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Családomnak

Előhang
„Te ne törődj mással, csak a hanggal, melyet az angyal kiált feléd, mikor munkádra biztat.”

zerencsés ember vagyok, mert azt csinálhatom, azzal foglalkozhatom hivatásszerűen -  hittel, reménnyel, 
szeretettel -, ami szerintem a legszebb foglalkozás: a restaurálás. A restaurátor a kulturális javak hiteles 

S  megőrzésén fáradozik. Restaurálással valamely műtárgyat eredeti állapotába kívánunk visszaállítani úgy, 
hogy annak történelmi hitelességét, minden eredeti értékét megőrizzük és egyben további fennmaradását bizto
sítsuk, azzal a fontos kitétellel, hogy munkánk visszafordítható legyen. A feladat öszetett, különleges, szakmai és 
azon feletti tudást követel, erkölcsi-etikai, művészettörténeti, szakmatörténeti, anyagvizsgálati, művészeti-alkotói 
munkák együttese. Budapesti tanulmányaim óta a Magyar Képzőművészeti Egyetem restaurátori szakán tanáraim, 
elsősorban Görbe Katalin (DLA) és dr. Szilárdfy Zoltán, olyan tudással és hozzáállással vérteztek fel, ami megha
tározta további életpályámat, a restauráláshoz való viszonyulásomat. Hálás köszönet érte nékik! Minden műtárgy, 
amelynek felújításával megbíztak, vagy amelyet felvállaltam, külön világ volt a számomra, nem elégedtem meg 
a konzerválás lépéseihez fűződő dokumentálással, meg szerettem volna érteni a képeket magukat, történetüket, 
szerepüket, mondanivalójukat. Feladatköröm a szabadkai Városi Múzeumban lehetővé tette a további elmélyülést 
ebben a szép munkában. E könyv azokat az elmúlt tizenöt esztendőben készült írásaimat szedi egy csokorba, ame
lyek délvidéki és magyarországi folyóiratokban jelentek meg, abban a reményben, hogy sikerül hozzájárulnom a 
vajdasági és a magyar egyházművészeti, ikonográfiái, művészettörténeti és restaurálási tudományok ismeretanya
gának bővítéséhez. A tanulmányok a restaurált műtárgyak keletkezésének időrendjét követik, kivéve a két utolsót, 
amely többrétű technikatörténeti és restaurálási témát dolgoz fel, s nem igazodik a többi kronológiájához. A színes 
melléklet végén Látványos újjászületések alcímen olyan restaurálási fotódokumentációk láthatók, amelyekhez nem 
kapcsolódik tanulmány.

Köszönet Tolnai György informatikusnak a digitális anyag gondozásáért és a szakembereknek, akik rendelkezé
semre bocsátották felvételeiket, elsősorban Hevér Miklós fényképésznek.
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A szabadkai ferences templom a 20. század elején



Stettner Sebestyén (1699—1758)
budai festőművész Szabadkán

z elmúlt években, 1995 és 1999 között Hajek Gothard páter (+1998) kezdeményezésére megbízást kap- 
tam a szabadkai ferences templom egykori barokk főoltára fennmaradt, a rendházban őrzött képeinek 

l X restaurálására. Munkám során felkutattam az 1907-ben lebontott főoltárra vonatkozó forrásokat. Ezek 
közül a legfontosabb a kolostor Archívuma és Protokoluma, melyeket 1692-ig visszamenően 1751-ben kezdtek el 
vezetni1. Itt említik a budai Sebastianus Stetner nevét, aki az 1736 és 1741 között készült főoltárt bearanyozta és 
képeit festette.2

Garas Klára elsősorban Schoen Arnold és saját kutatásai alapján összegyűjtötte és 1955-ös korpuszában köz
zétette a bajorországi Dorstból származó Stettner Sebestyénre (1699—1758) vonatkozó adatokat. Stettner már 
1727-ben a budai városi tanácshoz folyamodik a polgárjog elnyeréséért. Ezt a városatyák a budai festőtársak, 
Georg Falconer és Caspar Landtrachtiger beleegyezésétől teszik függővé, mert ők is alig tudják megkeresni mun
kájukkal a kenyérre valót. Stettner 1732-ben, megegyezvén Falconerrel és annak fiával, újra folyamodik, de a 
másik festő valószínűleg 1736-ig nem adta beleegyezését a polgárjog elnyerésébe3. Stettner Sebestyén 1738-ban 
házasságot köt Obergruber Keresztély építőmester özvegyével, Mária Teréziával4, Anton Hörger (Antal), Cetto, 
Egger és Riz szenátorok tanúskodása mellett. 1741-ben fia, János Sebestyén, 1743-ban leánya, Anna Terézia (+1747) 
születik. 1740-ben már háza van a várban, 1755-ben is a háztulajdonosok között szerepel. Tagja volt a budai pol
gári gyalogosgárdának Matthias Schervitz (Mátyás, 1701 körül -  1771) és Jan Fridrich Schultz (János, 1711—1761, 
aki X. F. Falconer mestere volt) festőtársával együtt. 1733-ból Budaújlakról van róla adat (zászlófestés, zászlórúd

1 Archivium religiosae domus Szabatkiensis fratrum  minorum  provininciae Hungáriáé SSMI Salvatoris ab anno 7692...com positum  opera p. 
Danielis Zavodczki, anno 1751 és Protocolum religiosae domus Szabatkiensis fra trum  minorum provinciáé Hungáriáé SSMI Salvatoris ab anno 
reparat Sál: 1692), leltári szám: la, az eredetit jelenleg a zágrábi Szent Cirill és M etód ferences tartom ányfőnökség őrzi. Vő. Cvekan, Paškal: 
Subotički franjevački samostan i crkva. Plamen, Slavonski Brod, 1977, Dr. Sekulić, Ante: Tragom franjevačkog Ijetopisa u Subotici. Split, 1978, 
Reparić— Braun, Mirjana: Barokno slikarstvo u franjevačkoj provinciji Sv. Ćirila i M etoda. Institut za povijest um jetnosti, Hrvatska franjevačka 
provincija sv. Ćirila i M etoda. Zagreb, 2004, Korhecz Papp Zsuzsanna: A szabadkai ferences templom néhai főoltára. Ex Pannónia 8, Szabadkai 
Történelmi Levéltár, Szabadka, 2004, p. 62—69.
2 A háztörténet latin nyelvű részlete a szöveges rész végén levő mellékletben olvasható.
3 A tehetségesebb Falconer neve nem  ismeretlen a Délvidéken, Bácson és Szerémségben is dolgozott. Vö. Reparić—Braun, Mirjana: Ein 
spatbarocker M ahler sakraler Thematik und seine Tatigkeit in Kroatien. M űvészettörténeti Értesítő VXIX. 2000, p .157— 166. Futakon, Mária 
Terézia híres generálisának, Hadik Andrásnak a néhai birtokán ma is őrzik a régi tem plom  oltárképeit, melyeket unokája, Xavér Ferenc festett. 
L.: Korhecz Papp Zs.—Kovačev N inkov O.: Barokk a Vajdaságban, Szabadka, 2005.18, 21
4 A korabeli céhm esterek artikulusai szabályozták az özvegyek és a m űhelyfenntartás kérdését is, valószínűleg  ezért választott Terézia 
asszony három szor is a festők és építőm esterek céhéből férjet (Dr. Papp Árpád szíves közlése)
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és gombaranyozás). 1736-ban a budai Szentháromság-szobrot 39 forintért aranyozta, 1738-ban Erdődy György 
portréjának Hörger által faragott keretbe foglalásáért 15 forintot kapott a városi tanácstól. 1743-ban fest portrét 
a halott Kleiss Antal temesvári tanulóról, s 1745-ben kapja meg érte a 15 forintját. A vízivárosi Szent Anna-temp- 
lomban 32 forintot kapott a Szentsír megfestéséért 1750-ben, 19 forintért betlehemi jászolt festett 1755-ben. A
19. sz. elején leégett Szt. Katalin-templomban 1747-ben és 1756-ban dolgozott. További munkásságát a jövő mű
vészettörténeti kutatása bizonyára még felfedi. Tüdősorvadás következtében halt meg 1758-ban. Özvegye fél év 
elmúltával Gábriel Kronavetter (Kronavetter Gábor, Bécsben tanult, + 1774) festővel lép házasságra. Vezetékneve 
Stetner, Stettner, Stattner, Stetter, Stöttner változatokban fordul elő.5 A fenti adatokból egyértelműen kitűnik, 
hogy 1740 és 1741 között nem tartózkodott Budán, ekkor dolgozhatott Szabadkán.

A szabadkai háztörténetből értesülünk a Szent Mihály tiszteletére felszentelt templomnak a török hódoltság 
utáni, 1729-ben kezdődő építéstörténetéről. A kolostor a Szent Megváltó szerzetesi tartományhoz tartozott, mely
nek központja Budán volt. Innen közvetítették a mestereket. Az átépítést a budai illetőségű Matthias Kaier építő
mester tervei alapján végezték. „A váracs emeleteit lehordták, a falakat átalakították, 1730. szept. 22-én kezdték 
meg a szentély kiépítését”6. A török alól felszabadított területeken a nagy újjáépítések megkezdésének ideje ez. A 
munkálatok 1736-ban fejeződtek be. A megközelítőleg 26 méter hosszú és 10 méter széles Szent Mihály-templom 
az 1470-ben, a Dengelegi Pongrácz család által emeltetett7 erődítmény külső falaira épült rá, a szentély felől egy 
kicsit meghosszabbítva azt. A vár déli tornya lett a templomtorony, homlokzata sima, dísztelen, egy központi 
ablakkal, a tetőzet végcsúcsára Szent Mihály főangyal ércszobrát állították, de azt 1749-ben a villám összetörte. A 
hét oltár mellett 1756-ban volt már szószéke, karzata és orgonája.8

A szabadkai ferences templom főoltárát 1736-ban az előző évben elkészült váci ferences templom Szent István 
vértanú főoltárának mintájára rendelték meg.9 Építményét, faragványait és szobrait Anton Hörger (1676—1765) 
kismartoni születésű, kiváló budai kő- és fafaragómester, szobrász készítette 900 rajnai forintért10 és 150 mérő11 
búzáért12. Munkáját a szabadkai polgárok adományaiból fizették ki. A főoltár kb. 10-12 méter magas, 5 méter

5 Garas Klára: M agyarországi festészet a 18. században, 1955, Budapest, p. 254., Schoen Arnold: Budai Szent Anna-tem plom , 1930, Budapest, 
p. 182-183., Schertvitzről újabban Buzási Enikő, illetve Lipp M ónika, in: M ariazell és Magyarország. Kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum  
Kiscelli M úzeumában. Katalógus, szerk. Farbaky Péter és Serfőző Szabolcs. Budapest 2004, 521— 522, 534— 535.
6 Tormássy Gábor: A Szabadkai Római Katholikus Főplébánia története. 1883, Szabadka, p. 68.
7 Magyar László: Szabadka képes történelme, 2004, Szabadka, p. 18.
8 Tormássy Gábor: A Szabadkai Római Katholikus Főplébánia története. 1883, Szabadka, p. 68.
9 Lásd a 2. jegyzetben. A váci ferences főoltárról 1. Dercsényi Dezső szerk.: Magyarország műemléki topográfiája V., Pest megye műemlékei II., Budapest, 
1958, 275—276, képpel. Dr. Szilárdfy Zoltán: Barokk ikonográfiái típusok Szent Ferenc rendjeinek művészetében (In: A ferences lelkiség hatása az újkori 
Közép-Európa történetére és kultúrájára, szerk.: Őze Sándor—Medgyesy—Schmikli Norbert). PPKE-METEM. Piliscsaba—Budapest, 2005,p.891—935.
10 ezüstpénz (14,03 g, ebből 11,69 g a színezüst), 4 forintot ért 1 dukát, vagyis egy arany (Káplár László: Ismerjük mega numizmatikát. Budapest, 1984)
11 űrmérték, 1 mérő kukorica 4 0 -5 0  kg, 1 mérő búza ára 1740-ben 6-8 forint volt.
12 M indez összeadva 2100 forint, vagyis 525 arany, ma ez 18 ezer eurónak felel meg. A korabeli viszonyokról tudni kell, hogy egy tehén 
60-80 forintba került, vagy hogy egy lovas katona havi zsoldja 3 forint volt. Köszönet Gerlovics Szilveszternek a korabeli pénzek értékének  
meghatározásában nyújtott segítségéért.
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széles lehetett, két szoborral, az Oltáriszentség befogadására díszes szekrénnyel és kisebb ereklyetartókkal, a kor 
szokása szerint valószínűleg teljesen betöltötte a szentélyt.13 (p. 169)

Az oltárt az 1739. évi szabadkai nagy pestisjárvány után fejezték be. Az adományozók a 17-18. század folya
mán Szabadkára telepedett bunyevác földbirtokosok, polgárok, várkapitányok és családjaik voltak. A főoltár ara
nyozási és festési munkálatait az 1740-41. évben Sebastianus Stetner (Sebestyén) festő-aranyozó mester végezte el 
1000 rajnai forintért és 350 mérő búzáért14.

