XIX. századi festészet témaválasztásában a kutatás hosszú ideig első-
sorban az ú j témák jelentkezését figyelte, 1800 körül egy új európai művészet 
korszakváltását sejtetve. Hasonlóképpen éles választóvonal került a két század 
képi világa közé a XIX. és XX. század fordulóján, de inkább a formai — szín-
beli különbségek, mint a témák alapján. Az olyan művész, akinek forma- és szín-
világa az 1900 utáni szemlélethez kötődött, akaratlanul is elrejtette, nehezebben 
hozzáférhetővé tette képalkotásának korábban felsorolt hagyományrétegeit 
mind a közönség, mind a történeti kutatás számára. 

Csontváry Dél-Európában és Kisázsiában, az antikvitás színhelyein festett 
heroikus tájainak ikonográfiái és kompozicionális előzményei közül a XIX. 
század eleji német festészetből keresett és talált példákat Jászai Géza4, amagvar 
irodalmi és festészeti előzményekre is történt már néhány sejtésszerű utalás 
Klaniczay Tibor és Perneczky Géza cikkeiben.5 Néhány konkrét példával a 
kutatásnak ez a vonala járható úttá válik nemcsak a Csontváry életmű elemzé-
se, de a XIX. századi magyar festészet egy sajátos csoportjának feltárása 
irányában is. 

Heinz Ladendorf irányításával 1963-ban írt doktori disszertációjában Styli-
anos Lydakis6 krétai származású művészettörténész összegyűjtötte és feldol-
gozta az európai festészetben fellelhető görög tájak hatalmas anyagát. Anyaga 
az újkori görög történelem sajátos helyzete miatt viszonylag zárt és lehatárolt.7 

Az antikvitás egyéb színhelyeinek és az európai t á j festészetnek összefüggéseit 
még az anyaggyűjtés szintjén sem lehetne áttekinthetetlen gazdagsága miatt 
megnyugtatóan feltárni. Lydakis osztályozási szempontjainak figyelembe-
vétele mégis hasznos lehet tágabb értelemben alkalmazva is, mert rámutat 
a görög tá j ábrázolásának különböző típusaira, amelyek némi módosítással 
az antikvitással kapcsolatos más területekre is kiterjeszthetők. 

Lydakis elkülöníti egymástól a más vidékekről (elsősorban Északról) görög 
földre utazók tájélményét az ott élő népek tájszemléletétől. Előbbiek számára. 

Maszék György t . ; Tompa Ká lmán és Gerlóczy Gedeon gyűjteményében lévő festmények 
jelenleg: Pécs, Csontváry Múzeum. 

3. Heinz Ladendorf: Die Motivkunde und die Malerei des 19. Jahrhunderts . Fes t -
schrift E. Trautscholdt. 1963. Hamburg, 1965. 31.1. 

4 Jászai Géza: Csontváry. Kri t ikai jegyzetek. München é. n. Druck Heller und Molnár. 
5 Klaniczay Tibor: A Csontváry kérdés. Kri t ika. 1966. január 3—13. o. Perneczky-

Géza: Vita a cédrusok tövében. (1967) Tanulmányút a Pávakertbe. Bp. 1969. 
6 Stylianos Lydakis: Die griechische Landschaft in der europäischen Malerei. Inaugural-

Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der philosophischen Fakul tä t der Univer-
si tät zu Köln. Köln, 1963. 

'Lydakis : i. m. Kiemeli, hogy Görögország a 13. századtól kezdve idegen uralom 
alat t van, ez befolyásolja az európai művészethez való viszonyát. 1204-ben a francia 
hódítással még szorosak a kapcsolatok, de 1453 u tán (Konstantinápoly eleste) Észak-, 
Közép-Görögország és a Peloponnesos török uralom alá kerül. Az Ion szigetek, Kréta,, 
az Égei szigetek, a velenceiek, a genovaiak és a franciák kezén maradnak. 1669-ben 
Kréta török fennhatóság alá kerül. 1830-ban, a görög szabadságharc u tán önálló király-
ság alakul, I . Ot tó bajor király megválasztásával. Ezután ú j korszak kezdődik az európai 
és görög művészet kapcsolatában. 
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fokozott jelentőséget nyernek az otthonitól eltérő sajátos éghajlati, atmosz-
ferikus viszonyok mellett a tájban megjelenő építészeti alkotások, történeti,, 
művészeti emlékek, melyek többnyire antik romok, vagy különböző történeti 
korszakok egymás mellett élő különböző szintű emlékei. 

A „görög tájak", a motívumok feldolgozási módja szerint, lehetnek egy-
szerűen topográf ikusak, lehetnek egy épületet vagy romot kiemelten szerepel-
tető architekturatájak, többféle antik elemből összeépített fantázia-tájak (ezek 
meg is előzhetik a konkrét utazásokat, helyettük előképek alapján, vagy irodal-
mi élményekből születnek), és végül tartozhatnak az ún. „emelkedett táj festészet" 
kategóriájába, amely az előző csoportok szintéziséből s még egyéb tartalmi 
rétegekből tevődik össze. Az „egyéb tartalmi rétegek előidézői között" igen 
fontos szerepe van az antikvitás színhelyét felkereső utazás indítóokainak, 
amely a politikai érdeklődéstől a természetkutatásig, a történeti, irodalmi, 
művészeti élménykereséstől a vallásos zarándoklásig a legkülönbözőbb motivá-
ciók skáláján mozoghat.8 

A XIX. század elején Magyarországon csupán festéssel is foglalkozó arisztok-
ratáknak, vagy azok festő kísérőinek adatott meg az a lehetőség, hogy a világ 
távoli tá jai t is beutazzák, és lerajzolják, lefessék Európa, Ázsia vagy 
Észak-Afrika műkincseit, műemlékeit, megismerjék az azokat körülvevő ter-
mészetet és megkíséreljék rajztudásuk és világszemléletük alapján élményeiket 
valamilyen formában visszaadni. Az antikvitás egyik szűkebb színhelyét: 
Itáliát a század harmincas éveitől kezdve már egyre több szegény sorsii polgári, 
vagy polgárság alatti rétegekből származó művész vagy művészjelölt kereste 
fel.9 A tanulmányút célja ebben az esetben sokkal erősebben összefüggött vala-
melyik nagymúltú művészeti oktatói-intézmény, szisztematikusan didaktikus 
múzeum, gyűjtemény felkeresésével, majd ezek segítségével kipróbált művészi 
módszerek, fogások, technikák elsajátításának szándékával, mint a természettel 
és a benne, vele élő és az időben lassan porló, változó antik építészeti alkotások-
kal való közvetlen találkozás vágyával. A találkozás néhány rajzpapíron, egy-
egy vázlaton, studiumon mégis létrejött a véletlenek közvetlenségét és életteli-
ségét jelezve, míg a nagyobb „befejezett" festményeken inkább a tanult , 
összeapplikált formák uralkodtak.10 A képi előzmények között igen nagy 
szerepe volt a XV. századtól kezdve egyre nagyobb példányszámban kiadott, 
legtöbbször metszet-illusztrációkkal ellátott útikönyveknek, amelyek egész. 
Európában elterjedt és kedvelt olvasmányok voltak.11 Az illusztrációk nagy-

8 írod: Braun, J . M.: Historische und malerische Wanderungen in Griechenland. 
Krieg und Reiseszcenen aus dem 19. Jahrhunder t . S tu t tgar t 1837. Choiseul-Gouffier 
Marie Gabriel: Voyage pittoresque de la Gréee. 1 — 2. Paris 1782. Dodwell Edward: 
A classical and topographical tour through Greece, during the years 1801 —1805 and 
1806. London 1819. Hausenstein, Wilhelm: Das Land der Griechen. Fahr ten in Hellas. 
Frankfurt /Main 1934. Jas t row Elisabeth: Zur Darstellung griechischer Landschaft-
Antike 8. 1932. Lovinesco Eugene: Les voyageurs frangais en Gréce au 19f siécle (1800 — 
1900) Diss Paris 1909. 

9 Berzeviczy Albert: Magyar utazók Olaszországban a múlt század elején. Magyar 
Könyvtár 340. sz. Bp. 1903. 30 — 31. Horvá th Henrik: Magyar romantikus festők Rómá-
ban Bp., 1925. Ladislao Gerevieh: Influssi Italiani nell 'Arte Ungherese dell 'Ottocento. 
Corvina, 1939. május. 

10 Vö. Magyar festők Itáliában. Pi t tor i ungheresi in I tal ia . Kiállítás, Magyar Nemzeti 
Galéria Bp. 1967. március 25 — május. Rend: Bodnár É v a , Genthon Is tván. Katalógust 
összeállította: Bodnár É v a . Szabó Júlia: Magyar rajzművészet 1849 1890. Bp. 1972 

11 Vö. Stylianos Lydakis: i. m. 33—94. 1. 220—235. o. J . Dusmenil: Les voyageurs 
franQais en Italie depuis le seiziéme siéele jusqu'á nos jours. Paris, 1865. L. Friedländer: 
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vonalúan tagolt, legjellemzőbb elemekre koncentráló kompozíciói a későbbi, 
látványélmények nyomán készült művészi kompozíciókra is preformálóan 
hatottak, a látványból a helyszírien is a már látott és jól ismert részletek váltak 
fontossá. Az is előfordult kevéssé gyakorlott rajzolóknál, hogy bár személyesen 
beutazták a világ hét csodájának színhelyeit, amikor élményeik megörökítésére 
került sor, útikönyvek metszetei alapján pontosították emlékeiket. Ilyen 
jellegzetes rajzsorozat került néhány hónapja a Magyar Nemzeti Galéria 
rajzgyűjteményébe, amely minden valószínűség szerint gróf Karaczay Fedor 
rajzait tartalmazza, amelyeket a pozsonyi Wigand litografáló intézet számára 
készített, talán egy útikönyv céljaira.12 A rajzok sztereotip elemei, merevsége, 
iskolássága azt sejteti (111. kép), hogy a kalandos életű magyar arisztokrata13 

útiélményeit egy másik, vagy több különböző útikönyv metszet-ábrázolásai 
után dolgozta fel, s a feldolgozás módszerét tekintve rajzait csupán topografikus 
tájábrázolásnak tekinthetjük. 

Színesebbek, közvetlenebbek, újabbkori épületeket is ábrázolók egy másik 
főúri rajzoló, Forray Iván14 rajzai (112. kép), amelyeken már az építészeti 
részletekkel egyenlő jelentőségűek a növényzet és az atmoszféra színhatásai. 

A XIX. századi magyar rajz művészetben elsőnek Kozina Sándor15 római 
útirajzai emelkednek fel az architektonikus tájábrázolás szintjére. A topografikus 
és architektonikus tájábrázolás legkitűnőbb XIX. századi magyar képviselője 
viszont a század harmincas éveitől a nyolcvanas évek végéig egyforma stílus-

Reise in Italien in den letzten drei Jahrhunder ten . Deutsche Rundschau 1876. Mededeelin-
gen van het Nederlandsch Historisch Ins t i tu t te Rome 1924. Bd. 4. (A holland útiköny-
vek bibliográfiája 1900-ig). Friedrieh Noack: Das Deutschtum in Rom. Berlin — Leipzig. 
1927. Wilhelm Waetzoldt: Das klassische Land. Wandlungen der Italiensehnsucht. 
Leipzig 1917. 

12 A Magyar Nemzeti Galériába került vételi felajánlással magántulajdonból egy 
185x110 mm nagyságú vázlatkönyv, amelyben ceruza-rajzok láthatók római, velencei, 
würtzburgi, londoni, palesztinai, spanyol, szíriai, moszkvai, indiai, madagaszkári és 
ausztriai táj- , város- és épületrészletekkel. A vázlatkönyv belső címlapján Druck von 
C. L. Wigand in Pressburg című felirat olvasható. A rajzok mellett Ky signó, a rajzokon 
idegen kéztől származó, később ráírt K . F . monogram látható több helyen. 

13 Karaczay (Karacsay) Fedor gróf (1786 — 1859). Műkedvelő rajzoló, ka tona , katonai 
és földrajzi író. A bécsi katonai akadémián végzett. Olaszországban szolgált az osztrák 
hadseregben. 1826-ban jelent meg Manuel du Voyageur en Sicilie (Stuttgart) című műve. 
Etnográfiai munkáit maga illusztrálta: Beyträge zur Europäischen Landeskunde. Wien 
1818. Der ungarische Sattel . . . Pest 1832., Wien 1850. Itineraire instructif de Rome ä 
Naples et ä ses environs. Rome 1826. í rod: Szinnyei magyar írók 995 — 996. o. Berzeviczy 
Albert i. m. 30 — 31. o. M. Kiss Pál: Magyar festők Bukarestben a X I X . században. Nagy 
Zoltán: A magyar litográfia tör ténete a X I X . században Budapest, 1934. Megemlékezik 
Karaczaynak a perzsa hadseregben végzett katonai szervező munkájáról , keleti, ame-
rikai útjairól. 

14 Forray Iván: (1817—1852) 1842-es itáliai és egyiptomi ú t jának egyes jeleneteiről 
készült rajzait és akvarelljeit, halála u t án anyja Josef Heicke bécsi litográfussal kőre 
ra jzol ta t ta és Utazási album címmel k iadat ta . Közölt képünk Nápolyban készült akvarell. 
(M. N. G. Itsz. 1954 — 5039, 277 X 430 mm, j. j. 1. Neápel 4 März 1842). í rod : Divatcsarnok 
1853. szeptember 18. 49, 987. 1854. április 20—22, 5 0 1 - 5 0 2 , 1859. január 4. 21 — 22. 
Pa t aky Dénes: A magyar rajzművészet Bp. 1960. 16. o. Gerszi Teréz: A magyar kőraj-
zolás története a X I X . században Budapest , 1960. 

15 Kozina Sándor: (1801 — 1873) Bécsben, Párizsban ós Olaszországban tanul . 1834-
ben visszatér Magyarországra. Az 1850-es években az abszolútizmus elől Párizsba megy. 
Szemere Bertalan baráti köréhez tar tozot t . í rod: Honművész, 1835. 103. o. 1836. 
20—104. o. Bayer József: Felsőpulai Kozina Sándor Művészet, 1907. 19—22. o. Genthon — 
N é m e t h - V é g v á r i - Z á d o r : Magyar művészet, 1800—1945. Bp. 1958. 92 — 93, 107-108 , 
127. o. Pa taky Dénes i. m. 
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H L Karaczay Fedor(?): Vázlatkönyvlap. A Fórum Rómában. 185x110 mm. cer. p. 
magántul . 

112. Forray Iván: Nápolyi részlet. 1842. akv. p. 277x430 mm. MNG. ltsz. 1954 — 5039. 
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113. Libay Károly Lajos: Róma. Fórum. cer. akv. 222x284 mm. MNG; ltsz. 1898 
768. 

ban, fegyelemmel és szorgalommal rajzoló és festő Libay Károly Lajos18, 
akinek számtalan antik romot ábrázoló rajza is ismeretes. A főúri pártfogók 
segítségével utazó akadémikus képzettségű rajzoló változatlan figyelemmel 
és pontossággal rajzolja, festi az észak-, vagy közép-európai tájakat és az 
antikvitás színhelyeit. Rajzaiba, képeibe nehezen lehetne bármiféle szimbo-
likus, mitológiai, irodalmi vagy történeti elemet belemagyarázni. Feltétlenül 
kiemelkedik viszont a természet és az építészeti alkotások együttes szemlé-
letével, azzal a tökéletes egyensúllyal, amelyet egy ókori templomrom és az 
azt körülvevő valóságos táj között kialakít. Az épület „nemes egyszerűségét és 
csendes nagyságát" természetesen egészíti ki egy-egy leomló vízesés szín-
pompája, az alkonyi t á j fényjátéka, vagy egy dombvonulat finom hajlása. 

16 Közölt mű: Róma fóruma cer. akv. 222x284 mm MNG ltsz. 1898—768, Tivoli 
akv. p. 280 X 200 mm MNG ltsz. 1898—183. í rod: Aegypten Reisebilder aus dem Orient. .. 
nach der N a t u r gezeichnet und herausgegeben von Ludwig Libay. Wien 1857. Libay 
Károly Lajos: Keleti útiképek kőnyomatos album 60 lappal. Kőre rajzolták: Alt ós 
Novotny. Czakó Elemér: Libay Károly Lajos festőművész Művészet 1902. 149. skk. 
Siorbán Vilmos: Adatok Libay Lajos életrajzához. Dés, 1917. Staud Géza: Az orientaliz-
mus a magyar romantikában Bp. 1931. Lyka Károly: Vándorlásaim a művészet körül. 
Bp. 1970. 
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114. Libay Károly Lajos: Tivoli, akv. p. 280x200 m m . MNG. ltsz. 1898—183. 
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Libay tökéletes mesterember-művészete egyenletes, magas szinten hozza létre 
a klasszicizáló és romantikus tájszemlélet egységét (114. kép). 

Róma Fórumát ábrázolva viszonylag kisméretű rajzpapiron, az előtérbe 
kiemelt, nagyarányú építészeti motívumok pontos, de az épületek eszmei jelen-
tőségét is sejtető ábrázolásával monumentális hatást ér el (113. kép). A klasszi-
cizmus nagy előképei közül válogatva, éreztetni tudja az arányok lenyűgöző 
tökéletességét és a romos épületek elpusztíthatatlan teljességét. 

Markó Károly és festő gyermekeinek olasz tá jakat és többnyire csupán a hát-
térbe helyezve, antik épületrészleteket, romokat ábrázoló festményei és rajzai, 
bár részleteikben aprólékos pontosságról árulkodnak, színpadias rendezettségük 
és sajátos világítástechnikájuk miatt inkább az antik elemekből összetevődő 
fantázia-tájak korábbi századokban virágzó műfajához maradnak közel. A fel-
tűnően sok természeti motívum ismétlése viszont tanítványai közül néhányat 
már a természeti részletek változásainak tanulmányozásához vezetett el. 

Témánk szempontjából igen fontos Ligeti Antal17 rajzainak és festményeinek 
vizsgálata. Az 1850-es évek második felében, a Károlyi család pártfogásával 
te t t itáliai és közel-keleti utazása több formában foglalkoztatja még évekig 
az egykorú közönséget. „Ligeti Antal, jeles tájfestészünk folyvást azon gyö-
nyörű vázlatok kidolgozásával foglalkozik — írja még 1862-ben is aktuális 
hírként a Vasárnapi Újság18 — melyeket keleti útjából hozott magával." 1872-
ben a párizsi világkiállításra készülő festők témáiról írva ugyancsak itt közlik, 
hogy „Ligeti Antal kedvenc vidékéről, a Libanonról fest nagy tájképet, ama 
régi sírokkal, melyekről azt állítják, hogy föníciaiak." Ezek a hírek, s általában 
Ligeti út ja nemcsak azért fontos és érdekes a közönség számára, mert az ismer-
tebb és könnyebben elérhető Itália után távolabbi, titokzatosabb tájakat és 
műemlékeket érint, hanem azért is, mert a magyar társadalom különféle ön-
maga létét magyarázó, eredetét és rendeltetését kereső mitikus hagyományaival 
kapcsolatba kerül.19 

A Hölgyfutár 1860-as évfolyamában Egy magyar festész tapasztalatai 
Szicíliában címmel Szokoly Viktor átírásában közli Ligeti Antal útjának 
szicíliai élményeit. I t t hangzik el egy Lipsio nevű olasz festő szájába adva 
a következő kijelentés: „A természet bámulatos titkait szemlélni a legnagyobb 
kéj, s annak szépségét ellesni, megtestesíteni, művészkézzel darab vászonra 
varázsolni nagyobb hódításnak tekintem, mint országokat elfoglalni. Én 
Raffael molyette ecsetét szent reliquiául tekinteném, míg Nagy Károly kard-
ján nem tudok mit bámulni."20 

17 í rod: Porzsolt Kálmán: Tájfestésünk és Ligeti. Nemzet 1890. 56. sz. Szalay Imre: 
A X I X . század festészetéről hazánkban Bp. 1901. Kelety Gusztáv: Művészeti dolgoza-
tok Bp. 1910. Lyka Károly: Ligeti ós Kelety. Ű j Idők, 1922. 293. H . Rapaics Judi t : 
Ligeti Antal Bp. 1938. 

18 Vasárnapi Újság, 1862. 551. o. 
19 Vö. Horvát Is tván: Rajzolatok a'Magyar Nemzet legrégiebb Történeteiből Figye-

lem Gerjesztésül kiadta Horvát I s tván a'Széehényi Országos Könyvtár őrzője a'Magyar 
Nemzeti Múzeum mellett Pesten, Petrózai—Trattner Mátyás betűivel 1825. Dr. Fáy 
Elek: A magyarok őshona —legrégibb nyomok Bp. 1910. Dr. Hollósy Is tván: Magyar-
ország őslakói és az oláhok eredete — tekintettel a nemzetiségi kérdésre és a magyar-
ság történelmi hivatására. Bp. 1913. Utóbbi a téma „mellékvágányát" jelzi. 

20 Egy magyar festész tapasztalatai Szicíliában. Ligeti Antal elbeszélése nyomán közli 
Szokoly Viktor. Hölgyfutár 1860. évf. 118, 938, i. hely 962. o., 1018,. Ligeti Antal Liba-
nonban. Saját elbeszélése u tán közli Szokoly Viktor Hölgyfutár , 1861. július 2. s. k.k. 
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Ezekben a gondolatokban a magyar művészet elérkezett önmaga feladatai-
nak világraszóló küldetésként felfogott értelmezéséhez, amelynek abszolutizált 
változata éppen Csontváry szemléletében formálódott lendítő erővé. „Te leszel 
a világ legnagyobb hadvezére — 1500 év előtti időknek ez volt a karaktere — 
írja néhány évtized múlva Csontváry feljegyzéseiben — Ma pedig a Teremtő,, 
azt mondja: Te leszel a világ legnagyobb festője — ez tehát ennek a századnak 
a karaktere."21 

A mediterrán természet megismerésének fogalmába az antikvitás emlékei-
nek ismerete és művészkézzel darab vászonra varázslása is beletartozik. Eigyel-
jük meg, hogyan ír le Ligeti Szokoly Viktorral együtt, ugyancsak a Hölgy-
futárban egy szicíliai tá ja t : „Balra az égnél vidámabb színű azúrkék tenger — 
raj ta libegő fehér árbócos halászbárkáival, . . . alattunk bágyadt, zöld olajfa-
ültetvények egy-egy kopárabb hellyel, melyen a pásztor legelteti a kecskéit. 
Azontúl a város, a parttól menettelesen emelkedve felfele csinos házai között 
kiemelkedő roppant templomával, míg jobbra a város fölött függélyesen emel-
kedik az óriási szirttömb, mintegy a mythosból az utókor számára gigászok 
által rakott emlék, s e szirttömb tetején Akteon imádottja templomának romjai. 
- Mit szól ön a tájhoz ? — kérdé Lipsio. Válasz helyett rajzónomat vevém elő, 
s egy kőre ereszkedtem."22 

A leírásból már a topográfikus, architektonikus, fantázia és a többféle hagyo-
mányelemből épülő emelkedett tájfestészet felé vezető utat figyelhetjük meg. 
A leíró és elképzelt, naturalisztikus és idealisztikus elemek szerényebb egyen-
súlyban már megtalálhatók Ligeti Antal rajzain és képein, míg monumentális, 
extatikus, heroikus formát Csontváry tájképein nyernek a magyar festészetben. 

Ismeretes, hogy Csontváry főművének egy antik romot ábrázoló tá ja t , 
a Baalbek című festményét tekintette.28 A világ legnagyobb naput-távlatának 
nevezte, a motívum páratlan voltát földrajzi, éghajlati, művészeti és történeti 
indokokkal egyaránt bizonyította írásaiban és festményével is. Indokai között 
egyforma súllyal szerepelt a természeti környezet és az építészeti alkotások 
nagyszerűsége. A személyiségéhez, otthoni környezetének életéhez, vágyaihoz és 
nosztalgiáihoz pedig a napimádó ősök otthonának tartott mítosz hozta egészen 
közel. (A tájfestészet szakértői szerint egy festő csak olyan tájból tud igazán 
főművet alkotni, amelyet szűkebb környezete világával valamilyen formában 
azonosítani tud.24 Csontváry a közeikeleti nagybirodalmak területén élt ősök 
nyomát keresve, a hely múltját kisajátítva, sok kortársa elképzelését élte át 
a Baalbek alkotása közben). 

írásaiban tettét egyetlennek, páratlannak hirdette. A festmény kvalitását 
tekintve, úgy tűnik, igaza is volt. A motívum nagyságának, páratlanságának 
ismeretében azonban a festmény készülése idején (1906-ban), már több mint 
száz éve, Európában nem állt egyedül. A francia forradalom idején járt 
Baalbekben Erangois M. Volney, aki Les ruines ou méditation sur les revolu-
tions des empires című történetfilozófiai művében Baalbek építőit a történelem 
folyamán elpusztult birodalmak sorában a legjelentősebbek közé emeli.25 

21 Csontváry dokumentumok M. N. G. Adattár . Gerlóczy Gedeon letéte. Jelenleg: 
Pécs, Csontváry Múzeum. 

22 Vő. 20. jegyzet i.hely: 9G2. 1. 
23 Németh Lajos: i. m. 103—110. 1. 
24 Waetzold: i. m. Max J . Friedländer: Essays über die Landschaftmalerei und andere 

Bildgattungen. Den Haag 1947. 
25 Les ruines ou meditation sur les revolutions des empires. Par M. Yolney (Depute ä 
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115. Prosper Mariihat: Egy karaván érkezése Baalbek romjaihoz. 1840. Egykorú met-
szet a festmény után. 

Nemrégen került nyilvánosságra Prosper Mariihat francia festő rajzi hagya-
téka,26 amelyben több Baalbekben készült finom rajz, majd ezek nyomán készült 
festmény és metszet található. (115. kép) 

A XIX. század harmincas éveinek elején Lamartine keleti utazása közben 
szintén időzött Baalbekben és „Voyage en Orient"27 című művében költői hév-

l'Assemblée Nationale de 1789) Párizs 1792. Magyar fordításai: (részletek) Volney: 
A természeti törvény vagy az erkölcstannak physicai elvei az ember világegyetem orga-
nisatiojára vonatkozólag. (Ford. Maróthy Mátyás 1848. Szeged) Az igaz vallás, megfejtve 
az emberiség vallásos fogalmainak keletkezései és ezek leszármazásából (Ford: Szalkay 
Gergely, 1870. Kecskemét) A romok. Elmélkedés a birodalmak átalakulásáról. Bp. 1882. 
A romok. Elmélkedés a birodalmak átalakulásáról és a természet törvényei (Ford. Az 
író életrajzával és jegyzetekkel ellátta: Benedek Nándor, Bp. 1903.) A romok. Elmélkedés 
az államok pusztulásáról (Ford. Palásty Menyhért Bp. 1910.) 

26 Prosper Mariihat 1831 — 33-ig utazott Közeikeleten, 1834-től állított ki a párizsi 
Salonban. Theophile Gautier dicsérte műveit . Utazása idején levélben kér t tanácsokat 
a „tanulmányozásra legalkalmasabb" t á j ak felől, a tyja ú t j án , idősebb festőktől. A keleti 
fényviszonylatok pontos visszaadását tűzte céljául. Franciaországba visszatérése u tán 
újrakomponálja , összefoglalja látványélmónyeit. Színvilágában rózsaszínek, narancs-
sárgák dominálnak. Fantáziaelemeket is tar talmazó képeit 1973 nyarán Clermont-Fer-
randban rendezett kiállítása hozta újra nyilvánosság elé. v. ö. Daniele Menu: L'Orient 
de Prosper Mariihat d 'apres quelques inédits. LTnformation d'Histoire de ' l 'Art 18. 2. 
1973. Mars-april. 

27 Lamart ine (A. M. Louis): Souvenirs, impressions, pensées et paysages pendant 
un voyage en Orient 1832 — 33, ou notes d ' un voyageur Par is 1845. A t ö b b kiadásban 
megjelent, igen kedvelt m ű második kötetének elején a költő két fejezetet szán Baalbek 
leírásának, valamint egy verset is ír a látványról. 
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116. Ligeti Antal: Baalbek 1856. Kádár Gábor színes fametszete 1891-ből a festmény 
után 

vei írja le a képet, mely az Antilibanon mentén baladó karaván elé tárult, 
amikor a sivatag homoktengerében Heliopobs körvonalait először megpillan-
tották a lenyugvó nap fényében. . . . Szerinte „nincs az a toll, s nincsen olyan 
ecset, amely visszaadhatná a benyomást, amelytől erre az első pillanatra a szem 
és lélek eltelik. . . . Ezen a sziklahalmon, amely teljesen emberi kezek műve, 
antik templomok falai válnak le a kék, és rózsaszínű arannyal átszőtt látó-
batárról. A tekintet elvész a templomok oszlopsorában, az alacsony szempont mi-
a t t látni sem lebet, hol végződik a faragott kövek nagy tömege. A nap templomá-
nak óriási hat oszlopa, melyek még büszkén hordják a hatalmas párkányzatnak 
gazdagon díszített megmaradott darabját, kimagaslik a látóhatár felett és 
uralkodik a sivatagon, mint valamely légies oltár, melyet óriások emeltek." 

Lamartine szövegét XIX. századi magyar fordításból idézzük,28 amely Ligeti 
Antal Baalbekben készült rajzaival és az ezek nyomán festett festménnyel, 
valamint annak sokszorosított metszet-változatával (116. kép) kapcsolatban 
jelent meg. Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat Közleményeinek 
1891-es évfolyamában jelent meg az 1891. évre kiadott társulati album mű-
lapjainak leírása,29 amelyben a fenti idézet szerepelt. Ligeti képét a leírással 

28 A fordító neve ismeretlen. A fordítás valószínűleg a Ligeti képről készült fametszet-
sokszorosítás ismertetéséhez készült. A könyv eredeti nyelvén is kedvelt lehetett Ma-
gyarországon. 

29 Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat Közleményei az 1891. évre XVI I I . 
szám 29.1. Az 1891. évre kiadott társulati album műlapjainak leírása. 
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117. Reissmann Károly Miksa: Taormina, a görög színház romjaival. 1890. 

sajátszerűen találkozónak nevezi a jelentés. ,,Az előtér széles nyugodt vonalai 
a középen álló romok hatalmas arányait megragadóan juttatják érvényre. 
A néhány szín fokozatán a keleti éghajlat hangulata és forró levegője árad." 
A Társulat egykori elnöke, gróf Károlyi Tibor tulajdonában lévő Ligeti fest-
mény után, amelyet a festő előző évben bekövetkezett halála és nagyszabású 
emlékkiállítása miatt választottak a műlap anyagául, Kádár Gábor készített 
színes fametszet sokszorosítást.30 A választáshoz kétségtelenül az is hozzá-
járulhatott, hogy a festmény a hagyatéki kiállítás 430 alkotása közül kitűnt, 
valamint hogy témája is érdeklődésre tarthatott számot. Erre céloz a leírás 
bevezetője ,,Az antik világ egyik legérdekesebb emlékét, a régi Heliopolis 
nagyszerű romjait . . . gyakran keresték fel tudósok és művészek, hogy a múlt 
homályába vesző eredetét kutassák . . . Megfejthetetlen talány fog maradni, 
hogy mily népek hordták a távoli hegyekből e helyre azokat a sziklákat, melyek-
nél nagyobbat sehol a világon nem használtak. Azokon áll a nap temploma, 
Antoninus Pius remek alkotása, s a görög-római korszakban emelt többi épület." 

30 Vö. Tárgymutató Ligeti Antal há t rahagyot t művei kiállításához. Bp. 1890. Az 
Országos Magyar Képzőművészeti Társulat albuma 1891-re. Bp. 1891. K á d á r Gábor 
színes fametszetét reprodukcióból (116. kép) ismerjük. A nagyobb méretű műlap több 
példányban készült ós a társulat tagjaihoz került . A reprodukció alapján úgy véljük, 
hogy az eredeti mű akvarell technikával készülhetett , egy nagyszabású ola j fes tmény 
vázlatául. Jelenleg lappang. 
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Ligeti Antal tartózkodóan romantikus józanságával nem foglalkozott sem festé-
szetében, sem írásaiban a régészet, vagy ókortudomány titokzatos kérdéseinek 
megválaszolásával, melyeket Csontváry, néhány évtizeddel később, már ősi 
eredetmítosszal magyarázott. A korábbi képi világok hagyományai így szer-
vesen épülhettek be tökéletesség teremtését szomjúhozó szándékai hátterébe.31 

* 

Ikonográfiái kutatásokkal a kvalitás kategóriáját nehezen lehet megközelí-
teni. Jó példa erre az egész életében antik romok rajzolásával és festésével fog-
lalkozó Reissmann Károly Miksa32 festészete, aki a natura pontos jellemzését, 
az épületmaradványok és a tá j kapcsolatát és a történeti érdeklődést tápláló 
heroikus emelkedettséget egyaránt céljául tűzte ki. (117. kép) Művei mégis 
a manir szintjén maradtak, hasonlóan sokszáz európai kortársáéhoz, akik 
üzleti, politikai, tanulmányi, vagy egyéb céloktól vezettetve eljutottak az 
ókori kultúrák romjai közelébe. 