Garas Klára megállapítása szerint az 1730-as évek voltak az a fordulópont, amikor a Habsburg Birodalom 
legnagyobb mecénásai is az addig keresett itáliai mesterek helyett az olcsóbb és egyre közkedveltebb délnémet, 
morva vagy osztrák származású művészek első generációját kezdték foglalkoztatni. Ez volt jellemző egy kisebb 
városban is, ahol a mecénások maguk a polgárok és kapitányok voltak. Bizonyára a kialkudott ár és a ferences 
kapcsolatok határozták meg a választást, mely a másodvonalbeli Stettner Sebestyénre s barátjára, a budai fafara
gó-szobrász Anton Hörgerre esett. Az 1000 forintot Vojnits Máté uraság (aki egész családjával együtt pestisben 
halt meg) kegyes hagyatékából fizette ki a kolostori gondnok.15 Ezen munkába beletartoztak a fafaragások, szob
rok, oszlopok, szóval az egész oltárépítmény alapozása, aranyozása, ezüstözése, festése, márványozása.16

Stettner Sebestyén a közép-európai barokk festők közös szokásához híven bizonyára grafikai előképek után dol
gozott. A grafikai módszerek fejlődése föltétlenül kedvezett a katolikus restauráció szentkép-propagandájának. A 
dél-német és osztrák rézmetsző műhelyek (Augsburg, Nürnberg, Salzburg, Linz, Graz) a híres flamand vagy itáliai 
előképek alapján készítették el lapjaikat, melyek segítségével a művészek tehetségükhöz mérten megalkották saját

13 Gyakorlati kérdést vet fel: vajon hogyan bonyolították le az anyagbeszerzést akkoriban, hiszen nagy m ennyiségű, jó m inőségű száraz hársfára 
volt szükség a faragott részek elkészítéséhez, a díszkeretek fenyőből készültek. A rossz útviszonyok miatt a szobrász valószínűleg Pest-Budáról 
hozatta le a fát a Dunán, hajóval Bajáig, mint ahogyan m ég az 1860-as években is tették. Helyben épületasztalos működhetett, aki nem  használt 
hársfát. A fenyőt valószínűleg Erdélyből hozatták. A mester feltehetően több segédet is alkalmazott.
14 Ez összesen 3800 forintra rúgott, ami 950 aranynak felelt meg.
15 „Protocolum R. D. Szabatkiensis F.M.P.H.SSMI S.ab A.R.S. 1692. 27. old.: praedictos autem mille florenos ex pio legato Dni Mathei Vojnich 
extincti peste cum  toto sua dom o exolvit” In: Reparić—Braun, M., 2004, 182. p„ maga a szerző is és a két kivonatkészítő (Cvekan, P., dr. 
Sekulić, A.) eddig úgy fordította hibásan a latin szöveget, hogy a pestistől megmenekült Vojnich M. úr.
16 A művész bizonyára több segédet is alkalmazott. Ezek a nagy összegek is az oltár m onum entális méreteiről tanúskodnak, s ez tűnik ki az 
összehasonlításokból is. A reneszánsztól kezdve élesen különválik az aranyfüstkészítés és a festészet tanulása. A festőművészek festményeket 
készítettek, amelyeket iparművészeti remekműnek szám ító díszkeretekkel láttak el a fafaragók és aranyoztak be az aranyozok, akik készen 
vásárolták az aranyfüstöt az aranyművesektől. Stettner Sebestyén személyében összeolvad e két mesterség. A középkorban és a barokk idején 
egy dukátból (3,49 g, ebből 3,44 g arany) 120— 150 lapot vertek. Manapság tízszer annyit, tehát tízszer vékonyabb az aranylap-aranyfüst. Egyes 
perem vidékeken azonban még a barokk korban is egy szem ély végezhette a művészi alkotómunkát és a mai szem m el nézve művészi szintű 
aranyozást. Akkoriban úgy tartották, hogy „csak jól” végezték mesterségüket. Kiváló aranyozó munkáját dicsérik a főoltár m ég megőrzött 
darabjai (négy puttófej, négy teljes és egy díszkerettöredék, orom dísz). A jó m inőségű aranyak egy részét valószínűleg aranyfüstre váltotta be 
egy aranyverő mesternél m ég Budán, de lehet, hogy ő maga verte az aranyfüstöt, m ely folyamat úgy mehetett végbe, ahogy Teophilus presbiter 
(11. sz.) leírta, lásd az aranyozásról szóló írásban.

9



Lucas Kilián Pieter de Witte műve alapján I. Raphael Sadeler Szent György legyőzi a sárkányt,
Szent Mihály Arkangyal, rézkarc, 16. sz. vége rézkarc 16/17. század fordulója

Stettner Sebestyén is ezekhez hasonló előképek alapján dolgozhatott.
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műveiket. Kiindulópontot, keretet adtak az alkotás megvalósításához. A kicsiny, változó színvonalú grafikai lapok
ból reprezentatív oltárképek születtek, melyek kiváltották a hívők csodálatát, s növelték vallásosságát.17

A Szt. Mihály arkangyalt ábrázoló főoltárképet 54 rajnai forintért Antunovich Simon rendházfő adományá
ból fizették ki, a Szt. Györgyöt ábrózolót, 21 forint és 10 arany értékben Matulchich György adományából, a Szt. 
Luciát ábrázolót 10 forint értékben Kubatusich Lúcia adományából és a Szt. Cecíliát megjelenítőt -  a megrendelés 
Szt. Katalinra vonatkozott -  10 forint értékben a Gabricsevichek adományából fedezték. Ezek a festmények ma 
is megvannak. A Boldogságos Szűz Mária-oromkép (15 forint, Szucsich György volt várkapitány adománya), 
valamint a Xavéri Szt. Ferenc és Szt. Elek (Alexius 20 forint, Kopunovich Miklós, azaz Nicolaus Kopernovus 
adományából) oldalsó oltárképek ma már nincsenek meg. Az adományok értékéből arra lehet következtni, hogy 
azok nem fedezhették az oltárképek teljes értékét, inkább ráadásként vehetők számba, az ikonográfiái változatok
hoz nyújtottak lehetőséget. így történhetett meg, hogy a megrendelt Szent Katalin helyett Szent Cecília készült 
el. A budai Szt. Katalin-templom ma már csak leírásokból ismert berendezésének költségeivel egybevetve -  ahol 
Stettner Sebestyén Schervitz Mátyás festőtársával együtt dolgozott, s 570 forintért készítették el a patróna főoltá
rát, 6 szoborral, több angyalkával és a főoltárképpel18 -  következtethetünk a főoltár nagyságára.

A nagyszabású szabadkai barokk főoltár a templom 1909-re befejezett neoromán stílusú átépítésének esett 
áldozatul. Fennmaradt részeiből ítélve a szobrász és az aranyozó is minőségi munkát végeztek, s ha a későbbi 
beavatkozások nem tették volna tönkre -  itt a szétszedésre, kidobásra, az átfestésekre és az átfestések durva el
távolítására gondolok -, a mai napig is kitartott volna épségben a főoltárépítmény, mert a nedvesség és a farontó 
rovarok nem tettek benne kárt, legfeljebb a szennyeződésréteget kellett volna eltávolítani róla. Mivel azonban a
20. század elején kiselejtezték, nagy része elveszett, csak a négy aranyozott puttófej és a megőrzött festmények ke
retei bizonyíthatják a szobrász és az aranyozó teljesítményét, továbbá a 2003 folyamán, a rendház padlásán fellelt 
oromdísz és íves díszkeretdarab segített a hajdani főoltár rekonstruálásában. A kutatási és a restaurálási munkák 
eredményeképpen megszületett oltárrekonstrukciót a 2000. jubileumi év kapcsán, a Ferencesek Szabadkán című 
kiállítás keretében mutattuk be először, mintegy emléket állítva az elkallódott oltárnak. Szétszedésével a várost 
nagy kár érte, hiszen a legkorábbi, pótolhatatlan barokk együttesét veszítette el, melyet az 1726-tól Koháry István 
adományából készíttetett (majd 1761-ben átalakított), váci ferences főoltár mintájára rendeltek meg. A vácinak a 
művészi színvonalát bizonyára nem tudta elérni, de az példaként szolgált a tervezéshez, faragáshoz, komponá
láshoz. A váci háromszintes, három nagy oltárképpel és 11 ovális festménnyel, valamint 12 teljes szoboralakkal 
és tucatnyi puttóval gazdagított műalkotás lendületesen hullámzik, aranyozása, ezüstözése, lüszterezése vibrál, 
füzérei, csigavonalai fodrozódnak. Az egyelőre még névről nem ismert művészei megvalósították benne a barokk 
oltárnak azt a mintapéldáját, melyet a korabeli „szabatkaiak” is a magukénak szerettek volna tudni. (p. 169)

17 Dr. Milán Pelc: Opus bipartitum  Hansa Georga Geigera, In: Reparić— Braun, M .— First, Blaženka: M ajstor HGG, Narodna galerija -  Muzej 
za um jetnost i obrt, Ljubljana—Zagreb, 2005, p. 11 — 12.
18 Schoen Arnold: Schervitz M átyás budai festő. In: M agyar m űvészet 5. sz., 1929, Budapest.
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Elsőként az ovális formájú Szent Cecíliát és Szent Lúciát, majd a Szent Mihály arkangyalt és végül a sárkányölő 
Szent Györgyöt ábrázoló festményt tártam fel, s állítottam helyre díszkereteikkel együtt.19 (p. 170—175)

A nagyméretű (300x157 cm) főoltárkép ugyanis nem kallódott el, sőt az 1997-es restaurálás óta ismét látható 
a templom mellékhajójának falán. A bájos arcú Szent Mihály védőn emeli szárnyát a város fölé. A titulus a lakos
ság biztonságkeresésével is összefügg, hiszen már a török kiűzését követően, még a középkori várban kialakított 
kápolnát is az arkangyal tiszteletére szentelték fel. Sajnos ennek oltárképe nincs már meg. Stettner Sebestyén Szt. 
Mihály arkangyalt ábrázoló festménye a művész munkáinak egyik legsikerültebbje, könnyű kezű, jó mesterre 
vall, a mű a Délvidék egyik szép, barokk emléke. Szt. Mihályt frontális beállításban ábrázolja, amint jobb lábával 
a kavargó felhőkön lendületesen előrelép. Ő a mennyei seregek fejedelme. Jobb kezének felemelt mutatóujjával a 
kép felső ívében elhelyezkedő Szentháromság-szimbólumra mutat. Mihály: mika el (héber) = olyan, mint Isten, 
ki fogható Istenhez. Bal kezében az imádságot jelképező kapcsos, fekete imakönyv és az ében rózsafüzér többet 
nyom a súlyos malomkőnél. Szt. Mihály körül kilenc szárnyas, aranyos puttófej bukkan elő a gomolygó felhők 
közül. Az arkangyalt római katonaöltözetben ábrázolja a festő: ragyogó kék, arany nyakszegélyes páncélinget, 
valamint alatta egy hosszú és egy combközépig érő tunikát visel. Bal vállára fodrozódó vörös köpeny tekeredik. 
Fején keresztes arany homlokpánt, derekán aranyöv valódi aranyozással. Lábán nyitott orrú csizma. Szárnyait 
széttárja. Alakja sudár, izmos, arca lenyűgözően tiszta és szép, bőre gyöngyházszínű, haja barna, hullámos. A 
barokk kompozíció fontos része a sok kavargó drapéria és gomolygó felhő, melyeket a mennyei sugarak fénye von 
be. A szürkés, semleges háttér jól kiemeli az élénk, tiszta, piros, sárga és kék szín ragyogását.

Szent Mihály a hét arkangyalnak, a legnagyobb mennyei fejedelmeknek az egyike, az Egyház oltalmazója, 
küzdelmeinek pártfogója. Ősi hagyomány szerint patrónusa a keresztény katonáknak is, főleg, ha a pogányság 
ellen, a hitért küzdenek, ezért választotta a török alól frissen felszabadult vidék szabadkai első egyháza patrónu- 
sának.20 A rendház történetében találtunk egy, a képpel kapcsolatos kedves anekdotát, miszerint Stettner először 
az ördögön taposva festette meg -  „rendkívüli ügyességgel és hozzáértéssel” -  az égi harcost, mivel azonban az 
adományozó sokallta az ördögöket, kénytelen volt változtatni a koncepcióján. Valószínűleg egy újabb képet fes
tett, mert a vizsgálatok nem mutatták semmi nyomát az átfestésnek.

A festmény hordozója kézzel szőtt lenvászon (szálsűrűsége 12/11), négy darabból varrták össze (széleket hagy
va), és egy gyenge vakkeretre feszítették fel nyersen, nagy kovácsoltvas szögekkel. A vászon szélei kirojtosodtak. 
A festményt a művész itt, helyben festette, ez az alapozásról látszik, amely egyébként vörös, úgynevezett bóluszos 
krétaalapozás. A hordozón 20 db kisebb-nagyobb (a legnagyobb 20 cm és 10x8 cm hosszú mechanikai sérülés) 
hasadás, lyuk volt, amelyeket hátulról különféle anyagokkal foltoztak meg: vászon, viaszos vászon, papír. A vá
szon idővel megereszkedett és a foltozások helyén megráncosodott. Az alapozó és pigmentréteg stabil, nem pereg,

19 Korhecz Papp Zsuzsanna: Restaurálási dokumentáció, I., 1995, II., 1997, III., 1999. Kézirat. Ferences rendház. Szerző. Szabadka, Stettner 
Sebestyén (1699— 1758) budai festőm űvész Szabadkán, M űvészettörténeti Értesítő 2008, 109— 122.
20 A bővebb ikonográfiái leírását lásd: A szabadkai ferences rendház régi Szent M ihály főoltárképe. Bácsország, 1998/3, Szabadka, p. 42—43.
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kemény, erősen kagylósodott, és az egész felület repedéshálóval van borítva. A pigmentréteg a felső ívben, az Is
tenszemnél nagy felületen károsodott, víz csöpöghetett rá sokáig, a lefolyás nyomai a hátoldalon is megmaradtak, 
a festett felület pedig lemaródott, kisebb helyen az alapozóréteg is eltűnt. A festményt fedő lakkréteg oxidálódott, 
megsötétedett, az egész felületet szennyeződésréteg fedte, és a sérüléseknél átfestetették. A festmény fotótechnikai 
vizsgálatai, a lumineszcens felvételek kimutatták az átfestések helyét, az infrakamerával történő vizsgálat sem 
igazolta azt a festménnyel kapcsolatos kedves kis anekdotát, hogy a művész átfestette volna a képet. A levédett 
festményről eltávolítottam a foltokat, a hordozó deformációit megszüntettem, megtisztítottam a szennyeződéstől 
és a régi lakkrétegtől, majd kiegészítettem a hiányait és élberagasztottam a hasadásokat. A hordozó ráhagyásait 
lesorvasztottam, majd megerősítettem. Konzerválás közben kiegészítettem az alapozás hiányait és az esztétikai 
rekonstrukcióval fejeztem be munkámat. A festményt új vakkeretre feszítettem fel, mert a régi hevenyészett volt, 
bizonyára egy helyi, céhen kívüli asztalosmester készítette és nem Hörger Antal.

A Szt. Györgyöt ábrázoló oltárképet (156 x 111 cm) 1999-ben restauráltam. Ez az alkotás volt a legmegviseltebb állapot
ban. Szt. György a keleti és nyugati egyházban egyaránt a legnépszerűbb és a leggyakrabban ábrázolt szentek közé tartozik. 
Katonaszent, mint Szt. Mihály, 303-ban halt vértanúhalált.21 A kép középpontjában, római katonai öltözetben, rövid fehér tu
nikában, aranyszegélyes kék mellvértben, piros és fehér tollas sisakban ül a rövidke mellső lábaival ágaskodó fehér paripáján, 
mely kissé apró a jó izomzatú, kerekded, pirospozsgás Szt. Györgyhöz viszonyítva. A háttérben, a jobb oldalon a királylány 
imádkozik. Jó kompozíció, lendületes mozgás, élénk színek jellemzik a sárkányölő viadalának ábrázolását. A festmény hor
dozója a fentivel egy végből való, két darabból összevarrt lenvászon, mely iszonyatos mechanikai sérülésen ment keresztül, 
valamire rázuhanhatott, vagy felszabdalták. A felső ív harmadában összeroncsolt képet hátulról egy nagyobb darab vászon
nal befoltozták, a szétszakadozott eredeti darabok több helyen felcserélődtek. A sérülés következtében az eredeti alapozó- és 
pigmentréteg nagyon hiányos volt, ami csak a nagy felületű átfestés eltávolítása után került napvilágra. A vásznon még egy 
kisebb lyuk tátongott a sárkány hasa alatt. A roncsolt felület kivételével a pigmentréteg kemény, stabil, de nagyon kagylóso
dott, és repedésháló borította. A festményt megsötétedett lakk- és szennyeződésréteg fedte, a hátoldalt is sajnos, olajfestékkel 
átkenték. Megtisztítottam, konzerváltam és kiegészítettem, a felület egy részét rekonstruálni kellett. Ez a kép is a dublírozás 
után új vakkeretre került, mert az eredeti hevenyészett volt.