31 Bár semmi adatunk nincs rá , elképzelhetőnek ta r t juk , hogy Csontváry lát ta Ligeti 
Antal 1890-es emlékkiállítását. Feltűnő, hogy képei témáinak nagyrésze rokon a katalógus 
felsorolásából ismert Ligeti képekkel. Hiba volna azonban a problémát csupán kettőjük 
viszonyával magyarázni. A X I X . század külföldi és magyar írott, rajzol t és festett emlékek, 
amelyek az antikvitásra, a Közelkeletre, vagy konkrétabban csupán Baalbekre utaltak, a 
több példányú metszetek (mint amilyen akár a közölt Mariihat fes tmény utan készült 
metszet (115. kép) vagy a Kádár Gábor által készített társulati műlap (116. kép) infor-
mációk tömegét nyúj to t ták , amelyek közül valamelyik feltétlenül el jutott Csontváry-
hoz már utazásai előtt , pályája kezdetén. 

32 Reismann Károly Miksa (1856—1917) emlékkiállítása. Veszprém Bakonyi Múzeum, 
Katalógust összeállította Bodnár Éva . Veszprém, 1966. 
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KESERŰ KATALIN: 

TÁBLAKÉP ES EPITLSZETI DEKORÁCIÓ 
RIPPL-RÓNAI JÓZSEF MŰVÉSZETÉBEN 

„Csak a „Szép"-ben az ideálisban találhatom föl lelkiismeretem megtisztulá-
sát és megnyugvását" — írja Rippl-Rónai édesanyjának 1895-ben.1 Ugyan-
ezen levelében tesz említést „az országházi Tisza-féle megrendelésiről . Rippl 
az immár tíz éve épülő ú j Országház számára két faliszőnyeget ajánlott fel, 
az egyik az Idealizmus és Realizmus c. szimbolikus dekoratív kettős hímzett 
kép volt. 

A felület kétharmadát elfoglaló felső kép és az alsó jelenet között lényeges, 
•a magyar címben (Anyagiasság-eszményiesség2) is megfogalmazott ellentétet 
nem találunk. A ker t jében békésen ásó öregember, a kacsák mellett tehenét 
fejő asszony a munkát megszépítve látó művész szemében éppolyan harmo-
nikus világ, mint a felső képmező „eszményi" világa, amely fölötte áll a hét-
köznapi teendőknek, gondoknak, és amely szépséget áraszt a harmónia és 
nyugalom fölé. A három női alak mozdulatainak összecsengése, lágy hullámzása 
az összehajló fák íve a la t t nem „aktok kertben"-ábrázolás, hanem megjelenítése 
egy láthatat lan, elvont dolognak: a Szépségnek, az Eszménynek. 

„Csak egy dolog van, a szépség, és annak csak egy tökéletes kifejezése 
— a költészet" — mondot ta Mallarmé.3 És amint Mallarmé megkülönböztette 
a nyelv két funkcióját, úgy Rippl-Rónai e képén a festői nyelv két funkcióját 
különíti el: az ábrázolót (alsó rész) és a megjelenítőt, „a szent költőit, amelyben 
a szó nem annyira jelent, mint inkább csak sugárzik".4 Rippl-Rónai és a szim-
bolista Mallarmé mondanivalójának egyezése nem véletlen. Mallarmé annak 
a folyóiratnak volt a „favorizált" írója, amely Rippl munkái t is közölte, kriti-
kát jelentetett meg róla, és alapítója, Thadée Natanson könyvében külön 
fejezetet í r t művészetéről.5 A Revue Blanche artistes intelligents néven nevezte 
a festőcsoportot, amellyel Ripplnek közeli kapcsolata volt, äZäZ ä Bonnard — 
Denis—Vallotton—X. Roussel—Vuillard-társaságot. Rippl Emlékezéseiben a 
velük való szellemi közösségének legkonkrétabb jelét a szimbolista irodalom 
megértésében és élvezésében látja.6 0 maga nem győzte eleget olvasni Mallarmé 
Les Pages c. könyvét, melyhez magának „illusztrációkat" is készített.7 

1 Genthon István: Rippl Rónai kiadatlan levelei. Képzőművészeti Almanach 1. Z969. 
143. o. Tisza valószínűleg Tisza Lajos gróffal azonos, aki az Országház építési végrehajtó-
bizottságának elnöke volt 1898-ban bekövetkezett haláláig. 

2 Egy, a tapisszériához készített tollrajz címe . 
3 Idézet Komlós Aladár: A szimbolizmus e. könyvéből, Bp. 1965. 33. o. 
4 Uo. 
5 T. Natanson: Peints a leur tour, Paris 1948. 
6 Rippl—Rónai József Emlékezései Bp. 1957. 81. o. 
7 Uo. 116. o. 
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Barátjáról, Knowles-ról úgy emlékezik meg, mint aki „abban az időben sym-
bolikus dolgokat rajzolt."8 Önmagát nem tartotta sosem szimbolistának, de 
párizsi évei jellemzésére azt írta: „Ez az az idő, amelyben teljesen átadtam 
magamat a legszebb gondolatoknak, a legideálisabban felfogott művészetnek."9 

A preraffaeliták nyomában a szimbolisták idealizmusa a művészet-vallás 
egyenlőségéből táplálkozott. A szépséget mint „egy isteni lélek kivirulását" 
tekintették.10 Beato Angelico festészetében, amely M. Denis egyik példaképe 
volt,11 mindez elválaszthatatlanul forrott össze. Denis nemcsak vallásos képei-
ben, de a 90-es évek majd minden munkájában a hajlékony vonalak tartalmá-
nak kialakítására, meleg színharmóniák, hangulatok teremtésére törekedett. 
Denis hatásának tulajdoníthatjuk, hogy Rippl is alig várta látni Beato Angeli-
cot,12 és hogy művészetére a 90-es évek közepén a dekoratív vonalritmus, 
a síkban való mellérendelt szerkesztés és a kontúrozás a jellemző. Genthon 
István vetette össze Denis 1893-as Les Muses c. festményét Rippl Les Vierges c, 
1895-ös litográfiáival.13 Rippl e körbe tartozó pasztelljei, mint a Mályvák 
között (1895), a Lánykák a mezőn és a Hímzésterv olvasó nővel virágok között 
(1897) szoros kapcsolatban állnak Denis La Marche des Fia^ai l les (1893), Les 
Saintes Femmes (1894?) c. festményeivel. A téma és forma azonosságát kiegé-
szíti a mindkettőjüknél alkalmazott egymáshoz közelálló színek, valamint 
a fény és árnyék elhagyása. P. Denise Rippl ezen műveit ta r t ja a Nabik művé-
szetéhez leginkább közelállóknak, s előzményüket az 1892- 93-as rajzos meg-
oldású csendéleteiben látja. Az új témakör további alakulását a szőnyegtervek-
ben és stilizált dekorációkban fedi fel.14 A virágok, nők virágok között téma-
körbe illeszkedik az Idealizmus és Realizmus felső képe is. 

Míg az említett, Denis hatását mutató művek szépségkeresése, vonal-
esztétikuma a szecesszió forma és szépség azonosságát hirdető elvében fogant, 
a faliszőnyeg szimbolikus megfogalmazásává érett azon gondolatoknak, melyek-
nek előbbi művei illusztrációi voltak. A szőnyegterv már 1893-ban készen áll-
hatott, és 1894-ben a már kész szőnyeget állította ki Rippl-Rónai a Mars-mezei 
Szalonban nagy sikerrel. A kép formailag kettősséget mutat: az alakok egy 
körvonalba zárt nagy foltját és a növényzet részletezőbb előadásmódját. Ez 
a kettősség érezhető későbbi, 1897-es Piros ruhás nő c. faliszőnyegén is. 

Tudjuk, hogy Puvis de Chavannes mindvégig példaképe volt Rippl-Rónai-
nak, aki járt is nála a 90-es évek elején.15 Nagyméretű szimbolikus kompozíciói, 
mint az 1890-es Inter Artes et Naturam ismeretét feltételezhetjük, mert ha 
Chavannes alakjainak modellált kidolgozásától, levegős tereitől eltekintünk, 
észrevesszük a kompozíciós hasonlóságot: Puvis-nél a képmezőt fák tagolják 
kisebb részekre, és ezeken belül helyezkednek el a csoportok. A fák ágai 
összehajló íveket alkotnak. Rippl-nél csak egy ilyen részt találunk, melyet két 
fa és ágaik kereteinek. Az előtér ritkás növényzete ugyancsak jellemző Puvis 
képére, és a fák lombozatának részletező rajza is hasonló. Az alakok kontúro-

8 Rippl-Rónai levele Lázár Bélának 1907. aug. 31. Id. Ivánfyné: R R J iparművészeti 
elvei. MÉ 1964. 273. o. 

9 Id. Rózsa Miklós: R R J . Magyar Művészet 1938. 14. o. 
10 Komlós: i. m. 42. o. 
11 Suzaune Barazzetti: Maurice Denis. Paris, 1945. 
12 RR J levele 1904. okt. 4-én, id. Ivánfyné: i. m. 274. o. 
"Gen thon I . : R R J . Bp. 1958. 15. o. 
14 Pewny Denise: R R J . Bp. 1940. 46. o. 
15 Emlékezései 68—70. o. 
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zott rajza a Gauguin által használt cloisonnisme alkalmazása, de ez nem a 
Denis-féle hajlékony, szecessziós körvonalazás. Formailag tehát a kép nem 
kapcsolódik szorosan az említett Rippl-művek szecessziós világához, tartal-
mában viszont annál inkább a századvég filozófiájához, irodalmához. 

Bergson a művészet céljának azon állapot elérését tar tot ta , „ahol azt az 
ideát realizáljuk, amit a művész szuggerált, ahol a kifejezett érzéssel szimpati-
zálunk." Rippl az ideát szimbólumba foglalta. A magyar kritika allegorikus 
megfogalmazásnak tartotta,1 6 de tudnunk kell, hogy az allegória mindössze 
„az absztrakt fogalmak átfordítása képi nyelvre, mely maga sem más, mint 
az érzékek tárgyaitól való elvonatkoztatás", a szimbólumot viszont „jellemzi 
az individuálisban levő speciális (species), vagy a speciálisban levő általános 
(genus) áttetszősége s mindenek fölött az örökkévaló áttetszősége az időlegesen 
á t és az időlegesben."17 A három női alak ábrázolása a művészet történetében 
mint Három grácia a szépség világának jelképe. Nem gondolom, hogy Rippl 
e képek sorát kívánta volna egy újabbal gazdagítani. Allegorikus attribútu-
maiktól megszabadítva, konkrét jelentésüket elvesztve általános tartalom 
hordozóivá váltak, azaz szimbólummá, mely beleilleszkedik a századvég 
festészetének szimbolikus rendszerébe. Egyfelől M. Denis Soir trinitaire-jéhez 
(1892) vagy a Le Printemps (1892) metaforájához hasonlítható, másfelől 
Gauguin naivabb megfogalmazású első tahiti-képeinek szépségeszményéhez. 
Az alakok mozdulatai, a hármas csoportosítás szimmetriája Puvis klasszikus 
szépségű világba vezető művészetével rokon: a feje fölé leplet emelő nő moz-
dulata Puvis L 'Été c. falfestményének ülő alakjáéval azonos, amint allegorikus 
kompozícióinak a témát három női alakkal való megjelenítése is (L'Été, 
L'Automne).18 A szimbolikus rendszer Rippl oeuvre-jén belül is felismerhető. 
Szecessziós munkáinak látszólag céltalan szépségkeresése itt nyer megfogal-
mazást, s majd újra feltűnik a 10-es évek falfestmény-tervein, üvegablakain. 

A kifejezetten szimbolikus tartalom ritka jelentkezése Rippl munkásságában 
és a velük kapcsolatos különleges körülmények összefüggenek. Az Idealizmus 
és Realizmus faliszőnyegnek készült, akárcsak a Krisztus születése és halála. 
Építészeti dekorációként. Azaz a hosszadalmas kézi munka árán készült mű, 
ellentétben az „egyszerre festet t" képekkel, szemléletes mondanivalót kívánt 
hordozni. Ezért vélte Rippl alkalmasnak arra, hogy az Országházát díszítse. 
„Hit tünk abban, hogy nem mindennapi lesz, talán még meg is veszi a kormány. 
Dehogy vette." írja Emlékezéseiben.19 Az Iparművészeti Múzeum 1897-ben 
megvásárolta, s „a szőnyegért és a benne rejlő eszméért összesen kerek számban 
500 forintot" volt bátor javasolni Radisics Jenő.20 A „benne rejlő eszme" 
nemcsak a szimbolikus tartalom, hanem a cél is. A faliszőnyeg az Országház 
közönsége szemlélődésének tárgya lett volna. Arra nézve nincs adatunk, hogy 
Ripplnél a mű született-e előbb vagy a gondolat, hogy az Országháznak ajánlja. 
Mindenesetre az az eszme vezérelhette, amit Fülep Lajos az építészet etikumá-

16 Mihalik J . : Az Ipm. Múzeum Tavaszi Nemzetközi Kiállítása. M. Ipm. 1897/98. 
287 — 88. o. 

17 Wellek-Warren: Az irodalom elmélete. Bp. 1972. 281. o. id. Coleridge-től. 
18 André Michel: Puvis de Chavannes. Paris, é.n. Az első az Hotel de ville de Paris-

ban , a másik a Musée de Lyonban látható. 
">90. o. 
20 Radisics levele Wlassits Gyula miniszterhez 1897. márc. 3. Id. Ivánfyné: i. m. MÉ 

1963. 175. o. 
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nak nevez,21 és amely az Országház építészeti programjában alapvető volt : 
az épületben egy ideának kell megvalósulnia, amelynek ereje a többi művészetre 
is kihat. 

Ez a felfogás képezi Schinkel művészetelméletének lényegét, aki az „arc-
nélküli kópiagyártás", a historizmus ellen felemelve szavát kifejtette, hogy 
„az ideál utáni törekvés minden időben az újonnan fellépő követelmények által 
modifikált", „új felfedezések szükségesek, hogy a cél megvalósuljon és valódi 
történeti mű jöjjön létre, nem egy már meglevő történelmi mű ismétlése."22 

Az Országház építőjének, Steindl Imrének mestere Schmidt Frigyes volt, aki 
a kölni dóm restaurálási munkáinál Schinkel mellett dolgozott.23 Az Architektur 
als Monument Schinkel-i elmélete, a művészetnek mint történelmi forrásnak 
(mely jelentést tartalmaz kora gondolkozásáról, érzelmi világáról) értelmezése 
végigkövethető. Már az Akadémia építésénél megfogalmazta Eötvös József 
(Politikai Hetilap, 1865. dec. 11.): „Legyen az Akadémia palotája egyöntetű, 
teljes emléke jelenünknek", majd Keleti Gusztáv: „Látszatánál ugyanis sokkal 
magasabb rendű eme közmívelődési vívmányunk jelentősége." „Erőteljes, 
biztató jeléül magasabb hivatásunknak, szellemi képességünknek."24 Ugyanaz 
a Keleti mondotta ezt, aki Rippl faliszőnyeg-vázlatát 1893-ban kikacagta.25 

Az Országház még ennél is magasztosabb cél megvalósítása: „az állameszme 
compact kifejezése", amint Onódy Géza képviselő 1884. márc. 13-án, felszólalá-
sában kifejtette.26 Az épületnek valóban ünnepélyes, monumentális hatást 
kellett elérnie nemcsak az eszme kifejezőjeként, hanem mint emlékmű, „ezer-
éves múltunk emlékére emelt" alkotás.27 Az emlékmű a XVIII—XIX. század 
fordulóján vált az építészet fő feladatává. 

Schinkel az emlékművet múzeummá is változtatta, miről a Krimbe tervezett 
Orianda tervei vallanak. Ez a csarnok nemcsak nagy nemzeti ünnepek meg-
tartására volt hivatott, hanem mint múzeum is szerepelt elképzelésében.28 

Ipolyi Arnold a Főrendiházban 1884. máj. 15-én elhangzott beszédében az 
Országháznak nemcsak mint „a nemzet e hazában való ezeréves létének méltó 
emlékének" szükségességét fejtette ki,29 hanem igényelte, hogy a múlt és jelen 
közti kapcsolatot, a kontinuitást is képviselje: „Az új országháza, ha e terv 
szerint épülne meg, valóban a nemzetnek méltó háza, Akropolisa és Palladiuma 
lehetne a magasabb és emelkedettebb nemzeti élet, annak népképviselői, fő-
rendei által megnépesítve, a nemzet által pedig látogatva, mint az egyházak és 
múzeumok és nem csupán a dicsőség üres, kérkedő és holt mauzóleuma."30 

A XIX. sz.-han a világ nagy városaiban sorra épültek ilyen országházak, 
mint a középkori angol gótika szellemét idéző angol Parlament, a klasszicista 
washingtoni Capitolium és bécsi Parlament, a reneszánsz stílust követő berlini 
Reichstagshaus és Abgeordnetenhaus, majd az ottawai Parliamentbuilding 

21 Fülep Lajos: Magyar művészet, Bp. 1971. 48. o. 
22 Hermann Bauer: Architektur als Kunst . A Kunstgeschichte und Kunst theor ie 

im 19. Jahrhunder t c. kötetben. Berlin, 1963. 133 — 134. o. 
23 Budapest Enciklopédia. Bp. 1970. 231. o. 
24 Az Akadémia nagytermének falképeiről és művészeti díszítéséről (Előadás a m. t ud . 

Akadémia 1888. május 6-diki közülésén) Keleti Gusztávtól. Bp. 1888. 2. o. 
25 Emlékezései 92. o. Helyesbítés Ivánfyné: i. m. MÉ 1964. 278. o. 
26 Id. Egry—Wellisch: Az Országház. Bp. 1956. U . o. 
27 Csányi—Birchbauer: Az ú j országház. Bp. 1902. bev. 
28 H . Bauer: i. m. 136 — 137. o. 
29 Id. Zámborszky Ilona: A magyar Országház. Bp. 1937. 26. o. 
30 Uo. 27. o. Az említett terv Steindl Imréé. 
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Steindl Imre már a berlini parlament épületére is neogótikus tervvel pályázott. 
Felvetődik a kérdés: ha Steindl Schinkel nyomán a történeti stílusok utánzását 
elvetette, miért nyúlt vissza mégis a gótikához. Az Országház eklekticizmusa 
sajátos ötvözete az eszmét hordozó gótikus stílusnak és a nemzeti kialakítására 
törekvő építészeti ornamentikának. Stílusával kapcsolatban sokan fejtették ki 
pro és kontra a közönségre hatásos retorikával véleményüket.31 Steindl a nem-
levő nemzeti építészeti stílusból gyökeresen újat kialakítani nem tudva a góti-
kához fordult. Akadémiai székfoglalójában indokolta választását: „a közép-
kornak e remek stílusa, mely lelkesedést keltő tökéletes szépségeivel, magasba 
törekvő határozott formáival az anyagi világnak a szellemi világgal való össze-
köttetését legszebben jeleníti."32 Mi sem áll közelebb Rippl-Rónai országházba 
szánt faliszőnyegének alapgondolatához (Idealizmus és Realizmus), mint az 
idézett mondat tartalma. 

Rippl ugyanazt ábrázolta faliszőnyegén, amit az Országháza építője épület-
ben. Ha nem is tudott ezen vitákról és szándékokról közelebbit, hiszen külföl-
dön tartózkodott, a leendő Országház épületében megérezte az étoszt, melynek 
saját művészi eszközeivel adott kifejezést. Az ő művéhez fogható szimbolikus 
alkotás nem került az Országházba. Az allegorikus freskók és szobrok, törté-
nelmi kompozíciók bravúros vagy silány technikája, néha hamisan csengő 
pátosza a millenniumi idők konjunktúrájának termékei, a korszak reprezen-
tációs szükségleteit és pompaszeretetét kielégítették ugyan, de az épület maga-
sabb hivatását nem tudják szolgálni.33 Kivétel Körösfői két műve, melyek 
őszinte és mélyen átérzett korhűsége viszont heves ellenkezést váltott ki.34 

Körösfői szimbolizmusa történelmi, mégis rokon Rippl-Rónaiéval, aki a mű-
vészet felemelő, boldogító, nemesítő hatását éreztette művén. Ismét fel kell 
idéznünk Puvis de Chavannes-t, aPanthéon freskóit, vallás és művészet, vallás 
és szépség egységét, mely a két magyar művész munkájában is eggyé ötvöző-
dik.35 Rippl nemcsak egy képben, hanem összekapcsolva és ellentétbe állítva 
a „realizmussal." 

A kettős kép szimbolikus tartalom kifejezésére korábbi előzményekre nyúlik 
vissza.36 A preraffaeliták elevenítették fel a hagyományt, mely a szimbólum és 
a valóság ellentétének értelmezésére alkalmasnak látszott. Dante Gabriel 
Rossetti The Blessed Demosei c. művén az alsó képen fekvő ifjú fájdalmas 
csodálattal tekint a felső képen angyalokkal övezett, fiatal Máriát megtestesítő 
nőre, az eszményképre. Pritz Erler Titelblatt zu Max Schillings „Ingwelde" 
c. szecessziós litográfiája ugyancsak kettős, összefoglaló szimbolikus meg-
jelenítése az illusztrált mű tartalmának. Erler 1892 — 94 között a párizsi 
Académie Julianra járt, érintkezett a nabikkal és csodálta Puvis de Chavannes 

31 I f j . Mara Lőrinc: Az állandó országház terve. Bp. 1884. „Magyar országház gót 
stílben !" — mondja . A német szellem megtestesítését lá t ja benne. A tervben csak histori-
zálást lát, ezért elítéli, és azért is, mert a gótika korlátozza a szobrászatot és festészetet. 
Ezér t a reneszánsz stílust talál ja alkalmasnak országházunk számára. 

32 Id. Zámborszky: i. m. 31. o. 
33 Az építési tervpályázatok címei is jellemzően nagyot mondani akarók: Magyarország 

nem volt, hanem lesz; Moriamus pro rege nostro stb. 
34 Id. Bar ta Miklós ellenzéki szónok 1902. márc. 12-én elhangzott beszédéből Zám-

borszky: i. m. 47. o. 
35 Puvis de Chavannes szimbolizmusáról Philippe Jullian: „ J e parle sur Puvis" . 

Connaissance des Arts 1972. dec. 108 — 117. o. 
36 Lothar Hönnighausen: Präraphaeli ten und Fin de Siecle (München, 1971) c. köny-

vében példát m u t a t be erre: Abb. 11. 
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művészetét.37 A Juliánt látogatta a 90-es évek elején Ferenczy Károly is, ,,és 
Puvis de Chavannes földiektől menekülő elysiumi világának"38 bűvkörébe 
került. E hatás tér vissza Archeológia c., falképnek szánt kettős képén (1896). 
„Temperával festette, mert freskószerű hatásokat akart elérni" — írja róla 
Genthon István 1963-ban megjelent monográfiájában. A föld mélyén fekvő, 
felfedeztetésére váró szobor márvány női akt felsőtestének látszik.39 Az archeo-
lógia tehát mint az elmúlt szépségek felfedő tudománya élt Ferenczy e szépsé-
gek iránti nosztalgiájában. Rippl-Rónai, aki néhány évvel megelőzve Ferenczyt 
tanult a Julianban, faliszőnyegének alsó képén a valóságot — társaihoz hason-
lóan — is áthatotta szimbolizmussal. Akárcsak minden enteriőrjét. 

Az egyszerű dolgok iránti érdeklődés is a századvégen teljesedett ki. Maeter-
linck Intérieur c. drámája a mindennapi élet jelentéktelen epizódjaiban fedezi 
fel a végtelenséget, a szimbolista költők a „mikroszkopikus rezzenéseket"40 

szeretik, mert ezek még megfejtésre várnak; az intimet, bensőségest, a csend 
boldogságát, akárcsak Bonnard, Vuillard vagy Denis festészete. „A szimboliz-
mus pontosan az a magatartás - írja Tancred de Visan — amely lélekkel i ta t 
át minden észrevett tá ja t , a tudat ritmusa szerint kelti életre a környező dol-
gokat. A külső világ így kölcsönveszi lényünk fényét, s a természet lelkünk 
árnyalatával színeződik."41 Ez a szubjektivizmus jellemző Rippl-Rónai egész 
festészetére, és ez az, amit már a kortárs magyar kritika is észrevett és hang-
súlyozott. 

Rippl életművének igen nagy része foglalkozik az enteriőrrel, s tulajdon-
képpen az Idealizmus és Realizmus alsó képe sem más: egy parasztudvar-
enteriőr. Csendes, nyugodt, harmonikus légkör, mely metaforája a hétköznapi 
valóságnak. Rippl munkásságában folytonos felbukkanása arra utal, hogy 
kortársaihoz hasonlóan e témakörben kimeríthetetlen anyagot talált. A művé-
szethez legalább annyira méltó anyagot, mint amilyen az ideák világa. Szim-
bólummá azonban csak ezegyszer vált, Rippl-Rónai művészi hitvallásának és 
a különös szándéknak egybeesésekor. 

37 Hans H . Hofstät ter : Geschichte der europäischen Jugendstilmalerei. Köln. 1963. 
190. o. 

38Petrovics Elek: Ferenczy Károly. Bp. 1943. X I I I . o. 
39 Vázlat az Archeológiához. A kész képen ruhás amazon. 
40 Komlós A.: i. m. 62. o. 
41 Uo. 56. o. 
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BARLA-SZABÓ LÁSZLÓ: 

LECHNER ÖDÖN POZSONYI „KEK"-TEMPLOMA 

1909 tavaszán Durvav Antal pozsonyi építőmester irányításával megásták 
a pozsonyi katolikus főgimnázium Erzsébet királyné emléktemplomának alap-
jait. Ezzel elkezdődött Lechner Ödön utolsó megvalósult művének építkezése. 
Az alapkövet 1909. augusztus 23-án helyezték el, okmányán a következő 
szöveggel: 

„Árpádházi Szent Erzsébetről elnevezett temjílom voltam, melyet Pozsony 
szabad királyi város közönségének áldozatkészségével a magyar királyi vallás 
és közoktatásügyi minisztérium emeltetett az újonnan épült kir. katholikus 
főgimnázium szomszédságában." 

Az akkori vallás és közoktatásügyi miniszter, Apponyi Albert lemondott 

119. Tetörészlet 118. A „ K é k " templom— főbejárati 
homlokzat 



120. Oltár és részlet a szentélyből 

tehát korábbi elképzeléséről, nevezetesen arról, hogy a templomot mint az 
előbb említett gimnázium kápolnáját a gimnázium épületében állítsák fel, és 
elfogadva a Pozsony szabad királyi város közönsége által felajánlott ingyen-
telket, a templomot különállóan, nemcsak a főgimnázium, hanem a pozsonyi 
lakosság számára is felépíttette.1 

1 A templomot Lechner Ödön királyi tanácsos budapesti műépítész tervezte s az épí-
tést Flórián János pozsonyi állami építészeti főmérnök felügyelete mellett, D u r v a y 
Antal pozsonyi építőmester végezte. (Vö. írod. Szyllaba.) 
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A tervezés majd az építkezés munkálatai lassan haladtak, ahogyan azt Pallós 
Artúr, Lechner tervező társa elbeszélte, — a vázlatok egyik napról a másikra 
változtak, s a főhercegi udvarnagyi hivatalból érkezett sürgetésekre Lechner 
válasza az volt, hogy amíg nincs végleges terv, addig nem lehet szó alapkő-
letételről.2 Az építkezés közel négy esztendeig tar to t t . 3 1913. október 11-én 
került sor ünnepélyes keretek között a templom felszentelésére. 

— Az előcsarnokban elhelyezett márványtáblán a templomépítés jótevői 
között szerepel I. Ferenc József és X. Pius pápa neve is. 

Lechner Ödön ú j „ékszerszekrénye"4 belül egyszerű egyhajós alaprajzú 
templom.5 Kívül a homlokzat plasztikus mozgalmassága, a lekerekített for-
málás, a szegletek finom hajlítása az, ami azonnal szembetűnő. 

Nemhiába volt Lechner két alapelve „a magyaros modernség és a hagyo-
mány iránt való tisztelet." Sajátos eklektika jellemzi ezt az épületet, egyfajta 
nemzeties eklektika, — hogy ezt a kissé talán erőltetetten hangzó terminust 
alkalmazzuk. A főbejárati rész falának alsó kváderkövezése, a kapuzat kikép-
zése, s fölötte a rozettaszerű áttörés a románkori magyar templomépítészetet 
idézi. A kapukeret erőteljes tömegként emelkedik ki a fal síkjából. A kapu-
nyílás egyszerű félellipszissel zárt négyzet. Az erőteljes domborítású talp-
párkány legömbölyített élű, magyaros mintázatú bimbós fejezetű oszlop-
párokban folytatódik, e támon nyugszik az alul vállpárkánnval és ívpárkánnyal, 
felül sugaras osztásokkal megszakított csipkésen határolt, apró mozaikokkal 
díszített kapuív. — A kapu testes felépítésével, vájatos díszítésével a vályoggal 
vagy habarccsal körültapasztott dunántúli kapukra emlékeztet. — 

Sehol egy sarok, vagy hangsúlyos él, minden végződés, a különböző síkok 
találkozásai gömbölyítettek, kerekítettek. A bejárat előtti három lépcsőfok is 
lepényszerűen terül el, félkör alakban. 

A homlokzat mozgalmasságát a plasztikus, gömbölyített formákon kívül 
a díszítés fokozza. A kváderkövek közötti rések is egy-egy fénylő gránit-
lapocskával díszítettek. Az apró kőberakások, mozaikdíszek a homlokzat egész 
felületén megtalálhatók. A főbejárat feletti nagy mozaikkép — amely tulajdon-
képpen a Lechner által eredetileg gondolt rozetta helyét foglalja el — Yaszarv 
János terve alapján készült. A bejárati homlokzatot a fal síkjából plasztikusan 
kielmelkedő, cseppkőszerüen formált kereszt, valamint a tető alatt végigfutó 
hulámos vonalú ornamentika díszíti, mozgatja. 

A cseppként lefelé formálódó keresztek — i t t már az Árpád-házi kettős 
kereszt — a templom hajójához mintegy hozzáillesztett henger alakú tornyon 

2 Lechner távirata: „Die Kunst lässt sich nicht sputen !" Pallós Artur min t tervező 
volt Lechner műtermének alkalmazott ja. Kismarty Lechner Jenő szerint Vágó József 
munká ja is észrevehető a terveken, bár névleg nem szerepel az építkezéssel kapcsolatban, 
(írod. Kismarty). 

3 A templomnál a következő cégek dolgoztak a már emlí tet t Durvay Anta l építőmes-
ter cégén kívül: Beszédes és Zsillé (Budapest, festés); Bar to l fy J . utóda Polacsek János 
(Budapest, asztalosmunka); Giovanni és Neuwelt (Budapest , műmárvány munka); 
Bauer Aurél és Gyulai Bernát (fővárosi kőfaragók); Wienerberger (Dévényújfalva — 
cserép); özv. Krchnyák Gusztávné (Pozsony, bádogosmunka); Marton Lajos és Fia 
(Pozsony, lakatosmunka); Schwab testvérek (Köpcsény, tetőfedés); Schönfeld —Balla 
(Budapest, azbeszt padló). 

4 Komor Marcell a templom felszenteléséről írott cikkéből, Vállakozók Lapja , Bp 
1913. október 15. 5 — 6. o. 

5 Méretek: Hossza 30,94 m, Szélessége: 10,90 m. Falak magassága 12 m a szentélyben, 
az előcsarnokban és a ha jóban 12,60 m. 
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121. A szószék 
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122. Szélső p a d t á m l a 
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is megtalálhatók. A torony sötétszürke falfelületén is folytatódnak a mozaik-
díszek, csillogó kőberakások. A dinamikus homlokzatú torony két „emeletre" 
tagolódik — a kváderköves földszintre, a románkori reminiszcenciákat ébresztő 
lekerekített végződésű szűk ablaknyílásokkal ellátott „első emeletre", majd 
az ikerablakos oszlopcsarnokkal áttört, a harangot közvetlenül magába 
foglaló „második emeletre", ez utóbbit az alumíniumból készült toronysisak 
és Árpád-házi kettős kereszt koronázza. 

A templom sarok-telken épült, ennek megfelelően tervezte meg Lechner 
nagyszerű érzékkel az épületet. A sarokra, annak élét is mintegy legömbölyítve, 
került a henger alakú torony, továbbá saroképületről lévén szó, kihasználta 
a kettős utcai homlokzat kialakítására kínálkozó lehetőséget. 

Az oldalhomlokzat azonban a barokk építészet vonalvezetését, homlokzat-
ritmusát ju t ta t ja eszünkbe. I t t már nemcsak a díszítés, az ornamentika mozgat , 
hanem az oldalkapu előcsarnokának kiképzése folytán a falfelület maga is meg-
mozdul, hullámzik. E homlokzat nagyméretű ablakfelületei is ezt a barokkos 
hatást erősítik. 

A sima, dísztelen felület, szögletet, sarkot szinte teljesen nélkülöző külső 
falfelületek mozgalmassága az épület tetőzetén is folytatódik. A tetőt zomán-
cozott, külön erre a célra égetett kék színű cserepek borítják. A tetőbordák kék 
majolika népies kakas-motívuma, a csatorna bordázott díszítésű bádog vályú-
jának kihajló virágként, bimbóként, levélként formálódó tartóvasai, valamint 
e vályúk edényként kiszélesedő lefolyó csatlakozásainak népies — madár és 
virág — motívumos bádogja külön figyelmet érdemelnek az épület leírásában. 

A szemmagasságon jóval felüli tetőrésznek ez az igényes megmunkálása 
már-már megszokottként hat Lechner, és egyáltalán a századforduló, európai 
építészetében. — Elég, ha mint legnagyszerűbb példára, a katalán Gaudi, 
helyüket önálló plasztikai művekként is megálló kéményeire, tetődíszeire 
gondolunk.6 — Lechnernél tárgyalt épületünkhöz hasonló formában először 
Lechner Károly 1900-ban Kolozsvárt épített lakóházának tetőzetén, — 
nagyobb méretekben és igényesebb formában a Postatakarék épületén jelent-
kezik leginkább e változatos, plasztikus tetőalakítás. 

Kék templom ez, a sötétszürke homlokzatok szürkéskék mozaik és ultra-
marin kék majolikadíszítményei, a kék tetőcserép — a kék szín gyakori elő-
fordulása, uralkodó szerepe teszi azzá. 

A két oszlopon, valamint két féloszlopon nyugvó orgonakarzat alatt, az elő-
csarnokon keresztül juthatunk be a világos, könnyen áttekinthető szimmetrikus 
alaprajzú egyhajós belső térbe. A főbejárati kapu szárnyainak tömör fafelületét 
fekete alumíniumból készült stilizált növényi indamotívumos veretek díszítik. 
Az ajtószárnyak fölött a kapu elliptikus ívében hajló szalagkeretekbe foglalt 
üvegen keresztül kap fényt az előcsarnok. 

A karzat barokkosan domborodó mellvédjén a külső homlokzatról már 
ismert plasztikus, ívelt füzérdíszítés látható a füzérből lecsüngő keresztekkel. 

A templom boltozata vasbetonból épült dongaboltozat, melynek terhelése 
a vastag oldalfalakon nyugszik. Az oldalfalak pilasztereinek gvámkőmintázata 
az előcsarnok oszlopfejezeteihez, s a szentély kandelábertartó fülkéinek díszei-
hez hasonlóan pikkelyes. 

A külsőn tapasztalt mozgalmasság, a falfelületek, a díszítések változatos 
hullámzása a belsőből sem hiányzik. 

6 Különösen a Casa Mila (1905 — 10) és a Casa Batl lo (1905 — 7) Barcelonában. 
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A századforduló lágyan kanyargó, hajló, leomló vonalvezetésének az építő-
anyag alakítási lehetőségeinek a stílus jegyében való optimális felhasználására 
a hajó jobb első sarkában hengerdeden mélyített szószék kínálkozik kitűnő 
például. Kővel borított domborodó, dísztelen korlátja fölé mennyezetül sima 
felületű, mértéktartóan plasztikus vasbeton kupolát kapott , alsó részén a szó-
szék légterébe lógó gyurmaszerűen formált lecsüngő „gvámkősor" díszítéssel.7 

A szószék átlós megfelelőjét, a bal hátsó sarok kis oltárát ugyanilyen módon 
alakította ki az építész. 

A henger formájú, rézlemezzel borított belső felületű, fényt , árnyékot sejtel-
mesen visszaverő fali mélyedések a szentélyben is találhatók, egy-egy hatalmas 
bronz karos álló gyertyatartót befogadva. E falba süllyesztett kandeláberek 
alatt gyökérszerűen kunkorodó karú hatalmas kék fa-gyertvatartók állnak 
az oltár két oldalán. A gyertyatartók sora az oldalfalakon folytatódik. Négy-
négy, keretbe foglalt hármas gyertyatartó helyezkedik el mindkét oldalon. 
A fordított tulipán alakú, poncolt rézlemezzel borított mélyedésben elhelyezett 
„agnus dei" bronzszobrocskát és az oltárszekrényt foglalja magába a rózsa-
mintás mozaikkal díszített, lépcsőzetesen alakított oltár. A lépcsőfokokon 
egy-egy gyertyatartóval, amelyeknek szára erőteljes talpból emelkedik, majd 
szarvval ékesített hármas ívbe megy át, középen aranyozott kereszttel és a 
felső ívből kiemelkedve szirom alakú csészében végződik. 

Lechner terve szerint készült az öröklámpa is,8 amely a szentély diadal-
ívéről csüng le, láncait liliomos aranyozott korona ékesíti. A lámpa ezüstből 
és vörös üvegből készült. A vörös részek díszítésére az Árpád-házi családi címer 
alkotó részeit: a kettős keresztet, a négy folyót, oroszlánokat és szíveket — 
használta fel a tervező-építész. 

A belső falfelületen kb. kétméteres magasságban sötétszürke alapon apró, 
csillogó fekete keretű fehér mozaik díszítés fut körbe, remek keretet adva a 
világos, zöldeskék színű, fehér szegélyű padsoroknak. A boltozat falfestészeti 
díszítése kvalitásában erősen elmarad, a belsőben-külsőben egyaránt igényesen, 
nagyszerű érzékkel megoldott architektúrától, valamint az iparművészeti, 
berendezési tárgyak magas művészi színvonalától. Sajnos semmivel sem több 
egy üres templomi falfelület szokványos feliratos, medaillonos, mintás kifesté-
sénél. A stilizált virágmotívumos díszítésű keretben levő oltárképet Tury 
Gyula festette.9 

Lechner népies motívumokat használó, de a szecesszió lágy vonalvezetését 
feltétlenül szem előtt tar to t t architektúrájának szép példája a szentélyből 
nyíló sekrestyeajtó. Keretének finom ívben hajlított formája, lágyan dombo-
rodó béllete, s annak indás ornamentikája külön értéke a templom épületének, 
csakúgy mint a sekrestyeajtó halvány zöldeskék szárnyának plasztikusan 
díszített famunkája, szívmotívumos, rozettaszerűen képzett ablakbetétjei, 
kovácsoltvasként ható fekete alumínium kilincse, zárja, alsó madárfejmotívu-
mos veretei. 

A bejárati belső — tulajdonképpen szélfogó a j tók fafelülete szintén 
halvány zöldeskék. Élénk fantáziájú, ívelt vonalú keretbe foglalt üvegezett 

7 A lágyan gömbölyített formák ismét Gaudit ' j u t t a t j ák eszünkben. Elgondolkoztatok 
a két építész közötti párhuzamok. 

8 A pozsonyi eredetű bécsi Eder cég készítette. 
9 Az oltárkép témája : „Szent Erzsébet War tburg vára alatt kenyeret oszt a szegények-

nek". A díszítésekben — a boltozat kifestésében — olyan gyakori rózsamotívum is 
Árpádházi Szent Erzsébet „rózsacsoda" legendájára utal. 
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„timpanonja" alatt ajtószárnyak vertikális áttörései változatos ritmusú kere-
tezését adják a kisebb-nagyobb felületekre osztott üvegezésnek. Középütt, a 
szélfogó ajtó tengelyén tulipános-virágos fekete alumínium veret fu t végig. 

Utoljára, de nem utolsósorban említendők a padok. A padsorok alulról felfelé 
keskenyedő vonalú szélső végtámlái stilizált, népies, természeti formákban 
gazdag megoldásúak. Felső részük makk alakban végződik, alatta kétoldalt 
hasasodó tulipánforma virágmotívumos betétekkel. Karfáik madárfej formá-
júak, lentebb mézeskalácsszerűen áttört támlával. 

* 

- „De nem is tudom, hogy ugyan mit is értenek ezek az urak e szó alatt» 
hogy szecesszió? Az egész világon észlelhető modern, avagy csak a mi speciális 
magyar törekvéseinket? Azt az elemi erővel érvényesülő evolúciót, amely 
jelenleg úgyszólván a szemünk előtt - az egész világművészetet átalakítja? 
Ebből az általános fejlődésből ki akarják kapcsolni a magyar kultúrát ? — tette 
fel e kérdéseket „Magyar formanyelv nem volt, hanem lesz!" c. írásában. 
Lechner Ödön.10 Utolsó megvalósult épületével, a pozsonyi „Kék" templommal 
az utolsónak idézett kérdésre csattanós választ adott. Ebben a művében min-
dent elkövetett azért, hogy az általános fejlődésbe, „a világművészetet át-
alakító evolúcióba" — igenis bekapcsolja a magyar kultúrát. 

— Az 1900-as stílus, a szecesszió mozgalmán belül országonként sajátos 
formák jöttek létre, s miközben internacionális áramlat, egyszersmind min-
denütt szorosan összefügg a nemzeti művészeti és népi — hagyományokkal. 
Az eltérő jegyek mellett közös a művészet minden ágában (az iparművészetben 
is!) érvényes egységes stílus keresése, a stilizált növényi ornamentika, a szín 
és különösen a vonal dekoratív erejének a felhasználása.11 — 

Lechner eredeti módon, egy cseppet sem erőltetetten összhangba tudta hozni 
ebben a művében a magyar népi motívumokat a szecesszió európai áramlatá-
nak formai jellemzőivel, ornamentikájával, vonalvezetésével. „Magyaros 
modernséget" teremtett a század első évtizedeiben, ám közben a másik alap-
elvéről a „hagyomány iránt érzett tisztelet"-ről sem feledkezett meg. Építészi 
nagyságát hűen tükröző pozsonyi templomát méltán nevezték „ékszerszekrény-
nek", hiszen megoldásában, tartalmában és formájában a magyar szecesszió 
építészetének egyik igen jelentős emléke. 

I R O D A L O M 

SZYLLABA EMIL: A pozsonyi királyi katholikus főgimnáziumnak Árpádházi Dicsőséges 
Szent Erzsébetről nevezett Erzsébet királyné emléktemploma. Pozsony, 1914. 

KISMARTY L E C H N E R J E N Ő : L e e h n e r Ö d ö n . B p . 1 9 6 1 . 
Vállalkozók Lapja , Bp. 1913. október 15. 5—6. A templom felszenteléséről szóló cikk. 
VÁMOS F E R E N C : L e e h n e r Ö d ö n I — I I . B p . 1927 . 
VÁMOS FERENC: Leehner Ödön a keramikus. Épí tőanyag, 1967. 8. sz. 301 — 305. 
Bildende Künstler Lechner-száma: Wien—Leipzig, 1911. Heft 12. (Vágó József, Lechner 

Ödön, Gerő Ödön, Laj ta Béla, Málnai Béla Írásai.) 

10 „A magyar Formanyelv nem volt , hanem lesz" Művészet, Bp . 1906. 
11 Vö. Németh Lajos „Képzőművészet a XX. sz. e le jén" Bp. 1959. 7. o. 
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PASSÜTH KRISZTINA: 

AVANTGARDE SZÍNHÁZTERVEK 
1915—1930. 

,,Az ember bevonása a színpadi alakításba ne terheltessék morális tenden-
ciákkal, vagy tudományos individuál-problematikai kérdésekkel. . . Magától 
értetődő, hogy a színpadi alakítás minden egyéb eszköze az emberrel egyenrangú 
szerephez kell, hogy jusson"1 — írja Moholy Nagy László 1927-ben, amikor 
a színpadi forradalom már a zenitre jutott. Moholy Nagy inkább összefoglalta, 
mint előrevetítette a színházi avantgarde sajátos szemléletét. 

A hagyományos, régi színpad felrobbantására, a tökéletesen új, korszerű 
(vagy akkor korszerűnek tűnő) színpad megteremtésére először 1910 körül 
a futurizmus vállalkozott. 1915 után szinte mindegyik képzőművészeti mozga-
lom megteremtette a maga színházi elképzeléseit is. Egy olyan korszakban, 
amikor az érdeklődés központjába a dinamizmus, a mozgás, a sebesség áll 
— akkor a nagyrészt statikus alkotásokra kárhoztatott festők és szobrászok 
szükségképpen a kiutat keresik művészetük számára, s ezt az eleven, pillana-
tonként változó és alakítható színpadban találják meg. 

Az elképzelések eredeti célja az egész színházművészet átformálása, legfőkép-
pen a színpad és a közönség közti éles határvonal megszüntetése: a közönség-
nek passzív szemlélőből résztvevővé kell válnia. A tervek vonatkoznak a 
darabra, a színész játékára, a kosztümre, az aktuális díszletre, a színpad belső 
kiképzésére és végül a színház építésére. Ezek közül most csak az utolsó kettővel 
foglalkozunk. 

Az első világháború idején vált nyilvánvalóvá, hogy a régi színház mint 
keret, mint foglalat nem alkalmas többé az új stílusú előadások befogadására, 
így fokozatosan, először a jelmez, és ehhez kapcsolódva a díszlet, majd a belső 

színpadtér, végül pedig a színházépület átformálásával próbálják az új műfaj t 
megteremteni. Tehát belülről kifelé mennek, a könnyen megvalósítható kosz-
tümrajzoktól és kulisszáktól a sokszor tökéletesen utópisztikus épületekig. 
S ahogy ez a folyamat előrehalad, egyre nagyobb szerepe lesz az architektúrának 
s nemcsak a konkrét épületre vonatkozóan. Az architektúra fokozatosan min-
den egyes részlet számára érvényes rendező elvvé, ideállá válik. 

Egy adott színdarabhoz szükséges díszletek építészeti kialakítása fokozato-
san vezet el az egész színház belső átalakításához, forradalmasításához — még 
ha az egy előadás számára is szól. Különösen fontos ebben az esetben — Maja-
kovszkij Misterio Buffo c. operájának 1921-es bemutatójánál, hogy nemcsak 
elképzelésként, hanem a gyakorlatban is megszületett az avantgarde szín-

1 Moholy Nagy László: A jövő színháza, a teljes színház. Dokumentum, 1927. márc . 7. 
Kocsis Rózsa: A magyar avantgarde színjátszás története. Bp. 1974. 
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játszás. Az operát Meyerhold rendezésében Lavinszkij és Klirakovszkij tervei 
szerint adják elő.2 A prosceniumot s az egységes színpadot megszüntetik. 
Vesnin még a padló különböző szintjeivel tagolta a helyszínt, itt viszont maga 
a színpad különböző magasságú platókból áll, amelyeket lépcsők kötnek össze. 
Egy széles híd íveli át a színpad s az első sor közti teret. S az avantgarde művé-
szek egységes követelménye: a hagyományos függöny is eltűnik. I t t tehát már 
valóban nem a képzőművészet , hanem inkább a színpadi gyakorlat — a speciá-
lis színpadi igényeket érvényesítő belsőépítészet válik uralkodóvá. Az első 
felvonásban a teret egy óriási földgömb tölti ki, amelynek különböző pontjaira 
kötélhágcsók vezetnek. „Tulajdonképpen a földgömb volt maga a színpad, 
melynek mechanizmusa gyorsan történő szcenikus mozgásokat és színváltozá-
sokat tett lehetővé. A gömbépítmény egyes pontjain játszódó jelenetek egy-
idejű vagy gyors egymásutánban következő megvilágításával Mejerhold egész 
cselekvési komplexumot jelenített meg, a főjelenettel egyidejűleg mellék-
jeleneteket vagy egyes ismert közéleti személyiségeket mint mellékalakokat 
villantott fel" - írja az egykori szemtanú, Ék Sándor.3 

A színpadképet tehát jól összehangolt szerkezetek belső mozgása határozza 
meg. A díszleteknek van egy harmadik faj tájuk, amikor ez a szerkezet önálló 
érvényre jut, s a színpadon szinte csak gépelemek és mechanizmusok láthatók; 
ezek határozzák meg az egész előadás atmoszféráját. A gépkultusz többé-
kevésbé párhuzamosan fejlődik az architekturális berendezés igényével, sőt, 
a kettő néha nem is válik egészen szét. A gépkompozíció a futurizmusban 
gyökerezik, de legelőször az orosz színpadon valósult meg. Exter, Popova, 
Jakulov, Stepanova, Vesnvin — mind egészen egyéni műveket hoznak 
létre.4 (123. kép.) De a mechanikus színpad gondolata másutt is megfogant: 
Légér kifejtette a színpadra vonatkozó elméletét, ahol a világításnak is döntő 
szerepet jut tatott , sőt, egy mechanikus filmet is készített.5 

A mechanikus színpad egészen szorosan kapcsolódik a korabeli avantgarde 
gépkultuszhoz. A gép az első világháború idejétől kezdve egyre inkább ideállá 
válik. Talán sehol sem lehet úgy hangsúlyozni, s jelentőségét fokozni mint 
a színpadon. A szerkezet legtöbbször tökéletesen függetlenedik az előadott 
darabtól — önmagáért él — jelenlétével betölti a teret és minden mást, színészt, 
jelmezt, szöveget háttérbe szorít. A konstruktivizmus legkristálvosabban 
Popova: „A nagylelkű felszarvazott" c. darabhoz készült díszleteiben, Meyer-
hold rendezésében érvényesül.6 A hatalmas szerkezetnek különböző mozdítható 
platói vannak, s kisebb forgó korongok teszik változatossá. Bizonyos részletei-
ben szélmalomra is emlékeztet. 

A mechanika — itt architektúra jellegűvé válik, több mint díszlet : színjáték, 

2 Edward Braun: Constructivism in Theatre. Ar t in Revolution. Arts Council, London, 
1971. febr. Kiáll. Ka t . 63 p. 

3 Ék Sándor: Mába érő tegnapok. Bp. 1968. 137. 
4 Camilla Gray: The Russian experiment in Ar t . 1863—1922. 1962. 265 — 269. Id. kat . 

68 — 73. The Machine. Museum of Modern Art, New York, 1968. ka t . 132 — 134. 
5 F . Légér: „Conférence über die Schau-Bühne"-ben írja: . . . die Höhendekoration 

wird durch kinematographische Projektionen belebt — die Dekoration im Hintergrund 
bleibt unbewegt, verschwindet, Auftauchen des schönen, metallenen, leutenden Gegen-
standes, der sich bewegt und verschwindet . . . " Europa Almanach, Potsdam, 1925. 
126. o. Leger: Ballet t Mechanique 1924. film. The Machine id. ka t . 140. 

6 The Machine. Id . kat. 132. A számtalan megvalósult és meg nem valósult terv közül 
kiemelkedik még Picabia: Reláche c. darabhoz készített fémfüggöny-terve 1924-ből, 
amely változó s rendkívül erős f ény t vert volna vissza. Machine, id. kat . 96. 
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123. Ljubov Popova: Színpadterv ,,A fennkölt felszarvazott" bemutatásához 

amely a színpad egész létét meghatározza. Szükségszerű, hogy az ilyen igényes 
és újszerű berendezés ne csak egy előadásra szóljon, hanem a színházépület 
belső terét forradalmasítsa. 

Míg az előadások egy része — mint pl. az előbbi Meyerhold produkció is — 
megvalósult, a nagyobb szabású átalakítás vagy tökéletesen új színházi belső 
megteremtése legtöbbször csak terv maradt. A gépszínházban a konstruk-
tivista szovjet művészek tet ték meg a döntő lépést — a színpadi architektúra 
teljes (belső és külső) átformálására viszont a Bauhausban született a legtöbb 
elképzelés. A Bauhaus gondolatvilágának központjában már kezdettől fogva 
az architektúra állt. Az épület-teremtés igénye akkor ötvöződött a színpadi 
kísérletekkel, amikor Oskar Schlemmer (aki 1921-től irányította a szobrász-
műhelyt) vette át a Bauhaus színház vezetését.7 Schlemmer számára a színház 
több mint a színpad, a díszlet, a jelmez stb. együttese: számára a színház az 
egész élet foglalata, amelyben az ember rátalál igazi lehetőségére, hogy mozgá-
sával betöltse, formálja a teret. Gropiusnak az volt a legnagyobb élménye, 
ahogy Schlemmer a táncosokat és a színészeket mozgó architektúrává tudta 
átformálni.8 

Schlemmer szerint az emberi test mozgása meghatározza az épület szerkeze-
tét. Elképzeléseinek nagy részét kitűnően megvalósította,9 mégis talán ezeknél 

7 Gropius bevezetője: Oskar Schlemmer, Laszlo Moholy Nagy, Farkas Molnár: The 
theat re of the Bauhaus. Middletown, 1961. 1 —10 p. 

8 Id . mű. 9. o. 
9 Schlemmer: Triadische Balet t . Bemutató Stut tgar t , 1922. Schlemmer: Figurales 

Kabinet t . Bemutató: Weimar 1922. Diether Schmidt: Bauhaus. Dresden, 1962. 24. p. 
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124. Vaszilij Lukhardt : Népszínház modellje. 1922. 

is érdekesebb a tökéletesen utópisztikus elképzelés: amikor a modern lakóház; 
válik színpaddá a verandák, erkélyek és a tető mind különböző színpadi platók-
ká lépnek elő.10 Ez az elképzelés öntudatlanul is visszakanyarodik a szovjet 
tömegszínház gondolatához: a színpaddá vált térhez. 

A Bauhausban mintegy tetőződik a korábbi folyamat: a belső tér átalakítá-
sával már nem elégednek meg, helyette az egész színházat, mint épületet 
akarják forradalmi módon újrateremteni. A sokféle elmélet után megszületik 
Gropius: „Totálszínház" terve, amely mintegy kiteljesíti a korábbi elképzelé-
seket — sőt, megvalósítására is sor kerül 1926-ban Piscator részére, Berlinben. 
„Az én totál-színházamban" — írja később Gropius — „megpróbáltam flexi-
bilis szerkezetet teremteni, hogy a rendező a három színpadforma közül bár-
melyiket használhassa egy egyszerű, szellemes mechanizmus segítségével. Egy 
ilyen változtatható színpad-szerkezet költsége megtérül azáltal, hogy kü-
lönböző célokra lehet az épületet felhasználni: dráma, opera, film tánc 
előadására, kórus vagy hangszeres zenei bemutatóra, sportversenyre vagy 
összejövetelekre. Konvencionális daraboknak ugyanolyan jól megfelel, mint 
a jövő rendezőjének legfantasztikusabb kísérleti alkotásai számára.11 Gropius 
színházához képest a többi terv vagy modell inkább fantasztikusnak, mint 
használhatónak tűnik. Moholy Nagy László totál-színház elképzelésének alap-
hibája — amint már említettük - hogy puszta látványossággá, varieté-
előadótérré változtatja a színházat. Mindenesetre fény — szín- mozgás sajátos 
ritmusának elképzelése, valamint a spirális felépítése újszerű és szuggesztív. 

Természetesen hatott rá Tatlin III. Internacionálé emlékművének spirálisa 
is. A — már szovjet színházból ismert — különböző szinten levő platók itt 
egymástól erősen eltávolodnak, egymás fölött helyezkednek el s az emberi 
tudatfejlődés különböző lépcsőfokait próbálják érzékeltetni. 

Molnár Farkas „U-színháza"12 kevésbé dinamikus, nem annyira a korabeli 

10 Schlemmer —Moholy Nagy—Molnár: Id. m ű . 78. o. 
11 Schlemmer—Moholy Nagy—Molnár: ld. mű. 12. p. Moholy Nagy László: Kinet ikus 

konstruktív szisztéma 1922. toll és ecset, 28 7 / 8 x 2 1 1/2 inch, Ins t i tu t für Theaterwissen-
schaft, Köln. Machine, id. kat . 137. p. 

12 Schlemmer, Moholy —Nagy, Molnár: Id. mű : 89. o. 
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szobrászat, mint inkább az építészeti 
problémák inspirálták — de nem ke-
vésbé utópisztikus. Az U alakú néző-
tér közrefogja a színpadot, az ülése-
ket állítani és forgatni lehet. Eüg-
gőhidak és a hidraulikus apparátus is 
szerepet játszik. 

A iegutópisztikusabb - s ugyan-
akkor a legmegkapóbb — Weininger 
Andor úgynevezett szférikus, azaz 
gömbszínház terve,13 amelynek töké-
letes gömbformája még a francia for-
radalmi építészetre, Ledoux14 gömb-
épületére emlékeztet. A teljesség, a 
tökéletes külső és belső harmónia 
képét szeretné felkelteni. A gömb-
színház a maga abszurd tökéletessé-
gével és öncéh'i formaszépségével a 
színházi avantgarde csúcsát és egyben 
holtpontját is jelenti. 

Ebben az időszakban a Bauhauson kívül is számos kísérlet folyik. 1922-ben 
születik meg a német szobrásznak, Wassili Luckhardtnak Népszínház terve15 — 
fantasztikus, szétnyíló legyezőre emlékeztető szerkezet, amelynek diagonális, 
felfelé törő lendülete Gropius „Márciusi elesettek emlékművé"-vel16 rokon. 
(124. kép.) 

A színházi avantgarde 1925 utáni fejlődése nem törik meg — El Liszickij 
Meyerhold számára készít színházi belső teret17 1927 — 30 közt, s ugyancsak 
Meverhold számára rajzolják Barkhin és Vakhtangov 1932-ben az új színház 
tervét18..(125. kép.) 

A lengyelek élenjáró folyóirataikban forradalmi elképzeléseket publikál-
nak.19 A színpad annyira az érdeklődés középpontjában áll, hogy Kassák Lajos 
a Ma-ban egy külön számot (1924. szept.) szentel neki, s ő maga is részint ismer-
teti, részint móltatja is az ú j színházművészetet: Über Neue Theaterkunst c. 
cikkében.20 

A színházi avantgarde mintegy 5 — 7 évvel éli túl a képzőművészeti avant-
garde-ot, és őrzi meg kezdeti lendületét. A harmincas években azonban már 

13 Weininger Andor: Gömbszínház-terv. Művészettörténeti Dokumentációs Központ 
Közleményei Bp. 1963. I I I . , 27. o. 

14 Zádor Anna: Pollack Mihály Bp. 1960. 15—16. o. 
15 Wassili Luckhard: Népszínház modellje 1922. Helga Kliemann: Die Novembergrup-

pe, Berlin, 1969. 40. ül. 
16 Walter Gropius: Márciusi elesettek emlékműve. Weimar, 1922. 
17 El Liszickij terve Tretyakov: Gyereket akarok e. darabjához. 1927 — 30. Art in 

Revolution. Id . köt. 77. p. Ar t International 1971. nov. 50. p. 
18 Barkhin és Vakhtangov terve a Meyerhold színház számára. 1932. Id. kat . 76. p. 
19 Helena és Simon Syrkus: A szimultán színházról írt cikkükben kifejtik, hogy a szín-

pad egy fix ós egy mozgatható részre oszlik, ez utóbbi két gyűrűből áll, amelyek körül-
veszik a nézőteret és különböző irányban, különböző sebességgel foroghatnak. Ehhez 
tar toznak még süllyesztők és kisebb forgószinpadok. Maguk a gyűrűk hidraulitikusan 
tudnak mozogni. Praesens 1930. 2. sz. 141—145. p. 

20 Lajos Kassák: Über neue Theaterkunst. Ma, 1924. szept. 8 — 9. sz. 1. o. 

r Ocncct: t/'Z T QQ.< 

125. Barkhin és Wakhtangov: 
A Meyerhold-színház terve, 1932. 
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ezeket a kísérleteket sem a Szovjetunióban, sem Németországban nem foly-
ta t ják . 

Természetesen, az itt említett tervek — vagy megvalósult művek — 
inkább csak egy-egy utat, lehetőséget vagy típust jelölnek, és semmiképpen 
sem nyújtják a színházi avantgarde rendkívül gazdag másfél évtizedének tel-
jességét. 
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NAGY ILDIKÓ: 

A FRANCIA FORRADALMI ÉPÍTÉSZET ÉS A MODERN 
SZOBRÁSZ-ÉPÍTÉSZET 

A kapcsolat olyan nyilvánvaló, hogy foglalkoznunk kell vele még akkor is, 
ha tudjuk, hogy eleve le kell mondanunk még a megközelítő teljesség igényéről 
is, sőt vállalnunk kell nemcsak a töredékességet, hanem a példák esetlegességét, 
a nyitva hagyott kérdéseket, a téves következtetéseket is. 

„Jól jegyezzük meg, hogy az utópia nem más, mint a holnap realitása, mint 
ahogy a ma valósága a tegnap utópiája."1 Le Corbusier szavait talán sosem 
éltük át még olyan mélyen, mint napjainkban, amikor természetessé vált a múlt 
legmerészebb utópiáinak megvalósítása is, és kicsit szorongva figyeljük a jelen 
fantasztikus elképzeléseit. „Lakható térrács" (K. Roland), „Árbócház-város" 
(Frei Otto), Kivonori Kikutake „Mowa-Block"-ja (központi tengelyre függesz-
te t t cserélhető kerek lakóegységekkel), Teana és Soleri városmodelljei, lakható 
hidak a tenger fölött (Yona Friedman—E. Schulze-Fiebtz), utcavárosok (szám-
talan elképzelésben, pl. hegyek közti áthidalásra) vagy az Archigram-csoport 
Plug-in-City terve — egyszerre csodálatot kiváltó és félelmet keltő elképzelések 
számunkra. Ledoux tervét, melyben keresztül vezeti a folyót a „Loue-folyó 
felügyelőjének házá"-n, megmosolyogták, de Wright Vízesés-háza 1936-ban 
megvalósult. És amikor tudomásul vesszük, hogy a gömbház sem utópia többé, 
azt is el kell fogadnunk, hogy utódaink egyszer talán Arata Isozaki „ville 
spatiale"-jához hasonló városokban élnek majd. A kíváncsiság, mellyel fel-
kutat juk és rendszerezzük a múlt fantasztikus építészeti elképzeléseit, egy 
tőről fakad a jövőről alkotott, egyre szaporodó víziókkal. A „conceptual ar t" 
megszületésének kora természetes érdeklődéssel fordul a „látnók építészek" 
kora felé. 

Ez az érdeklődés nemcsak az építészetre vonatkozik, hanem pl. az irodalomra 
is (Weöres: Psyché); mintha egyre több rokon vonást fedeznénk fel a korral. 
Jellemző, hogy Gerard Titus-Carmel, a conceptual art egyik fő képviselője 
„Romantikus neszeszer"-t készít, melyben az alábbi írókat és költőket viszi 
magával: Jean Paul, Hölderlin, Byron, Keats, Lamartine, Shelley, Milton (!), 
Kleist, Novalis, Arnim, Vigny, Coleridge. A XX. század avantgarde mozgalmai-
nak elsöprő múltat-tagadása után megindult a múlt újrafelfedezése, sőt a múlt 
művészi értékeinek szabad idézése és felhasználása is (Ceroli, a pop art stb.). 
Ezzel együtt a modern művészet tárgyalásában is ú j szempontként előtérbe 
került a „hagyomány és újítás" vizsgálata (Jacobus, Hammacher). 

Soha annyi utópia, mint a XVIII. század végén és mint a XX. század máso-
dik felében. Az alap mindkét esetben a racionalizmus és a romantika rokon 
szellemű egymásmellettisége. „ . . . nemcsak a felvilágosodás racionalizmusa, 

1 Le Corbusier: Modulor, 1949, 125. 1. 
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hanem utópizmusa, egy ideális társadalomról szőtt hite is hatott rájuk, hiszen 
ezért igyekeznek e felfogásnak megfelelő „ideális" városokat tervezni."2 A mai 
eszmei várostervek mögött elsősorban a technikai haladás beláthatatlan táv-
latai állnak, melyek egyaránt tápot adnak a vízalatti vagy a világűrben létesí-

• tendő városok tervezéséhez, de ezzel együtt egy „ideális" emberi életforma 
kereséséhez is. 