A néhai főoltár két legnagyobb képe a restaurálás után visszakerült a templomtérbe.22
A Szűzanya-kép valószínűleg megsemmisült, mert 16 cm széles, gyalult, íves záródású, aranyozott díszkeretmaradványaira 

ráleltem a ferencesek rendházának padlásán, ezekből arra következtettem, hogy mérete jóval meghaladhatta a Szent György- 
kép méretét. A vászonképeken kívül a díszes keretbe foglalt kisebb képeket a ferences rendház pénztárából és különös jótevő
inek támogatásából fizették ki.23 E díszes kereteket csavarozták rá a 20. század elején a náluk nagyobb Szent Cecília- és Szent

21 A bővebb ikonográfiái leírását lásd: A szabadkai ferences rendház Szent György-oltárképe, Bácsország, 1999. III—IV. Szabadka, p. 42—43.
22 A két igényes, széles díszkeretet a tisztítás után újraaranyoztam és -ezüstöztem .
23 Lásd a 2. jegyzetet.

14



L úcia-o ltá rképek re . A m ásik  ké t m e g m arad t festm ény  a ren d h áz  ebéd lő jé t d ísz íti.24 Szt. M ihá ly  v onása i v isszak ö szö n n ek  a két 
ovális fo rm ájú  (96x73 cm ) képen , m ely  a két bájos v é rta n ú  szüze t áb rázo lja .25

Szent Cecília, akit 15. századtól kezdve a muzsika védőszentjeként jelenítenek meg, magas támlájú széken 
ülve, jobb oldalával felénk fordulva orgonán játszik. Halványkék, fűzött derekú ruhát és bő ujjú, fehér inget visel. 
Hátára élénk, cinóberpiros palást omlik. Barna haja kontyba van tűzve, benne kék szalagon csüngő gyöngy az 
ékszer. E kék szalag az átfestés után vált láthatóvá. Tőle jobbra az ujjával a kottára mutató angyalka röpdös. Az 
összecsavarozás után festették feketére a faragott keret külső díszeit, ez ráfolyt a képre is és összeragasztotta vele, 
a belső levélkoszorút újraaranyozták. A fekete festéket később egy öreg barát lekaparta egy pénzérmével26, így 
történt ez a többi oltárkép keretével is. E festmény volt a legjobb állapotban, néhány kisebb mechanikai sérülés, 
lyuk, pergés és átfestés kivételével más gond nem nehezítette a rendbetételét. Érdekes viszont megemlíteni, hogy 
elölről befoltozták bronzporos kartonnal a szent feje fölötti 6x2 cm-es hiányt, azután átfestették. A felület stabil, 
kemény és megkagylósodott mindkét ovális kép esetében. Megsötétedett lakk- és szennyeződésréteg fedi. A két 
festményt tisztításuk, konzerválásuk és kiegészítésük után a díszkerettel sérülésmentesen erősítettem össze. (Az 
átvételi állapotában csavarok lyukasztották át a festett felületet, így volt hozzáerősítetve az ún. díszkerethez.)

Szent Lúciát, a szirakúzai származású vértanú szüzet kék háttér előtt, a középpontban állva ábrázolja a festmény, rajta 
fehér ing és piros ruha. Barna haja kontyba van összefogva, fejéről fátyol tekeredik ruhakivágására. Ez a részlet csak az 
átfestés eltávolítása után vált láthatóvá. Lesütött szemével a tőle jobbra röpdöső puttó kezében levő kardra néz, mellyel
-  a legenda szerint -  a torkát átdöfték, baljában a vértanúság pálmáját tartja, melyet egy piros terítővei letakart asztalra 
helyez. Tőle jobbra tűzcsóva lobog, melyből füstfelhő gyűrűzik. Megkínzatásának ezt a motívumát takarja a díszkeret, 
ezért vélhette Mirjana Reparić-Braun tévesen Szent Borbálának.27 Nagyobb méretű hiány és lyuk a szent bal kezénél volt, 
ahol törmelékkel teli olajos és gyantás masszával elölről és a kép hátoldaláról is vastagon átkenték a sérült felületet, az 
eredetit is lefedve. A rétegcsiszolatról készült lumineszcens felvételen jól elkülönülnek ezek a rétegek. Ezzel megegyező 
anyagú javítások voltak a Szt. Cecíliát ábrázoló festményen is. A két kép valószínűleg a főoltár szétszerelésekor sérült 
meg. Azóta egy párnak tekintették őket és a hozzájuk kapcsolt díszkereteket is. Az átfestés és aranyozás eltávolítása után 
egy kissé kopott, de egységes felületű eredeti aranyozás került napvilágra, amelyet a konzerválás és a kisebb kiegészítések 
után nem tartottam szükségesnek újraaranyozni 1995-ben.

A Xavéri Szt. Ferencet, a missziós hittérítőt és a Szt. Elek (Alexios) remete-koldust ábrázoló festményeket a váci oltár 
példájából és az értük kifizetett összegből kiindulva a vértanúszüzekével megegyező formájúnak és méretűnek képzeltem 
el a főoltár rekonstrukciójakor, amit ikonográfiái forrásokra hagyatkozva készítettem.

24 1995-ben restauráltam őket. A konzerválásban Gorán Bolić szabadkai konzervátor segédkezett.
25 A bővebb ikonográfiái leírását lásd: A szabadkai ferences rendház Szent Cecília- és Szent Lúcia-oltárképe, Bácsország, 1998/4, Szabadka, p. 34—35.
26 Hajek Gothard páter szem élyes közlése.
27 Reparić— Braun, M: Barokno slikarstvo..., 2004, Zagreb, p. 184.
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Görbe Katalin28, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátorképző Intézetének tanára felügyeletével az esztergo
mi ferences Szent Anna-templom négy romos állapotú (teljesen átfestett, szakadozott, pergő) mellékoltárképét restaurál
ták példásan 2001 és 2003 között az egyetemen. Görbe Katalin fedezte fel a hasonlóságokat a Szent György-mellékoltár- 
kép (190x122 cm)29 és az általam restaurált és publikált30, Stettner festette szabadkai Szent György között. Az esztergomi 
festményen nincs szignatúra és a festő kilétét egyéb forrásból sem lehetett kideríteni. A restaurálást 2001 és 2002 között 
Barabássy Orsolya, Károlyi Anna és Rácz Krisztina egyetemi hallgatók végezték. A képet 1883-ban teljesen átfestették, 
a kompozíciójában ugyan nem történt változás, de elvesztette erőteljességét, művészi hatását. Az alsó részén levő több 
szakadás és felkagylósodott felülete miatt sürgős beavatkozásra szorult. A vakkerethez való illesztéshez a szabadkaihoz 
hasonló kovácsoltvas pántokat használtak, a vásznak összevarrása nem azonos, és a vakkerete is sokkal jobb minőségű. 
Az alapozás is azonos technikával, a vakkereten történt. A lendületes kompozíció, a mozdulatok, az arcok, a kissé suta 
kezek, a kavargó drapériák, a sárkány, a bokrok, a fodrozódó felhők kétségkívül azt bizonyítják, hogy ugyanarról a 
mesterről van szó. A szabadkai képen talán csak a királykisasszony alakja arányosabb, szebb. Az esztergomi lovas azért 
ágaskodik balról jobbra, mert nem vágtathat a templomból kifelé, a főbejárattól ugyanis az első bal oldali mellékoltárkép. 
Az esztergomi mellékoltárokat dr. Prokopp Máriát idézve31 ismertetem. Az 1700-tól a nagy múltú, középkori ferences 
templom romjaira épülő esztergomi Szent Anna-templom belső kialakításában, 1754-ben jelentős változások történtek: 
a tartományfőnök szerződést köt Lucas de Schram trieri származású, Bécsben, majd 1741-től Sopronban élő festő-épí
tésszel a szentély felépítéséről, a főoltár és a teljes belső berendezés elkészítéséről. (Ezt a szerződést a Prímási Levéltár 
őrzi.) A templom akkor nyerte el mai alakját, az oldalhajókban megszűnt az átjárás, a főhajóból megközelíthető kápol
nasort alakítottak ki, melyek egyre fokozódó, egységes művészi élményt nyújtanak, sodró erővel készítenek fel a főoltár 
víziójához. Az oltárfal háromszintes. Eredetileg gazdag szobordísz ékesítette, amelyből ma csak az oromzaton maradt 
meg két, hevesen gesztikuláló, ülő angyal. Maga az oltárépítmény baldachinos, féloszlopos stipes formájú, a menza fe
letti fülkében szoborral, s a márványozott díszkeretekkel együtt többször átfestették, ám restaurálva, a sárgásrózsaszín 
alaptónuson hatásosak a vörös-kék és arany kiemelések.32 A Szent György-oltárkép fölött díszesen faragott és aranyozott 
kartus alól bojtos-rojtos, ezüstözött és festett függönyfaragvány lóg az oltárkép két oldalára széthúzva, mintegy megko
ronázva a „sárkányölő” oltárképet, melyet 1914-ben eltávolítottak, s tévesen a jobb oldali mellékoltárba helyeztek, s csak 
a restaurálás után került vissza. A kartus szövegéből lehetett volna az oltárképek megfelelő helyére következtetni, az 
átfestés azonban eltakarta az eredeti feliratot. Felcserélték a szintén teljesen átfestett Alcantarai Szent Péter-oltárképpel.

28 A további négy oltárkép restaurálása is Görbe Katalin tanárnő vezetésével történt, negyedéves tanulmányi munkában, a kartusokat és faragott 
díszeket B. Szentgály Erzsébet vezetésével restaurálták a faszobrász-restaurátor-hallgatók.
29 Restaurálási dokumentáció. Kézirat. Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátorképző Intézete. Bp. 2002
30 A szabadkai ferences templom néhai főoltára, In: Ex Pannónia 8 ( A Szabadkai Történelmi Levéltár folyóirata), 2004, Szabadka, p. 62—69.
31 Prokopp Mária: A z  esztergomi ferences templom Szent György oltára. In: A ferences lelkiség hatása a z újkori Közép-Európa történetére és 
kultúrájára, (szerk.: Ő ze Sándor—M edgyesy— Schm ikli Norbert), PPKE-METEM, Piliscsaba -Budapest, 2005, p. 945—950.
32 Boros Ildikó—Czinege András: A Szent György-oltár újjászületése. In: Restaurátor. 2007, Győr, 10-1 l.o ld  és Fehérvári Á gnes— Fornet Johanna: 
Restaurálási dokumentáció. Kézirat. MKE. Restaurátorképző Intézet.Bp., 2002
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A kartus feltárt szövege: MILITIA/EST VITA HOMI/NIS SUPER TERAM/JOB7.C., vagyis: Küzdelem az ember élete a 
földön (Jób) -  hirdeti az oltár programját, vagyis a jó győzelmét. A rendház jegyzőkönyveiből, protocollumaiból tudjuk, 
hogy 1718-ban felállítottak egy Szent György-oltárt a templom bejáratánál, 1735-ben Quarics György, a város jeles pol
gára, iparosmestere, szenátora 300 forintos adományt ajánlott fel, s 1741-ben végrendeletileg jelentős összeget hagyott 
erre a célra.33 (p. 176-177)

E mellékoltár plasztikusan megformált párkányzata fölött a négykaréjos oromkép Szent Flóriánt (240—304), a ró
mai századost ábrázolja34 (116x11 cm), amint tüzet olt. E festményen a legszembetűnőbbek az anatómiai hiányosságok, 
de Stettner drapériakezelése, szín- és eszköztára jól felismerhető, lehetséges, hogy a mester betegsége miatt sikeredtek a 
későbbi művei gyengébbre. Komponálásában, mozgalmasságában Szent Mihály arkangyal teljes alakjában köszönhetne 
vissza, ha a lábfejei nem maradtak volna le a képről, viszont e hiba a helyszíni szemlélő számára egyáltalán nem látha
tó, mert az oromzati kép alját takarja a kartus fölső faragott dísze. Szent Flórián kék vértben, sisakban és a szabadkai 
Szent Mihályéhoz hasonló lábbeliben, sárga tunikában, fehér köpenyben jelenik meg, melyet a vörös zászló és a tűznek 
a fénye von be rózsaszínes árnyalatokkal. Vállvértjén ugyanaz a medúzafej ismerhető fel, mint Szent Györgyén. E művet 
is biztonsággal Stettnernek tulajdoníthatjuk. A festmény átvételi állapotában Szent Vendelt ábrázolta a kettős átfestés 
következtében. A képet 2000 és 2001 között az MKE negydéves restaurátorhallgatói: Gyarmati András és Győri Lajos 
restaurálták látványos és kiváló eredménnyel. Szakszerű vizsgálatok bizonyították, hogy teljesen más kép rejtőzik az 
1883-as szerény ábrázolás alatt. A feltárt, kissé kopott eredetit sikeresen egészítették ki. (p. 180-181)

A templom jobb oldali Alcantarai Szent Péter-mellékoltárának négykaréjos oromképe Kapisztrán Szent Jánost 
(1386—1456), a tüzes szavú ferences szónokot, a keresztesek lelki vezérét, a nándorfehérvári csata hősét ábrázolja 
(117x110 cm).35 A többszöri átfestés ezt a művet sem kímélte meg, annál nagyobb örömet szerzett a fáradt, sötét, szakállas 
ábrázolás alól újjászülető oltárkép. Komponálása sikeresebb a Szent Flóriánénál. A szabadkai ovális képek megfogalma
zása köszön vissza, a Szent Mihály-kép glória- és fényábrázolásai és olvasójának traktálása. A lobogó keresztes zászló 
lendületet ad az egyébként statikus, álló figurának, mintegy felelve a háttérben vágtató, a villámlás és a Hunyadi János 
vezette keresztények által megfutamított török lovasságnak. A háttérben gyöngyházfények öntik el a világra szóló győze
lem színhelyét, Nándorfehérvárat. Talán csak az arc megfogalmazása tér el a Stettnernél megszokottabb lágy formáktól, 
de az eredeti festékréteg itt az orrnyeregtől a mellkasig teljesen megsemmisült, s az arc végső kialakítása a restaurátor 
munkája. A képet 2000 és 2001 között az MKE hallgatója, Heitler András restaurálta. Az átfestett, az ázás következtében 
hiányos hordozójú és eredeti pigmentrétegű, repedezett, pergő festékű képet készséggel és türelemmel lehetett csak ilyen 
kiválóan rendbe tenni. Az arc rekonstrukciója közben korabeli ábrázolásokra hagyatkozott a restaurátor. Sajnos, akkor 
még nem köthették Stettner nevéhez a képet. (p. 180—181)

33 Komárom— Esztergom M egyei Levéltár, Esztergom. Esztergom város iratai, 1741, 3 fasc., 14 mm
34 Restaurálási dokumentáció. Kézirat. MKE. Rí. Bp. 2001
35 Restaurálási dokumentáció. Kézirat. MKE. Rí. Bp. 2001

17



Ezen oltár fő helyén Alcantarai Szent Péter (1499—1562) ferences szerzetes, a rend belső reformátora látható (190x122 
cm), aki Szent Ferenc eredeti regulájához ragaszkodott, Krisztus valóságos keresztjének megfelelő nagyságú kereszteket 
állított, s térden imádkozva ábrázolta őt a művész. A restaurálást 2002 és 2003 között Máthé Erika, Petrik Tímea és Szabó 
Csilla egyetemi hallgatók végezték. Ezt a festményt is 1883-ban teljesen átfestették, kompozíciójában alapvető változás 
nem történt, két puttópárt elhagytak, (p. 178—179)

E mű méltó feleletet ad a Szent György-oltárképre, az égbolt megfogalmazása, a növényzet megfestése azonos kivi
telezőre vall, az előtér kövei viszont a szabadkai sárkányölő képen is megjelennek, s a puttópárok arcai is Stettner kezére 
vallanak. Összefoglalásul: „A templom két első oltára tehát az eredeti program szerint, az aktív küzdelem, az emberfeletti 
bátorság és az ima párhuzamos, egyidejű fontosságát hirdeti, ennek hőseit állítja a templomba belépők elé.”