Ahogy a XVIII. század végi építészet figyelmen kívül hagyja gyakran a 
megvalósíthatóság szempontjait, és elsősorban egy „eszme megvalósítására 
központosítja figyelmét,"3 úgy a mai eszmei tervek sem foglalkoznak a realizá-
lás lehetőségével. Egész csoportok specializálták magukat ilyen tervek készí-
tésére, bár a gyakorlat azt mutatja, hogy a merész elképzelések hamarabb meg-
valósulnak, mint gondolnánk. Ezzel együtt jár az építész szerepéről és jelentő-
ségéről vallott hasonló felfogás is. „Az építész a természet vetélytársa, és a 
természetből új természetet alkothat. Az egész világot alávetheti újdonság 
iránti vágyának , . ."4 — írta Ledoux, az autonóm építészet hirdetője. „A forma 
nem követi a funkciót. Forma nem keletkezik magától. Az ember döntésétől 
függ, hogy egy épületet kocka, — piramis — vagy gömb formájúra építsen."5 — 
vallja Hans Hollein az abszolút építészet képviselője. De mindezeknél szembe-
tűnőbb és fontosabb a természettudományos gondolkodás és a művészet erős 
kölcsönhatása mindkét korszakban, mely bizonyos esetekben már a művészet 
határán túlmutató, a hagyományos műfaji kategóriákból kilépő, azoknak 
ellentmondó művek elgondolásához vezet. Napjainkban ez a tendencia már 
oly erős, hogy a műalkotás megkísérli, hogy nemcsak az adott műfaji, hanem 
mindennemű esztétikai kategória birodalmát is elhagyva, már-már a tudomá-
nyos közlés feladatát vállalja. 

A modern építészet saját eszméinek igazolása, előzményeinek keresése során 
hamar rátalált a XVIII. századi ősökre. Az első hullám a 30-as évek eleje, 
tulajdonképpeni felfedezésük ideje. Ma már könyvek, kiállítások, tanulmányok, 
cikkek sora foglalkozik velük. Extrém elképzeléseik szüntelenül felbukkannak 
a folyóiratok címlapjain vagy illusztrációként, párhuzamba állítva modern 
épületekkel vagy tervekkel. Boullée és Tatlin vagy Wright, Ledoux és Richard 
Buckminster Fuller alkotásai állnak egymás mellett, de hallatlanul megnőtt 
az érdeklődés általában is a meg nem valósult épülettervek iránt, könyvek, 
folyóiratok speciális számai gyűjtik egybe és rendszerezik „a fantasztikus 
építészet" alkotásait. Talán elérkezett az idő, amikor ebből ír majd valaki 
építészettörténetet. Ebben nyilván központi helyet kapnak majd a francia 
forradalmi építészet alakjai, hiszen munkásságuk már most is a legfőbb viszo-
nyítási alap. A Louvre 1972 tavaszán kiállítást rendezett a tulajdonában levő 
XV—XIX. századi építészeti rajzokból. Ezen bemutatta Leonardo da Vinci 
mauzóleumtervét is, mely még nem volt kiállítva. A tárlat egyik méltatója, 
Michel Ragon, a rajzot mint Boullée terveinek előre sejtését tárgyalta. A szak-
irodalom É. Kaufmann alapvető művének megjelenése óta6 folyamatosan fog-
lalkozik velük, de az utóbbi másfél évtizedben különösen megnőtt az érdeklő-

2 Zádor Anna: Pollack Mihály, Bp. 1960. 16. 1. 
3 Zádor Anna: i. m. 30. 1. 
4 Visionary Architects (kiállítási katalógus) Houston, 1968. 67. 1. 
5 Programme und Manifeste zur Architektur des 20. Jahrhunderts , Berlin —Frank-

f u r t / M - W i e n , 1964. 175. 1. 
6 Emil Kaufmann: Von Ledoux bis Le Corbusier, Wien, 1933. 
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dés. 1962-ben ismét kiadták Ledoux művét,7 és csak 1960 66 között 25 
fontosabb publikáció foglalkozott velük. 1967—68-ban az Egyesült Államok 
több városában (Houston, St. Louis, New York, Chicago, San Francisco), 
1970-ben az NSzK-ban (Baden-Baden, Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf) 
rendeztek nagyszabású kiállítást műveikből. Az amerikai kiállítás kapcsán el-
hangzott előadásokban a kortárs építészet (Louis Kahn, Buekminster Luller) 
és építészet-történetírás (Robert Rosenblum, Jacques de Caso) jeles képviselői 
foglalkoztak művészetükkel. A kiállítás katalógusa, részletes bibliográfiával, 
fontos forrásmunka.8 

Hatásuk az egész XIX. századon végigkövethető,9 de kimutatható az orosz 
empirban és a magyar klasszicizmusban,10 és az 1900 körüli évek purisztikus 
törekvésein át (Berlage, Loos) Wrightig, Philip Johnsonig, Louis Kahnig végig-
vonul a modern építészeten; egyaránt hivatkozhat rájuk a funkcionalizmus és 
az organikus építészet.11 „It t jelent meg először az építészeti elemi cella mint 
esztétikai fogalom, bár tömeges alkalmazása akkor még a jövő homályába 
veszett: e fogalom nélkül azonban a ma óriásépületei elképzelhetetlenek lenné-
nek."12 Egyszerűséget és ökonómiát hirdetnek. „Minden, ami nem nélkülöz-
hetetlen, fárasztja a szemet, megzavarja a gondolatot, és semmit sem ad hozzá 
a koncepcióhoz." „Az artisztikus hatást a piramisalakok, síkok és az árnyékok 
keltette kontraszt adják . . . Ezek jól megválasztott sorrendje éppen elegendő." 
„Úgy véljük — és a tapasztalat meggyőzött igazunkról, — hogy a puszta fal 
kiterjedt felületein tisztán vetülő árnyék az egyetlen, mely hosszú perspektívák-
ban hatásos . . ." Felfedezik a felületek elemi szépségét. „ H a építész akarsz 
lenni, először válj festővé. Az alakzatok micsoda változatosságát találjuk egy 
fal mozdulatlan felületén . . .! Mélyen rovátkolt kősorok magas rendjei, durván 
megmunkált vagy rusztikus falak, kiálló kavicsok, véletlenszerűen összehalmo-
zott kövek — ezek az elemek gyakran önmagukban is meglepő hatást kelte-
nek."13 Tetszetős párhuzamokat is felállíthatunk: a dekoráció az építészet 
„meddő kincse", csak „sima tömegek adnak férfias hatás t" (Boullée), „Az 
ornamentika bűn" (Loos). De elégedjünk meg azzal, hogy a velük foglalkozó 
kutatók mindegyike őszinte csodálattal adózik merész, teremtő szellemüknek, 
látnoki gondolataiknak. „Két korszak - a forradalom előtti és utáni korszak - -
határán állva, műve az új művészi célok közzététele, egy ú j világ létének meg-
fogható bizonyítéka. De rögtön hozzá kell tennünk, hogy az ő, és korának gon-
dolatai a mi jelenünkig továbbélnek, ahogy ez az elmúlt másfél évszázad építé-
szettörténetéből kitűnik."11 - írja Ledoux-ról Kaufmann. 

„Munkájuk semmiképpen sem tekinthető renitens szellemek ábrándjaiból 
és kuriózumaiból eredőnek, inkább egy nagyszabású fejlődési folyamat kezde-
tének, mely kiteljesülését napjainkban érte el."15 Bármelyik, a korukban 

7 L'architecture considérée sous le rapport de l ' a r t , des moeurs et de la législation 
(Paris, 1962). 

8 Lásd a 4. sz. jegyzetet. 
9 E. Kaufmann: i. m. 
10 Zádor Anna: i. m. 
11 John Jacobus: Die Architektur unserer Zeit. Zwischen Revolution und Tradition, 

1966, Stut tgar t . 
12 Visionary Architects: 14. 1. 
13 Visionary Architects: 68. I. 
14 E. Kaufmann: i. m. 6. 1. 
15 Visionary Architects: 13. 1. 
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különcködőnek, extrémnek, fantasztikusnak tűnő építészeti formájukat emel-
jük is ki, felállíthatunk egy-egy fejlődési sort napjainkig. Boullée — Eiffel 
Tatlin Goeritz (hogy csak a legközismertebb toronyelképzeléseket említsük), 
vagy gondoljunk pl. a mindegyiküknél előforduló, kedvelt piramis motívum 
útjára, mely a klasszicizmus síremlékein, Poelzig és Mazet tervein át Niemeyerig 
követhető. (A különbség annyi, hogy a franciáknál egyiptomi, Niemeyernél 
azték hatás eredménye.) Összes elképzelésük között azonban a legkülönösebb 
és legkihívóbb a gömbforma. Ez a legtöbbet idézett elrettentő (vagy ingerlő) 
példa, ennek okaival és jelentőségével foglalkozott leginkább a kutatás. „Ter-
veikben természetesen sok fantasztikus, szinte nevetséges túlzás található, 
például a gömb alakii épületforma kedvelése, amely már szinte építészetelle-
nes."16 „Kockák, piramisok, hengerek, kúpok — ha igen homályos és bizony-
talan értelemben is - az építészet „ősformái". A gömb azonban semmiképpen 
sem építészeti forma; tagadja a talajbázishoz való tektonikus viszonyt."17 

Mit mond Boullée a gömbformáról: „Bárhonnan szemléljük is alakját, a pers-
pektíva semmilyen cselvetése sem másíthatja meg tökéletes formájának nagy-
szerűségét." „A gömbalak még más okokból is kitűnik. Minden test közül ez 
mutat felszínéből a legtöbbet a szemnek, és ez fenséget ad neki. Egyszerűsége 
végletes, mert felülete hibátlan és végtelen. Mindezen kvalitásai mellett meg 
kell említenünk kecsességét, melyet annak köszönhet, hogy körvonala oly lágy 
és hajlékony, amilyen csak elképzelhető."18 Szó sincs tehát „tektonikus vi-
szonv"-ról, vagy pl. térelhatárolásról, ami az építészet lényege, ezzel szemben 
áll a tökéletesség, fenségesség, végletes egyszerűség, hibátlan és végtelen felület, 
kecsesség, lágy és hajlékony körvonalak igénye. Az indíték tehát egyértelműen 
eszmei, esztétikai. A francia forradalmi építészeknek az építészetről vallott fel-
fogását két fő elv vezérelte: az építészet „a tömegek kombinálásának művé-
szete" és egyben „architecture parlante", tehát minden épület maga juttassa 
kifejezésre jellegét és rendeltetését. Egyszerű, kifejező formákkal — érzelmek 
felkeltése, íme racionalizmusnak és romantikának a korra jellemző együtt-
élése. A legelemibb geometriai formákra visszavezetett építészet — misztériu-
mot rejt. 

Felfogásuk az építészetről egyértelműen szobrászi. A belső terekkel nem 
törődnek, a gömbház nagy, egységes belsejével sem tudnak mit kezdeni. Ledoux 
„Maison des Gardes Agricoles"-ja, vagy Vaudoyer-nek „A kozmopolita háza" 
terve pontosan úgy oszlik szintekre, mint bármely kockaház. (126. kép) (Ledoux 
annyi engedményt azért tesz, hogy az alsó szinten a helyiségek padlóját kicsit 
„kiegyenesíti". Vaudoyer talán raktárnak tervezi ezeket a szobákat. Az összes 
praktikus szempont, világítás, szellőzés stb. kérdéses.) A nagy, egységes belső 
tér szintekre tagolását az egységes térhatás megtartásával majd Wright oldja 
meg a Guggenheim Múzeumban, a konoid felület (egymás fölé rakott kúp-
szeletek) és a spirálrámpa összekapcsolásával. Ledoux-éknak ez még nem jut-
hatott eszükbe, bár a spirál szintén kedvelt motívumuk. 

A gömbforma építészetellenes volta arra késztette a kutatókat, hogy meg-
keressék eredetét, azokat a hatásokat, előképeket és okokat, amelyek ehhez 
a formához vezették Ledoux-ékat. Az eredményt legutóbb A. M. Vogt foglalta 

16 Zádor Anna: i. m. 14. 1. 
17 Hans Sedlmayr: A modern művészet bálványai. Bp. 1960, 78. 1. 
18 Visionary Architects: 26. 1. 
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126. Laurent Vaudoyer: Á kozmopolita háza, 1785. Homlokzat, 
keresztmetszet és a főemelet alaprajza. A: lépcsőház, B: előszoba, 
C: ebédlő, D: szalon, E: hálószoba, F: kabinett , G: tálaló, 

H : toalett és garderobe, I: folyosó 
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össze,19 két fő tényezőt, egy formait és egy szellemit különböztetve meg. E. 
Schlee és J. Langner kutatásaira támaszkodva a formai tényezőket az alábbiak-
ban összegzi: 

1. Az óriásglóbuszok (belül ég, kívül földglóbuszok). Nyilvánvaló az össze-
függés formailag is az ún. Gottorfi óriásgömb és Boullée Newton-síremléke 
közt, ahol ,,a boltozatban kiképzett lyukakon átszűrődő természetes fény 
a végtelen űrben függő csillagok illúzióját kelti. Az emelt katafalkon nyugvó 
szarkofág az egyetlen anyagi tárgy ebben a kozmikus térben."20 

2. Az amfiteátrális kialakítású sebészeti előadótermek és centrális francia 
kórházak. 
3. A római Pantheon és a bizánci Hagia Sophia hatását mutató angol előképek. 
4. A tájkertek ún. ,,fabrique"-jai, ezek a gótikus vagy kínai hatást mutató kis 
építmények, melyek jelentőségét a kor építészetében Zádor Anna így magya-
rázza: „Különösen elgondolkoztató a kínai és a gótikus egymásmellettisége. 
E két formavilág (amelyhez az egyiptomi is csatlakozik) párhuzamos jelentke-
zése a XVIII. században világosan mutatja, hogy azonos indokok vezettek 
alkalmazásukhoz, és bennük az ízlésfrissítésnek, a megunttól, az ismerttől való 
eltérésnek lehetőségeit hitték megtalálni." „Ilyképp tehát már nem csupán 
egyazon építésznél, de időben is egyszerre készülnek antikos és gótizáló alkotá-
sok, igaz, hogy eleinte csak az intimebb, nem reprezentatív épületek térnek el 
az antikizálástól. Olyan művek ezek kerti lakok, „romok", ,,casino"-k 
ahová az élettől elfáradt ember menekül, elbújva a jelen „gyötrelmei" elől, 
ha már nem menekülhetett a watteau-i álomvilágba, a mitológia bűvös álmai-
val csalogató szigetekre."21 

A „fabrique" definíciójaként Vogt azt mondja, hogy „a fabrique-ok lemonda-
nak arról, hogy lakások legyenek, és csupán kecses tárgyak." Átmenetet jelen-
tenek „az emlékmű, a használati eszköz és a játék" között, egy „sajátos, törté-
netileg újszerű, különleges helyet foglalnak el", mert céljuk nem a lakhatóság 
vagy bármilyen használat, hanem csupán „In-Erinnerung-Rufen-von-
etwas." A fabrique-ok hatása kimutatható Ledoux hordódongákhoz hasonlóan 
kiképzett, „kádárműhely" tervében, de Langner és Vogt is ide sorolja a „Mai-
son des Gardes Agricoles"-t is. 

Ezek a formai előképek azonban nem adnak magyarázatot mindegyik gömb-
tervhez, így pl. Ledoux Chaux-i temető-tervéhez sem. Vogt itt kapcsolja be 
a newtonizmus hatását, részben (H. Rosenau nyomán) Boullée írásaira, részben 
Ledoux rajzára hivatkozva, melyen a gömböt egyértelműen kapcsolatba hozza 
a planétaszisztémával, az égábrázolás newtoni módjával. A gömbtervek 
családját tehát a formai előképeken kívül ebből a szellemi impulzusból vezeti le. 

Nem célunk a gömbtervek részletes ismertetése, így csak felsoroljuk a francia 
forradalmi építészek kifejezetten gömbépület-terveit. (Mellőzzük azokat az 
eseteket, amikor a gömb csak egy része az épületnek vagy építménynek, a fekvő 
hengereket és félgömböket, bár az utóbbiak ikonográfiailag nyilván a gömbök-
höz kapcsolódnak, mint pl. Boullée kívül kúp alakú, belül kupola formájú 
cenotáfiuma.) 

19 A. M. Vogt: „Die französische Revolutionarchitektur und der Newtonismus." 
Akten des 2 t . Internationalen Kongresses für Kunstgeschichte in Bonn, 1964; Berlin, 
1967, Vol. 1: 2 2 9 - 2 3 2 . 

20 Visionary Architects: 28 .1 
21 Zádor Anna: i. m. 22. 1. 
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Newton-síremlék (1784) 
Maison des Gardes Agricoles (1780 k.) 
Chaux-i temetőterv (1773 -79) 
A Föld temploma (kiállítva 1793) 
Az Egyenlőség temploma P. filozófus kertjében 
A kozmopolita háza (1785) — M. Debracq megbízásából készí-
tette, aki magát „kozmopolitának" nevezte. Az éggömböt jel-
képező külső a zodiákus-jegyekkel kifejezi a megbízó egyéniségét. 

Idesorolható még 
Gay: Newton-síremlék terv (kívül piramis, belül gömb) 
Sobre: Halhatatlanság templom nagy embereknek ajánlva, felépítendő 

a Champs-Elysées-n. 

A 80 m átmérőjű félgömb vízmedence közepén helyezkedik el, a belsejében 
a vízszint alatt amfiteátrummal. A gömb alak a terven a vízben való tükröződés 
által keletkezik. (Kínálkozik az analógia a torontói Cineráma-mozival, mely 
az Ontario tóra épített hatalmas kupola.) 

A felsorolt épületek között szerkezetileg csak egyetlen gömb van, Ledoux 
„Maison des Gardes Agricoles"-ja. A többi szerkezetileg kupola, a gömbforma 
falazás révén keletkezik, elvben tehát a korabeli technikai feltételekkel is meg-
valósítható. 

Bármilyen nagyhatásúak voltak is a francia forradalmi építészek elképzelései, 
a gömbforma csak a 20. század 20-as éveiben jelenik meg újra az építészeti 
tervekben, mégpedig szinte egvidőben Európa két különböző pontján, és 
nagyon hasonló eszmei indítékból. A Bauhaus totális-színház tervei közül ide 
tartozik Weininger Andor gömbszínház terve 1925- 26-ból. (Xanti Schawins-
kyé oly kidolgozatlan, hogy itt érdemben nem tárgyalható.) Az üléseket az alsó 
félgömbön helyezi el, míg a játék részben legalul egy körlapon, részben pedig 
a függőleges tengelyben elhelyezett spirális színpadon zajlik, amit dobogókkal 
és lépcsőkkel alakít ki. A terv ideális teret biztosít a Bauhaus színházi reform-
elképzeléseinek, a dinamikus színháztér kialakításának, az absztrakt színpad-
nak, melyben az ember mint a látványosság szervezője, a „szem ünnepének" 
irányítója, és nem mint szereplő vesz részt. A gömbformából adódó kellemetlen 
akusztikai hatások itt nem zavaróak, hiszen a Bauhaus-színjátszás kiiktatta 
az emberi beszédet. A mozgás-, a szín-, a fény- és formahatások a teljes térben 
szabadon bontakozhatnak ki, abban a gömbtérben, mely a legkoncentráltabb 
szimbóluma a Bauhaus harmonikus közösség eszményének és geometrikusán 
szigorú, egzakt formakoncepciójának. Weininger terve, melyben a színház-
épület a zárt univerzum jelképeként jelenik meg, egy egész sor ú j gömbszínház-
terv előhírnöke. 

A korszak legnagyobb szabású gömbépület terve azonban az orosz konstruk-
tivizmusban született meg. Ivan Leonyidov festészeti tanulmányok után for-
dult az építészet felé. A Vesnin-testvérek mellett dolgozott, és mint Vhutemasz-
növendék, 25 éves korában, 1927-ben készítette el diplomatervét a Lenin 
Intézet épületére. (127. kép) A terv két fő eleme: egy magas, keskeny torony-
épület (a 15 millió kötetes könyvtár számára) és a hozzá kapcsolódó gömb 
alakú auditórium (4000 személy befogadására). A könyvtárhoz hosszú, víz-
szintes, lapos épület csatlakozik. A két fő elemet egy kiemelt, kör alakú sík 
talapzat még külön is összefűzi, az egész együtteshez pedig az összekapcsoló 
acélhuzalok a függesztettség képzetét társítják. A „lebegés" érzése különösen 

Boullee: 
Ledoux: 

Lequeu: 

Vaudoyer: 
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az auditóriumra vonatkozik, bár 
a gömbforma egy tartóvázba van 
belehelyezve. Anatole Kopp a 20-
as évek szovjet építészetével fog-
lalkozó művében22 kiemelt helyet 
biztosít Leonyidovnak, aki már 
teljesen az ú j állam neveltje, el-
képzeléseit nem kötik a régi épí-
tészeti gyakorlat beidegződései. 
A kortárs építészetben uralkodó 
ortogonálisán elrendezett, egymás 
mellé helyezett, vagy egymásba 
ható, párhuzamos síkokból for-
mált, sima homlokzatú épületek-
ből álló együttesekkel szemben 
egy új, egyéni tér- és tömegképzés 
képviselője már első művében is. 
Az épület a szó eredeti értelmé-
ben monumentális, mert egy esz-
me plasztikai megjelenítése is. A 
kor szovjet építészetét az a hit és 
szellemi perspektíva vezérelte, 
ami a forradalom győzelmét kö-
vető évek egész szovjet művésze-
tének sajá t ja , és ami messze előre 
mutató utakat jelölt az egyetemes 
művészet számára. Egész tevé-
kenységüket áthatotta a kozmikus 

összhang igénye, akár a szuprematista Malevics, akár a realista Tatlin művésze-
tét veszszük is szemügyre. „A földi fizikai törvényt a „mérnök"-művészek is a 
világmindenség törvényeivel hangolták össze."23 így az ú j középületekkel is egy-
szerre törekednek gyakorlati és jelképes tartalmak megtestesítésére. Leonyidov 
Lenin Intézet-terve, mely atoronv- és a gömb-motívumot kapcsolja össze, szinte 
1 : l - b e n építészeti kifejezése „A tudás — hatalom" jelszónak.24 Az „architec-
ture parlante"-nak ez a koncentrált megnyilvánulása a francia forradalmi épí-
tészek elképzeléseit idézi fel bennünk. (A „magnifiques globes" kifejezés 
Boullée-nál is előfordul könyvtárral kapcsolatban, és szintén őt ju t ta t ja eszünk-
be W. Paskov Lenin Intézet-terve is. ő az auditórium számára egy fekvő hen-
gert tervezett, mely kevésbé poétikus mint Leonyidov műve, de távolról utal 
Boullée Bibliothéque Nationale tervére.) A terv létrejöttét olyan történelmi 
helyzet determinálta, ami a későbbi gömbház tervekre már nem vonatkozhat, 
tehát ez a gömbépület egyedi jelentőségű a modern építészet történetében. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a kor szovjet építészetében az eszmei tartalmat 
sugalló centrális formák igen gyakoriak. Jellegzetes pl. M. Ginzburgnak a 

22 Anatole Kopp: Ville et Revolution, Paris, 1967. 
23 Korner Éva: Az orosz avantgarde művészet a szovjet gyűjteményekben és kiállí-

tásokon: Képzőművészeti Almanach, 2. Bp. 1970. 100. 1. 
24 A gömb, mint kozmoszszimbólum és hatalmi jelvény végigvonul a művészet törté-

netén. A toronyszimbolikára lásd: Mojzer Miklós: Torony, kupola, kolonnád, Bp. 1971. 
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Szovjetek palotája pályázatára készített terve, középpontjában hatalmas fél-
gömb-épülettel, vagy Leonyidov egy másik terve, 1929-ből, egy munkásklub 
számára. Ennek külön jelentősége, hogy nem egyetlen épületet tervez, hanem 
egy egész városi zónát a kulturális tevékenység számára, és ezzel a modern 
városépítészeti törekvéseknek is előképe. 

A továbbiakban nem célunk, hogy az összes, különféle rendeltetésű gömb-
tervet egyenként sorra vegyük. Számos tervben szinte kizárólag a grafikai el-
gondolás dominál és nem az építészeti. Különösen érdekes ebből a szempontból 
Bruno Taut és baráti körének működése, az „Utópisztikus levelek"-hez és 
egyéb írásokhoz mellékelt rajzaik stb. (W. A. Hablik: Entdecker-Siedelung, 
1920; Bruno Taut: Das Karussel, 1920; H. Finsterlin: Haus der Andacht, 
1920; Paul Gösch: Kugelgliederturm, 1920 stb.) Elképzeléseik számos ponton 
előfutárai a mai építészet problémáinak, pl. az üveg felhasználására vonatko-
zóan, a szín és az építészet viszonyának keresésében, vagy a párhuzam B. Taut 
alpesi kupolaterve (1918) és Buckminster Fuller geodétikus dómja között stb. 

Extrémitásával kiemelkedik Bruce Goff urbanai „Muzsikus-liáz"-a (1952). 
Az alumíniumból és műanyagból tervezett kétszintes épület kör alaprajzú, 
minden helyisége (lakó- és hálószobák, konyha, zeneterem stb.) pedig önálló 
gömb. Ez a gömbsorozat természetesen nem valósult meg, de a következő már 
igen, az Atómium a brüsszeli világkiállításon (1958). A felnagyított vas-
molekulát ábrázoló építmény (belsejében kiállítótermek, vendéglő stb.) a prefi-
guratív építészet iskolapéldája. 

A gömbtervek alakulása szempontjából azonban nem ezek az esetek a dön-
tőek. Az építészeti formaadásban kellett bekövetkeznie olyan változásnak, 
amelv a gömb létjogosultságát elismerte, sőt bizonyos fokig igényelte is. A szob-
rászi formálású építészet kezdetét Le Corbusier Ronchamp-i kápolnájától 
(1955) számítják a modern művészettel foglalkozó könyvek. A megvalósult 
épület azonban egy már régóta meglevő tendencia eredménye, ami már a hábo-
rú előtti években jelentkezett. Az ötvenes évektől egyre szaporodó tervek és 
épületek mutatják a probléma aktualitását. A folyamat természetesen két-
oldalú. Nemcsak az építészet igényelte a szobrászi formálást, hanem a szobrá-
szatnak is el kellett jutnia a „lakható szobor" gondolatához. Az építészeti és 
szobrászati térértelmezés közeledése korunk művészetének fő törekvése. Nem 
a két művészeti ág hagyományos kapcsolatáról van tehát szó, hanem a szin-
tézis merőben új lehetőségéről. Az utak különféle irányúak és eredetűek. Egyes 
esetekben kimutatható pl. a két világháború közti konstruktív törekvések köz-
vetlen hatása is (Vantongerloo — Teana), de igen erős az ezzel ellentétes, a 
bizarr, barlangszerű (részben Gaudi, részben a prehisztorikus művészet hatását 
mutató) szobor-épületeket létrehozó irány is (Etienne-Martin, Bloc stb.). 
A mi szempontunkból most a XX. századi szobrászat másik fő ága, aBrancusi — 
Arp vonal a lényeges. A modern szobrászatnak az építészetre tet t hatására már 
S. Giedion is felhívta a figyelmet azokról a lehetőségekről szólva, amelyek 
a szobrászat számára megnyíltak, miután az emberi alak ábrázolása elvesz-
tette központi jelentőségét.25 Pevsner, Arp, Brancusi ösztönző szerepe nyilván-
való. Brancusi a végsőkig egyszerűsített alapformákat még mélyen szimbolikus, 
kozmikus tartalommal tudta megtölteni. Ezt folytatni azonban már nem lehe-
tett . Azok számára, akik nyomába léptek, ennek a leegyszerűsített formaadású, 
zárt tömegnek a megbontása kínálkozott. „A világ kezdete" tojásformája — 

25 S. Giedion: Architektur und Gemeinschaft, München, 1955, 42. 1. 
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128. Sanford Hohauser: Tengerparti nyaraló terve, 1956. 
| (modell és fotomontázs) 

a hasonló formájú épületek őse lett. (128. kép.)Egyes művészek pályája, mint pl. 
Raffael Benazzié önmagában is jól szemlélteti azt az utat, ami a Brancusi 
hatását mutató, szép felületű, zárt formák megnyitásával kezdve, a „külső 
és belső formák" viszonyának keresésében odáig jut, hogy a szobor csak héj, 
a „belső forma" maga az ember lesz. Ezt az utolsó lépést nem mindenki 
teszi meg (Benazzi is más irányba fordult), de a térértelmezésnek ez az 
út ja végül is elvezetett a szobor-épület megvalósításához. 

A szobrász-építészet fogalma a francia építészetben alakult ki, és egy egész 
csoportot jelölt (Bourbonnais, Parent, Patrix, Gilioli stb.), akik között az 
egyik legismertebb: Székely Péter. Lánggal formált gránitszobrai között 
számos gömbalakzatot találunk (Noospliere, 1966; A tér kulcsa 1967 stb.). 
Ezekhez állnak közel az 1967-ben Grenoble-ban készített játszótéri plasztikái, 
(130. kép) 1972-ben pedig Vitry-sur-Seine-ben egy 6 m magas gömb óraszobrot 
készített műanyagból. Az egymásra helyezett indigólila és narancsvörös fél-
gömbök (az éjszaka és a nappal jelképei) 24 óra alatt tesznek meg egy fordula-
tot. 1965—69 között készítette Henri Mouette és Jean-Fran§ois L'Ollivier 
építészekkel közösen a Beg-Meil-i üdülőtelepet (Bretagne). (129. kép) A kétszáz 
család részére tervezett épületegyüttes egyéni kertes lakásokból és közösségi 
helyiségekből áll, ezek nagyrészt kulturális rendeltetésűek (gyűlésterem, zene-
és olvasótermek stb.). A lakások négyszög alaprajzúnk, a kulturális helyiségek 
centrálisak, nagyrészt félgömbök. Az építészeti program két fő feltétele: a plasz-
tikus összhang és a gazdaságos építés volt. A kör alakú termek terét (4 m max. 
magasság) aránylag kisfelületű falakkal meg lehet építeni, az ágyúval fém-
hálóra szórt betontechnika (Torquret-eljárás) segítségével.26 Az épületek sajá-
tos átmenetet jelentenek a „szobor, a használati eszköz és a játék között". 

26 P. Sz. Üdülőtelep Beg-Meil, Bretagne. Magyar Építőművészet, 1970/5, 50. 1. 
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129. Székely Péter: Üdülőtelep Beg-Meilben (Bretagne) 1965 — 69. 

Rendeltetésük, hogy ,,a viszonylag rövid időközökben váltakozó üdülők 
csoportjait, éppen az alkotás plasztikai szokatlansága, különössége mintegy 
kiragadja mindennapjaik megszokott keretei közül, s így szellemiekben, eszté-
tikai örömökben is üdülést nyújt nekik."27 A szokatlan forma egyáltalán nem 
riasztó az üdülővendégek számára, sőt egyre népszerűbb lesz, ahogy ezt az előre-
gvártott műanyagelemekből összeszerelhető hétvégi házak, nyaralók külön-
féle típusai („Rondó", „Futuro", „Űrgömb") vagy a Buckminster Fuller 
geodétikus dómjához hasonló bungalow-k mutatják. 

A gömbforma ezen kívül is állandóan felbukkan különféle tervekben. „A 
gömbépület a prefiguratív építészet iskolapéldája. A „valamit beburkolás" 
kivételével minden hasznosságot célzó funkcióra alkalmatlan, mégis évszáza-
dok óta foglalkoztatja az építészeket."28 Jellegzetes gömbépület-típusok a ki-
állítási pavilonok és a színházak. 

130. Székely Péter: Játszótéri plasztikák, Grenoble, 1967. 

27 Major Máté: S. Kolosvary és P . Székely, kiállítási katalógus, Bp. 1972. 30. 1. 
28 L'Architecture d 'aujourd 'hui 1968 dec. —1969. jan. Günther Feuerstein: Architecture; 

Manipulation — Préfiguration. 
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A kiállítási pavilonok ideiglenes jellege és látványosság igénye számos merész 
technikai és formai új í tás t tett lehetővé az építészettörténet során Paxtontól 
Kenzo Tangéig. A gömbforma diadalát a montreali világkiállítás (1967) USA 
pavilonja — Buckminster Puller geodétikus dómja — jelentette. Nyomában 
az osakai világkiállítás már a gömbök jegyében zajlott le. Az öt gömbből álló 
német pavilon hatására épült fel az osakai „Stockhausen-auditórium" 
(F. Bornemann F. Winckel).29 A szintén gömbegyüttesre tervezett francia 
pavilon programját Robert Mallet költő adta meg: . . . „A gömb birodalmában 
a ház a mindenség végtelen görbületéhez illeszkedik, a csillagok és a mi plané-
tánk gömbjéhez, de egyszersmind a vérsejtek gömbjéhez is. Globális és globu-
láris."30 A szemlélet és a hangnem a francia forradalmi építészeket idézi. 

A gömbszínház elképzelések sora napjainkig tar t . A szobrász—grafikus — 
építész Bemard Reder tkp. Weiningert folytatja.31 A gondolat eleven, haté-
kony voltát mutatja, hogy a milánói építészeti fakultás egyik hallgatója 1969-
ben gömbszínházat tervezett a kapott építészeti feladatra.32 Azok a gömb-
színház tervek a legérdekesebbek, amelyek a színjátszás reformjához kap-
csolódnak, így Jacques Polieri „Théátre du Mouvement Total"-ja (építészek: 
Enzo Venturelli, az első változatban, Pierre és Etienne Vago a másodikban). 
Polieri — aki Le Corbusier-vel is dolgozott együtt — hosszú kísérletsor után 
érkezett el a totális mozgás színházához. A színházba a gömb tetején érkeznek 
a nézők, lemennek egy lépcsőn és elhelyezkednek a minden irányban (fel, le 
és cirkulárisan) mozgatható üléseken. Az előadás színészi játékból, különféle 
szórt hanghatásokból és vetítésből áll, mely a gömb egész felületére történik. 
A nézőtér és a színpad különbsége megszűnik, a néző részese a körülötte zajló 
cselekménynek. (131. kép) 

A gömb mint hangsúlyos építészeti elem állandó motívuma a különféle kor-
társ utópiáknak, így pl. a Wright-tanítvánvokból alakult „Taliesin Associated 
Architects" terveinek. Munkáik azokat az elképzeléseket folytatják, amelyeket 
nem sokkal halála előtt vetet t papírra Wright (Ellis Island-i terv). W. W. Peters 
Hawai-hotel terve33 gömbök egész sorozatára épül,melyek rendeltetése nem olvas-
ható le a rajzról. A terv merészsége csodálatba ejti a nézőt, aki a művet ugyan-
úgy képzőművészeti alkotásként éli át, akárcsak a XVII I —XIX. századi néző 
Ledoux-ék rajzait. P. Portoghesi és V. Gigliotti az eszményi városstruktúra 
három főelemét a tetraéderben, a kockában és a gömbben látja, melyek mind-
egyike információgyűjtő és feldolgozó központ lenne, egyben pedig egy hálózat 
központja, mely minden lakóegységgel kapcsolatban van.34 

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a XX. századi gömbházaknak 
(illetve terveknek) is, hasonlóan aXVII I . századiakhoz, két fő indítékuk van: 
egy formai és egy szellemi. A Beg-Mel-i üdülőtelep épületeiben, a műanyag 
hétvégi házakban a „fabrique" típus és gondolat továbbélését látjuk. A XVIII . 
században az exotikumkeresés és menekülésvágy a távol-keleti és a középkori 
művészet formakincsében találta meg azt a fantáziát megmozgató világot, 

29 L'Architecture d 'aujourd 'hui , 1970. 
30 L'Architecture francaise, 1968/309—10. szám. 
31 L'Architecture d 'aujourd 'hui , 1962. jún.—júl . szám. 
32 L'Architecture d 'aujourd 'hui , 1969. 
33 L'Architecture d 'aujourd 'hui , 1962. 
31 Bau weit, 1970. júl. Az idézett műveken kívül lásd még: Condrads — Sperlich: 

Phantastische Architektur, Stut tgar t , 1960. Michel Ragon: Oü vivrons-nous demain, 
Paris, 1963. 
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131. Jacques Polieri: A totális mozgás színháza (építészek: első tervben: Enzo Venturelli, 
a másodikban: Pierre és Étienne Vago). 

amely a kikapcsolódás és a pihenés lehetőségét nyújtot ta . A mai menekülés-
vágy és változatosság igény a városok zsúfoltsága, a lakótelepek lélekölő egy-
formasága elől szintén a fantázia birodalmában keres feloldást. Ezért fordul 
a bizarr, szokatlan formákhoz, melyeket most már nem a Távol-Kelet vagy 
a múlt művészete közvetít számára, hanem a minden ábrázolási és technikai 
kötöttségtől megszabadult szobrászat és a design. 

A szellemi indíték Ledoux-ék nagyszabású gömbterveihez az a magával-
ragadó pátosz, melyet a világegyetemet egységes rendszerbe foglaló newtoni 
világkép táplált. A tökéletesnek vélt rendszer egyetlen kifejezési formája a leg-
tökéletesebb forma: a gömb. A mai, elsősorban kulturális rendeltetésű gömb-
házterveket pedig a harmóniakeresés és-teremtés igénye hívja életre, mint 
szüntelen kísérleteket építészet és társadalom összekapcsolására, jelentés-
hordozó építészeti forma létrehozására. 
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KUTHY SÁNDOR: 

ÉLŐ MŰVÉSZEK A MÚZEUMBAN 

A B E R N I „ F E H É R T E R E M " ' 

Minden múzeum három fő feladata a gyűjtés, a megőrzés és a bemutatás. 
A megőrzés főleg technikai probléma; a mit-gvűjtés és a hogyan-bemutatás 
a múzeum jellegének és a kor kívánalmainak függvénye. A posta-múzeum 
a legújabb bélyegsorozatot is felveszi gyűjteményébe, és lehetőleg ki is állítja. 
De időben hol kezdődik a történeti múzeum számára a történelem? 

Még kényesebb a múzeumi gyűjtésre méltó képzőművészeti alkotás kiválasz-
tása, mert a művészi érték és a dokumentáció a két főszempont a művészi 
érték megítéléséhez abszolút mérce pedig nincs. - Az „élő művészet" gyűjté-
sébe e két szemponton kívül még számos más kritérium is belejátszik. Figyel-
münket azonban most nem ezekre, hanem a bemutatásra összpontosítjuk. 

A modern muzeológia hangsúlyozottan kiemeli a múzeumi kiállítás nevelő 
jellegét. Szabad-e akkor egy újabbkori alkotásokat gyűjtő képzőművészeti 
múzeumnak, amelyik a mai ember ízlését stb. hivatott nevelni, a jelenkor 
művészetót kizárnia? Meggyőződésünk szerint nem. Múzeumok azonban csak 
kivételesen szerencsés esetben rendelkeznek kielégítően átfogó és tájékoztató 
saját gyűjteménnyel. Kézenfekvő hát a kortársak alkotásait időszaki kiállítá-
sok keretében bemutatni. 

Konkrét — svájci — példán vizsgálhatjuk meg e kérdés egy figyelemre 
méltó megoldási lehetőségét. 

Bern, a főváros, az ország (külvárosok nélkül) százezer léleknél többet szám-
láló öt városa között Zürich, Basel és Genf után a negyedik helyet foglalja el, 
képzőművészeti múzeuma (Kunstmuseum) azonban Basel után Zürichhel 
a második helyért vetekszik. Időszaki kiállításokat illetően svájci viszonylat-
ban úgyszintén előnyös helyzetben van Bern. A Múzeum mellett, ahol a 
gyűjtemény bemutatásával párhuzamosan régi vagy „klasszikussá vál t" 
művészeti kiállítások rendezésére is van mód — 1918 óta a Műcsarnok (Kunst-
halle) állít össze svájci és külföldi élő művészek alkotásaiból tájékoztató jellegű 
kiállításokat. A Műcsarnoknak nincs saját gyűjteménye. 

Elsősorban élő művészek bemutatásával foglalkozik tizenegynéhány magán-
galéria és a Városi Művészeti Bizottság txüajdonát képező, kizárólag berni 
művészek részére fenntartott Berni Galéria (Berner Galerie) is. 

E szinte kiváltságos helyzet ismeretében első pillantásra érthetetlen, hogy 
a Múzeum igazgatósága a krónikus helyszűke ellenére megfelelt az egymástól 
függetlenül egyszerre két helyről befutott kívánságnak, és a Kantonális Művé-
szeti Bizottság valamint a Berni Művészeti Társaság rendelkezésére bocsátott 
egy múzeumi termet, a „Fehér Termet". 

A Fehér Terem elnevezését a fehér színben rejlő semleges, tehát egyik művé-
szeti irányzat pártján sem álló jellegnek köszönheti. 
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132. A berlini Képzőművészeti Múzeum Fehér Terme a „ R e j t e t t valóság" című kiállítás 
berendezése közben 

A Fehér Terem berni művészek csoportos kiállítását célozza (stílusirányzatok, 
azonos technika stb. szerint), amire sem a Berni Galériában, sem a magán-
galériákban nem kerül sor. Ilyen jellegű kiállításokat a Műcsarnok sem rendez-
het. A mai művészeti irányzatok sokfélesége, az európai mellett az amerikai 
művészetre is kiterjedt információ iránti igénynek a kielégítése programját 
amúgyis erősen túlterheli. A Fehér Terem lehetővé teszi élő berni művészek 
egy-egy csoportjának állandó jellegű bemutatását átlag évi négy kiállítás kere-
tében. 

A kiállításokat a fenti irányelvek betartásával a Bizottság és a Társaság két-
két tagjából álló „munkacsoport" szervezi. Ez a munkacsoport hangolja össze 
a két „tulajdonos" igényeit, dönti el a soron következő kiállítás tárgyát, jelöli 
ki az arra meghívandó művészeket — és bízza meg azt a művészt, aki a művek 
kiválasztását és azoknak a teremben való elrendezését el fogja látni. Minden 
kiállításhoz sokszorosított „kalauz" készül, amely az általános bevezetőn 
túl a kiállító művészek adatait is közli. A „kalauz" a kanton adottságainak 
megfelelően két nyelven — németül és franciául jelenik meg, és díjtalanul 
áll a látogatók rendelkezésére. 
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133. Öt berni szobrász rajzai és szobrai a berni Képzőművészeti Múzeum Fehér Termé 
ben 

Az 1971. június 4-i megnyitás óta a kiállítási program a következőképpen 
alakult: 

1. Tizenkét berni kortárs művész egy-egy műve. 
2. Konstruktivizmus és konkrét művészet a berni kantonban 1945-től 

1971-ig. 
3. „Rejtet t valóság" — szürrealista és rokon irányzatok képviselői. 
4. Berni szobrászoknak a Kantonális Művészeti Bizottság által az elmúlt 

két-három évben megvásárolt vagy megbízás alapján készült művei (fénykép-
dokumentációval) . 

5. Rajzolt, írt, festett, faragott írásjelek. 
6. A Berni Művészeti Társaság rendkívüli kiállítása sokéves bizottsági 

művész-tagjának a halála alkalmából, (Max von Mühlenen festett ablak-
tervei.) 

7. A képzőművészetek Bernben 1950-től 1970-ig — dokumentációs kiállítás 
húsz év képzőművészeti életéről egy berni építész összeállítása alapján, számos 
helybeli művész közreműködésével. 

8. Öt berni szobrász rajzai és szobrai. 
Az elmúlt két év tapasztalatai határozottan pozitívak, akkor is, ha néhány 

múzeumlátogató fejcsóválva hagyta el a Fehér Termet. 

•615 



A kísérleti stádiumon már régen túl vagyunk. Terv formájában több év 
kiállítási programja van meg. A Fehér Terem lesz például 1975-ben az első 
állomása annak a vándorkiállításnak, amely Herbert Distel berni szobrász 
Mini-Múzeumát a világ minden tája felé elviszi majd. Ez a közel 2 m magas, 
50 cm széles és mély szekrény-múzeum húsz fiókkal rendelkezik, fiókon-
ként huszonöt 5 x 5 x 5 cm nagyságú „teremmel". 500 európai és amerikai 
művész egy-egy speciálisan e múzeum részére készült alkotását fogja tartal-
mazni. Ez a gyűjtemény néhány év művészeti produkciójának páratlan doku-
mentuma lesz. 

A berni érdekelt körök meggyőződése szerint a Fehér Terem a város művé-
szeti életének jelentős tényezőjévé vált. Egyik lehetősége ez a jelenkor alkotó 
művészei és a sokszor csak a múlt művészetét értékelő múzeumlátogató közön-
ség közelebbhozatalához. Fő érdeme azonban az, hogy a múlt és a jelen művé-
szete közt nem létező, de sokszor mégis valóságos fal lerombolásához vezet 
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TÓTH SÁNDOR: 

RÉGÉSZÉT, MÜEMLEKVÉDELEM, TÖRTENELEM 

A történelem a társadalom emlékezete. 
Ez az emlékezet kezdetben kis és zárt embercsoportok valóságos memóriája 

volt, és a közvetlen hagyományozódáson alapult; kollektív és homogén módon 
tar tot ta fenn az adott csoport múltbeli tapasztalatait, élményeit. 

Ma, amikor a társadalom világméretekben szerveződik, a társadalmi emlé-
kezet formái rendkívül differenciáltak, a múltról felhalmozott ismeretanyag 
individualizált, és az emberiség memória-funkcióját túlnyomórészt a társada-
lom e célra specializált egyedei: a történészek látják el. 

A két pólus közötti, alig belátható messzeségeket pásztázva, egyetlen döntő 
momentum ötlik szemünkbe, amely e végpontok között éles cezúrát jelent, 
és egyben a történettudomány mai jellegét is alapvetően meghatározza: az 
írásbeliség megjelenése. Az írás kialakításával az ember megtalálta azt az 
eszközt, amelynek révén memóriájának kihagyásait, megbízhatatlan ingadozá-
sait kiküszöbölhette: az emlékezetnek szánt információk és gondolatok, szilárd 
formába merevítve, megörökíthetőkké és visszakereshetőkké váltak. 

Az írásbeliség kialakulásának azonban másfajta változások is velejárói vol-
tak. Bár a kollektív társadalmi emlékezet — egyre szűkülő körökben — nap-
jainkig tovább élt, a történelmi tudat formálása és fenntartása az írástudók 
szűk rétegének kezébe került. A homogén társadalom-képződmények átfogó 
és teljes memóriája a kibontakozó bonyolultabb struktúrákba csonkán és 
korlátozott érvénnyel épült be, mellette — vagy inkább fölötte — pedig létre-
jött az írásbeliségen alapuló, de szintén nem teljes érvényű - mondhatnánk: 
osztály-korlátozott — társadalmi emlékezet. Ez a kettősség — a kollektív 
memória végleges eltűnésével és az írástudás általános elterjedésével — még 
Európában is csak a közelmúltban kezdett felszámolódni. 

Verba volant, scripta manent: az ókori bölcsesség nemcsak azt jelenti, hogy 
ránk elsősorban a társadalom egy bizonyos — éspedig uralkodó — részének 
emlékezete hagyományozódott, hanem azt is, hogy az írás célja és értelme 
korántsem az emberi élet teljes keresztmetszetének a megörökítése. Az írás 
szándékolt közlés, amit a szóbeli érintkezéstől éppen dokumentatív, ill. memo-
rábilis jellege különböztet meg; az írott emlékanyag tehát — bármily gazdag is 
legyen egy korszak ilynemű hagyatéka — csupán a jelenségek meghatározott 
körével lehet kapcsolatos, mivel már keletkezésében szelektált. 

Az írásbeliségen alapuló közvetett társadalmi emlékezet tehát kettős érte-
lemben is partikuláris jellegű; részlegessége pedig elsősorban abból fakad, 
hogy terjedelmének határait a hagyományozó társadalom, ill. osztály (réteg) 
szempontjai eleve determinálják. 

Mindaddig, amíg az utókor társadalmának struktúrája, és ezzel szellemi 
felépítménye gyökeresen meg nem változik, a partikuláris jellegű írásos emlé-
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kezet kielégíti az igényeket; ha azonban ilyen változás bekövetkezik, a hagyo-
mányozott anyagnak a felejtés, szétszóródás és pusztulás tényezői által is 
súlyosan befolyásolt elégtelensége nyilvánvalóvá válik. Nem csoda tehát , hogy 
a memóriáját erőltető társadalom az emlékezet felfrissítésének ú j f a j t a lehető-
ségeit kezdte keresni, és ezeket — az írásbeliség durván öt évezredes fennállása 
u t á n — mintegy fél évezreddel ezelőtt meg is ta lál ta . 

A humanista tudósok, művészek antik iránti ra jongásának köszönhető, 
hogy ki ter jedt méretekben megkezdődött az elmúlt korok tárgyi hagyatékának 
összegyűjtése: a társadalom a szó szoros értelmében a föld alól kezdte elő-
kaparni emlékezetének kihűlt foszlányait. Az archaeológiai tevékenység azon-
ban — bármily fontos volt is megjelenése — még hosszú ideig főként az í rot t 
hagvományozódás kiegészítésére, ill. a műtárgyál lomány gyarapí tására irá-
nyult , így a történelmi tuda t alakulását csak alig észrevehetően befolyásolta. 
Három, ill. négy évszázaddal később Winckelmann-nak, ma jd Schliemann-nak 
kellett jönnie ahhoz, hogy a tárgyi mementók önmagukban ve t t történeti 
értéke evidenciává váljék. A múl t század folyamán kifejlődött az archaeológia 
tudományának sajátos gyakorlata és módszertana, és vele együt t még egy sor 
olyan tudományág bontakozot t ki, amely az emberi múlt tárgyi hagyatékának 
tanulmányozását t e t t e feladatává. E tudományágak közül külön is meg-
említendő az etnográfia, mint olyan, amely a kollektív társadalmi memória 
maradványainak feldolgozásával is foglalkozik. 

Az írott emlékanyag fenntar tásának módozatai régesrégen kialakultak; 
ha a levéltárak és könyvtárak állománya az elmúlt évszázadban mérhetetlenül 
fel is duzzadt, alapvetően ú j intézményes keretek felállítására nem volt szük-
ség. A társadalom emlékezetét felfrissítő tárgyi anyag fenn ta r tásá t azonban 
csak ú j t ípusú intézmények megalkotásával lehetet t biztosítani: létrejöttek 
a múzeumok. De ezzel is csak az ingóságok megőrzése vált megoldottá: a leg-
szembeötlőbb tárgyi mementók, az épületek ismét másfa j ta gondozást igényel-
tek . Kialakult a műemlék fogalma, és az emlékeztető jelekként megőrzendők-
nek ta r to t t épületek védelmére létrejöttek a műemléki szervezetek. 

A hatalmas mérvű mennyiségi felhalmozódás azonban mindmáig nem ered-
ményezett döntő minőségi változást . A „történelem előtti ko r " terminus hasz-
nála ta egy-két emberöltővel ezelőtt még közkeletű volt, és a német „Vorge-
schichte", az angol „prehistory", valamint megfelelőik még ma sem haltak ki. 
Bá r a régészeti kutatások eredményeképpen ma már alig ta lálhatók teljesen 
fehér foltok az emberiség történetében, a tö r téne t tudomány az archaeológia 
eredményeit még mindig szinte kényszernek engedelmeskedve, „ jobb h í j án" 
alkalmazza, elsősorban azokkal a korokkal kapcsolatban, amelyekből egyál-
ta lán nem, vagy alig maradt fenn írásos emlék. A történelem, mint már ötezer 
éve, ma is döntően az írásbeliségen alapszik, konzerválva az ennek part ikuláris 
jellegéből adódó összes konzekvenciákat a tör ténet i t uda t számára. A régészet 
és társ tudományai , valamint bázisaik (a muzeológia és a műemlékvédelem) 
egyelőre korántsem játsszák azt a szerepet a történelmi t u d a t formálásában r 
amelyre potenciálisan h iva to t tak lennének. 

A korábbi társadalmak emlékét őrző tárgyi anyag természetesen nem kevés-
bé részleges érvényű, mint az írott hagyomány. Részlegessége azonban főként 
másfa j ta tényezőkből adódik: a tárgyi emlékek fennmaradó körének határai t 
elsősorban a szerves anyagok pusztulékonysága, bizonyos anyagfa j t ák több-
szöri felhasználhatósága, ill. materiális tulajdonságaikhoz kötődő különleges 
értéke (nemesfémek) szabja meg, nem pedig a társadalmilag determinált 
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szelekció szempontjai. A földbe kerülő vagy a talajban elhelyezett tárgy nem 
szándékolt közlés, hanem az egykori társadalom élet jelenségeinek kövülete; 
a régészeti lelőhelyeken (temetők és települések) elvben a teljes társadalmi 
keresztmetszet vizsgálható, mégpedig olyan közvetlenséggel, ami az írott 
emlékek esetében elképzelhetetlen. 

Ha az emberiség tárgyi hagyatékával foglalkozó tudományágak forrás-
anyaguk ilyen előnyös tulajdonságai ellenére sem foglalják el a társadalmi 
emlékezet formálásában az őket megillető helyet, annak oka nem okvetlenül 
és nem is elsősorban a „hagyományos" történészek szakmai féltékenységében 
keresendő, hanem sokkal inkább abban, hogy e tudományágak egyelőre kép-
telenek a forrásanyaguk kínálta lehetőségeket kiaknázni, vagyis — tisztelet 
a kivételnek a tárgyi emlékeket társadalomtörténeti szempontból is hasz-
nálható módon interpretálni. 

Nyilvánvaló, hogy az interpretációs problémák végső soron módszertani 
kérdések megoldatlanságára vezethetők vissza. Hamármost az illető tudomány-
ágak metodikai problémáiról kívánok szólni, kénytelen vagyok okfejtésemet 
a címben jelzett körre és a hazai viszonyokra korlátozni, feltételezve, hogy 
a régészet rendkívül dinamikusan fejlődő ágazatai olyan jellemző képet nyúj-
tanak, amelynek érvénye lényegében az egész kérdéses területre kiterjed. 

A „régészeti módszer" hétköznapi és hagyományos értelemben az adatok-
nak a talajban történő feltárását jelenti; véleményem szerint a fogalom érvénye 
kiterjesztendő minden olyan tevékenységre, amely az aktuális felszín mögött 
(vagy alatt) rejtőző történeti emlékanyag feltárására irányul. Ilyen értelemben 
tehát az archaeológia körébe tartozik az épületek felmenő falain végzett fal-
kutatás, a falképfeltárás, sőt, a múzeumokban őrzött tárgyakon végzett fel-
tárási munka (pl. későbbi festésrétegek leválasztása) is. A kétféle régészeti 
tevékenység közé azonban nem volna helyes egyenlőségjelet tenni: épületek 
és műtárgyak esetében magának a tárgyi emléknek a különböző állapotai 
kerülnek vizsgálat alá; az ásatásokon az objektumokat elfedő és az ingó tárgyi 
emlékanyagot tartalmazó, de önmagában véve nem tárgyi jellegű talaj meg-
figyelése is szerepet játszik. 

Mégis van egy olyan vonás, amely a feltárási tevékenység különböző formáit 
módszertani szempontból egységbe fogja: az aktuális felszín és a legrégebbi 
állapot között az épület, műtárgy, ill. lelőhely egész történetének dokumen-
tumai meghúzódnak. Ahhoz, hogy a legkorábbi állapotot fel lehessen tárni, 
rendszerint a történeti adatok tömegét kell elpusztítani; hogy ezekből mi ma-
rad használható a későbbi kutatás számára, az kizárólag a feltárás gyakorlati 
lebonyolításának módjától, ill. a dokumentáltság mértékétől és megbízható-
ságától függ. 

A feltárás (és a konzerválás) azonban nem tudomány, hanem mesterség, 
amelynek sikeres gyakorlásához az elméleti és tárgyi tudáson túl meghatáro-
zott személyi és anyagi feltételek szükségesek. Az archaeológiai munka tudo-
mányos része a feltárt anyag értékelésével kezdődik; nyilvánvaló viszont, hogy 
az értékelés lehetőségeit a feltárás körülményei, módszere eleve megszabják. 
Ha tehát a régészet módszertani problémáinak gyökereit keressük, elsősorban 
a feltárás jelenlegi gyakorlatát kell szemügyre vennünk. 

Ami az ásatásokat illeti, a feltárás modern technikája meglehetősen hosszú 
fejlődés eredményeképpen jött létre. A régészet hőskorában főként az értékes 
leletek megszerzése, az épületek falainak kiásása volt a cél; ma a korszerű 
ásatási technika a talaj szerkezetének vizsgálatából indul ki: az egymásra 
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halmozódó és egymást metsző talajfajták történeti egymásutánja az a vezér-
fonal, amelyre a tárgyi leletek, ill. épületmaradványok kronológiája felfűzhető, 
és amelynek alapján a feltárás területén bekövetkezett, nyomot hagyó változá-
sok rekonstruálhatók. A két pólus között minőségi változás következett be: 
a múlt század ásatásai nem különböztek lényegesen a reneszánsz kori kezdetek 
régiséggyűjtésétől; a ma elvben elfogadott ásatási technika a történetiségen 
alapuló vizsgálati módszer. 

A gyakorlatban azonban a történetiség elvileg fontosnak tar tot t szempontja 
korántsem érvényesül egyformán. Az igazság az, hogy a közelmúlt hazai ása-
tásain a fejlődés legkülönbözőbb fokain álló megoldásokat alkalmazták, és 
a történeti szempontú módszer következetes keresztülvitele — a talajfaj ták 
pontos elkülönítésével végzett bontás és a leletek ennek megfelelő csoportosí-
tása, az egyes talajfajták összetételének, ill. a bennük fellelhető anyagok ere-
detének vizsgálata stb. — ma még fehér holló. 

A leggyakrabban előforduló és legkevésbé korrigálható hiányosság ilyen 
szempontból az, hogy a kutató mellőzi a témája szempontjából lényegtelennek 
tűnő összefüggések vizsgálatát; vagyis az ásatást nem a felszíntől kezdi, hanem 
attól a ponttól, ahol az érdeklődési körébe vágó jelenségek felbukkannak. 
Ez az eljárás nem egyéb, mint a lelőhely történetének megcsonkítása; a kár 
annál súlyosabb, minél régibb a vizsgált korszak. 
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134. Veszprém, székesegyház. A „Szentlélek-kápolna" keleti szakaszának ásatási alap-
rajzai. 

a ) A. Román kori felmenő fal (korábbi periódus). B. Ua. (későbbi periódus). C. 
Gótikus felmenő fal. D. Barokk felmenő fal. E. Román kori alapfal (korábbi periódus). 
F. Román kori fal alapozási kiugrása. G. Barokk fal alapozási kiugrása. H . 1957-es 
ásatás árkainak határa (1: —160—165, 2: —90, 3: —250 — 255 cm-ig). I. 1960—61-ben 
csatornafektetéshez ásott árok (4: kb. —250 — 260 cm-ig). J . 1960 —61-ben be-
épített vízelvezető akna. K . A román kori harántfa l nyugat felé néző s íkjának 
feltételezhető folytatása az akna helyén, az 1972. évi felmérések alapján, a) vissza-
bontott falszegély, b) nyíláskáva, c) lejárat a Szt. György-kápolna védőépületóhez. 

b) A. Újkori fal. B. Középkori fal. C. A feltárás ha tára . 
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135. Veszprém, székesegyház. A korai templomépülethez tartozó feltárt falmaradványok 
a középkori „Szentlélek-kápolna" keleti részén. (Fotó: Mihalik) A románkori 
harántfal alapozásán jobboldalt három felmenő kősor marad t meg. Az alsó küszöbki-
alakítás maradványa (tetején habarcsos simítás), a középső feltehetően a küszöb 
megújításával függ össze, a felső minden valószínűség szerint a nyílás befalazáshoz 
tartozott . Ez utóbbi kősort a feltáráskor még a barokk támpillér alapfalának marad-

ványa fedte, amelyet 1972-ben elbontottunk. 

E „módszer" nyomán sokszor kulcsfontosságú kérdésekben találja magát 
szemben a kutató eloszlathatatlan homállyal. Hogy csak egy példát említsek: 
a pécsi cella trichora épületének pontos viszonya a székesegyház középkori 
homlokzatához kezdettől fogva bizonytalan volt. Mivel azonban az ásató 
a cellát későantik építménynek tar tot ta , és pusztulását a IX. századra tet te , 
e kérdést nem is tar to t ta fontosnak. Két évtizede egy újabb ásatás nyomán 
keletkezett az a hipotézis, mely szerint a cella megérhette a XI. századot; ez az 
állítás — bár csak áttételesen lehetett alátámasztani — még mindig össze-
egyeztethető volt a székesegyház középkori építéstörténetéről tudottakkal. 
Legújabban viszont a falképek vizsgálata arra az eredményre vezetett, hogy 
mindkét réteg Árpád-kori lehet; a magam részéről ezt az épület egészére nézve 
is valószínűnek tartom, annál is inkább, mert hosszú fennállásra utaló padló-
szintváltozások a cellán nem mutathatók ki, későantik eredetét egyetlen lelet 
sem bizonyítja, alaprajzi típusa pedig a XI. században is előfordul. Fölöttébb 
érdekes volna tehát tudni, hogy az építmény pusztulása miképpen viszonyult 
a székesegyház román kori homlokzatának keletkezéséhez; az 1922-es ásató 
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azonban, akit csupán a cella alaprajza és padlószintje érdekelt, a feltöltési 
rétegeket fölényes könnyedséggel kitermeltette.1 

Természetesen semmit sem lehet feltárni valaminek az elpusztítása nélkül. 
Az összefüggések azonban a feltárás közbeni állapotban rögzíthetők az emlé-
kezet számára a dokumentáció révén; a dokumentáció tehát számos esetben 
az eredeti jelenségeket kell, hogy helyettesítse a további kutatás során. Ezt 
a körülményt ma még sokan nem veszik kellőképpen tekintetbe; így fordulhat 
elő egyébként részletesen dokumentált ásatásokon is, hogy fontos összefüggések 
pontatlanul kerülnek rögzítésre. Példaként megemlíthetem a veszprémi székes-
egyház mellett 1957-ben végzett feltárások egy részletét: a templom északi 
mellékhajójához csatlakozó melléképítmény („Szentlélek-kápolna") keleti 
részén a periodizált alaprajz középkori és újkori falakat jelez. Saját 1971 óta 
folyó feltárásaim során bebizonyosodott, hogy a falak összefüggéseinek ábrá-
zolása és a korszakjelölések teljesen hibásak (134. a—b., 135. kép). Vajon 
mennyire lehet hinni az ásatáson felvett — ma már legfeljebb töredékesen 
ellenőrizhető — metszeteknek, ha az alaprajz ennyire megbízhatatlan?2 

1 Az alaprajzi szituáció a cella trichora és a székesegyház román kori homlokzata kö-
zötti építéstörténeti viszonyt nem határozza meg: a felmérésekből arra lehet követ-
keztetni, hogy a_eella keleti karéjá t a középkori templomhomlokzat síkja kb. érinthette. 
[Vö. Szőnyi O.: Ásatások a pécsi székesegyház környékén 1922-ben. Az Országos Magyar 
Régészeti Társulat Évkönyve I I (1923 — 26) 172 — 195. o.; Fülep F. : Neuere Ausgrabungen 
in der cella trichora von Pécs (Fünfkirchen). Acta Archaeologica XI (1959) 399 — 417.] 
Az utóbb említett t anu lmányban közölt 1955-ös ásatás az alaprajzi tisztázáson alig 
ju tot t túl. Ennek fő oka nyi lván a vizsgált terület nagyfokú bolygatottsága volt (amit 
bizonyára csak fokozott, hogy a feltárás szigetelési munkákkal kapcsolatban indult meg: 
vö. Fülep i. m. 7. jegyzet); a sztratigráfiai megfigyelések elégtelenségét azonban ez a 
körülmény a legkevésbé sem magyarázza. A szerző futólag említést tesz ugyan az elő-
csarnok területén észlelhető rétegjelenségekről (uo. 410. o.); ezek összefüggéseit azonban 
nem közli, ós következtetéseit szórványleletekre alapozza. Ami a felső falképréteg korát 
illeti, legújabban Fülep is a X I — XII . századi keletkezés mellett foglalt állást [Fülep F.— 
Duma Gy.: Adatok a római kori emlékek továbbéléséhez (A pécsi cella trichora fal-
festményeinek vizsgálata). Ant ik tanulmányok X I X (1972) 64 — 80.], aki a korábbi 
réteg kronológiai problémájával nem foglalkozott; ennek középkori eredetét Tó th Melinda 
valószínűsítette kiadás a la t t levő könyvében (Magyarország román kori falfestészete). 
Az épület kormeghatározásával kapcsolatban megemlítendő, hogy bizonyos formai jegyek 
(támpillérek, északi apszis lábazata) magyarázatával az eddigi szakirodalom adós maradt . 
Az előcsarnokkal kombinált háromkaréjos forma előfordulása Clunyben (támpillérek 
nélkül; felszentelés 1064): K . J . Conant: Cluny, 1077—1088. Mélanges offerts a René 
Crozet. I. Poitiers, 1966. 342. o., ill. 2. ábra. 