Dr. Jávor Anna hívta fel figyelmemet a pesti Alcantarai Szent Péter ferences templomból származó oltárképre, mely 
a műkereskedelemben bukkant fel.36 A Szűz Mária és Szent József eljegyzését ábrázoló, bal oldali mellékoltárkép (206 
(250?) x 126 cm) valószínűleg a 20. sz. elején került magántulajdonba37, miután a 19. században lecserélték a Szent József 
halálát ábrázoló oltárképpel. A középkori eredetű, a Grassalkovich család támogatásával barokk stílusban újjáépített 
templomot 1743-ban szentelték fel.38 Az eredetileg íves záródású festmény felső félkörös végződését levágták, de az alsó 
és a felső keskenyedő, íves formák jól felismerhetőek a régi dublírozású oltárképen. A húzószélen látható, hogy pár cm- 
rel keskenyebb eredeti méreténél, s hogy hordozóját szintén több kézi szövésű vászondarabból állították össze. A teljesen 
átfestett festményt részlegesen tárták föl, a női arcoknál, kezeknél, a Szentlelket jelképező galambnál látható az eredeti 
festett felület, viszont a drapériáknál, a háttérben és a puttófejeknél jól látható az átfestés. Nőalakjaiban visszaköszönnek 
a szabadkai ovális mellékoltárképek szentjei, a bájos babaarcok, a suta ujjacskák. Szűz Mária ruhája eredetileg fehér, nem 
rózsaszínű, a rabbié pedig élénkpiros, s nem lila. A füstölőt tartó leányalak kéztartása megegyezik Kapisztrán Szent János 
jobb kezének rendhagyó megfestésével. Stettner Sebestyén talán az architektúrafestésben bizonyult a leggyengébbnek, 
mint ahogy ez kitűnik e nagyszerűen komponált, sokalakos oltárkép esetében és Szent Cecília orgonáján is. (p. 180)

A stíluskritikai összevetéseket a festészettechnikához fűződő gyakorlati tapasztalatok csak tovább erősítették. Mind
egyik képet azonos módon készítették elő: a ráhagyással több darabból összevarrt, kézi szövésű lenvászonhordozót nyers 
állapotában feszítette fel a művész, azonos kovácsoltvas lapocskákat használt a rögzítésre, az alapozást is azonosan hord
ta fel, s az öregedés és károsodás jelei ugyancsak hasonlóak voltak.

Bízom benne, hogy a szabadkai és az esztergomi képekből megismert Stettner Sebestyén festő- és aranyozómester 
többi művét is meg fogják találni a kutatók.

Köszönet dr. Prokopp Máriának és Görbe Katalinnak önzetlen segítségükért.
2004,2008

36 Nagyházi Galéria, 138. aukció, 87. tétel, 2007 májusa
37 Dr. Szilárdfy Zoltán személyes közlése.
38 Ferences templom a Belvárosban (szerk.: fr. Bagyinszki Ágoston), OFM, Budapest, 2004, p. 10— 11.
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Sebastijan Štetner (1699—1758) 
budimski slikar u Subotici

Glavni barokni oltár subotičke Franjevačke crkve Svetog Mihovila je nastao 1741., a rastavili su ga 1907. godi- 
ne. Od sedam slika sačuvane su četiri oltarne pale (Sv. Mihovil, Sv. Juraj, Sv. Cecilija i Sv. Lucija). Ovaj rád opisuje 
okolnosti i detalje nastanka, restauraciju oltarnih pala i rekonstrukciju i identifikaciju ostalih do sada nepoznatih 
dela slikara Štetnera iz franjevačke crkve iz Estergoma (Mađarska) i iz franjevačke crkve iz Pešte.

Sebastian Stettner (1699—1758), 
Malermeister aus Buda in Subotica

Diese Studie berichtet über die Entstehung und die Rekonstruktion des Hauptaltars im Stil des Barocks dér 
Franziskanerkirche Sankt Michael in Subotica, dér in 1741 mit sieben Gemálden angefertigt und in 1907 abge- 
rissen wurde. Aufíerdem beschreibt die Studie auch die Restaurierung dér vier noch vorhandenen Altarbildern 
(Sankt Michael, Sankt Georg, Heilige Cecilia, Heilige Lucia), sowie auch die Identifizierung und die Rekonst
ruktion weiterer, bis jetzt unbekannter, Altargemálde Stettners in dér Franziskanerkirche in Esztergom, Ungarn 
(Sankt Georg, Sankt Flórian, Sankt Peter von Alcantara, Heiliger Johannes von Kapistran) und in Pest, Ungarn 
(Die Verlobung dér Heiligen Jungfrau Maria mit dem Heiligen Joseph).
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A budai krisztinavárosi 
Szűzanya kegyképe, 

rézkarc a 18. század közepéről, 
Dr. Szilárdfy Z. gyűjteményéből

A rei kegykép, 
itáliai rézkarc a 18. század elejéről

Burgerlandi Vérző 
Szűzanya kegyképe, 

mezzotinto, 18. sz. vége,
Dr. Szilárdfy Z. gyűjteményéből
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A bácsi Vérkép

A bácsi ferences kolostor

/ I  bácsi Mária Mennybemenetele-templom és rendház évszázadok óta állja az idők viharait. Az isten házát 
v A J  a templomos lovagok építették a 12. században, 1169-ből származik róla az első írásos emlék, majd tőlük 

l X a ferencesek vették át 1301-ben.1 Falain belül ispotály is működött a középkorban. A gótikus szentély 
és torony ma is látható, a hálóboltozat kőgerendái közti mezők freskóit viszont több évszázados mészréteg fedi. 
1370-ben újíttatta fel Erzsébet királynő a harangtornyot és kolostort. A török időkben dzsámivá alakították. A 
hódoltság, de leginkább a felszabadító háborúk évtizedei alatt elnéptelenedett vidékre a 17. század legvégén ja
varészt sokác lakosság telepedik le a boszniai ferences tartomány gradovrhi szerzeteseinek vezetésével. Egészen 
1923-ig a magyar királyság Kapisztrán Szent János ferences tartományához tartozott, azóta a zágrábi székhelyű 
horvát Cirill és Metód ferences tartomány része. A 18. században kibővítették a főhajót, megépítették az egyeme
letes kolostort, és elkészült a templom barokk berendezése, a budai mesterek által festett mellékoltárképekkel.2

A restaurált festmény

Egy ilyen mellékoltárkép lehetett a Vérző Szűz Mária-kegykép, amely az idők folyamán lezajlott átalakítá
sokkal kikerült a templomból a kolostor emeleti folyosójára. Itt sokáig ázott, károsodott, szakadozott, s lassan 
felismerhetetlenné vált. 2006-ban az Illyés Közalapítvány Kós Károly ösztöndíját elnyerve sikerült megmenteni 
és eredeti szépségében visszahelyezni a templomba e különleges szentképet.

Ritkaságán kívül azért is különleges, mert egy, a Habsburg Birodalom területén elterjedt Vérző Szűzanya 
kegyképváltozat típusához tartozik. A vászon hordozójú olajfestményen (143x109 cm) frontális beállításban, bar
na háttér előtt láthatjuk Szűz Máriát piros ruhában, betűszimbólumokkal (M -  Maria, V -  virgo, AVE, I -  Isus, 
PA -Páter) és csillagokkal díszített kék köpenyben, díszes koronával a fején. Előtte a gyermek Jézus áll aranysze
gélyes zöld ruhában, jobb kezét áldón felemelve, bal kezében írástekerccsel, melyen a következő felirat olvasható: 
„Ingremio Matris sedet Sapientia Patris”, azaz az Anya ölében ül az Atya Bölcsessége. A Szűz homlokán seb, 
melyből vér csepeg szép arcán keresztül a fiára. A kép alján, a szürke mezőben valószínűleg egy felirat volt olvas
ható eredetileg, e terület azonban a vászon hordozóval együtt még a korábbi szakadások alkalmával megsemmi
sült. A festményt különleges barokk formájú fekete díszkeret teszi még ünnepélyesebbé, (p. 185)

1 Sekulić, dr. Ante: Franjevci u bačkom Podunavlju. (In: Franjevačka prisu tnost u Subotici). 2001. Subotica, p.55—56.
2 Cvekan, Paškal: Franjevci u Baču, 1985, Virovitica, p. 71—80.

21



A klatovy kegykép

A festmény a mai Csehország területén, Klatovyban (Klattau) levő, a 17. század közepén készült Szűz Mária- 
kegykép 18. századi másolata. A „Panny Marié Klatovske” (azaz a Klatovy Szűzanya) kegyképet egy olasz szárma
zású kéményseprő (Bartolomeo Ricolt) és felesége rendelte meg, s középkori mintára, adományozókként, megörö- 
kíttették magukat a művésszel a festmény bal és jobb alsó sarkában imádkozva. A kegyképhez, mint eredetijéhez, a 
rei kegyképhez, csoda fűződik: 1683-ban, más források szerint 1685-ben, vérzett a festmény.3 A Klatovy Szűzanya 
képmását utólag ráhelyezett aranyozott ezüst, drágaköves korona díszíti, a Kisjézus dicsfényét és nyakszegélyét is 
ékköves rátét gazdagítja. A festményen látható, hogy eredetileg az előképnek megfelelően szoptatott a Szűzanya, 
álszeméremből azonban az emlőt átfestették, s a későbbi változatok már ilyennek készültek. Klatovy kiemelke
dő helye a csehországi Mária-tiszteletnek. Magyarországi filiációja: Görcsönyben (1700), Kunszentmártonban, 
Petőfalvában (Maria-Steinwurf, Kővel dobott Mária), a szegedi Szent Miklós pravoszláv templomban, (p. 183)

A rei kegykép

Re városka Észak-Olaszországban, 7 km-re a svájci határtól, a Vigezzo-völgy keleti felében található 710 m-es 
magasságban. Az egyszerű, gyermekien bájos, román kori Szűzanya freskóképe (13-14. század) a Szt. Móric - 
templomocska bejárata melletti jobb oldalon, a nyitott előtérben volt látható eredetileg. A csillagmintás piros 
ruhát és kék köpenyt viselő, szoptató Szűz Mária frontális beállításban jelenik meg a sárga hálómintás fehér kárpit 
előtt, feje körül festett dicsfény, fölötte baldachin, jobb kezében három piros rózsa, a ballal a zöld ruhás Kisjézust 
öleli. A gyermek jobb kezével áldást oszt, a ballal írástekercset tart, az ismert felirattal: „Ingremio Matris sedet 
Sapientia Patris.” A Szűzanya ölét is a fehér kárpit takarja, melyen láthatóak a Kisded lábai, ellentétben a későbbi 
másolatokkal. A rei kegykép két ikonográfiái típust egyesít: a „bölcsesség széké”-t és a „szoptató Máriá”-t.

A középkori misztikusok az Istenanya és a gyermek Jézus kapcsolatában a hívő lélek Krisztussal való egyesü
lésének példáját látták. A szimbolikus attribútumok, mint a rózsa is, Krisztus megváltására, egyszersmind Má
riának a megváltás művében való közreműködésére utalnak. Salamon oroszlános trónusán Mária úgy jelenik 
meg, mint a megtestesült isteni bölcsesség, a megváltó Krisztus trónusa. Oroszlánok nélkül Mária a bölcsesség 
széke (latinul: Sedes sapientiae). Először a beaucaire-i Madonnán, a 12. században jelenik meg a felirat: „Ingremio 
Matris sedet Sapientia Patris.”4

A Szoptató Mária (görögül: Galaktotrophousza, latinul: Maria lactans) kultusza bibliai eredetű és egyetemes 
is. A korábbi mediterrán civilizációk ábrázolásaiban is megjelenik a gyermekét szoptató anya, Egyiptomban a

3 Sölch, Fridrich: A z 500 éves, Rei Vérehulló M adonna magyarországi tisztelete, 1994, Budapest, (az egész kiadvány)
4 A keresztény m űvészet lexikona (szerk.: J. Seibert), C orvina, Budapest, 1986, p. 215.
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Hóruszt szoptató ízisz képe, valamint számos görög-római alkotáson is. Máriát mint az üdvösség, az élet forrá
sát ábrázolják. E képtípus már az 1348-as nagy pestisjárvány idején igen népszerűvé vált, mivel a Szűzanya tejét 
misztikus orvosságnak tartották, s Máriához könyörögtek a hívők a három legfőbb pestistől védő szenten (Sebes
tyénen, Rókuson és Rozálián) kívül. A népi vallásosság a Szoptató Szűzanyát jelképnek tartotta, amelyre külö
nösen a gyermeket váró és gyermekágyas nők tekintettek nagy bizalommal. Szűz Máriához fohászkodtak, hogy 
ők is tudják szoptatni gyermeküket, hiszen az anyatej pótolhatatlan volt, a szoptatás védte meg a gyermekeket a 
betegségektől, járvány idején pedig csak az tudta megmenteni őket a biztos haláltól. A Szoptató Mária legtöbb 
másolata a 17. és a 18. században készült a nagy pestisjárványok idején, a Habsburg Birodalom területén, az újon
nan betelepültek körében. Ők leginkább a hazájukban honos kegyképtípusokról készíttettek másolatot. A Habs
burg Birodalomba és ezen belül Magyarországra zömmel észak-itáliai, dél-svájci építőmesterek és kéményseprők 
telepedtek. A kibocsátó terület fejlett építőiparának szerves része volt a nagy léptekkel fejlődő kéményépítészet, 
viszont mivel hegyvidék lévén nem tudta eltartani iparosait, ezért azok elvándorolni kényszerültek. így történt ez 
a Morvaországba települő Ricolt vagy a Budára vándorolt Francin olasz kéményseprők esetében is.5