2 Vö. K. H . Gyürky: Die St . Georg-Kapelle in der Burg von Veszprém. Acta Archae-
ologica XV (1963) 341 — 408. Az általam közölt alaprajz e publikáció 1. áb rá j a alapján 
készült; a fel tárás határát jelző vonalakat a 3. ábráról vettem át . A 134.aábránaz 1957-es 
feltárás terjedelmét saját felmérésem alapján jelzem; jelezve egyúttal a Szt. György-
kápolna helyreállításával kapcsolatban bekövetkezett bolygatások kiterjedését is. E 
bolygatások nyomán a Gyürky által fel tárt és újkorinak t a r t o t t falmaradvány helyére 
vízlevezető akna került— ennélfogva e fa lmaradványt nem állt módomban agnoszkálni 
(a falcsonk legnagyobb része kétségtelenül elpusztult; a Szt. György-kápolna védő-
épületének határfalába á tnyúló része az akna kibontása u t án esetleg még tanulmányoz-
ható lesz). A 134.a és 135. képeken közölt szituáció alapján azonban, úgy vélem, teljesen 
nyilvánvaló, hogy e fal nem lehetett más, min t az általam fel tár t , a székesegyház legko-
rábbi periódusainak egyikéből származó harán t fa l folytatása. E fal építészettörténeti 
jelentőségót i t t nem kívánom részletezni; a problémára máshelyüt t még részletesen vissza 
szeretnék térni. Megjegyezni kívánom azonban, hogy Gyürky megfigyelésének, miszerint 
a kérdéses falcsonk alatt és a t tó l keletre a „Szentlélek-kápolna" féloszlopos falának ala-
pozása folytatódot t volna (i. m. 348. o.), a székesegyház korai állapotára vonatkozó 
valamennyi eddigi észlelésem ellentmond. A 134.a képpel kapcsolatban megjegyzendő 
még, hogy a „Szentlélek-kápolna" hosszanti falának alapozása ugyancsak kiszélesedő; 
ezt azonban a rajzon felmérési hiány miat t nem jelöltem. 
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Pedig a gondos feltárás és pontos dokumentálás önmagában véve még koránt-
sem biztosítja az adatok teljes értékű használhatóságát. A feltárás közben el-
végzendő legfontosabb feladatok közé tartozik a jelenségek értelmezése. Ennek 
nehézségei és egyes esetekben lehetetlensége külön kötetbe kívánkoznának; min-
denesetre leszögezhető, hogy az értelmezés lehetőségei az utólagos kiértékelés 
alkalmával — tehát dokumentáció alapján — már sokkal csekélyebbek általá-
ban, mint amikor a kutató még közvetlen kapcsolatba léphet a jelenséggel 
Másrészt: hiányos és csonka, vagy izolált jelenségek értelmezése mindig nehe-
zebb és bizonytalanabb; a legszilárdabb alapot tehát ehhez a munkához a teljes 
értékű összefüggések folyamatos lánca biztosítja. Ha a jelenségek önmagukban, 
összefüggéseikből kiszakítva kerülnek vizsgálat alá, a kutatás könnyen kerülhet 
hamis vágányra, amit egy további példával illusztrálhatok. A zalavár-récéskúti 
bazilika harmadik (1961 — 63 közötti) feltárásakor az ásató nagykiterjedésű 
cölöplyukrendszert tárt fel, amelyet egy korábbi fatemplom szerkezeti marad-
ványaként értelmezett; ez az értelmezés a továbbiakban messzemenő történeti 
következtetések forrásává vált. Ha az ásató a feltárt fakonstrukció-maradvá-
nyok alaprajzát a templométól nem választja el, és saját metszeteinek az értel-
mezéskor több jelentőséget tulajdonít, talán maga is rájött volna, hogy a cölöp-
lyukakban a kőépület építéséhez alkalmazott állvány árbócfái álltak (136. kép), 
és így elkerülhette volna, hogy egy írott forrásokra alapított prekoncepció 
csapdájába essék.3 

3 Vö. Á. Cs. Sós: Bericht über die Ergebnisse der Ausgrabungen von Zalavár—Récéskút 
in den Jahren 1961 —1963. Acta Archaeologica X X I (1969) 51 — 103. Az általam közölt 
a laprajz a publikáció 10. ábrája a lapján készült, amelyre — az 1. a laprajz felhasználásá-
val — rávetí tet tem a bazilika fel tár t korai falait. Egyes részleteket a 2. ábra a lap ján 
korrigáltam; ugyanezt vettem alapul periodizációs szempontból is. Az i t t közölt templom-
alaprajz egyúttal a X I . századi állapotra vonatkozta tot t rekonstrukciós kísérlet is. 

Hogy a kérdéses cölöpkonstrukció a kőtemplomnál semmiképpen sem lehet korábbi, 
azt egyetlen döntő körülmény bizonyítja: az R réteg, amelynek lerakódása után kerül t 
sor az ásató megfigyelései szerint (i. m. 58 — 59, 83 — 84. o.) a cölöpök egy részének le-
vágására, számos helyen fedte a kőépület kiugró alapozását (vö. uo . 1. profilrajz, 17., 
19., 24., 26. — tévesen F-nek jelölve ! — és 27. ábra) . Ä réteg tehát az alapozás elkészülte 
u tán keletkezett, vagyis nem lehet egy korábbi épület pusztulásának tanújele. A cölöpök 
elhelyezésére szolgáló gödröket azonban még az R réteg alatti szintről ás ták be; e gödrök 
visszatöltésére, ill. az árbocfák rögzítésére viszont ugyanazt a törmeléket használták, 
amely az R réteget is jellemezte. A cölöpök fennállása tehát egybeesik az R réteg kialaku-
lásának időszakával. Ez a sztratigráfia azt jelenti, hogy a cölöpgödrökben és az R réteg-
ben egyformán előforduló római eredetű anyagok (uo. 58, 62. o.) csakis építési munkáva l 
összefüggésben kerülhettek a mocsári sziget ta la jába; ebből pedig már kézenfekvően követ-
kezik, hogy a fakonstrukció falazáshoz készített á l lvány tartószerkezete volt. Ezt a meg-
állapítást az is alátámasztja, hogy az R réteg a la t t i felszínen sem belső járószint, sem 
összefüggő térlehatárolás nyomai nem mutatkoztak; közvetlenül e réteg fölött viszont 
a kőtemplom belsejében és környezetében egyaránt megfigyelhetők voltak a szintkiala-
kítás nyomai (uo. 63 — 64. o.). Megjegyzendő, hogy a fakonstrukció ilyen meghatározásával 
az ásató egyéb megfigyelései (82 — 84. o.) nem ál lnak ellentétben. 

A feltárt eölöpkonstrukció a laprajza ugyanakkor feltűnő módon árulkodik eredeti 
rendeltetéséről. H a e szerkezetet „fa templomként" próbáljuk szemlélni, komoly nehéz-
ségekkel kell szembenéznünk: mérete nemcsak a récéskúti bazilikáét haladja meg, ha-
nem az összes 1958-ig feltárt európai fatemplomét is (vö. uo. 60. és 97. o.), nem beszélve 
arról, hogy az ásató által közölt analógiák (uo. 14—15. kép) határozot t kontúrjaikkal , 
egyenes cölöpsoraikkal és pntosan kitűzött sarkaikkal merőben eltérő jellegűek az amorf 
a laprajzú zalavári konstrukciótól. H a viszont e konstrukciót építési állványnak tekint -
jük, az amorf alaprajz furcsa vonásai is értelmet nyernek: az északi ós keleti oldal ket tős 
cölöpsorát az uralkodó szélirány indokolja, a há rom sorban muta tkozó belső cölöpállá-
sokról kiderül, hogy nagyjából a kőtemplom hajó inak hossztengelyében húzódnak, az 
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136. Zalavár —Récéskút. A bazilika,alaprajza a későbbi átépítések maradványai nélkül, 
az 1961 —63-ban Cs. Sós Ágnes által fel tár t cölöpkonstrukcióval 

Az említett példák éppen nem a legalacsonyabb színvonalat tükrözik; ez 
pedig csak fokozza azt az érzésünket, hogy a hazai régészet tényleges gyakor-
lata messze elmarad a történetiség elvben elfogadott követelményei mögött. 

A történettudomány szempontjából korlátozottabb jelentőségű a műemlékek 
felmenő falain végzett archaeológiai kutatások kérdése: a fennálló épületek 
aránylag rövid történeti időszakból származnak, és létrejöttüket nagyrészt 
hasonló jellegű társadalmi kiválasztódás determinálta, mint az írott forrásokét. 
A probléma mégsem elhanyagolható, mert az építészet nemcsak az építtetők 
igényeire, életkörülményeire vonatkozólag nyújt fontos adatokat, hanem 

északnyugati sarokban jelentkező „toronnyal" kapcsolatban pedig (vö. no. 60. o „ 11 — 
12. kép) ta lán felvethető az az elgondolás, mely szerint i t t az állványra felvezető és 
anyagszállításra szolgáló meneteles pallófeljáró tartószerkezetének nyomairól lehet szó. 
Kétségtelen, hogy ilyen megvilágításban a fe l tár t zalavári fakonstrukció nem veszít 
jelentőségéből: az építőipari munka egykori folyamatának a maga nemében pá ra t l an 
dokumentumává válik. 

Az ásató tehát ebben az esetben építési jelenségekből konstruál t önálló periódust . 
Bár a kísérőjelenségeitől elkülönítve tárgyalt építkezést ennek ellenére helyesen keltezte 
(vö. uo. 82. o.), a kérdéses jelenségcsoport helytelen értelmezése — amit egyébként 
már a korábbi kutatások előkészítettek (uo. 57. o.) — a régebbi periódusokra vonatkozó 
egész gondolatmenetét téves vágányra terelte. 
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— mint mesterség és művészet — a termelőerők és a tudat fejlődését is vissza-
tükrözi. 

A műemlékügy sajátos szervezetéből adódóan önálló falkutatási módszertan 
mindeddig nem jött létre; ilyen irányú — egyelőre korlátozott és elszigetelt — 
kezdeményezések csak a legutóbbi időkben jelentkeztek. A falkutatás kezdettől 
fogva a helyreállítási tevékenységnek volt alárendelve; módszerei a restaurálási 
alapelvekből adódtak. Bár az önállósulás megindult, döntő változás mindeddig 
nem történt; a falkutatás problematikáját tehát a helyreállítás gyakorlatától 
elszakítva nem lehet vizsgálni. 

A helyreállítás elmélete a múlt század óta hasonló irányban fejlődött, mint 
a régészeti feltárás módszertana. Míg kezdetben — abszolút történetietlen 
módon — az „eredeti állapot" visszaállítása volt a cél, ma az alapelv az, hogy 
az épület minden történetileg értékes eleme fenntartandó, sőt, lehetőleg be-
mutatandó. Ennek megfelelően a purista restaurálások korában a falkutatás 
célja a legkorábbi állapot feltárása volt; az utóbbi évtizedekben viszont a 
periódus-kutatás terjedt el, ami határozottan jelzi a történetiség szempontjai-
nak érvényre jutását. 

A helyreállítás azonban építészeti feladat, ezzel pedig a történetiség merőben 
ellentétes: a tervezőnek végülis egy meghatározott állapotot kell létrehoznia, 
és a különböző periódusokat már csak azért is nehéz figyelembe vennie, mert a 
régebbi átépítések célja rendszerint éppen az épület belső szervezetének meg-
változtatása volt. A történetiség tehát az építész számára kényszerzubbony, 
amelyet a tudomány erőltet rá; e kényszerzubbony önkéntes vállalásai — 
kísérletek a teljes építéstörténet bemutatására — a gyakorlatban buktak meg. 

Az építészet és a történetiség szempontjainak a helyreállított épületen tör-
ténő egyidejű érvényre juttatására irányuló törekvés pillanatnyilag a műemlék-
védelem „alapvető ellentmondása", amely véleményem szerint csak a kétféle 
problematika különválasztása, vagyis a falkutatás önálló módszertanának 
és kereteinek megteremtése útján lenne feloldható. 

Az építészi és történészi szemlélet ütközése a közelmúlt falkutatási gyakor-
latára is rányomja bélyegét: bármennyire is előtérbe került a periódusok 
kutatása, a feltárás — a különböző korú épülettömegek szétválasztásától el-
tekintve — elsősorban a helyreállítható részletek felkutatására irányult, és 
nem arra, hogy az épület egészében bekövetkezett változásokat nyomon 
kövesse. 

Nyilvánvaló, hogy történeti szempontból az utóbbi lenne a helyes megoldás; 
ehhez azonban a kutatás kiindulópontjának kellene megváltoznia. Egy épület 
periodizációja nem elsősorban a részletek műformáiból adódik, hanem döntően 
a különböző korú falazatok és falburkoló anyagok (vakolat) egymáshoz és 
a beépített szerkezetekhez való viszonyából.4 A fal, ill. annak kötőanyaga, 

4 H a nem is különösebben jelentős, mégis igen tanulságos példa e tekintetben a hideg-
ségi templom gótikus pasztofóriiuna, amely az apszis déli falának levésett szakaszán 
maradt fenn; vele szemben az 1949-es fel tárás nyomán az ép falszakaszon egy üres fal-
fülke kerül t napvilágra (vö. Sopron és környéke műemlékei. - - Magyarország műemléki 
topográfiája. I I / l . Bp. 19562, 554. kép). Az 1969—72 között i feltárások során kiderült, 
hogy a levésett falfelület, amelyen a pasztofórium elhelyezkedik, egy megemelt szintű 
téglapadló felső síkjával egyvonalban kezdődik; az apszis tágítására t ehá t e padló el-
helyezése u tán került sor. A padló alól 1675-ben vert dénár került elő; a szentségfülke 
kőkerete tehá t a levésett falon másodlagos helyzetben van. Mivel a késő középkori pasztofó-
riumok szokásos helye a szentély északi oldala, és itt az említett üres falfülke meg is 
maradt , logikus arra gondolni, hogy a fülke kőkeretét innen helyezték á t a déli oldalra a 
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valamint a sima vakolat az építész számára semleges, behelyettesíthető dolog; 
a történész számára pótolhatatlan: durva hasonlattal élve, olyasfajta szerepet 
játszik, mint a szint alatti kutatásoknál a talaj. Kétségtelen, hogy egy épület 
történetét a maga teljességében csakis ezeknek az építészeti szempontból sem-
leges alapelemeknek a vizsgálatával lehet felfejteni: egyedül ilyen alapon 
jöhetne létre a modern ásatási technika alapelveivel egyenértékű falkutatási 
módszer. A fejlődés azonban ebben az irányban egyelőre csak megindult; 
elterjedtnek ez a metódus nem nevezhető. 

A tervező és a falkutató munkájával a műemlék sorsa nincs lezárva: a helyre-
állított állapotot a kivitelezés alakítja ki. Ha a történetiség a tervező számára 
kényszerzubbony, ha a fal és a sima vakolat semleges, behelyettesíthető dolog, 
akkor mindez a kivitelezésre hatványozott mértékben vonatkozik. Feladata 
végülis használható, jó karban levő épület létrehozása, és ehhez annak számos 
alkotóelemét újra kell formálnia. Ez az eljárás természetes, ha a műemléki 
helyreállítást pusztán építőipari tevékenységnek tekintjük; ha azonban a társa-
dalom tárgyi hagyatékának fenntartására irányuló törekvések egyik ágát lát-
juk benne, akkor a kivitelezés konzerválásnak minősül, vagyis az anyag meg-
őrzése szempontjából egyenértékű a múzeumban őrzött tárgyak restaurálásá-
val. 

Épületek és részleteik konzerválása természetesen jóval bonyolultabb fel-

XVII . század végén (az északi falfülke külső peremén egy kőkeret habarcslenyomatát a 
kutatások során észleltem; sajnos, a jelenség dokumentálását elmulasztottam). A falfülke 
elhelyezkedése a levésett falszakaszon téves építéstörténeti megállapításoknak vált for-
rásává: csakis ez lehet ugyanis az alapja annak az elméletnek, amely szerint a hossz-
hajós bővítmény középkori eredetű lenne (vö. i. m. 532. o. — Csatkai E . —; hasonló 
értelmű megállapítás Radocsaynál: A középkori Magyarország falképei. Bp. 1954, 17. o.). 
Azt, hogy a hosszhajós bővítés nem lehet a XVII . század második felénél korábbi, ma 
már számos tény bizonyítja; a pasztofóriummal kapcsolatos félreértés azonban, úgy lát-
szik, az ú jabb kutatás i eredmények ellenére is tovább gyűrűzik. Legalábbis erre utal az, 
hogy a befejezéshez közeledő helyreállítás során a szentségfülke kőkerete másodlagos 
helyén maradt , az üres falfülkét viszont befalazták. (A feltárások eredményeit Bodor Imre 
fogja közölni az Archaeológiai Értesítőben; szíves szóbeli közléseit ezúton is köszönöm.) 

A másodlagosság hidegségi típusú esete aránylag r i tkán fordulhat elő; jóval gyako-
ribb, hogy a jellemző stílusjegyeket hordozó elemek valójában korábbi architektonikus 
együtteseket maszkíroznak. Példaként a soproni Templom u. 6. sz. városi 
palota homlokzatát említhetem: ennek jobb oldali, aszimmetrikus helyzetű ablakten-
gelyéről Csatkai feltételezte (i. m. 279. o.), hogy nem a X V I I I . század ele-
jén, hanem csak a század derekán, utólag épült ki (a helyreállítás előtti álla-
pot képét 1. uo. 280. o.). A falkutatás bebizonyította, hogy Csatkai megfigyelése helyes, 
következtetése azonban téves: az ablaktengely valóban másodlagos, de nem az 1710-es 
években létre hozott reprezentatív ablakkeretek rendszeréhez képest, amelynek egyide-
jűleg és újonnan létrehozott, integráns tartozéka, hanem egy korábbi, csak kevéssé 
eltérő tengelybeosztású architektúrához viszonyítva, amelynek falazott belső fülkéit az 
ú j homlokzat készítésekor a többi tengelyben részben vagy egészben megtar to t ták (vö. 
Tóth S.: Az Országos Műemléki Felügyelőség falkutatásai 1967 — 1968. Magyar Műemlék-
védelem 1967—1968. Bp. 1970. 388." o.; felvétel a rekonstruált homlokzatról: Magyar 
Műemlékvédelem 1969 — 1970. Bp. 1972. 355. kép. A részletes publikáció előkészület-
ben.). Az i lyenfajta esetek nem korlátozódnak az ú jkor i emlékanyagra és a lakó-
házakra: ide tar toznak a középkori templomok nyílásainak szerkezeti változtatással 
nem, vagy alig járó átalakításai, a cserélt mérművek, a meglevő nyílásrendszer vál-
toz ta tása nélkül készített boltozatok stb. Az építéstörténeti kutatás azonban már csak 
azért sem hagyatkozhat a részletformákra, mert sok esetben éppen a jellemző stílus-
jegyek hordozói tűnnek el a későbbi átalakítások következtében: nyilvánvaló, hogy 
ilyen körülmények között egy-egy periódus történeti értékelése csakis az épület össze-
függő vizsgálata alapján lehetséges. 
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adat, mint a laboratóriumi körülmények között végezhető múzeumi tárgy-
restaurálás. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az alapelvek különbözhet-
nének; a kurrens kivitelezési gyakorlat számos esetben mégis megelégszik az 
anyag eredetiségének fenntartása helyett a forma újraalkotásával. 

E tekintetben pillanatnyilag a legsúlyosabb problémák, ill. hiányosságok 
a külső-belső vakolatok fenntartása terén mutatkoznak. Az újkori építészetben 
a vakolt architektúrák egyre nagyobb szerephez jutottak, és a XVIII —XIX. 
század folyamán uralkodóvá váltak. Pusztulásuk hamar megkezdődött: barokk 
homlokzatok „megkopasztása" már a klasszicizmus idején előfordult; a század-
forduló óta pedig tömegesen kerülnek felújításra. Súlyosbítja a helyzetet, hogy 
egyidejűleg az építőipari kivitelezés gyakorlatában — a jobb minőség elérése 
érdekében — bevezették a teljes vakolatleverést; a felújítás tehát a vakolat 
anyagának cseréjével járt. Ez a praxis, amely az építőipar fejlődésének ered-
ménye, a jelenleg folyó műemlék-helyreállítások tekintélyes részén is érvé-
nyesül. 

A gyökeres homlokzathelyreállítások bevezetése óta a vakolt architektúrák 
fokozatosan romlanak; ezen mit sem változtat az, hogy az „összkép" azonos 
marad, és „csak" egyes részletek tűnnek el, ill. módosulnak. Sőt, történeti 
szempontból éppen ez a folyamat legveszélyesebb vonása; a kevéssé észre-
vehető változások félrevezetők, és mivel a hitelesség a legtöbb esetben nem, 
vagy csak részben ellenőrizhető, alig korrigálható tévedéseket szülnek. 

Ilyen jellegű építészeti „szövegromlásra" a recens példák halmazát lehetne 
felhozni; elegendő, ha saját szerény praxisomból idézek néhányat.5 A folyamat 

5 A régebbi eredetű architektúra-esonkulás eklatáns példája a soproni Templom u. 6. 
sz. ház, amely a korábbi felfogás szerint a helyi barokk palotaépítészet egyik legjobb 
ál lapotban fennmaradt emléke volt helyreállítás előtti formájában. A kuta tás során ki-
derült azonban, hogy a meglevő barokk tagozatok csupán töredékei az eredeti archi-
tek túrának: hiányzott a padlásablakok sora, amelynek helyén a klasszicista eredetű 
főpárkány húzódott; el tűnt az eredeti főpárkány fölötti at t ikafal; a kapuzat pedig 
1913-ból származó neobarokk építmény volt, amely egy klasszicista bejárat maradvá-
nyait maszkírozta (az egykori barokk kapuzatból csak a flankírozó oszlopok és a párkány -
zat egyes részletei marad tak fenn). Ezeket az elemeket több-kevesebb hitelességgel sike-
rült rekonstruálnunk (vö. 4. jegyzet); a homlokzat azonban még így sem teljes: a X V I I I . 
sz. végi források szerint az att ikán figurák helyezkedtek el, a tetőzetben pedig kőkeretes 
ablakok nyíltak (OL Festetics-es. tolnai ágának lt. Ser. VI I I . fasc. A. 59). 

Az eredeti tagozatok pusztulása és módosulása, ha nem is ilyen méretekben, jelenleg 
is folyik. A soproni Ú j u. 21. sz. ház udvar i loggiájának hátfalán a boltvállak indításánál 
a helyreállítás megkezdésekor még kis, rendkívül eltorzult profilú vállpárkányok voltak 
megfigyelhetők. Sajnos, elmulasztottam, hogy megtartásukra külön felhívjam a művezető 
és a munkások figyelmét: a csákánnyal végzett vakolatleverés során a vakolatból készült 
tagozatok megsemmisültek. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen részletforma hiánya a sztereotip 
loggia-megoldások stiláris vizsgálatakor súlyos félreértésekhez vezethet. — Ugyancsak 
Sopronban, az Új u. 7. sz. ház homlokzatán a fennmaradt főpárkányt eredeti formájában 
rekonstruáltuk. A párkány helyreállított formájához sgraffitto-jellegű sarokarmírozások 
tar toztak, amelyeknek maradványait a falkutatás során helyreállítás céljából megőriz-
tük. E maradványokat a homlokzatvakolás megkezdésekor előzetes megbeszélés ellenére 
leverték; a vakolt armírozás helyett (az egyik oldalon) a falazott középkori sarokarmí-
rozás került részleges bemutatásra. Megjegyzendő, hogy a vakolt sarokarmírozások — 
némi módosításokkal — a restaurált főpárkány-forma előtti és utáni periódusokban 
is léteztek, tehát hosszú időn át fontos elemét képezték az épület homlokzatának. A 
helyreállított állapot építészetileg széteső, történetileg összefüggéstelen: heterogén és 
hiányos elemekből tevődik össze. — A szintén soproni Szentlélek u. 7. sz. házon az arány-
lag jó állapotban fennmaradt vakolatok lehetőséget nyú j to t t ak arra, hogy az 1746-
ban készült egységes homlokzatarchitektúra hiteles helyreállítását megkíséreljük (le-
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egészében véve aligha feltartóztatható; a pusztulás mértékét azonban enyhít-
hetné, ha az elpusztuló eredeti vakolatokról részletes dokumentáció készülne. 
Építészeti tagozatokról lévén szó, a fénykép nem elegendő; a feltárt állapot 
gondos rajzi rögzítésére lenne szükség, sőt, az adott körülmények között a 
tagozatokról profilhúzás céljából levett gipsznegatívoknak is a helyreállítási 
dokumentáció részét kellene képezniük. Gyökeres megoldást e tekintetben 
természetesen csak az jelentene, ha a még meglevő eredeti vakolatok konzer-
válásra kerülnének; ez annál is inkább indokolt volna, mert az esetek nagy 
százalékában a meglevő vakolathiányok miatt teljes értékű homlokzathelyre-
állítás már ma sem lehetséges.6 

A fennálló épületek történeti szempontú feltárása és konzerválása terén 
tehát semmivel sem jobb a helyzet, mint a terepszint alatti vizsgálatok eseté-
ben. Nyilvánvaló, hogy minden tudományos tevékenység alapja a hiteles 
adatfeltárás. Addig, amíg az értékelő vizsgálatoknak a lezárt feltárások nyomá-
ban maradó bizonytalanságok fölötti tépelődésre, a régészeti adatok és építé-
szeti részletformák hitelesítésére, a jelenségek értelmezésére és az emlékanyag 
keltezésére kell fecsérelniük erőfeszítéseik legnagyobb hányadát, az archaeoló-
gia — egyelőre elszigetelt és szórványos egyéni teljesítményektől eltekintve — 
nem lesz képes a modern történettudományban betöltendő funkcióját ellátni, 
vagyis döntően hozzájárulni a társadalomtörténeti problémák megoldásához. 

Felületes szemlélő számára úgy tűnhet, hogy a fennálló helyzet a szakembe-
rek különféle hibáinak következménye. A gyökerek azonban nem itt keresen-
dők. Idő, kvalifikált munkaerő és műszaki-technikai ellátottság hiányában 
a legjobb képzettségű szakember sem fog soha eljutni odáig, hogy a történetiség 
szempontjait feltárásain következetesen végig tudja vinni. Az alacsony szín-
vonalú munkaerő foglalkoztatása a feltárásokon jelenleg annyira közkeletű, 
hogy még az irányító szakemberek képzése is alig folyik intézményes keretek 
között: a feltárás mesterségét ma leginkább autodidakta úton lehet elsajátítani. 
A munkavégzésre használt szerszámok köre lehetetlenül differenciálatlan és 
elavult. A mérnöki képzettséget is igénylő dokumentációs munka nagyrészt 
a feltárás irányítójára hárul; elvégzéséhez azonban sok esetben a legelemibb 

számítva egy-két későbbi keletű földszinti nyílást, valamint az emeleti festet t mező 
elpusztult profilkeretelését). A profilok levételét és a tagozatok elhelyezését személyesen 
ellenőriztem; a célkitűzést ennek ellenére nem sikerült maradéktalanul elérni. Az ablak-
kötények tükreit ugyanis eredetileg egészen enyhén plasztikus, átlós élekkel tagolt 
prizmák töltöt ték ki; mivel azonban az ablakok könyöklőit a nyílások bővítése érdeké-
ben egy átalakítás alkalmával lejjebb szállították, a megmaradt kötényrészen belül 
a prizmacsúcsok aszimmetrikus helyzetbe kerültek. A tervező — nem akarván a nyílások 
ismételt leszűkítéséhez folyamodni, sem pedig a jó hatású barokk motívumról lemondani 
— a prizmás tagolásnak a jelenlegi köténymérethez igazodó megújí tását rendelte el. 
El járása építészeti szempontból nem kifogásolható, történetileg azonban nem korrekt: 
hamisan az egység látszatát kelti, és a módosult homlokzati arányokat eredetiekként 
érzékelteti. 

6 I t t ismét a Templom u. 6. példájára hivatkozhatom: szinte bizonyosra vehető ugyanis, 
hogy a nagyrészt rekonstruált kőarchitektúrához eredetileg vakolt építészeti elemek is 
tar toztak. A századeleji (1913) adaptáció alkalmával azonban a korábbi vakolatokat 
az utolsó morzsákig eltávolították, így a feltételezhető vakolt architektúra helyreállításá-
hoz semmiféle t ámpon t nem marad t . Azok a jelenleg folyó műemlék-helyreállítások, 
amelyek a vakolatok gyökeres megújításával járnak, semmilyen lényeges szempont-
ból nem különböznek a monarchikus idők (nem műemléki !) gyakorlatától, és a történeti 
hitelesség tekintetében ugyanolyan „eredményekre" vezetnek, mint pl. a Templom u. 6. 
1913-as felújítása. 
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eszközök sem állnak rendelkezésre. A gyors és megbízható dokumentálást 
lehetővé tevő korszerű technikai eszközök (fotogrammetria) bevezetése hosszú 
idő óta húzódik. 

A társadalom egyedei és intézményei — a régészeti lelőhelyek és a fennálló 
épületek használói — az esetek többségében türelmetlenek és értetlenek. A fo-
lyamatban levő munkákkal szemben éppúgy, mint a társadalmi emlékezet 
pillanatnyilag útban levő vagy fel sem ismert, elprédálhatónak vélt darabkái-
val szemben.7 A kutatások lebonyolításához korlátozott idő áll rendelkezésre. 

Az archaeologiai tevékenység társadalmi megítélése természetesen sokféle: 
a legnegatívabbtól a legpozitívabbig. Azt azonban talán a legpozitívabb véle-
kedők sem tudják, hogy a legelemibb régészeti adatok megszerzése is milyen 
agyat-izmot megerőltető munkát igényel. A régészet (amelynek fogalmából 
a dilettáns kíváncsiskodás kirekesztendő) — a közfelfogással ellentétben, ame-
lyet a hagyományos feltárások jellege alakított ki — ma nem a keresés és talá-
lás tudománya, nem mélázás a történelmen, nem széplelkek passziója, nem 
szórakozás, nem hobby. Kemény és fáradságos munka, amelynek nem kevés 
áldozata is van. 

A közvélemény nyilvánvalóan csak tapasztalatok nyomán alakul át. E ta-
pasztalatok megszerzésének feltétele azonban a feltárások helyzetének meg-
változása, a társadalomtudomány szempontjainak valóban megfelelő munka-
körülmények biztosítása. 

7 A történelem tárgyi anyagával folytatott rablógazdálkodást és értelmetlen pazarlást 
kötetekre rúgó listával lehetne dokumentálni (az eredmény szempontjából mindegy, 
hogy az ilyen magatar tás tudatos nemtörődömségből, vagy a tájékozottság hiányából 
fakad-e). Ugy vélem, elegendő, ha i t t csak néhány recens példára hivatkozom. Ami a 
régészeti leletek sorsát illeti, jellemzik az aktuális helyzetet az utóbbi évtized két leg-
jelentősebb népvándorláskori sírleletének előkerülési körülményei: mindkettőt feltúr-
ták, elszórták, széthordták, mire szakemberek kezébe kerültek (1. Mészáros Gy.: A regölyi 
korai népvándorláskori fejedelmi sír. Archaeologiai Értesítő, 1970 — 97 —, 66 — 91. o., 
ill. H . Tóth E.: A kunbábonyi avar fejedelem. Budapest — Kecskemét, 1971.). Mindkét 
leletben voltak olyan tárgyak és tárgycsoportok, amelyek önmagukban véve nehezen 
vagy egyáltalán nem értelmezhetők. Ha a tárgyak összefüggése egymással és a csont-
vázakkal a ta la jban megfigyelhető lett volna, mindkét lelet óriási lépéssel vihette volna 
előre az illető problémakörök kutatását , ós számos régebbi lelet megértéséhez járul-
hatot t volna hozzá. í gy azonban ezek a tárgyak semmivel sem értékesebbek a tudo-
mány számára, mint a Hampel által a század elején közzétett népvándorláskori lelet-
kataszter darabjai. A veszteséget súlyosbítja, hogy az ilyenfajta temetkezések eredeti-
leg sem lehettek túlzottan nagyszámúak; éppen ezen a téren tehát nagyonis fennáll 
a forrásanyag teljes kimerülésének veszélye. 

Nem mondható, hogy a műemlékek megőrzése terén sokkal jobb lenne a helyzet. El te-
kintve azoktól a károsodásoktól, amelyek helyreállítás közben és u tán érik az épülete-
ket, az sem ri tka eset, hogy jelentős történeti értéket képviselő objektumok — részben 
vagy egészben, hatósági engedéllyel vagy anélkül — bontásra kerülnek. Ez a sors érte a 
székesfehérvári Zalka Máté u. 11. sz. emeletes középkori sarokházat, amelynek főfalai 
fennálltak, későközépkori nyílásrendszere — a kőkeretek kivételével — megmaradt , 
födéméi rekonstruálhatók lettek volna. A középkori lakóház eltűnt, a helyére került ú j 
épület azonban sem nagyobb, sem jobb, sem szebb nem lett. Hasonló jellegű bontásra 
került sor az utóbbi években a budai Tárnok u. 11. sz. telken; a lebontott romos épület 
ma már súlyosan rongált ülőfülkés kapualjának építészeti összefüggések nélküli, muzeá-
lis jellegű fenntartása a komikum határá t súrolja. Nem kétséges, hogy ebben az eset-
ben a telek alapos újjárendezését fontos funkcionális érdekek indokolták; ami azonban 
az eddig megvalósult ú j beépítés esztétikai értékét illeti, a külföldi mintakönyvekből 
származó, másod- vagy harmadkezes, bizonytalanul szótterpeszkedő üres homlokzat 
lá t tán csak megismételni tudom előbbi ítéletemet. 
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A társadalom természetesen maga dönt i el, hogy mivel k ívánja emlékezetét 
megterhelni. Ma már azonban sokan t u d j á k , hogy emlékezet nélkül az ember 
a legelemibb feladatok elvégzésére is képtelen lenne. A memória fontos szerepet 
tölt be az aktuális problémák megoldásában. 

Az archaeológia e tekinte tben potenciális lehetőség. H a a feltárások módszer-
tani kérdéseit v i ta t juk, n e m annyira a jelenlegi, sokkal inkább az eljövendő 
tör téne t tudomány adatairól van szó. Annak a tö r téne t tudománynak az ada-
tairól, amely elérheti, hogy a történelem a valóságos emberi tör ténet szoros 
közelségébe kerüljön, és t a l án képes lesz jelentős segítséget nyú j t an i a társa-
dalom számára aktuális — és az ipari szennyeződés vagy a nyersanyag-
fogyasztás kérdéseinél korántsem kisebb jelentőségű — „belső" problémáinak 
megoldásában. 

A társadalom e célra specializált memória-sejt je nem tehet mást : jelzéseket 
ad az őt magába foglaló szervezet számára. Utóbbitól függ, hogy e jelzéseket 
felfogja-e, reagál-e rá juk, és miképpen. 
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DÁVID FERENC: 

SOPRONI ÉPÍTŐIPAROSOK HÁZAI 

Az i t t következő rövid tanulmány néhány vonással kíván hozzájárulni 
a XVI I I . — XIX. századi városi építő-, kőműves- és kőfaragómesterek arcképé-
hez. Teszi ezt pedig oly módon, hogy megvizsgál néhány lakóházat, melyet ezek 
a maguk számára építettek. E vizsgálattal az építők társadalmi helyzetének 
meglehetősen sok szálból összetevődő képét nyerhetjük. Az a viszony ugyanis, 
amely az építészt sa já t házával összeköti, bonyolult . Az építész (s e fogalomban 
a fent felsorolt mesteremberek mindegyikét benne ért jük) ilyenkor önmaga meg-
rendelője. Mint minden építtetőnek, neki is össze kell egyeztetnie anyagi helyze-
tét funkcionális igényeivel, s meg kell határoznia reprezentációjának mértékét 
oly módon, hogy az az épület közönségének (a szomszédok, az azonos társadal-
mi rétegbe, csoportosulásba tartozók) adekvát legyen. Az épület közönsége az 
építész saját házával kapcsolatban különösen ambivalens. Elvárja, hogy az 
a társadalomban elfoglalt helyzetének megfelelően építkezzék, de azt is, hogy 
képességeiről meggyőző tanúságot tegyen, mintegy önmagán próbálja ki 
képességeit. 

Az építésznek önmaga megrendelőjeként bizonyos mértékig tágasabbak az 
anyagi lehetőségei e területen, mint az élet többi területén, hiszen piaci ismere-
tei, összeköttetései révén a rendelkezésére álló pénzt jobban kihasználhatja. 
Bizonyos az is, hogy a társadalmi és gazdasági mutatóinak megfelelőnél gaz-
dagabb, bonyolultabb architektúrát, részletformákat tud készíteni. É p p ezért 
a valóban elkészített épület a maga igényes vagy igénytelen voltában rá jellem-
zőbb, mint más építtetőnél. Ezért hisszük, hogy a tanulmányunk tá rgyá tkép-
ző házak vizsgálata az építész társadalmi helyzetére is, az építész társadal-
mi szerepére — at t i tűdjére is rávilágít. 

Legkorábbi tárgyalt épületünk a K é t mór néven közismert ház. (Sopron 
Szt. Mihály u. 9. 1710 k.) (137. kép) Az adójegyzékek feloldásával bizonyítot-
tuk, hogy homlokzata kialakításakor Leitner Szervác szobrász tulajdona volt.1 

1 A soproni bel- és külvárosi háztulajdonosokat Thirring Gusztáv határozta meg az 
1734—1939-es évkörben. (Thirring G.: Sopron házai és háztulajdonosai. Sopron 1941.) 
E munkában az 1734 — 66 közti időszakot az 1766-os első házszámozás alapján oldotta 
fel. A bennünket érintő Fövenyverem utca—Szt. Mihály u tca szakaszon azonban az 
összeírás sorrendje épp ezidőben változott meg, s ezért Thirring a háztulajdonosok fel-
sorolását 1766-tal kezdi. Az adójegyzékek és a szomszédsági adatok alapján a hiányzó 
házakat beazonosítottuk. Külön segítségként szolgált a Két mór házzal szomszédos 
Föveny verem u. 29. sz. ház kapujának zárókövén talált I .E .K, monogram s az 1734-es 
évszám. A monogram Jakob Eisenkölblé. (A vezetéknevek köznévi tagjainak ilyen szét-
választására van soproni analógiánk: a Kolostor u. 13. zárókövén levő C. J . F. mono-
gram, mely Caspar Judenfeindt-tel azonosítható.) A Fövenyverem 29. és a szomszédos Szt . 
Mihály u. 9. tulajdonosai már könnyen azonosíthatók voltak. 
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137. Sopron, Szent Mihály u. 9. homlokzata, 1710 k. 

A homlokzat rendkívül dús szobrászi és faragott dísze az igénytelen „falusias" 
oromzatos épülettípussal sajátos ellentétet alkot. Adataink szerint valószínű, 
hogy Leitner a készen kapott épületnek csak homlokzatát építette át,2s raj ta az 
ilyen típusú homlokzatok szokásos elrendezését (2 ablak — oromfülke — padlás — 
szellőző lukak) megtartva fölvonultatta mindazt, amit épületplasztikában és 
figurális szobrászatban tudott. A szobrászati dísz ikonográfiái koncepciója is 
(Mária—József — gyermek Jézus — Rókus — Sebestyén) a széles körben ismert vé-
dőszent-ikonográfia fölgazdagítása csupán. Az építészeti és ornamentális rész-
letek egy része épületplasztikai készségét tükrözi, s olyan motívumokkal, 
melyeket a korabeli síremlékekről is ismerünk, más része, így a szoborfülkék 
és padlásszellőzők keretelése oltárépítményeken és képkereteken használatos 
motívumokat és megdolgozásmódot vonultat föl. Hogy e kétfaj ta tudásának 
— melynek alkalmazásáról egyébként tudomásunk van3 — ily látványos 

^2 A Sopron városi számadáskönyvek évről évre hozzák a városi tégla- és mészégető 
vásárlóinak névsorát. Tekintve, hogy mindkét építőanyag készítése a X I X . század második 
negyedéig városi privilégium volt, a névsorok fontos forrásként fogadhatók el. 1695 — 
1714 között, mikor is a Két mór házat Mr Servatius Leitner birtokolta, csupán egy év, az 
1712 -es számadáskönyve hiányzik. Leitner mindössze két ízben fordul elő vevőként: 
1709-ben 10 mérő meszet, 1714-ben 15 mérő meszet és 1000 téglát vásárolt . Ez utóbbi még 
akkor is igen kicsi mennyiség, ha tud juk , hogy téglát általában csak boltozat és boltövek 
készítésére használtak, s falazat készítésére nem. GySmL.2. Sopron Városi Lt. 1003. i. bb. 

3 Csatkai — Dercsényi: Sopron és környéke műemlékei. Bp. 1956. 133. 1. Leitner két 
fafaragását ismerjük, a kőszobrairól csak közvetve van tudomásunk. Azt az adatot , 
mely szerint a soproni Szentháromság-szobor oszlopának szállításához köze volt, kitel-
jesíti a Két mór ház és a szobor közötti részlet- és stílusegyezés. 1708-ban a tanács dön-
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138. Sopron, Szent Mihály u. 33. homlokzata, 1727. 

bemutatása reklám jellegű, természetesen csak sejthetjük. Az a tény, hogy 
a Szt. Mihály temetőhöz vezető utcát választotta letelepedése helyéül, minden-
esetre ebbe az irányba mutat.4 

Alapjában véve hasonló az Unger kőfaragó-família 1727-ben készült háza is.5 

(Sopron Szt. Mihály u. 33.) (138. kép) A kis oromzatos épület s az oldalra vetett, 
az udvarra szolgáló kapu megfelel a Szt. Mihály utcában és környékén élő 
gazdapolgárok házai elrendezésének. Hozzá kell tennünk, hogy az utcai orom-
zatú házak helyett a gazdagabb iparosréteg már 50 — 60 éve épít — a hasonló 
rangú külvárosi utcákban is — olyan épületeket, amelyeknek kapualja is be-
épített, s amelyek így a telek teljes szélességére kiterjedők. A Szt. Mihály u. 33. 
beépítési formáját így bízvást szerénynek nevezhetjük. Nagyon igényes viszont 
a kapu s a homlokzati ablakok részletformálása. Az egyébként jó arányú abla-
kok keretelése oly gazdag profilozású, melyekhez hasonlót ekkortáj t csak 
a leggazdagabb patríciusházak belső tereiben találhatunk. 

Egy lépéssel tovább visz Eisenkölbl, Johann Jakob kőművesmester Fövény-

tóst hoz egy Leitner és a kőfaragók közötti vitában és kimondja, hogy a f igurák készítése 
szobrászok dolga, a kőfaragók csak címereket, s növényi díszt faraghatnak. Ez Leitner 
működésének inverz, de biztos bizonyítéka. 

4 Az Unger kőfaragó családon kívül háza volt itt Miller Bálint kőfaragó mesternek is. 
GySmL 2. Sopron Városi L t . 1015/a.70.170!).237.1. 

5 Unger Jánosra Csatkai i. m. 133. Unger János 1727-ben él még: Sopron Városi Lt . 
1015/a.94.1733.25.1. 
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139. Sopron, Fövényverem 29. homlokzata, 1734. 

verem 29. sz. házának vizsgálata.6 A mai homlokzat a kapu zárókövén levő év-
szám s a városi számadáskönyvek tanúsága szerint 1734-hen épült. (139. kép) 
A földszintes épület sarokház, de ezt a tényt a belső terek elrendezésében nem 
veszi figyelembe. A Szt. Mihály utcai oldal mentén a szokásos elrendezésű 
hossz-szárny nyúlik el; elülső szoba—konyha—mellékhelyiségek követikegymást. 
Ennek megfelelően az oldalhomlokzat tagolatlan, a szoba ablaka után a mellék-
helyiségek nyílásai csak szellőző lyukak. A fövény vermi főhomlokzat elrende-
zése asszimmetrikus, a sarokszoba mellett oldalra vetett kapu, s kapualj van. 
A homlokzaton van egy, a funkciótól független, s egyedül architektonikus 
igényeket szolgáló motívum: a homlokzat közepe fölé helyezett s a tetőtől füg-
getlen oromzat , melynek hangsúlyát a benne elhelyezett fülkeszobor még erősí-
ti. Az ellentmondások ez esetben már föltűnők. Eisenkölbl apja oldalán részt 
vesz a század első harmada legfontosabb soproni épületének, a domonkosok 
templomának építésében. Későbbi művei közül ismerjük a Katolikus Konvent 
házát (Lenin krt, 25.) és az Uj u. 18. sz. lakóházat, melyet 1747-ben épít. Mind-
kettőt gazdag tagolás, s a kor követelte, szimmetriára való törekvés jellemzi.7 

A 18. század közepe s harmadik negyede vezető mestereinek háza ma már 
nem áll, vagy olyannyira átalakított, hogy szempontunkból nem használható. 
A századvég mesterei közül kettőnek is ismerjük lakóházát. Mindkettő a Szín-

6 Csat kai i. m. 133. 1. az U j u. 18. szerzőségére: Sopron Városi Levéltár 1003. a. 
Rathsprotocoll 1748. 157. 1. A Lenin krt . 25. mesterére: Bán János: A soproni Katholikus 
Konvent története. (Kézirat.) 

7 Csatkai i. m. 333. 1. 
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140. Sopron, Színház u. 10. homlokzata, 1779. 

ház utcában áll, a széles várárok mentén épp ezidőben kialakuló új házsorban. 
A Színház u. 10. sz. házat 1779-ben Eigner Reichardt kőfaragómester építette.7 

(140. kép) Az igen gazdag klasszicizáló későbarokk homlokzat Hefele Menyhért 
pozsonyi prímási palotája első és második emeleti architektúrájának kifejezett 
másolata. A feladat s a méretek különbségéből következő apró változtatásokat 
Eigner sikerrel oldotta meg. Számunkra itt nem ezek értékelése, hanem maga 
a gesztus fontos — e kölcsönzéssel Eigner a teljes architektúra tiszteletét helyezi 
szembe a részletek tiszteletével. Eigner kölcsönzése, másolása kétfelől közelít-
hető meg: a korabeli polgárház fejlődéstörténete s az építész szerepe oldaláról. 
A 17 19. századi városi lakóház lassan, lépésről lépésre válik önálló építészeti 
műfajjá. E folyamat egyik jellemzője, hogy a homlokzatokon lassan, lépésről 
lépésre jelennek meg a kastély- és palotaépítészetben kialakult architektonikus 
formanyelv részletei, egyes motívumai. E hódításnak az Eigner-féle homlokzat 
lapos rizalitjával, középerkélyével, szobros-vázás att ikájával fontos helyi lánc-
szeme. Eigner mint építész nemcsak az architektúra fontosságát hangsúlyozza. 
Kölcsönzése friss, modern. Az ízlésformáló szándékot, s az új ízlésben való jár-
tasság büszke hangsúlyozását lehetetlen észre nem vennünk. 

Nem sokkal később, 1794-ben szerzi meg Neumayer Lőrinc városi építő-
mester (Stadtbaumeister) a Színház u. 32. telkét. R a j t a épített házát 1797-ben, 
mint üjonnan építettet említi egy szerződés.8 Neumayer a század utolsó két 

«Csatkai i. m. 334. 1. 
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évtizedének vezető soproni mestere, a soproni és a ruszti evangélikus templom 
tervezője. A Festeticliek számára a soproni Szt. György u. 1 — 3. sz. házban 
jelentős átépítést végez, s létrehozza az itt talán legkorábbi bérházat. Hiteles 
munkái alapján Csatkai Endre neki tulajdonítja az Előkapu 7. sz. kétemeletes 
lakóházat, s egy további, ma már elbontott épületet.9 Ezek sorát újabb attri-
búcióval kívánjuk gazdagítani; Neumayer Lőrinc művének ta r t juk az ugyan-
csak soproni Űj u. 10. kétemeletes épületet. A háromhomlokzatú Színház utcai 
lakóház ezekkel összevetve érdekes: architektonikus elemekben mindegyiknél 
sokszorosan gazdagabb. A lapos rizalitok, a falsíkok ennek megfelelő többféle 
kezelése a földszinten, az ablakformák váltakozása, a valódi- és vakablakok, 
kapuk kínosan szimmetrikus rendszere alig áttekinthető. A fontos architek-
tonikus részek értelmezését tovább bonyolítják a visszamélyedő tükrök, s a 
rátétes lapok, melyek a tektonikus rendszerhez; a párkányokhoz való kapcso-
latuk szerint részben struktív tartó, részben függesztett díszítő jellegűek. 
Neumayer háza az eddig felsoroltak közül kétségtelenül a legbonyolultabb 
indítékú, benne a reklámjellegű motívumvásár és az architektonikus képzetek 
egyszerre valósulnak meg. Csak mellékesen jegyezzük meg, hogy Eigner házá-
nak alaprajza modern, világos és tiszta, a Neumayer féle háznak viszont belső 
elrendezése is túlbonyolított, sőt az alapterület túlzott kihasználása kedvéért 
csaknem áttekinthetetlen. 

Utolsó mesterünk a Sopronban 1803-ban megtelepedett Handler Jakab, 
a soproni koraklasszicizmus jelentős személyisége. Házát Eigneréhez és 
Neumayeréhez hasonlóan olyan helyen építette fel, ahol korábban beépí-
tés nem volt, az olcsó telket területrendezési ajánlata viszonzásául kapta 
a várostól. Ez a Rákóczi u. 47. sz. egyemeletes épület. (141. kép) Handler 
részben levéltári adatok alapján ismert, s Csatkai Endre attribucióival gazda-
gított életművében10 a hasonló méretű s rendű-rangú városi lakóház komoly 
szerepet játszik. (Lenin krt. 88. - 1814. Lenin krt . 70. — 1815. Rákóczi u. 29. 
— 1815. Lenin krt. 63. — 1816. Rákóczi u. 47. — 1816.) Az épületek e sorrendbe 
állítása az adott rövid időhatárokon belül határozott fejlődést jelez, a késő-
barokkból egyfajta klasszicizmusba való átmenetet. A fontos architektonikus 
elemek, így a korinthoszi óriásrend, vagya párkányok részletformái alig változ-
nak, de folyamatosan próbálkozik Handler az ezekből kialakítható struktív 
rendszer önállósításával. Az ablakok a korábbi darabokon gazdag keretelésűek, 
s a tektonikus rendszerrel azonos súlyt képeznek homlokzaton, sőt egyetlen 
darabon (Rákóczi u. 29.) az ablakok önálló tartórendszert alkotnak a könyöklő-
ablakszár-szemöldök-könyöklő-ablakszár-szemöldök teljes összekapcsolásával 
s meglehetősen retardár módon ez az összefüggés megszünteti a szinteket el-
választó vízszintes tagolás minden lehetőségét. A két 1816-ban épített ház 
a probléma megoldását jelenti: a fő tartórendszer és a betét-faltömb viszonya 
egyértelműen az alá- s fölérendeltségé. Az ablakok itt már hangsúlytalan, 
harmadlagos szerepű átlukasztások. E folyamat letisztultabb eredménye 
Handlernek a maga számára épített lakóháza. I t t a korinthoszi félpillérek mel-
lett a földszint középső három tengelyét teljesen átfogó árkádrendszert készít. 
A két 1816-ban épített ház homlokzatának különbsége nem nagy, számunkra 
mégis döntő fontosságú. A városi lakóház műfajának ugyanis az előző század 
vége óta van egy határozott jellege s iránya, melyet a 19. század folyamán tel-

9 Csatkai: Három klasszicista építész. Soproni Sz. VI.1942. 117—118. 1. 
19 Uo. 122-124 . 1. és Csatkai i. m. 314., 315., 368., 369. 1. 
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141. Sopron, Rákóczi u. 47. homlokzata, 1816. 

jesít is, ez pedig a széltében-hosszában sokszorozható raszter kialakítására, 
i rányuló törekvés. Az e szellemben kialakított rendszer csak módjával hasz-
nál ja az architektonikus rendszereket rendezőül, s ha igen, ezek inkább jelvény-
szerűen, semmint a lényeget meghatározóan vannak jelen. Handler lakóháza 
viszont valódi elméleti architektúra, amely szétfeszíti a m ű f a j ad t a kereteket . 
Meggyőződésünk, hogy ezt az archi tektúrát csak és kizárólag s a j á t házán épít-
het te meg ilyen teljességgel, s hogy e homlokzat ilyképpen építészi kísérletnek 
is felfogható. 

Rövid összefoglalásul: Az elemzett időszak ké t jól elváló szakaszra oszlik. 
A X V I I I . szd. eleji házaknak a városban való elhelyezkedése, beépítési mód ja , 
a bennük levő helyiségek funkció ja és elosztása a polgárság alsó rétegének, 
a szőlő- és földműves gazdapolgárságnak igényeihez hasonló. A század végiek 
a belvároshoz közelibb újonnan telepített u t cákban vannak, beépítési módjuk , 
kiterjedésük, elrendezésük a középpolgári szintnek megfelelően. A beépítési for-
ma azt is jelzi, kogv a felvilágosodás kori építőiparos már döntően iparából él, 
a mezőgazdaság, szőlőbirtok és á l la t tar tás m á r nem fontos számára. 

A század eleji mesterember igényessége a ház belső és külső díszítőelemei-
nek jobb kidolgozására korlátozódik. A század végi a maga kora architektúrá-
já t hangsúlyosan képviseli, s oly öntudatosan alkalmazza, hogy az már előle-
gezi a következő évszázad egyik döntő jeleségét: az iparból kiváló alkotó értel-
miségi megjelenését is. 
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Éva Kovács 
DAS »JERUSALEM«OHRGEHÄNGE A U S ESZTERGOM 

(Ungarischen Text s. S. 2 7 1 - 2 7 7 ) 

Bei den Ausgrabungen der Burg kam 1964 ein mit Perlen und Cloisonne-Plättchen 
verziertes Ohrgehänge in Goldfiligranarbeit zum Vorschein, das ein kleines Zentral-
gebäude darstellt. Dem Typ nach steht es dem mittelalterlichen russischen Sion-Anhängsel 
und einem byzantinischen Ringkopf nahe. Den Formen und der technischen Ausführung 
nach wurde es wahrscheinlich im letzten Drittel des X I I . Jahrhunderts in der Hofwerk-
s tä t te byzantinischer Inspiration des Königs Béla I I I . angefertigt, es ist jedoch auch 
möglich, daß es sich um ein Originalexemplar jener Goldschmiedekunst handelt, aus 
der die Tätigkeit der lokalen Werkstät te entsprang. 

* 

János Végh 
D I E DARSTELLUNG DES »HOHENLIEDES« AN D E R 

KATHEDRALE ZU GYULAFEHÉRVÁR 
(Alba Julia, Rumänien) 

(Ungarischen Text s. S. 279-287) 

Auf die Übersicht der theologischen Spekulationen in Verbindung mit dem Hohenlied 
folgt eine kurze Schilderung der Bilddarstellungen. Da die liturgischen Texte für das; 
Fest von Mariä Himmelfahrt zahlreiche Abschnitte aus dem Hohenlied enthielten, 
konnte das Relief auch ein Hinweis auf dieses Ereignis sein. An den französischen Kathed-
ralen erscheint gerade zu dieser Zeit die bald allgemein sehr beliebte Darstellung der 
Assumption mit der Krönung Mariä; der in Gyulafehérvár entstandene Typ konnte 
sich nicht wesentlicher verbreiten. 

* 

Melinda Tóth 
D I E F R E S K E N D E R R U N D K I R C H E IN SÜVETE 

(Sivetice, Tschechoslowakei) 

ZUR ANORDNUNG MITTELALTERLICHER W A N D G E M Ä L D E R E I H E N 
I N DEN K I R C H E N 

(Ungarischen Text s. S. 288-295) 

Der Chor der aus «lern XI I I . Jahrhunder t stammenden Rundkirche zu Süvete (Sivetice, 
Tschechoslowakei) wurde im Mittelalter zweimal ausgemalt: zuerst im letzten Drit tel 
des X I I I . Jahrhunder ts , dann Mitte des XIV. Jahrhunderts . Die beiden Wandmalerei-
schichten waren thematisch, ja sogar in der Anordnung fast vollkommen gleich: in der 
Apsis waren die Legende der hl. Margarete, darunter die Leidensgeschichte dargestellt, 
während sich am südwestlichen Teil der Wand die Darstellung des jüngsten Gerichts 
befand. Themenwahl und Anordnung lassen auf ein Vorbild schließen, wo die Darstel-
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lungen der Legende und der Passionsfolge die Nord wand des Kirchenschiffs, die des 
jüngsten Gerichts die Südwand schmückten. Die ikonographischen Gegebenheiten und 
die Anordnung bringen die Wandgemälde zu Süvete mit einer Anzahl mittelalterlicher 
"Wandgemälde in Ungarn aus dem X I I I . bis XIV. Jahrhunder t in Verwandtschaft . 

* 

Ernő Marosi 
D I E BAUGESCHICHTE DER ROTUNDE IN 

G E R É N Y 
(Gorjani, Sowjetunion) 

(Ungarischen Text s. S. 296 — 304) 

Die Rundkirche mit sechs Nischen und Kuppel, die nach den bisherigen Annahmen aus 
dem X I —XII. Jahrhunder t stammen soll, scheint nach dem Giebelportal vielmehr dem 
X I I I . Jahrhunder t anzugehören; daher möchten die verwandten Rundbauten in Karcsa 
und Kiszombor auch Ende des X I I . Jahrhunder ts erbaut worden sein. Die erste erhaltene 
Ausmalung stammt vom Ende des zweiten Drittels des XIV. Jahrhunderts und ist das 
Werk eines Meisters venezianisch-paduanischer Ausbildung. Das ikonographische System 
setzt bereits einen den Langhauskirchen ähnlichen liturgischen Vorgang voraus. Dieses 
System wurde mit dem Erbauen des Schiffes nach der Mitte des XV. Jahrhunder ts 
realisiert. Auch die Fresken an der Ostwand des Schiffes deuten auf einen Umbau um 
die J a h r e 1460 — 70 hin. 

* 

Dorottya Cs. Dobrovits 
ARCHITEKTURGESCHICHTLICHE PROBLEME DER EINSTIGEN 

P A U L I N E R K I R C H E IN CSATKA 
(Ungarischen Text s. S. 305-313) 

Die Kirchen des Paulinerordens in Csatka und in Tüskevár, von denen letztere zerstört 
ist, wurden Mitte des XIV. Jahrhunderts errichtet. Die einschiffigen Kirchen mit ver-
längertem Chor zeigen in ihren Massen und Teilformen die allgemeinen Tendenzen der 
Architektur dieses Zeitalters. Die Kirchenschiffe sind mit eingezogenen Stützpfeilern 
und Seitenkapellen ausgeführt ; ein System, das unter den Denkmälern Ungarns einzig 
dasteht , und dessen unmittelbare Vorbilder auf Südfrankreich zurückgreifen. Durch 
diese Konstruktionsformen wird die Architektur der Anjouzeit mit einem neuen Zug 
bereichert. 

* 

Eva Szmodis-Eszláry 
ZU DEN F R A G E N DER TRECENTO-WANDGEMÄLDE 

IN D E R B U R G K A P E L L E ZU ESZTERGOM 
(Ungarischen Text s. S. 315 — 322.) 

Beim Studium der italienischen Malerei des Trecentos gelangte die Verfasserin zu der 
Erkenntnis, daß die im 14. J h . bemalten Gewölben der Burgkapelle zu Esztergom mit 
figuralen Darstellungen geschmückt waren. Die große Verbreitung von Darstellungen der 
Kirchenväter, Evangelisten und Evangelistensymbole im Gömörer Raum läßt auf den 
Einfluß des nahen Kulturzentrums, von Esztergom schließen. Dieses Thema, da s auch 
ikonographisch das bisher bekannte Programm der Kapelle in Esztergom ergänzt, mag 
einst das Gewölbe geschmückt haben. Es sind bedeutende Beispiele dieser Themen aus 
der Malerei von Italien, aus dem Kreis der Schule von Rimini bekannt. Durch Rekon-
struktion der Ikonographie der Gewölbemalereien aus dem 14. Jh . könnten die Fragen 
von Ents tehung und Wirkung der Wandgemälde von Esztergom angenähert werden. 

* 

4 



Mária Prokopp 
ARCHITEKTURDARSTELLUNGEN AUF E I N I G E N GOTISCHEN 
WANDGEMÄLDEN AUS DEM MITTELALTERLICHEN UNGARN 

(Ungarischen Text s. S. 323-329) 

Im Beitrag werden von den in Ungarn vereinzelt und unvollständig erhaltenen Denk-
mälern der mittelalterliehen Wandmalerei einige Beispiele ausgewählt und in diesen die 
Architekturdarstellungen untersucht. Die Analysen zeigten, daß im XIV. Jahrhunder t 
die Kunstbetrachtung des italienischen Trecentos in der ungarischen Malerei auch in 
bezug auf die perspektivischen Gebäudedarstellungen ihren Einfluß kräf t ig geltend 
machte, wie es aus den Beispielen aus Szepesdaróc, Esztergom, Rimabánya und Csetnek 
zu schließen ist. Den ständig vorhandenen, sich jedoch gegen Ende des Jahrhunder ts 
verstärkenden Einfluß der weteuropäischen Gotik veranschaulicht Verfasserin auf Grund 
der Gebäude- und Stadtdarstellungen der Wandgemälde der hl. Jakobskirche in Lőcse. 

* 

Zsuzsa Z. Lukács 
D I E BURGUNDISCHEN B E Z I E H U N G E N 

DER PASSIONSREIHE THOMAS' VON KLAUSENBURG 
(Ungarischen Text s. S. 331 — 339) 

Das Flügelretabel des Thomas von Klausenburg wurde früher bereits mit fas t sämt-
lichen wichtigeren Schulen der internationalen Gotik in Beziehung gebracht, wobei in 
letzterer Zeit besonders die tschechische Übermittlung des internationalen Stils unter-
strichen wurde. Drei Szenen der Passionsreihe des Flügelaltars weisen jedoch nähere 
Übereinstimmungen mit mehreren der burgundischen Malerei verwandten Werken auf. 
(Kreuztragung: Wandgemälde in San Antonio di Ranverso, Parament von Narbonne; 
Kreuzigung: Wandgemälde in Saint-Bonnet-le-Chäteau, burgundische »pleurants«-
Figuren (Bourges, Museum); Auferstehung: Antwerpen, Tafelbilder im Museum 
Meyer van den Bergh unci im Musée des Beaux Arts zu Besanc;on, auf letzterem 
ist auch der Altar in Kielbogenform bisher vielumstrittenen Ursprungs vorhanden.) 
Die vielen Motive, Einzelheiten burgundischer Herkunft , die auf drei Tafeln der Eszter-
gomer Altars erseheinen, machen es wahrscheinlich, daß Thomas von Klausenburg seine 
Vorbilder unmittelbar kennenlernte, vielleicht in einer der Werkstät ten des Herzogs 
von Berry. 

* 

Zsuzsa Urbach 
»DOMUS D E I EST ET PORTA COELI« 

B E M E R K U N G E N ZUR I K O N O G R A P H I E D E R MADONNA 
VON P E T R U S CHRISTUS 

(Ungarischen Text s. S. 341 — 353) 

I m Beitrag wird die Rahmenarchitektur der in Budapest befindlichen Madonna 
von Petrus Christus behandelt. Es wird festgestellt, daß das Motiv des in Form einer 
Dinanderie-Nachahmung gemalten, von Rogier van der Weyden stammenden Diaphrag-
mabogens auf die neue Eva als Tor hindeutet. Die Erklärung des Bildertyps ergibt sich 
aus der Inschrift der ebenfalls Petrus Christus zugeschriebenen Madonna im Metropolitan 
Museum in New York. Die Wurzel der Ikonographie sind in den Programmen der Kathed-
ralenportale und in der Kleinkunst (Nivelles, Gertrudenschrein) zu suchen. 

* 
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Vilmos Tátrai 
BEDEUTUNGSWANDEL DER P E R S P E K T I V E I N DER 

KUNST MANTEGNAS 
(Ungarischen Text s. S. 355-363) 

Das Formmittel der Zentralperspektive wird in den Fresken von Mantegna in der 
Ovetari-Kapelle zu Padua mit von Gemälde zu Gemälde wachsender Virtuosität ange-
wandt , es werden immer kühnere Lösungen gesucht. Der Verfasser analysiert, wie die 
Raumdarstellung und die Perspektive — über den Beweis des alle Schwierigkeiten über-
windenden Könnens hinaus — dem künstlerischen Ausdruck dienen, wie sie die dramati-
sche Intensität steigern, welche eigenartige bedeutungstragende Rolle sie in der Erzählung 
spielen. Es wird nachgewiesen, daß sich der von der Raumdarstellung der hl. Jakobs-
fresken abweichende Charakter der beiden hl. Christoph-Episoden auf Unterschiede in 
den Legenden und in der Verehrung der beiden Heiligen zurückzuführen läßt und mit 
dem unterschiedlichen Motivenschatz der Bühnenbilder der Komödie bzw. Tragödie der 
Antike und der Renaissance in Zusammenhang ist. 

* 

Lóránd Zentai 
ZUR DEUTUNG D E R MATTHIAS-EMBLEME 

(Ungarischen Text s. S. 365 -371) 

Die in Kodexen, auf Fliesen, Gesimsbruchstücken vorgefundenen acht Matthias-
Embleme lassen sich historisch erklären, ihr Bedeutungsinhalt geht von der feudalen, 
repräsentativen Symbolik, über die herrscherisch-moralische Allegorie, bis zum symbo-
lischen Ausdruck persönlicherer Vorstellungen. Der sich ringelnde Drache deutet auf den 
auch von König Matthias aufrechterhaltenen Drachenorden, Feuerstein und Stahl weisen 
darauf hin, daß er Ri t te r des Goldenen Vlieses war. Der Ring mit dem Diamantenstein 
stellt ein Herrscher- und Fortitudo-Symbol dar, Bienenkorb und Faß sind die Sinnbilder 
des wohlorganisierten Reiches. Der astronomische Himmelsglobus, die Sanduhr und der 
Brunnen sind wahrscheinlich humanistische Symbole persönlicher Art; der erste bezöge 
sich auf die auch am Hof des Königs Matthias gepflegte Astronomie und Astrologie, die 
zweite mag das Sinnbild der weisen Lebensführung, der dri t te jenes der »unerschöpflichen 
Weisheit« sein. 