Beate Vergina dél Sangue -  A Vérző Szent Szűz

A rei csoda 1494-ben történt meg, s egyike a legrégebbi hivatalos iratokkal is igazolt Mária-csodáknak. A 
két korabeli jegyző és a völgy urai (D. Crespi, A. Romano) által hitelesített pergament a helyi levéltárban őrzik. 
1494. április 29-én, a kora esti órákban, 6 óra körül a lobbanékony Giovanni Zuccone barátjával, Comolóval 
egy Piondella nevű játékot játszott a templom előtti téren, s mérgében, hogy veszített, a lapos kő játékszert a 
freskóképhez vágta, eltalálva a Szűzanya homlokát. Barátja korholó szavai után megbánta tettét, letérdelt, bocsá
natért könyörgött, majd elszaladtak. Tizenegy órakor a templom előtt elhaladva két ember szokatlan fényre lett 
figyelmes, de továbbmentek. Kora hajnalban a sekrestyés egy fehérbe öltözött asszonyt látott a kép előtt, aki nem 
válaszolt a köszönésére, s mire újra kiment a templomból, akkorra a nő már eltűnt. Egy Bartolomeo nevű ember 
vette észre először a csodát: imája közben simogatta, csókolta Szűz Mária kezét, akkor látta, hogy véres. Rögtön 
odahívta a plébánost, s az megkongatta a harangot. Erre odagyűlt a falu népe. „Csoda, csoda!”-  kiáltozták, és 
imádkoztak. Éjfél után a vérpatak megnövekedett és a földre csörgött, édes illatot árasztva. Fehér kendőcskékkel 
felitatták, és kehelybe gyűjtötték. A vérzés 20 napig, május 18-áig tartott, megszakításokkal, egyre csökkenő in
tenzitással. A helyi hatóságok még a vérzés időszakában gondosan megvizsgálták, nem magyarázható-e a jelenség 
valamilyen természetes okkal. Meggyőződtek róla, hogy valóban csodás eseményről van szó. Az iratok arról is be
számolnak, hogy a képnél a vérzést követően számos csoda történt, betegek gyógyultak meg, haragosok békültek 
ki egymással. Jövendölésekről is írnak. Mária vért hullat, hogy megmentse híveit. Évről évre egyre több zarándok

5 Szulovszky János: Füstfaragók. 1992, Debrecen, p. 22.
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kereste fel Rét, távoli vidékekről is érkeztek hívők, hogy a Vérző Szűzanya képe előtt imádkozzanak és segítségét 
kérjék. A Mária-csodák általában figyelmeztetnek. Rét is sorozatos pestisjárványok és háborúk sújtották a rákö
vetkező száz esztendőben. Az egyszerű falusi templom helyébe később hatalmas bazilikát emeltek (felépítését a 
novarrai püspök kezdte meg 1596-ban), 1627-ben szentelték fel. A freskókép köré hatalmas márványoltárt állítot
tak 1700-ban.6

Az 1494-ben összegyűjtött vér maradványát -  sárga és sötétvörös színű, különböző nagyságú kristályszem
cséket -  és a vérfoltos kendőket ma díszes ereklyetartóban őrzik, s 1962-ben tudományos vizsgálatnak vetették 
alá őket. Judica Cordiglia torinói professzor spektroszkópiai vizsgálattal megállapította, hogy a kristálydarabkák 
minden kétséget kizáróan emberi vér maradványai. Azt is kimutatta, hogy a véres selyemkendőcskék a csoda ide
jéből származnak. Magán az azóta többször restaurált képen a lefolyó vér nyomai nem láthatók, de finom optikai 
műszerrel érzékelhetők. Meglepő eredménye volt a vizsgálatnak: a vér a Szűzanya arcán nem mint sík felületen 
folyt végig, hanem az arc domborulatának megfelelően. Röntgenvizsgálattal a homloksérülést is meg lehetett 
találni, és megállapították, hogy azt valamilyen lapos, kemény tárgy éle okozta. Más kérdés, hogy vajon mikor és 
miért távolították el a vérzés nyomait az eredeti freskó-kegyképről.7

A másolatok készítésének idejében bizonyára még megvoltak. A másolatok természetesen nem helyben ké
szültek, a képtípus kisméretű nyomatok, rézkarcok útján terjedt. Ezek magukon viselik az eredeti kép általános 
vonásait, egyes részleteikben azonban, de legfőképpen stílusukban, különböznek az eredetijüktől. Az eredeti kép 
román kori, a másolatok koruk stílusát tükrözik, és nyilvánvalóan rájuk nyomja bélyegét az alkotójuk kifejező- 
készsége, művészi érzéke.

A csodával egyidőben Bonfini leírása szerint Budán is Szűz Mária-jelenésnek voltak tanúi.8

A krisztinavárosi kegykép

A legelső magyarországi Vérző Szűzanya kegyképet Francin (Francini) Péter Pál Budán letelepedett észak-itá- 
liai származású kéményseprőmester készíttette fogadalomból, hogy családjával együtt megmenekült az 1691/92- 
es pestisjárvány idején. Ma a kéményseprő Vérkápolnája (más nevén Francin-, Kürtőseprő-kápolna) helyén a 
krisztinavárosi Havi Boldogasszony-plébániatemplom (1797) áll, oltárán a kegyképpel. Mária Terézia királynő is 
elzarándokolt hozzá. A Mária-tiszteletet átszínezte a kéményseprőkhöz fűződő szerencsehozó képzet, melynek 
köszönhetően kedvelt házasságkötő hely lett, itt esküdött gróf Széchenyi István és Semmelweis Ignác is. Filiációi a

6 Weboldal: M adonna dél Sangue Re Val Vigezzo
7 Weboldal (Köszönet dr. Csizmár Oszkárnak az olasz fordításért.)
8 Jordánszky Elek: M agyar Országban s a z ahoz tartozó részekben lévő boldogságos Szűz M ária kegyelem képeinek rövid leírása. Posonban,1836  
(fakszim ile kadás, 1988, Budapest), p. 33.
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budakeszi Makkos Mária, az alkantarai Szent Péter ferences templom kegyképe és a dunaföldvári ferences temp
lom egykori kegyképe, valamint a szeged-alsóvárosi ferences kolostor fogadalmi képe.9

Tehát a másolatokat két jól elkülöníthető altípusba sorolhatjuk, a krisztinavárosiba és a klatovy típusúba. A 
másodikon, amelybe a bácsi is tartozik, a Szűzanya emlőjét eltakarták, köpenyén a csillagos kereszteket csillagok 
és betűszimbólumok helyettesítik, valószínűleg egy grafikai előképnek köszönhetően, az írástekercs is furcsán 
tekeredik, az eredeti Re-belihez hasonlóan, a ruhaszínek is megegyeznek. Az első típusú, igen magas művészi 
színvonalú másolatot, mely a budai festőmesterek tudását dicséri, a barokkos kifejezésmód teszi tökéletesebbé. 
Átkölti a Vérző Szűzanya képmását, s eltünteti a csillagokat a köpenyéről, a kis Jézust kékbe öltözteti és az íráste
kercset is logikusan tekeredve ábrázolja.

A kép restaurálása

Visszatérve a mi bácsi vérképünkhöz, melynek hátoldalán évtizedekig denevérek tanyáztak, el kell monda
nom, hogy a teljes megsemmisülés fenyegette, a hatalmas hiányokon kívül a festékréteg is pergett róla, sürgősen 
konzerválni kellett, majd az esztétikai helyreállítás következett. Szerencsére a festék és a korra jellemző vörös 
alapozóréteg a Szűzanya arca melletti területről mosódott le egészen a kézi szövésű vászonig, így gond nélkül re
konstruálni lehetett a tükörképéről. Az átfestett írástekercsről röntgenfelvétel is készült, s ez kimutatta az eredeti 
nagyobb betűket, amelyeket a szakadás következtében átfestettek és az azonos szöveget kisebb betűkkel pingálták 
föl, az alsó sávban pedig először szürke mellvédet festettek, majd a későbbi sérülések foltozása után feketére fes
tették. Az írástekercsből vett festékminta rétegcsiszolatai is ezt igazolták. Nagy szakadások roncsolták a hordozót, 
ezeket enyvvel felragasztott foltokkal próbálták eltakarni. A festett réteg levédése után -  a hordozót élberagasztva 
és kiegészítve viaszgyantával -  konzerváltam a festményt, a vásznat új dublír-vászonréteggel erősítettem meg és 
rovarkárosított vakkeretét új ékelhetővel cseréltem fel. A hiányoknál tónusozott tömítőmasszával pótoltam az 
eredeti vörös alapozást, majd beilleszkedő olajretussal fejeztem be a pigmentréteg rekonstrukcióját. A díszkeretét 
szintén konzerváltam, kiegészítettem, (p. 184)

A kép eredete

Keletkezéséről pontosan nem lehet semmit sem tudni, lehet, hogy itt is kéményseprők jártak közbe. A História 
Domus, vagyis a háztörténet említ egy Szűz Mária-mellékoltárt, amely 1722-ben készült. Bácsba 1738-ban ütötte

9 Szilárdfy Zoltán: A magyarországi szentképek és szobrok tipológiája és jelentése. Különnyomat. (Bálint Sándor—Barna Gábor, Búcsújáró 
M agyarok. A magyarországi búcsújárók története és néprajza) 1994. Budapest, p. 9.
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fel a fejét a pestis, és három évig szedte áldozatait. Ez a két dátum adhat némi támpontot a kép keletkezését ille
tően. Mindenesetre a bácsi sokác népesség és lelki vezetőik, a boszniai ferencesek körében nem volt ismeretlen a 
Vérző Szűzanya képéről szóló legenda. A gradovrhi ferences anyakolostorban 1541-től tiszteltek egy csodatevő, 
fára festett Szűz Mária-képet, melyet Zvornikból mentettek át a Bosna Srebrena-i ferencesek 1533-ban. Menekülés 
közben egy török lándzsát dobott az Istenanya arcába, s vér csordult ki belőle, egy egész maroknyi. A vért a képről 
nem lehetett eltávolítani, s csodás események következtek. A bezárt gradovrhi templomban talált rá N. Ogramić 
püspök 1674-ben. J. Jelenić azt állítja, hogy a Bácsba költözött lakosság magával vitte. Ezzel ellentétes a tény, hogy 
a bácsi ferences kolostor híres Radosna Gospa -  Repeső vagy Örvendező Szűzanya (görögül Glükophilusa) ikon
ját, melyet Dima mester festett 1685-ben, ugyanazon évben koronázták meg a gradovrhi csodatevő Szűzanya-kép 
tiszteletére.10

Nem tudjuk, hogy mi lett a sorsa a gradovrhi kegyképnek, de a rei Vérző Szűzanya másolata alapján ismeretlen 
mester keze által festett néhai bácsi oltárkép tiszteletében méltán él tovább emléke. A bácsi vérkép fontos művé
szet- és művelődéstörténeti emléke a Habsburg Birodalom szentképkultuszának, és azt bizonyítja, hogy a ferences 
rendnek milyen fontos festészeti és kultúraközvetítő szerepe volt, kolostorain keresztül a vidéket összekötötte a 
központokkal.

2006

Čudotvorna slika iz Bača
Franjevačka crkva u Baču čuva Bogorodičinu sliku nepoznatog autóra iz 18. véka, tipa čudotvorne slike iz Ree 

(Italija). Slika je bila u veoma lošem stanju, njene slikarske vrednosti se uopšte nisu mogle prepoznati. Rád opisuje 
istoriju i ikonografiju oltarne pale čiju je restauraciju je íinansirala Fondacija „Illyés”.

Das Gnadenbild aus Bács (Bač, Batsch)
Die Franziskanerkirche in Bács verfügt über ein Gnadenbild dér (blutenden) Gottesmutter aus dem 18. Jhdt, 

das nach dem Vorbild des Gnadenbildes in Re (Italien) von einem unbekannten Maler erschaffen wurde. Das Bild 
war in einem sehr schlechten Zustand, so dass seine malerischen Werte nicht zum Vorschein kamen. Diese Studie 
beschreibt dieses Altargemálde, dessen Geschichte, Ikonographie und Restaurierung, die von dér Illyés-Stiftung 
finanziert wurde.

10 Sekulić, dr. Ante: Drevni Bač, 1978, Split, p. 78— 81.
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Paulus Antonius Senser (1716—1758)
pécsi festő művei a Bácskában

bácsi Nagyboldogasszony ferences templom Páduai Szent Antal-mellékoltárát 1753-ban emelték, valószínűleg 
í T N j  akkor készülhetett az oltárkép (p. 187) és az alatta levő ülőalakos Szent Vendel-festmény (p. 28)1, melyeket 

l 1  Paulus Antonius Senser (Szenzer Pál, Sencer) pécsi festő készített. A több átalakítást megélt Szent Rókus-fest- 
meny (p. 189) -  melyet szintén a pécsi Pál festőnek vagy műhelyének tulajdonít a legújabb művészettörténeti kutatás
-  1864-ben Anton Krieg apatini aranyozó, márványozó és asztalosmester közvetítésével került a templomba.2 E két 
művet 2006 és 2007 folyamán a bácsi hívek és a zágrábi székhelyű ferences rendtartomány jóvoltából sikerült resta
urálni. A Szent Vendelt (p. 191) ábrázoló harmadik művet, mely eredetileg az első apatini templom mellékoltárképe 
lehetett3, szintén e műhelyből származtatja dr. Mirjana Reparić-Braun zágrábi művészettörténész. A közelmúltban 
előkerült az 1991-ben felrobbantott és kifosztott bácsszentiváni Keresztelő Szent János-templom mellékoltáraihoz tar
tozó, Loyolai Szent Ignácot és Nepomuki Szent Jánost ábrázoló portrék közül az utóbbi, rendkívül rossz állapotban. A 
képnek kétségtelenül ugyanaz a szerzője, mint a Szent Vendel-oltárképnek, s valószínűleg kapcsolódnak az 1773-ban 
felszámolt4 eszéki jezsuita rendházhoz, eredetileg talán a sekrestyeszekrény ajtajaiba lehettek beépítve. Bácsszentivánon 
és Bácsordason (Karavukovo) 1779 és 1789 között Josef Bernolak szlovák származású, volt jezsuita szerzetes vezette a 
plébániát és a templomépítkezéseket, valószínűleg az ő közvetítésével kerültek oda e barokk képek.5 (p. 132)

A szakirodalomban korábban két személyként nyilvántartott Paulus Antonius Senser eszéki festőt és a pécsi Pál fes
tőt a művészettörténeti kutatásnak köszönhetően egy személyként azonosíthattuk, aki eddig csak levéltári adatokban 
létezett, opusához több baranyai templom eddig ismeretlen szerzőjű oltárképe köthető immár.