* 

Rózsa Feuer-Tóth 
DIE »SCHOLA« VON BUDA: DER PLAN E I N E S I D E A L E N 
RENAISSANCESTADTVIERTELS DES KÖNIGS MATTHIAS 

(Ungarischen Text s. S. 373-385) 

In schriftlichen Quellen aus dem XVI. Jahrhunder t in ungarischer und lateinischer 
Sprache ist die ausführliche Planbeschreibung einer Hochschule (Schola) erhalten, für 
die der König Matthias Corvinus in Buda, am Ufer der Donau auch die Grundmauern 
bauen ließ, die jedoch nach seinem Tod im Jahre 1490 nicht ausgeführt 'wurde. Die Schola 
sollte ein für den Unterricht in den »Septem artes liberales« bestimmtes, siebenstöckiges 
Gebäude über kreisförmigem Grundriß sein, wie etwa das »Haus der Tugenden« im Trak-
t a t von Filarete. Der Plan der Schola und des diese umgebenden Universitätsstadtvier-
teils erinnert an die Veduten der Ideals tadt an der »pittura prospettica« in Urbino. 
Der Entwerfer war vermutlich der »legnaiuolo« Chimenti Camicia aus Florenz, der in 
den Jahren 1479 — 1490 Baumeister des Königs war. Der Plan mag 1487/88 aufgetaucht 
sein als Matthias Corvinus den Averulinus-Kodex in der Übersetzung von Antonio 
Bonfini keimenlernte. 

* 
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Gyöngyi Török 
D I E GRÜNDUNGSLEGENDE VON V I E R Z E H N H E I L I G E N 

A U F E I N E R SPÄTGOTISCHEN P R E D E L L A I N DER 
UNGARISCHEN NATIONALGALERIE 

(Ungarischen Text s. S. 387-393) 

Eine wahrscheinlich aus Kassa (Kosice) stammende, um das J a h r 1500 entstandene 
Altarpredella in der Ungarischen Nationalgalerie stellt in Übereinstimmung mit der 
aus dem Jahr 1519 bekannten Legende der Gründung der Wallfahrtskirche Vierzehnheili-
gen die drei Visionen dar. Diese Predella ist neben dem Langenberger Altar die einzige 
bekannte Darstellung der Legende, die unter den spätgotischen Wallfahrtslegenden 
einen hervorragenden Platz einnimmt. 

* 

János Eisler 
ZUR FRAGE DES BARBARA-ALTARS ZU BESZTERCEBÁNYA 

(BANSKÁ BYSTRICA) 
(Ungarischen Text s. S. 395-403) 

Neuerdings wurden von Géza Entz die Skulpturen des Barbara-Altars in Beszterce-
bánya nach schriftlichen Quellen aufs Jah r 1478 datiert, dabei ist auf den Tafelbildern 
die Jahreszahl 1509 zu lesen. Verfasser weist auf Zusammenhänge zwischen diesen Bild-
werken und den Schongauer-Stichen, den Schnitzereien des Leutschauer Haupta l tars und 
den Typen des Krakauer Marienaltars hin. Die Figur des hl. Hieronymus hat ein Gegen-
stück in der Statue Johannis des Almosenspenders am hl. Nikolaus-Altar in Leutschau 
vom Jahre 1507, auch eimige Züge der Barbara haben Parallelen in Leutschau. Die Ver-
wendung zu einem Relief der inneren Altarflügel eines Stiches von Dürer dat ier t diese 
nach dem J a h r 1498, infolge des Zusammenhangs der Predella mit dem Torgauer Altar 
von Cranach ist ihre Ents tehung auf die Jahre nach 1505 — 1507 zu legen. Auch zwischen 
den Altaren von Leutschau, Besztercebánya und dem aus den Jahren 1506 — 1508 stam-
menden Altar von Schwabach besteht eine enge Beziehung. Unter Berücksichtigung 
dieser Beobachtungen nimmt Verfasser fü r die Entstehung vor dem Jahr 1509 Stellung. 

* 

András Gergelyffy 
MITTELALTERLICHE WOHNHÄUSER I N RÁCKEVE 

(Ungarischen Text s. S. 405—411) 

Im Beitrag wird über die Ergebnisse der 1967/69 an den Gebäuden des Dorfkerns 
durchgeführten Forschungen berichtet. Aus den Erschließungsarbeiten an drei Gebäu-
den läßt sich feststellen, daß im Mittelpunkt der Siedlung Wohnbauten über gewölbten 
Kellern standen. Die Denkmäler lassen auf zwei Bauperioden, auf die Spätgotik, Ende 
des XV. Jahrhunderts , und auf die sich Anfang des XVI. Jahrhunderts abzeichnende 
Frührenaissance schließen. 

* 

Vera Gervers-Molnár 
DIE DOBÓ'S - D I E L E H R E N VON Z W E I GRABMÄLERN AUS SÁROSPATAK 

(Ungarischen Text s. S. 413-424) 

Im Beitrag wird über zwei Grabmäler berichtet, die bei den Ausgrabungen der Ver-
fasserin in den Jahren 1964/65 unter dem aus jüngerer Zeit stammenden Fußboden der 
röm. kath . Kirche in Sárospatak gefunden wurden; es werden die historischen und familien-
geschichtlichen Beziehungen geklärt. Der Grabstein von Ferenc Sebesi wurde 1565 von 
seiner Mutter, Katalin Dobó aufgestellt, die Mitglied der Familie Dobó war, die aufgrund 
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der Seitenverwandtschaft mit den früheren Besitzern von Sárospatak, der Familie 
Pálóczi, auf die Stadt, die in den Jahren 1527/67 im Besitz der Familie Perényi war, 
Anspruch erhob. Das Doppelgrabmal von Ferenc Dobó (fi602) und seiner Frau Jud i th 
Kerecsényi (+1594) erinnert an die Familie Dobó die seit 1573 Besitzer von Sárospatak 
war. Aus der Verfügung von Ferenc Dobó nach dem Tode seiner F rau und seinem Testa-
ment sind die Herstellungsumstände des Grabmals wohl bekannt, das im Sinne von Do-
bós Testament erst 1613 der neue Besitzer von Sárospatak, Mihály Lórántffy errichten 
ließ. 

* 

Péter Kovács 
D I E ERSTEN ANSICHTEN VON S Z É K E S F E H É R V Á R 

AUS DEM X V I - X V I I . J A H R H U N D E R T 
(Ungarischen Text s. S. 425-432) 

Verfasser weist nach, daß sich die ersten Ansichten der Stadt Székesfehérvár aus dem 
XVII . Jahrhunder t auf den 1600 herausgegebenen Stich von Dillich zurückführen lassen 
(Sibmaeher, 1602 und Zimmermann, 1605), während der für die Ehrenpfor te Maximilians 
I . von Springinklee 1515 angefertigte Stich wirkungslos blieb. Diesen von Hand zu Hand 
gehenden Kompositionen gegenüber kommt dem 1608 herausgegebenen Stich eines unbe-
kannten französiehen Kupferstechers eine besondere Bedeutung zu, der gewiß anhand 
einer an Ort und Stelle gezeichneten Skizze angefertigt wurde. Dieser Kupferstich stel l t 
eine der wichtigsten Quellen der Topographie von Székesfehérvár dar . 

* 

Ida Bobrovszky 
D I E SÄULENGESCHMÜCKTEN A B E N D M A H L K A N N E N 

AUS DEM X V I I - X V I I I . J A H R H U N D E R T DER R E F O R M I E R T E N 
G E M E I N D E IN D E B R E C E N 

(Ungarischen Text s. S. 433-439) 

Durch die Erklärung der eigenartigen Verzierung der Abendmahlkannen von Debrecen, 
des einen von Säulen mit korinthischem Kapitell getragenen Kirchenraum darstellenden 
Motivs, wurden die politisch-religiösen Zusammenhänge des letzteren und seine ideolo-
gische Rolle im Leben der großen reformierten Stadt der ungarischen Tiefebene geklärt. 
Die Erforschung des das Programm, den gedanklichen Inhalt der Kannen vermittelnden 
Bibeltextes, der etwaigen Vorbilder dieser Darstellung, ermöglichte, die Entstehung und 
die Laufbahn eines den Zwecken der kirchliehen Repräsentation dienenden Motivs zu 
verfolgen. 

* 

Ildikó Ember 
ZUR TÄTIGKEIT VON FRANZ GEFFELS 

(Ungarischen Text s. S. 441—452) 

Verfasserin betrachtet die Klärung der Tätigkeit von Franz Geffels in Mantua und auf 
deren Grundlage die genauere Best immung seiner Wiener Aktivität als eine wichtige 
Aufgabe. Bei der Analyse des Palazzo Sordi in Mantua wird die Aufmerksamkeit auf die 
Schlachtbilder von Geffels gelenkt. Wichtige Vorbilder derselben sind die Kompositionen 
des in Wien arbeitenden Robert van den Hoecke, die zu sehen Geffels in Wien Gelegenheit 
ha t te . Neben Porträts , Festdekorationen lenkt eines seiner Werke im Budapester Museum 
der schönen Künste die Aufmerksamkeit auf die Tätigkeit von Geffels als Landschafts-
maler. 

* 
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Ferenc Batári 
DIE ZUNFTLADE D E R GYŐRER TISCHLER- UND BÜCHSENMACHERZUNFT 

AUS DEM J A H R 1659 
(Ungarischen Text s. S. 453-459) 

Die Zunftlade der örtlichen Tischler- und Büchsenmacherzunft im Győrer »Xantus 
János«-Museum ist ein beachtenswertes Werk der ungarischen Möbeltischlerkunst des 
XVII . Jahrhunderts . Sie wurde als Ersatz für die beim Großbrand 1647 zerstörte Zunft-
lade von dem Győrer Tischlermeister Hans Henn 1659 verfertigt. 

Der gut gewählte Werkstoff, die architektonische Gliederung und die die besondere 
Funktion zum Ausdruck bringende Ornamentik bilden eine harmonische Einheit. Dem 
kleinen Meisterwerk ähnliche Kunsttischlerarbeiten gelten auch in größeren Sammlungen 
als wertvolle Denkmäler. 

* 

György Kelényi 
D I E I N T E R I E U R - P L Ä N E FÜR DAS GRASSALKOVICH-SCHLOSS 

IN GÖDÖLLŐ 
(Ungarischen Text s. S. 461-467) 

Das ehemalige Grassalkovich-Schloß in Gödöllő ist eines der bedeutendsten Denk-
mäler der Barockarchitektur in Ungarn. Trotzdem bleiben noch viele Fragen ungelöst: 
Die Person des entwerfenden Architekten, die Zeitpunkte der Umbauarbeiten sind 
unbekannt . Die jetzt aufgefundenen drei Zeichungen (Kopien der Originalpläne aus dem 
XVIII . Jahrhunder t ) stellen das Innere des Prunksaals in Gödöllő dar, mit der Jahreszahl 
1758. Sie sind vermutlich die Werke des Architekten des königlichen Palasts in Buda, 
des Oberhofbaumeisters Nicolaus Paccassi. 

* 

Erzsébet Vadászi 
D I E »VIER JAHRESZEITEN« ZU ESTERHÁZA 

(Ungarischen Text s. S. 468-477) 

Die Verfasserin analysiert die Interieure des Esterházy-Schlosses in Fer tőd und 
beschäftigt sich mit den Meistern, die an der Dekoration beteiligt waren. Die Tischler-
arbeiten wurden von dem Wiener Tischlermeister Josef Haunold ausgeführt . Die Ein-
richtungsgegenstände sind Werke Wiener Meister, oder s tammen aus französischen 
Import . Die Nischenfiguren, die die vier Jahreszeiten darstellen, sind wahrscheinlich 
Werke des Wiener Bildhauers, Josef Ressler, ebenso wie die dekorativen Skulpturen der 
Hoft reppe und Fassade sowie der Springbrunnen in der cour d'honneur. Ressler arbeitete 
in den Jahren 1766/68 in Eszterháza. Die Skulpturen waren ursprünglich Leuchter nach 
jranzösicher Art, sog. torcheres. 

* 

Márta Gerő-Krámer 
ZUR BAUGESCHICHTE DES EHEMALIGEN SZÉCHENYI-SCHLOSSES 

I N NAGYCENK 
(Ungarischen Text s. S. 479-487) 

Die Baugeschichte des Széchenyi-Schlosses in Nagycenk ist eine der offenen Fragen 
der Fachliteratur. Die Vorstellung von der Geschichte des Schloßkomplexes wurde durch 
die I960 begonnenen archivalischen Forschungen und Wandaufdeckungen an Ort und 
Stelle im Jahre 1969 geändert. Das wichtigste Ergebnis ist, daß während früher das Schloß 
selbst als das ältere Bauwerk galt und die sich daran anschließenden Wirtschaftgebäden 
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der Bautätigkeit nach dem J a h r 1830 zugeschrieben wurden, eine aus dem Jahr 1789 
stammende K a r t e beweist, daß das Schloßkomplex zu dieser Zeit bereits ausgeführt 
war; es wurden in den folgenden Jahrhunderten Umbauarbeiten unternommen, die 
architektonische Konzeption blieb jedoch unverändert . Die Frage darf jedoch auch jetzt 
noch nicht als abgeschlossen gelten. 

* 

Miklós Mojzer 
DIE P L Ä N E CANEVALES FÜR D I E RESIDENZ I N ESZTERGOM 

(Ungarischen Text s. S. 489-496) 

Die Planriße sind im zweiten Weltkrieg vernichtet worden, lassen sich jedoch nach 
dem anhand der Pläne angefertigten zeitgenössischen, gegenwärtig verstümmelten Holz-
modell in großen Zügen rekonstruieren. Pläne und Holzmodell s tammen aus den Jahren 
1761/62. Canevale benutzte lokale Elemente in einer neuartigen geometrisierend-histori-
sierenden Form und stellte sich den Entwurf des größten ungarischen kirchlichen Zentrums 
als ein Komplex nach der Formel der »navis Ecclesiae« vor. Seine Pläne sind den Werken 
der französischen »Revolutionsarchitektur« verwandt . Diese Pläne einer idealen Priester-
s tad t nehmen in eindrucksvoller Weise das Komplex einer idealen Militärstadt, des spä-
teren Pester Neugebäudes, vorweg. 

* 

Géza Galavics 
ZUR GESCHICHTE E I N E R E P H E M E R E N BAUGATTUNG I N UNGARN 

(Ungarischen Text s. S. 497-508) 

I m Beitrag wird ein ungarisches Beispiel vom Ende des XVII I . Jahrhunderts einer 
kaum erforschten architektionischen Gattung, des Trauergerüsts vorgeführt . Es wurde 
im Preßburger Dom anläßlich des Todes des Erzbischofs von Esztergom, József Bat thyány, 
1799 errichtet. Der Entwurf s t ammte von Pietro Travaglia aus Milano, der als Bühnen-
bildner der herzoglichen Familie Estreházy während dreier Jahrzehnte auch die Dekora-
tionen für die Uraufführungen vieler Opern von Haydn entwarf. Die architektonische 
Lösung seines Castrum doloris-Entwurfs, das vor eine Pyramidenform gestellte, auf Säu-
len ruhende Tympanon, widerspiegelt — wenn auch nur andeutungsweise — die aktuelle 
Problematik der Revolutionsarchitektur. In der Ents tehung dieses Werkes spielte der 
Umstand zweifellos eine Rolle, daß der Entwerfende am herzoglichen Hof tätig war, 
mi t dem auch bekannte Vertreter der Revolutionsarchitektur (Thomas de Thomon, 
Charles Moreau) Kontak t hat ten. 

* 

I s tván Bibó 
E I N E EIGENARTIGE D E N K M A L G R U P P E DES SPÄTBAROCKS 

IN DER UNGARISCHEN T I E F E B E N E 
(Ungarischen Text s. S. 509 — 515) 

Der Beitrag behandelt die um das Jahr 1800 errichteten griechisch-orthodoxen 
evangelischen und reformierten Kirchen, die sich im Südostteil der ungarischen Tiefe-
bene als zusammenhängende Denkmalgruppe abzeichnen. Ihr gemeinsamer Charakterzug 
ist, daß die Seitenfassaden durch bogenförmig abgeschlossene Wandnischen zwischen 
k rä f t ig vorspringenden Mauerpfeilern gegliedert sind. Diese architektonische Gestaltung 
ist die »Umkehrung« nach außen der bei den katholischen Kirchen der Gegend üblichen 
inneren Gliederung. Es handelt sich um eine lokal entwickelte Architektur, die zuerst 
wahrscheinlich an griechisch-orthodoxen Kirchen Ende des XVIII . Jahrhunder ts erschien. 
Der genaue Weg der Verbreitung dieses Einflusses wird sich nur anhand weiterer For-
schungen genau aufzeichnen lassen. I m Beitrag werden die historischen Verhältnisse 
angedeutet , infolge derer diese Ausgestaltung auch in der protestantischen Kirchen-
archi tektur beliebt wurde. 

* 
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Hedvig Szabolcsi 
ZUR GESCHICHTE DER ZUSAMMENHÄNGE ZWISCHEN 

»ARCHITEKTUR«-UNTERRICHT UND KUNSTTISCHLEREI 
(Ungarischen Text s. S. 517-527) 

I m Beitrag werden Charakter und Themenkreis der architektionischen Musterblätter 
f ü r den Zeichenunterricht der Unterstufe in Ungarn Ende des XVII I . Jahrhunderts 
behandelt. Es wird festgestellt, daß im ausgedehnten Architekturunterricht besonders 
auf die Bauornamentik und vor allem auf die Säulenordnungen Gewicht gelegt wurde. 
Der Einfluß dieses Unterrichts zeigt sich auch in den handwerklichen Arbeiten, die 
Beziehungen zu der Architektur haben, besonders in den Möbeln und von Tischlern 
gefertigten Interieurgruppen. Solche sind z. B. gewisse Secrétairetypen vom Anfan g 
des XIX. Jahrhunder ts oder die Bibliothek mit ovalem Grundriß. 

* 

László Pusztai 
E I N UNBEKANNTES GRABMAL VON J Ó Z S E F H U B E R IN D E R ORTSCHAFT 

CSÓR (KOMITAT F E J É R ) 
(Ungarischen Text s. S. 529-533) 

Eines der Werke József Hubers (1777 — 1834?) wurde bisher von den Forschern nicht-
erwähnt. Das unbekannte Denkmal steht im Garten der röm.-kath. Kirche in der Ortschaft 
Csór (Komitat Fejér). Nach der Inschrift wurde es von Katalin Nedeczky beim Bildhauer 
1831 bestellt. Grabmale mit pyramidenförmigen Aufbau wurden Anfang des X I X . 
Jahrhunder ts vor allem in Deutschland angefertigt, später, in den 1820er Jahren, wurden 
sie in ganz Mitteleuropa beliebt. I n Ungarn fanden sie durch die Tätigkeit der von der 
Wiener Kunstakademie heimgekehrten Bildhauer allgemeine Verbreitung. Viele ähnliche 
Grabmale von József Huber sind nun mehr nur von Photoaufnahmen bekannt; eben 
deshalb kommt dem Nedeczky-Grabmal in Csór eine besondere Bedeutung zu. 

Hedvig Belitska-Scholtz 
SZÉCHENYI UND D I E BESTREBUNGEN ZUR ERBAUUNG EINES 

UNGARISCHEN NATIONALTHEATERS 
(Ungarischen Text s. S. 535 — 546) 

István Széchenyi erörterte in einer 1832 veröffentlichten Flugschrift die Notwendig 
keit der Err ichtung eines ungarischen Nationaltheaters und analysierte nicht nur die 
praktischen Möglichkeiten, sondern auch das bauliche System desselben. Er wollte das 
Gebäude unter Berücksichtigung der Erfahrungen der besten Pariser Theaterbauten 
von Josef Hild bauen lassen. Die Einrichtung sollte von französischen Bühnenarchitekten 
verfertigt werden. Die Theaterkonzeption stellte einen Schwerpunkt in den Vorstellungen 
Széehenyis über die städtebauliche Neuordnung von Pest dar. 

* 

Árpád Timár 
I M R E HENSZLMANN ÜBER D I E ARCHITEKTUR S E I N E R ZEIT 

(Ungarischen Text s. S. 547-552) 

Neben zahlreichen literaturkritischen, ästhetischen, archäologischen und architektur-
geschichtlichen Schriften verfaßte Imre Henszlmann (1813 — 1888) auch einige Beiträge 
über die zeitgenössische Architektur. Die wichtigsten sind: die Krit ik der Bauten József 
Hilds (1839); die Streitschrift anläßlich des Wettbewerbs fü r das Gebäude der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften (1861); die Abhandlung über die von Feszl entworfene 
Redoute (1867). Obwohl Henszlmann offenbar mit der Gotik sympathisiert, t r a t er in 
seinen Krit iken nicht in erster Reihe für diese ein, sondern er forderte im Rahmen eines 
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jeden Stils die Ausschöpfung der durch diesen gegebenen Möglichkeiten, Folgerichtig-
keit, die Einheit , die Harmonie von Werkstoff , Konstruktion, Funktion und Stil, die 
Erfüllung der sich aus der geographischen Umgebung und dem Klima ergebenden Auf-
gaben. Seine Kritik ist also immanent, die angeführten Beweisgründe sind ausdrücklich 
technisch-praktischer Natur . 

* 

Márta K. Kovalovszky 
ZSIGMOND ORMOS UND DAS SZÉCHENYI-DENKMAL 

(Ungarischen Text s. S. 553 -558) 

Verfasserin untersucht die kunsttheoretischen Ansichten und gesellschaftlichen Anfor-
derungen, die sich in der Anfangszeit der ungarischen Denkmalplastik geltend machten. 
Der Gedanke eines Széchenyi-Denkmals in Pes t tauchte zuerst 1861 auf, József Engel 
erhielt 1867 den Auftrag fü r das Bildwerk und das Denkmal wurde 1880 enthüllt. Die 
1863 veröffentlichte Abhandlung von Zsigmond Ormos versucht, die idealisierende Denk-
malauffassung des Klassizismus mit der romantischen Natur t reue in Einklang zu bringen. 
Er betrachtet als Vorbilder der ersteren Canova, der letzteren Rauch. Die »aus dem Leben 
gegriffene« Situation bestimmte den Aufstellungsort des Denkmals (dem Gebäude der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften gegenüber), die Haltung und Kleidung des 
Dargestellten. Dieser Übergangscharakter wird als der für eine lange Zeit bestimmende 
Zug der Kunstbetrachtung der ungarischen Denkmalplastik des X I X . Jahrhunder t s 
angesehen. 

* 

László Beke 
A R C H I T E K T U R r H O T O G R A PHIEN AUS DEM X I X . J A H R H U N D E R T 

(Ungarischen Text s. S. 559-564) 

Im Beitrag werden die ästhetischen, stilistischen, ikonographischen, soziologischen 
und historischen Pi'obleme dargelegt , die in Verbindung mit den aus der Sicht der Geschieh -
te sowohl der Architektur als' auch der Photographie gleichermaßen, wichtigen, f rüh-
zeitigen ungarischen Gebäudedarstellungen erforscht werden müssen. 

* 

Júlia Szabó 
ANTIKE R U I N E N IN D E R UNGARISCHEN LANDSCHAFTSMALEREI 

U N D ZEICHENKUNST DES X I X . J A H R H U N D E R T S 
(Ungarischen Text s. S. 565-577) 

Im Aufsatz wird nur ein Zug des zusammengesetzten Bedeutungsinhalts der architek-
tonische Reste darstellenden Bilder von Tivadar Csontváry Kosztka hervorgehoben: 
Es werden in der ungarischen Malerei und Zeichenkunst des X I X . Jahrhunderts die 
ikonographischen Vorbilder der ant ike Gebäude, Ruinen darstellenden Gemälde gesucht. 
Frühzeitige Vorläufer der Gemälde Csontvárys sind Zeichnungen reisender Aristokraten, 
vom Anfang des X I X . Jahrhunder t s die sich auch mit Malerei befaßten (z. B. 
das neuerdings aufgefundene Skizzenbueh von Fedor Karaczay (1786—1859), der seine 
Erinnerungen nach Stichen aus Reisebüchern verdeutlichte, oder die Landschaftszeich-
nungen von Iván Forray (1817 — 1852). In der gemeinsamen Darstellung der Natur und 
architektonischer Werke zeichnete sich Károly Lajos Libay (1816 — 1888) aus. Antal 
Ligeti (1823—1890) versuchte als erster, eine bestimmte Landschaft und eine antike 
Ruine gewissen historisch-gesellschaftlichen Ansprüchen entsprechend, betont darzustel-
len, obwohl weniger bewußt als Csontváry. Abschließend werden im Beitrag die Gedan-
ken, Anschauungsweisen von Schriftstellern und Künstlern bei der Betrachtung und 
Darstellung der Ruinen von Baalbek verglichen (Volney, Lamartine, Prosper Marilhat, 
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ungarische Übersetzung der Schriften von Lamartine, Erläuterung zum Werk Antal 
Ligetis »Baalbek«, die Erlebnisse und Vorstellungen Csontvárys in Verbindung mit 
Baalbek). 

* 

Katal in Keserű 
T A F E L B I L D UND ARCHITEKTONISCHE DEKORATION 

I N D E R KUNST VON JÓZSEF RIPPL-RÓNAI 
(Ungarischen Text s. S. 579-584) 

I m Lebenswerk von József Rippl-Rónai wurde bisher von der Fachli teratur keine 
symbolische Komposition vermutet. Sein Wandteppich »Idealismus und Realismus« aus 
dem J a h r 1894 ist die bildhafte Darstellung des von den Nabis verehrten, Mallarmeschen 
Ideals und der von den Nabis gesuchten »Intimität«. Mit der an die Wandgemälde von 
Puvis de Chavannes erinnernden Komposition des fü r das Budapester Parlamentsgebäude 
ausgeführten, symbolischen, dekorativen Doppelbildes paßt er sich dem Schinkelschen 
Grundsatz des architektonischen Ethos, dem Werk Imre Steindls an, der diesen Grund-
satz durchzusetzen trachtete. 

* 

László Barla-Szabó 
DIE »BLAUE« KIRCHE VON ÖDÖN LECHNER IN PRESSBURG 

(Ungarischen Text s. S. 585 — 592) 

Die »blaue« Kirche (eigentlich Kirche der hl. Elisabeth aus dem Haus der Arpaden) 
in Preßburg (Bratislava) ist das letzte Werk Ödön Lechners (1845 — 1914), des bedeutend-
sten ungarischen Architekten der Jahrhundertwende. In diesem großartigen Gebäude 
vereinte Lechner in originelle Weise die Motive der ungarischen Volkskunst mit den 
formalen Charakterzügen des europäischen Sezessionsstils. Er schuf eine »Modernität 
von ungarischem Gepräge«, dabei vergaß er jedoch auch seines anderen Grundsatzes, 
der »Ehrfurcht vor der Tradition« nicht. Dieses Werk Lechners stellt ein bedeutendes 
Denkmal der ungarischen Sezession dar. 

* 

Krisztina Passuth 
T H E A T E R P L Ä N E D E R AVANTGARDE AUS DEN J A H R E N 

1915-1930 
(Ungarischen Text s. S. 593-598) 

Die Verfasserin führ t die Phasen der Umgestaltung des traditionellen Theaterbaues 
vor . Den Ausgang bildet in den 1910er Jahren das neue Bühnenbild des Futurismus. 
Bei der Aufführung des »Misterio Buffo« von Majakowski schafft Meyerhold die einheit-
liche Bühne ab und der Mechanismus spielt in der russischen Bühnenkunst eine wichtige 
Rolle. Der Gedanke des totalen Theaters wird vom Bauhaus, von Schlemmer, Gropius 
aufgeworfen. Das avantgardistische Theater überlebt um 5 bis 7 Jahre die verwandten 
Bestrebungen der bildenden Künste . 

* 

Ildikó Nagy 
D I E FRANZÖSISCHE REVOLUTIONSARCHITEKTUR 
U N D DIE MODERNE BILDHAUER-ARCHITEKTUR 

(Ungarischen Text s. S. 599-611) 

Von der Tätigkeit der französischen Revolutionsarchitekten wird im Beitrag eine der 
a m häufigsten angeführten und herausforderndsten Konzeptionen, der Gedanke des 
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sphärischen Gebäudes hervorgehoben. Verfasserin untersucht, warum diese »architektur-
widrige« Form immer wieder in der Geschichte der Architektur auftaucht , welche formale 
und geistige Beweggründe hinter den Plänen der früheren und modernen Kugelhäuser 
stehen. Die Beispiele werden nacheinander geprüft und es wird nachgewiesen, daß 
während im XVIII . Jahrhunder t zum Teil die Vorliebe fü r das Exotische, zum Teil die 
Darstellung des Newtonschen Weltbildes zum Gedanken des sphärischen Gebäudes 
führ ten, im XX. Jahrhunder t die Wirkung der modernen Skulptur und der Anspruch auf 
die Schaffung einer Architekturform, die Träger des Sinngehalts ist, die Veranlassung 
gaben. 

Sándor Kuthy 
DES ARTISTES CONTEMFORAINS DANS UN MUSÉE ? 

(Pour le texte hongrois v. p. 613 — 616) 

Le röle éducatif d 'un musée d 'ar t moderne ne doit pas se limiter ä la presentation 
d'oeuvres d 'ar t désormais «classiques». Des expositions temporaires de groupes d'artistes 
bernois contemporains sont organisées depuis deux ans au «Salon blanc» du Musée des 
Beaux-Arts de Berne. Cette expérience montre que le fosse imaginaire entre la creation 
artistique d'hier et celle d 'aujourd 'hui n 'a pas de raison d'etre. 

* 

Sándor Tóth 
ARCHÄOLOGIE, DENKMALSCHUTZ, GESCHICHTE 

(Ungarischen Text s. S. 617-630) 

Die schriftlichen Quellen der Geschichtswissenschaft sind infolge ihrer Ents tehung 
partikularer Natur : Sie widerspiegeln nur das durch das Bewußtsein einer gegebenen 
Gesellschaft bestimmte Bild des gesellschaftlichen Seins. Diese Partikularität ist für die 
sachliche Nachlassenschaft der jeweiligen Gesellschaften (in ihrer Ganzheit) nicht kenn-
zeichnend, ein Umstand, der den zuständigen Wissenszweigen einen zunehmenden Spiel-
raum in der Gestaltung der Geschichte (d. h. des gesellschaftlichen Gedächtnisses) 
gewähren muß. In dieser Hinsicht darf die gegenwärtige Lage der verschiedenen Formen 
der archäologischen Arbeit (Ausgrabungen und Gebäudeerschließungen) bzw. der Er-
haltung des Materials (Dokumentation, Wiederherstellung) als Maßstab gelten. Aus der 
Sicht der Geschichtswissenschaft steht die gegenwärtige Tätigkeit in Ungarn auf keinem 
befriedigenden Niveau, wodurch von vorherein verhindert wird, daß im Charakter des 
gesellschaftlichen Gedächtnisses eine entscheidende qualitative Änderung erfolgt. Die 
Hindernisse der Entwicklung sind vor allem in der vernachlässigten Situation der Organi-
sation der Erschließungsarbeiten zu suchen. Das unbefriedigende Niveau der Erhal tung 
der gegenständlichen Denkmäler kann die späteren Möglichkeiten der in Ausgestaltung 
begriffenen, komplexen Geschichtswissenschaft beeinträchtigen, wobei diese berufen 
wäre, auch in der Lösung der aktuellen Probleme der Gesellschaft eine größere Rolle 
als jetzt zu spielen. 

* 

Ferenc Dávid 
E I G E N E WOHNHÄUSER VON SOPRONER B A U H A N D W E R K E R N 

(Ungarischen Text s. S. 631-637) 

Im Aufsatz werden insgesamt 6, von Maurer-, Steinmetz-, und Baumeistern in Sopron 
in der Zeit zwischen 1710—1816 für sich gebaute Wohnhäuser untersucht. Der Verfasser 
sucht in diesen Häusern sowohl den gesellschaftlichen Stand der Bauleute, als die Ver-
änderungen der Rolle des Architekten abzutasten. Die älteren Beispiele weisen über 
die besonders sorgfältige Detailbehandlung hinaus nur Werbeabsichten auf, während 
gegen der Jahrhundertwende t r i t t eine der Umgebung gegenüber aufgeschlossenere 
stilistische Orientierung als eine geschmackbildende Absicht auf, und am Beginn des 
Klassizismus bildet das Stilexperiment eine neue Erscheinung. 
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