Paulus Antonius Senser 1716 táján született Eszéken, ott töltötte ifjúságát, tanuló- és korai alkotóéveit is. Ta
nítómesterét nem ismerjük, de bizonyosan benne tisztelhetjük a szlavóniai székhely első festőművészét. Eszékre

1 Sajnos, az 1990-es években ellopták.
2 Sokáig neki tulajdonították a festményt (In: Cvekan Paškal: Franjevci u Baču, Virovitica, 1985), valószínűleg csak tőle vették, s ő alakította 
át, de én azt is megkockáztatnám, hogy e kép az eredeti bácsi Szent Rókus-oltár képe, amit lebontottak 1864-ben, s az újraemelt építményre az 
átalakított képet helyezték vissza. Ezekre a kérdésekre csak a teljes háztörténet fordítása adhatna választ.
3 Boris Mašić szíves közléséből tudjuk, hogy Udvari Rudolf apatini tem plom festő a bácsszentiváni (Prigravica) tem ető 1945-ben lerombolt, Szent 
Vendel-kápolnájából mentette ki a képet, m ely épületet a 19. században a Szemző család emeltette egy Szent Rókus-kápolnával egyetem ben.
4 A eszéki Szent Mihály Arkangyal-templom 1773-tól a vár plábániatemploma lett (In: Sršan, Stjepan: Osječki Ijetopisi 1686— 1945. Povijesni 
arhiv u Osijeku, Osijek, 1993), berendezéséhez több Senser-oltárkép is tartozik. A felszámolás után általában a kiselejtezésre ítélt anyagból 
árverést tartottak a helyszínen, s csak utána vitték a központi, budai, bécsi raktárakba a megmaradt javakat. (In: Dušan Škorić: Vizitacije, 
inventari i barokni oltari. Kézirat. 2008)
5 Boris M ašić szíves közlése, m ely a plébánia irattárának kutatásán alapul.
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addig csak idegen bécsi és budai alkotók műveit importálták. Sensert 1735-ben jegyzik először, majd 1740-ben 
mint esküvői tanút Eszéken. Ezekben az években már festővé érett, de a bécsi akadémia hallgatói között nem ta
lálták a nevét, nem tudni, hogy hol tanulta ki a mesterséget, ki mellett sajátította el rendkívül látványos festészeti 
modorát, mely leginkább C. Maratta (1625—1713), J. M. Rottmayr és M. Altomonte késő barokk nagymesterek 
festészetével rokon. Senser Pált a pécsi levéltári források 1742-ben említik először, amikor mint még eszéki festő 
megtisztította a pécsi székesegyház Szent Imre-festményét. 1744-ben meghal Teréz nevű első felesége, 1745-ben 
megkeresztelik Mária Borbála Terézia, 1747-ben Rozália nevű leányait és 1748-ban Kajetán Ádám nevű fiát, akik 
Mária Julianna nevű második feleségével kötött házasságából származtak. Senser 1747-ben kap polgárjogot Pé
csett, s a 30 forintos illeték helyett megfesti Iustitia alakját. Pécsett még két művészt tartottak nyilván akkoriban: 
Erdély Jánost és Franciscus Antonius Witzet. E mára elfeledett pécsi kör alkotásaival Baranya (Siklós, Máriagyűd, 
Pécs), Szlavónia (Eszék, Vukovár, Đakovo, Szlavónbrod), Bácska (Apatin, Bács) és Bosznia (Kraljeva Sutjeska, 
Visoko) számos plébánia- és ferences templomában találkozhatunk. Az egyházi megrendeléseken kívül, mely al
kotásokhoz a kor szokása szerint grafikai előképeket használt, Senser polgári és nemesi családoknál készített arc
képeket, ezek közül csak egyet ismerünk, mégpedig Berényi püspökét, amelyet 1745-ben festett. 1746/47-ben ké
szíti el Fodor István megrendelésére a pécsi szeminárium ebédlője számára a Csodálatos kenyérszaporítás című, 
nagyméretű festményét, melynek jobb alsó sarkában megörökítette önmagát is, amint a megrendelést leíró táblát 
tartja. A fenti és a boszniai Kraljeva Sutjeska-i Keresztelő Szent János-templom 1753-as Porciunkula oltárképén 
található még meg egyetlen szignója: Paul Senser Pinxit.6

A bácsi Páduai Szent Antal-mellékoltár képe egyszerűbb változata a dakovóinak (1750 k.), mely eredetileg a fe
rences templom mellékoltárképe volt, meg a máriagyűdinek (1746 k.), de hasonlít a siklósi Szent István-templom- 
ban levőhöz (1753) és a vukovári ferencesekéhez (1753) is. Festése könnyed, lendületes. Páduai Szt. Antal (1195— 
1231) Lisszabonban született, előkelő családban, eredeti neve Fernao (Ferdinánd) de Bulhoes. Az ágostonos kano
nokrendből lépett át a ferencesek rendjébe akkor, amikor először találkozott kolduló barátokkal és látta a három 
elsőként vértanúhalált halt ferencest. Az Antal nevet választotta, s belépett a S. Antonio dós Olivas rendházba. 
Tiszteletébe beleolvad névadó szentjének, Remete Szent Antalnak a kultusza is. Szent Ágoston nézeteit képvisel
te, az eretnekek ellen prédikált, hittérítőként, híres prédikátorként és tanítóként tevékenykedett, remeteségbe is 
vonult, úton Padova felé hunyt el, ott temették el. 1232-ben avatták szentté szinte egyidejűleg a rendalapító Assisi 
Szent Ferenccel és Árpád-házi Szent Erzsébettel a franciskánus harmadrend alapítójával.

Számos csodája között leginkább azt ábrázolják, amikor a gyermek Jézust a karján hordozta, de a kis Jézust 
imádva vagy győztes tengernagyként is megjelenítik. A festmény középpontjában a szent áll, ferences csuhában, 
bal kezében piros könyvön a gyermek Jézus és egy liliomág, két angyal rózsakoszorúval koronázza. A háttérben a 
szent legendáiból a szamárcsoda és a halaknak való prédikálás látható, mely grafikai előképekre vezethető vissza. 
Egy eretnek, aki tagadta Krisztus jelenlétét az Oltáriszentségben, azt mondta, hogy addig nem hisz az eucharisz

6 Reparić-Braun, Mirjana: P. A. Senser. Osijek, 2008, p. 9—41.
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tikus Istenben, amíg öszvére le nem térdel az Oltáriszentség előtt. Néhány nappal később Antal egy beteghez vitte 
az Eucharisztiát, és találkozott a gúnyolódóval. Annak öszvére hirtelen két első lábára ereszkedett, és maghajtotta 
fejét a szentség előtt.7 Szent Antal azért prédikált a halaknak, mert az emberek távol maradtak tőle.

A festmény hordozója két darabból ráhagyással összevarrt, kézzel szőtt lenvászon, ún. bóluszos vörös ala
pozással, mely eredeti vakkeretén kisebb mechanikai sérülésekkel és egy égés által okozott lyukkal vészelte át 
az évszázadokat, viszont a többszöri lakkozás következtében a felismerhetetlenségig besötétedett.8 Korábban 
ezüst rátétekkel díszítették, ami miatt sok-sok helyen átlyukasztották, ezért a hátoldalról foltokat ragasztottak 
a képre. A felfeszített állapotnak köszönhetően csak revitalizálni kellett az eredeti kötőanyagot egy kis halenyv 
hozzáadásával, s így az oxidálódott lakkréteg eltávolítása után láthatóvá vált az eredeti pigmentréteg és a többi 
Senser-képhez hasonlatos festészeti kvalitás, egyszerűbb háttérmegoldással. A hordozót kiegészítve, az esztétikai 
rekonstrukció végeztével a kiegészített eredeti díszkeretével együtt visszakerült a mellékoltárra, (p. 186)

A bácsi kép, Szt. Rókus figurája szinte teljesen megegyezik a Máriagyűdön (Pestisoltár 1746 k.) és Siklóson 
(Segítőszentek, 1751 k.) levő Senser-oltárképek Szt. Rókusaival. Kétségtelen, hogy ugyanaz a művész készítette 
őket. Könnyed, lendületes ecsetkezelés, arányos alakábrázolás és jó kompozíció jellemzi e volt oltárképet. Bácson 
létezett egy korábbi Szt. Rókus-oltár, amit valószínűleg az 1739-es nagy pestisjárvány után emelhettek, de eddig 
ismeretlen okokból felcserélték a Senser-képpel.9 A festmény középtengelyében Szent Rókus áll zarándoköltözet
ben (kagylós barna köpeny, hátravetett nagy karimájú zarándokkalap, zarándokbot, ivótök), kék ruháját meg
emelve jobb kezével a bal combján levő sebhelyre mutat. Jobbról mellette a kenyeret hozó fekete-fehér foltos kutya, 
balra mögötte a háttérben házak. Fölötte egy írástekercset tartó angyal röpköd, melyen a latin felirat: „Curavisti 
mirifice tangendo salutiere.” Vagyis: Csodálatosan gyógyítottál, üdvösséghozóan érintve. Montpellier-i Szt. Ró
kus 1292-ben született. Vagyonát a szegényeknek adományozta, és 1317-ben Rómába zarándokolt. Útközben pes- 
tises betegeket ápolt, visszafelé ő is megbetegedett, egy angyal ápolta, s egy kutya vitt neki kenyeret. 1327-ben halt 
meg. Szent Sebestyénnel és Szent Rozáliával együtt a pestises betegek segítője. Szt. Rókus jobb oldalán két puttófej 
bukkan ki a gomolygó felhők közül. A festmény hordozója négy darabból összevarrt, kézzel szőtt lenvászon.10 Ala
pozása vörös, ún. bóluszos alapozás, ami elemanalízissel nem lett bebizonyítva. A festőművész egy segédkeretre 
feszítette ki a nyersvásznat, s készítette elő, majd valószínűleg a helyszínen került rá a fix vakkeretére kovácsoltvas 
szögekkel. E képnek is eredetileg más lehetett a mérete és a formája is. A felső és alsó toldásokat a már megfestett

7 Szentek élete, (szerk.: D iós I.), Budapest, 1988. p. 319— 324.
8 Függőleges helyzetben lakkozták az opálossá vált festményt, erre vallanak a sűrű lefolyásnyomok.
9 Reparić-Braun átveszi B. Mašić (Mašić, Boris: Kratka istorija apatinske crkve, Apatin, 1998) téves feltételezését, miszerint ez a Szent Rókus-kép 
párja lett volna az apatini Szent Vendel-mellékoltárképnek. Nagy stílusbeli, dim enzionális és festéstechnikai különbségeik miatt ez az állítás nem  
fogadható el, annál kevésbé, mivel a létező korabeli tem plom i leltárak egyike sem  tesz említést a az apatini régi Nagyboldogasszony-tem plom  
(1748) Szent Rókus-oltáráról.
10 Szálsűrűsége: 8/9 négyzetcentiméterenként. A függőleges, lefogó varrás eredeti, egy 78 cm és egy 53 cm széles vásznat dolgoztak össze, a 
18. sz-ban a mi térségeinken nem tudtak 80 cm -nél szélesebb vásznat előállítani.
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képhez kézzel varrták hozzá, és külön, utólag alapozák le.11 A toldalékok is kézzel szőtt lenvászonból készültek, de más 
jellegűek, más a repedésháló és az anyag viselkedése. A toldásoknál a vászon megráncosodott, ami az egész hordozó 
deformálódását vonta maga után. A pigmentréteg és az alapozás is pergésnek indult, az eredeti felületen viszont stabil. A 
kép eredeti szélessége kb. 120 cm lehetett, ezt bizonyítják az eredeti szögelési nyomok, majd kiszélesítették, megtoldot- 
ták, hogy formája a már meglevő mellékoltárképekhez (Szent Antal és Szent Ferenc) igazodjon. A széleket, a toldásokat 
és néhány helyen az eredeti felületet -  mely két rétegből épül fel12-  is átfestették. A képet szennyeződésréteg sötétíti. A 
festményt tehát kétszer alakították át, először a 19. század közepén (megcsonkítva,13 majd hozzátoldva és az új vakke
reten átfestve a kiegészítéseket) és a 20. század elején (levágva és visszahajtva a képet és a díszkeretet rászögezve).14 A 
képet e díszkeret tartotta egybe, mert vakkeretét szétrágták a rovarok. A műgyanta általi konzerválás utáni tisztítás be
fejezésével jól megkülönböztethetők lettek az eredeti és a toldott részek, az átfestések sötétebb tónusúak.15 A restaurálás 
után új ékelhető vakkeretet és barokk hatású díszkeretet kapott a festmény, s felkerült a mellékhajó középső oltárára. 
Eszéken, a Senser-kiállításon is bemutattak a nagyközönségnek 2008-ban. (p. 188)

A Szent Vendel-mellékoltárképet Boris Mašić apatini helytörténész mentette meg a teljes enyészettől, a festmény 
eredetileg az első 1748-ban épült apatini Nagyboldogasszony-templom mellékoltárképe lehetett.16 Mindenképpen a dél
vidéki ábrázolások legkorábbika. A félköríves festmény középpontjában Szent Vendel áll pásztorruhában, összefont 
kezeivel botjára támaszkodva, kürttel a hátán, lankás, hegyvidéki tájban. Hosszú a haja és szakállas, tekintetét az égre 
szögezi. A lába előtt korona és jogar. A legendája szerint skót királyfi volt, aki remeteéletet élt a Vogézekben 570 körül, 
római zarándokútján szánta el magát erre. Később rendházfő lett. Kedvenc imahelyén, egy hegyen temették el, onnan a 
14. században a trieri székesegyházba vitték földi maradványait. Körülötte állatok: birka, kecske, ökör, bika, ló. Az álla
tok, állattenyésztők és földművesek védőszentjeként tisztelték, melynek helyi hagyománya dél-német eredetre vezethető 
vissza, kultusza a németség 18. századi betelepítésével terjedt el. Kétségtelen, hogy a Segítő Mária (Mariahilf) mellett a 
18. századi hazai német parasztkolonizáció legjellegzetesebb patrónusa.17 (p. 190)

E festmény is több átalakításon esett át. Az eredetileg félköríves végződésű képen ún. vállakat alakítottak ki, megszé
lesítették, átfestették. Hordozója, az egy darabból kézi szövéssel készült lenvászon18 széthullófélben volt, hatalmas lyu
kak és szakadások éktelenkedtek rajta, a húzószélek szétszakadoztak, mállottak, a vörös alapozású pigmentréteg egészét

11 Az eredeti festett és az alapozatlan toldalék is a hátsó oldalon visszahajlik. A vászon alsó toldását 10 cm szélességben visszahajtották, a két 
szélső végéről 7x7 cm -es négyzetet kimetszettek, m iközben az eredeti hordozóba is belevágtak 8 cm hosszan.
12 A hattér felső régióiban a felső festékréteg pergései m entén a szürke, a ruhánál a piros, a szent combjánál pedig sötét okker aláfestés vált 
láthatóvá.
13 A festés a felső sarkoknál tovább folytatódik, ami azt bizonyítja, hogy nem ezen a vakkereten festette a művész, a jobb oldala 2 cm-rel rövidebb.
14 A felfekvési perem nélküli 6 cm széles ezüstözött díszkeretet a képen keresztül szögelték rá a vakkeretre gyári szögekkel.
15 Sajnos, nem  lehetett eltávolítani az eredeti rétegről annak károsítása nélkül sem  vegyileg, sem mechanikailag, ezért úgy döntöttem, hogy az 
esztétikai benyom ás érdekében ezeket az átfestéseket retusálom, hogy beilleszkedjenek az eredetibe.
16 Mašić, Boris: Kratka istorija apatinske crkve. Apatin, 1998. p. 24, 70—71.
17 Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium. Budapest, 1977. p. 384— 396.
18 A többi Senser-képpel ellentétben, amelyek hordozóit legfeljebb 80 cm széles vásznakból varrták össze.
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repedésháló borította, és erőteljesen pergett. Konzerválása hagyományosan viaszgyantával történt, és dublírozása elke
rülhetetlen volt. A tisztítás után vált láthatóvá a kép eredeti formája, az átalakításokat fehér festékkel jelölte ki magának 
a korábbi „restaurátor”. Az esztétikai rekonstrukciót követően új díszkeretbe került a kép, s Eszéken a Senser-kiállításon 
is bemutatták a nagyközönségnek 2008-ban.

Az elveszett portré Loyolai Szent Ignácot (Loyola, 1491 — Róma, 1556. július 31.) ábrázolta. Eredeti nevén Inigo 
Lopez de Loyola egy baszk nemesi család sarja volt, katonai pályájának egy sérülés vetett véget, felépülése alatt fordult a 
vallás felé, a Szentföldre zarándokolt, majd teológiai tanulmányokat folytatott Barcelonában, Alcalában, Salamancában 
és Párizsban. Pappá szentelése után alapította meg a Jézus Társasága, közismertebb nevén jezsuita rendet 1540-ben, 
mely oktató és hittérítő munkát folytatott. 1662-ben avatták szentté. A jezsuita kollégiumok a reformációt követő kato
likus megújulásnak a központjaivá váltak. A portré díszes, hímzett miseruhában ábrázolja, tekintetét az égre emeli, bal 
kezét mellén nyugtatja, jobbjával egy asztalra állított nyitott könyvet tart (rendi regulát), melyben jelmondatát olvashat
juk latin nyelven: „Omnia Ad Majorem Dei Glóriám”, azaz: „Mindent Isten nagyobb dicsőségére.”

Az elveszettnek hitt, de Boris Mašić által szerencsésen meglelt Nepomuki Szent János (1350 k. —1393)-portrén egy 
feszület és könyv előtt imádkozva áll, mely mögött viaszpecsétes lezárt levél lapul, a megőrzött gyónási titokra utalva. A 
gyónási titok, a jezsuita rend, a haldoklók és a vízen veszélybe jutottak védőszentje.19 Csipkés karingje fölött rochettum, 
nyakában piros szalagon kereszt lóg. Feje körül a legendájában szereplő öt csillag ragyog. Mindkét képen félrevont füg
göny teszi bensőségessé a jelenetet. A festmény hordozója kézi szövésű lenvászon, melynek megvan az eredeti széle (lánc 
10, vetülék 11, 1 cm2-en), s erősen deformálódott. Ugyanolyan kovácsoltvas szögekkel rögzítették a rovarkárosított 
vakkeretéhez, mint a Szent Vendel-képet. A pigment- és alapozóréteg pereg, mintegy 40 %-a hiányzik a festménynek. 
Besötétedett lakk- és szennyeződésréteg fedi. A sürgős konzerválás, a tisztítás s az esztétikai rekonstrukció végeztével a 
festmény újra eredeti formájában látható. Párdarabjának előkerülése bizonytalan, mindenesetre kutatásuk, megőrzésük 
és bemutatásuk mindenképpen nagy eredmény a Délvidék művészettörténetírása számára, (p. 192-193)

2008

Bačka dela Paulusa Antoniusa Sensera (1716—1758) 
slikara iz Pečuha

Opus slikara osiječkog roda opisan je pomoću hrvatskih istorijsko-umetničkih izvora. Rád predstavlja restau- 
raciju dve oltarne pale (Sv. Antun i Sv. Rok) iz Franjevačke crkve iz Bača istog autóra, koju je finansirala župa i fra- 
njevačka provincija. Autor Svetog Vendelina, nekadašnje oltarne pale stare apatinske katoličke crkve je verovatno 
pripadao Senserovom krugu. Nakon restauracije četiri slike sa sigurnošću su se mogle potvrditi stilske pojedinosti 
i slikarske vrednosti.

19 Élettörténetének bővebb leírása a Pesky-festménynél olvasható.
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Die Werke des Paulus Antonius Senser (1716—1758) 
aus Pécs (Fünfkirchen, Ungarn) in dér Batschka

Diese Studie bescháftigt sich mit dem Opus des in Osijek (Esseg, Kroatien) geborenen Malers anhand kroati- 
scher kunstgeschichtlicher Quellen. Es wird die Restaurierung dér zwei Altargemálde des Malers in dér Franziska- 
nerkirche in Bács (Bač, Batsch) beschrieben, die von dér Kirchengemeinde und dem Franziskaner-Ordensbezirk 
Zagreb finanziert wurden. Aufierdem bescháftigt sich die Studie mit dér Wiederherstellung des Altargemáldes des 
Sankt Wendelin dér altén Pfarrkirche in Apatin. Dér Autor dieses Gemáldes gehörte wahrscheinlich zu Sensers 
Kreis. Die malerischen Werte und stilistischen Merkmale dér vier Gemálde konnten mit Sicherheit erst nach dér 
Restaurierung bestátigt werden.

Menekülés Egyiptomba 
Phillip Andreas Kilián 

(1714-1759)
Biblia-rézkarcsorozatának képe, 

Jacob Jordaens (1753—1678) 
eredeti műve alapján
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A Maulbertsch-műhely Écskán őrzött 
festményeinek restaurálása

A Nagybecskerek melleti Écska falucska Keresztelő Szent János-temploma négy Franz Anton Maulbertschez 
(Langenargen, 1724 -  Bécs, 1796) és Félix Ivó Leicher (1727—1812) nevéhez1 köthető oltárképet őriz az eredeti 
tizenháromból: Menekülés Egyiptomba, A hegyi beszéd, Páduai Szent Antal és Nepomuki Szent János. Az ötödiket, 
a Szent Anna oktatja Máriát címűt a nagybecskereki múzeumba vitték 1949-ben2, az elveszett nyolcat a helyi hagyo
mány szerint az orosz csapatok vitték el a II. világháború végén. A falu német lakosságát kitelepítették, a plébániát a 
muzslyaihoz csatolták, épületét elkobozták. A négy templomi képet 1965-ben állami védelem alá helyezték.

Az első templomot Lázár Lukács legidősebb fia, Lázár János (1757—1809) kegyúr építtette 1794-ben, a plébá
niát 1793-ban alapították. Lázár János Écskát 1779-ben vette meg nyilvános bécsi árverésen még tíz faluval együtt. 
A latin nyelvű adománylevélből megtudhatjuk, hogy az állami hivatalnok 1793-ban 10% engedményt adott azzal a 
feltétellel, hogy Lázár János saját költségén templomot épít és felszereléssel látja el.3 A templom titulusát is a kegyúr 
nevéhez választották. A korabeli állapotokat híven tükrözi a kincstári telepítésű Temesi bánság 1766-ben Mária 
Terézia királynő által elrendelt vizsgálata, mely elképesztő állapotokat talált: sárral tapasztott rőzsefalú, deszkából 
összerótt „templomokat” hihetetlenül szegényes felszereléssel. Akadt templom, amelyben az Oltáriszentséget egy 
teknőben őrizték az oltár mögött. Az 1773-ben feloszlatott jezsuita rendhez hasonlóan, II. József (kalapos király) 
1782-ben a „hasznos tevékenységet nem folytató” feloszlatott rendek ingóságait is elárvereztette, miközben ren
geteg érték ment veszendőbe, ingatlanaikból pedig új plébániák alapítására és gyenge javadalmaik segélyezésére 
vallásalapot létesített.4 E javakat központi bécsi raktárakba gyűjtötték, amelyből vásárolhattak az újonnan épülő 
templomok felszereléséhez. E vert falú, nádfedeles épületet Lázár Ágoston (1768—1833) kibővítette, zsindelytetővel 
látta el; sajnos 1836-ban tűzvész áldozata lett, nem számítva a felszerelést és a festményeket, melyek eredetileg egy 
kolostor templomát díszíthették5. A Lonovics József csanádi püspök vezette 1836-os egyházlátogatás jegyzőköny

1 K öszönet Jávor A nna szíves segítségéért.
2 Paul Trogernek tulajdonítva. In: Jelena Knežević: Ikoné iz  zb irke N arodnog m uzeja u Zrenjaninu. K atalógus, (szerk.: V idak Vuković). 
Zrenjanin, 1993, kát. sz. 52, p. 30.
3 Lásd: Dr. G éczy Tibornak, a N agybecskereki Püspökség irodavezetőjének 1952-es jegyzeteit, m elyekre Olivera M ilanović Jović h ivatko
zik A bánáti festészet és iparm űvészet cím ű tanulm ányában, m elyben M aulbertsch m űhelyéhez köti a négy festm ényt. In: í z  s likarstva i 
prim enjene um etnosti u B anatu. Građa za  proučavan je spom enika kulture Vojvodine V I— VII. N övi Sad, 1976, p. 147—148.
4 H erm ann Egyed: A vallásos em ber a barokk korban  (In: M agyar m űvelődéstörténet IV. (szerk: D om anovszky Sándor) Magyar Történetm i 
Társulat, faxim ile, Budapest, 1993, p. 4 2 6 —428.)
5 íg y  vette m eg a csókái M arczibányi család is a két nagyszerű, Paul Trogertől szárm azó oltárképet Szenthárom ság-tem plom ukba. Olivera 
M ilanović Jović: íz  slikarstva i prim en jene um etnosti u B anatu. In: G rađa za  proučavan je spom enika kulture Vojvodine. V I—VII. N övi Sad, 
1976, p. 179. Ld. Korhecz Papp Z suzsanna—Kovačev N ink ov  Olga: Barokk a Vajdaságban. Szabadka, 2005, p. 17.
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vében olvasható az alábbi szöveg a templom belső struktúrájáról: A templom famennyezete, az ajtók, az ablakok és 
a fából készült kórus a 6 váltóval rendelkező orgonával együtt leégett. Az oltár a képekkel és a legfontosabb belső 
berendezéssel együtt a plébános egyedülálló gondosságának köszönhetően megmenekült. Ezeket az iskola tanter
mébe helyezték, ahol a szent cselekmények ideiglenes helyét díszítik, amíg a templomot a patronátus segítségével 
nem restaurálják.

Van egy fényes, zárt keresztelőkút, az oltárhoz tartozó 2 vasgyertyatartó és 8 aranyozott fagyertyatartó. Megmaradt 
úgyszintén az oltár fából készült zárt tabernákuluma, amelynek kulcsát a sekrestyében szokás őrizni. Ebbe csak a monst- 
rancia és a cibórium található. A tempóm falain a következő képek lógnak: Üdvözítő 1, Szent Család 1, Szent Teréz 1, 
Keresztút 14 (db), Levétel a keresztről 1, Jézus születése 1, Szűz Mária 3 (db), Nepomuki Szent János 1, Szent Alajos 1, 
Szentháromság 1, Szent József 1, Keresztrefeszítés l.6

Lázár Zsigmond (1801—1870) Kanszky mérnök tervei alapján 1862 és 1864 között felépíttette az új, ma is álló neoro- 
mán stílusú csarnoktemplomot, melybe felszentelésekor helyezték el a flamand festő művének vélt oltárképeket az oldal
falakra.7 A további művészettörténeti kutatásra vár a képek eredetének meghatározása, utána lehet nézni Maulbertsch és 
Leicher vállalt feladatainak, vagy annak, hogy mely feloszlatási anyagból vették, raktárról, Bécsben.8

Franz Anton Maulbertsch a 18. század legkiemelkedőbb közép-európai festője. Sváb földről származó szülők gyerme
ke, apja festőként működött, helyi tanulmányai után Bécsben Peter van Roy és az akadémia tanítványa, 1758-tól annak 
tagja. Életművének kutatói -  közöttük monográfusa, Garas Klára is -  a ténylegesen itáliai tanultságú Paul Troger (1698— 
1762) hatásának, illetve az ekkoriban széles körben metszeteken terjedő képek ismeretének tulajdonítják Maulbertsch 
művészetének csaknem közvetlennek látszó kapcsolatát a velencei illuzionisztikus festészet olyan nagy mestereivel, mint 
Giovanni Battista Piazzetta (1682—1754), Giovanni Battista Pittoni (1687—1767), vagy talán távolabbról Gianbattista 
Tiepolo (1696—1770). Az 1770-es évek kezdetétől aztán egyre inkább távolodni látszott ifjúkori ideáljaitól. Állandó lak
helye, műhelye Bécsben volt, de tevékenysége a birodalom egész területére, sőt annak határain túlra is kiterjedt. Min

6 A Tem esvárról 1925-ben Nagybecskerekre visszajuttatott és a püspöki levéltárban található püspöki látogatás jegyzőkönyve, m elynek a 
latin nyelvű részlete a szöveges rész végén levő m ellékletben olvasható.
7 A nagym éretű főoltárképet és két, az ószövetségi Juditot és Á rpád-házi Szent Erzsébetet ábrázoló m ellékoltárképet A d o lf van dér Venne 
(1828— 1911) holland festő készítette a helyszínen 1864-ben, a birtokos család nőtagjainak portréit m egörökítve bennük. Talán ezért vél
hették flam and m űveknek a M aulbertsch m űhelyéhez köthető oltárképeket. Később a birtok a H arnoncourt család tulajdonába került. Erős 
Lajos, aki G éczy Tibor kutatásaira hagyatkozott m űvében 12 oltárképet sorol fel: A Szentcsalád, Páduai Szent Antal, A ssisi Szent Ferenc, 
A hegyi beszéd, A z Ü dvözítő, Szent Teréz, Levétel a keresztről, Jézus szü letése, Szűz Mária, N epom uk i Szent János, Szent Alajos, Szent- 
három ság, K risztus a kereszten. In: Erős Lajos: A dalékok a Zrenjanin i-N agybecskereki Egyházm egye történetéből. N agybecskerek, 1993. 
p. 230—232. Az écskai plébánia levéltári anyaga a II. világháború után elkallódott, de G éczy Tibor előtte m ég tanulm ányozhatta őket, sőt 
em lékezhetett m agukra az ábrázolásokra, ezért kerülhetett bele a felsorolásba a H egyi beszéd és A ssisi Szent Ferenc is, jóllehet Erős Lajos az 
eredeti vizitációra hivatkozik. A püspöki látogatás írnokai valószínűleg  nem  voltak ikonográfiailag képzettek, s ebből eredhet a félreértel
m ezés (H uzsvár László ny. püspök szíves közlése). íg y  az Ü dvözítő cím  alatt A hegyi beszéd érthető, a Szent Család a M enekülés Egyiptom ba  
oltárkép lehet, a 3 db Szűz M ária-ábrázolásba pedig belefér a Szent A nna oktatja Máriát, a Páduai Szent A ntal és az A ssisi Szent Ferenc, akit 
szintén Szűz M áriával jeleníthettek meg.
8 Jávor Anna szíves közlése.
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denekelőtt freskófestőként szerzett hírnevet, az egyházi és világi megrendelők szinte folyamatosan elhalmozták nagy 
dekorációs feladatokkal, emellett számtalan oltárkép, vázlat és táblakép gazdagítja oeuvre-jét. Ismerünk tőle historikus
mitologikus festményeket, zsánerképeket és portrét is, foglalkozott grafikával, rézkarccal. Képzeletének gazdagsága vir
tuóz technikával párosult. Rendkívül sikeres pályafutása során a késő barokktól a rokokón át a klasszicizmusig a fejlődés 
hatalmas ívét követte töretlen alkotóerővel, magával ragadó festőiséggel.9

Az écskai képek fénykezelésük, előadásmódjuk, típusuk alapján leginkább az 1760-as évek elején készült alkotá
saival hozhatók kapcsolatba.10 Velük összehasonlítva mégis határozott különbségek érezhetőek a telített, lendületes 
és invenciózus Maulbertsch-művek, valamint az écskai festmények között, amelyek egy kicsit erőtlenebbek. Ezért 
merült fel Félix Ivó Leichernek, mint a képek szerzőjének a neve. Valószínűleg egy közös vállalkozásuk eredménye
ként született meg a sorozat.

Maulbertsch és Leicher sokat dolgozott együtt, gyakran Maulbertsch festette a freskót, Leicher az oltárképeket. 
A sziléziai Wagstadtból piarista neveltetés után 1751-ben a bécsi Akadémiára került Leicher életművét Garas Klára 
a Maulbertsch-kutatás során kezdte felgöngyölíteni, hiszen munkáinak egy része dokumentáltan Maulbertsch mű
ködésének kísérője (Nikolsburg, Kremsier, Bécs, Maria Treu, Székesfehérvár), szignált képei pedig többé-kevésbé 
önálló vállalkozásairól vallanak (Sopron, Vác, Besztercebánya). Ez utóbbiakból a legnagyobb termést szülőföldjén, 
Sziléziában, illetve Észak-Morvaországban hagyta Leicher alkotói pályafutásának utolsó évtizedeiben.11

Mindenképpen egy kéztől származik mind az öt festmény, szakszerű feltárásukat követően lesznek majd lát
hatóak valódi kvalitásaik, melyeket sok helyen csak sejteni lehet. Az oltárképek barokkosán mozgalmasak, nagy
vonalúak, a kép előterében háttal megjelenő alakok szinte bevezetik a tekintetet a sötét háttérből kiemelkedő fő
alakokhoz, a történésekhez. Rendhagyó rózsaszín csúcsfények, virtuóz ecsetkezelés és színhasználat jellemzik e 
nagyszerűen megoldott festményeket.

Eleven mesehangulat bontakozik ki, a mozdulatok és tekintetek rendkívül kifejezőek, a fény-árnyék drámai 
kontrasztja hatásosan juttatja érvényre a ragyogó színeket, szerkesztésük kiegyensúlyozott. Kedves részletek teszik 
közvetlenné a jeleneteket.12

A Nepomuki Szent Jánost ábrázoló mű egy sokszor felhasznált Maulbertsch-kompozíciót követ, a Pittoni- 
eredetű apoteozis-témát Maulbertsch szinte kodifikálta.13 Az écskai képhez köthető, a budapesti Szépművészeti Múze
umban őrzött, Garas Klára által publikált14 és Maulbertschnek tulajdonított, 1754-re datált vázlatot a legújabb kutatás

9 Garas Klára, In: Barokk m űvészet K özép-Európában. (szerk: G alavics Géza), Budapest, 1993, p. 267—275.
10 D ušan Skorić újvidéki m űvészettörténész képekről szóló  kéziratában (Djela Franca A ntona  M aulbertscha u Vojvodini. 2008) 1755-re 
datálja, az általa a képekhez társított vázlatok keletkezési idejének függvényében.
11 Jávor Anna: Leicher, Tabota és C im bal M artonvásáron . In: M ű vészettörtén eti Értesítő, 1990/ 3 -4 .  sz., p. 205—206.
12 Garas Klára, In: Barokk m űvésze t K özép-Európában. (szerk.: Galavics Géza). Budapest, 1993, p. 267—275.
13 Jávor Anna: Leicher, Tabota és C im bal M artonvásáron . In: M ű vészettörtén eti Értesítő, 1990/ 3 -4 .  sz., p. 204.
14 Garas Klára: Franz A nton  M aulbertsch 1724—1796. M agyar Tudom ányos Akadém ia, Budapest, 1960, p. 9.
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Leichernek tulajdonítja.15 Kavargó felhőkön féltérdre ereszkedve, a mennyekre emelt tekintetével, csipkés rochettumban 
reverendában, halványkék selyembélésű hermelines mozettában jeleníti meg a gyónási titok védőszentjét a művész. Jobb
ján egy angyal emeli elé a feszületet, balján puttók lebegnek, élénk piros és kék drapériák kavarognak, előtte nyitott könyv 
és vértanúságának pálmája, azok alatt felhőkre helyezve papi süvege. A mozgalmas jelenetet jobbról világítja meg a fény. 
Felette két pár szárnyas puttófej figyeli megdicsőülését, feje körüli narancsos dicsfényét öt csillag is ékesíti. A barokk kor 
egyik legkedveltebb szentjének, a hidak, hajósok védelmezőjének arcvonásai határozott rokonságot mutatnak a tállyai 
plébániatemplom Szent Vencel-mellékoltárképéével, és ez az alkotás sokkal sikeresebbnek mondható Leicher azonos té
májú martonvásári mellékoltárképénél, amely jóval későbbi, 1776-ban készült, (p. 195)

A Menekülés Egyiptomba c. festmény alakjait az éjszaka sötétjéből a kép bal oldalán röpdöső angyal fáklyája világítja 
meg. „...megjelenék az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és monda: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss 
Egyiptomba, és maradj ott a míg én mondom néked: mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket. Ő pedig fölkelvén, 
vévé a gyermeket és annak anyját éjjel, és Egyiptomba távozék.” (Máté 2.3. 13,14.) Az ábrázolás metszéspontjában min
denképpen Szűz Mária szamáron ülő piros ruhás, kék köpenyes alakja ragyog, amint imára kulcsolt kezével alvó Kisdedét 
öleli magához. Sárga kendője fellibben válláról a sietségben. Szent József féltőn hátratekint, jobb kezével kötélen vezeti 
a szamarat, bal kezével fogja a vállára vetett poggyász botját és szerszámait. A mű megfestéséhez Phillip Andreas Kilián 
(1714—1759) Biblia-rézkarcsorozatának képét használta fel a szerző, Jacob Jordaens (1753—1678) eredeti művét sokszo
rosítva.16 (p. 197)

A Páduai Szent Antal-oltárképen a katolikus egyház legkedveltebb szentje az égi jelenésként a felhőkön alászálló Szűz 
Mária ölében rúgkapáló kis Jézus lábacskáit illeti csókkal. Előtte tisztaságának jelképe, a liliom, a lépcsőn, melyen térdel, 
két drapériás angyalka egy nagy Bibliával játszik, mellette és a háttérben puttó alakja sejlik föl. Számos korabeli metszet 
közül választhatott a szerző művének elkészítéséhez, (p. 198)

A hegyi beszéd című festményen a sok szereplő szinte sodró lendületet ad az egyébként statikus jelenetnek, az apos
tolok és a hívők érdeklődéssel hallgatják a rózsaszín ruhás, kék köpenyes magyarázó Jézust. „Boldogok a lelki szegények, 
mert övék a mennyek országa. Boldogok a szelídek, mert ők lesznek birtokosai a földnek. Boldogok akik sírnak, mert ők 
majd vigasztalást találnak. Boldogok akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. Boldogok az 
irgalmasok, mert majd őnékik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert meg fogják látni az Istent. Boldogok a bé- 
kességesek, mert Isten fiainak fognak hivatni.” Az előtérben alvó gyermekét ölelő anya teszi még meghittebbé a jelenetet.

A Szent Anna oktatja Máriát című kép szintén Pittoni eredetűnek mondható, a schönbrunni Szent Anna-kép nyo
mán készült, s Leicher egy kis változtatással Martonvásáron is megfestette a kegyúri templom főoltárképeként. Ebben az 
esetben is az écskai a kvalitásosabb, Szent Anna jobb oldalán áll figyelmesen a bájos arcú gyermek Mária. A nyitott térbe 
helyezett jelenetbe Szent József háttal álló alakja vezeti be a tekintetet, (p. 190)

15 Lubom ír Slaviček: Félix Ivó Leicher, ein M ahler ohne Eigenschaften? In: F. A. M aulbertsch und M itte leu ropa, M useum  Langenargen am  
Bodensee, 2007, p. 221—244.
16 D ušan Skorić: Djela Franca A ntona M aulbertscha u Vojvodini. 2008, Kézirat.
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Az oltárképek mérete (178 x 105 cm) és formája (barokkosán megtört félköríves záródású) mind az öt esetben 
megegyezik. Hordozójuk egy darabból kézzel szőtt lenvászon (13/11 a szálsűrűség), vörös alapozással. A vásznat 
nem ezen a vakkereten készítették elő, hanem egy korábbi feszítőkereten alapozták le, ez azokon a húzószéleken 
látszik, melyek az eredetileg is a cca. 115 cm széles szövet szélét képezték. Felismerhetőek az eredeti felfeszítés al
kalmával a fába bevert szögek ritkább nyomai a vakkereten és a húzószéleken is. Égetett umbra aláfestést vittek fel 
a kép teljes felületére, ebből a sötét alaptónusból villannak elő e kompozíció fő elemei.

A képek teljes felülete apró repedéshálóval fedett, némely helyeken kagylósodott. A templomban levőket koráb
ban egy gyári szövésű vászonnal támasztották alá, enyves ragasztással. Valószínűleg akkor tisztíthatták meg a négy 
festményt, s az akkor szakszerűnek tudott beavatkozás okozta a képek nagy kiszáradását, kifakulását és pergését.17 
A fotótechnikai vizsgálatok során UV megvilágítással készült luminescens felvételeken jól látszanak a későbbi ja
vítások helyei.

A templomi képek eredeti díszkerete is megvan. Ezek esztergált, sötétbarna páccal kezelt keményfából készültek, 
faragott, valódi aranyozású belső szalagdísszel, melyet bronzporral átfestettek. A Szent Anna oktatja Máriát című 
festményen kisebb mechanikai sérülések és gyertyák okozta égési nyomok láthatók, nagyobb pergések és szakadá
sok a Menekülés Egyiptomba és a Nepomuki Szent János c. képeken vannak a korábbi tömítések szomszédságában. 
Az erős enyves tömítőmasszával tömítették ki a sérülések és hiányok helyeit. A műveket oxidálódott, kifehéredett 
lakkréteg fedi. Revitalizálásuk (a hordozó és pigment-, illetve alapozóréteg közti kapcsolat megerősítése, telítése) 
szükséges, hogy további romlásuk megakadályozható legyen, s hogy festészeti értékeikben újra gyönyörködhes
sünk. A konzerválást és tisztítást követően az esztétikai rekonstrukció végeztével a Délvidék öt felbecsülhetetlen 
értékű műremekére lehetünk büszkék. A tisztítás után vált láthatóvá az a virtuóz technika, amely a sötétvörös ala
pon pontosan elhelyezett, „a la prima” ecsetvonásokból építi fel a látványt, nem dolgozza rá egymásra a rétegeket. 
A vékony, tiszta színekből álló festékfoltokon csak a csúcsfények jelennek meg pasztózusan, olykor meghökkentve a 
szemlélőt a kék drapériák rózsaszín villódzásaival, de így válnak teljessé e ragyogó eszköztár eredményei a szemlélő 
számára. A feltárt, nagyszerű festményeket szemlélve valószínűsíthető, hogy a nagy mester és tanítványa együtt 
készítették el e sorozatot, melynek eredetét a további művészettörténeti kutatás egyszer majd bizonyára felfedi. Az 
egyházi tulajdonban levő képek restaurálását a Szülőföld Alap támogatta.

2008

17 A 19. század közepén végzett „restaurálás”-t valószínűleg A dolf van dér Venne végezte, a vászon felfeszítéséhez használt kovácsoltvas 
szögek 1870 előttiek.
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Restauracija Maulberčovih 
oltarnih pala iz Ečke

Crkva Svetog Ivana Krstitelja čuva četiri oltarne pale od trinaest komada, koliko ih je originalno bilo u crkvi 
izgradenoj 1864 godine, a mislilo se da su dela flamanskog majstora. Proglašena su za kulturno dobro 1965. godine. 
Peta slika je u zrenjaninskom Narodnom muzeju. Rád opisuje slike, njihov istorijat i restauraciju oltarnih pala Sveta 
obitelj i Sveti Iván Nepomuk, koju ja finansirala mađarska fondacija „Szülőföld Alap”.

Die Restaurierung dér Maulbertsch-Altargemalde 
in Écska (Ečka, Etschka)

Die in 1864 erbaute Kirche des Heiligen Johannes des Táufers in Écska (Ečka, Etschka) konnte bis zum II. 
Weltkrieg ursprünglich noch dreizehn Altargemálde von Maulbertsch ihr stolzes Eigen nennen, von denen zuerst 
vermutet wurde, sie seien die Werke eines flámischen Meisters. Vermutlich kaufte sie dér ehemalige Patron des 
Dorfes an dér Jahrhundertwende des 18. und 19. Jahrhunderts aus den zentralen Lagern. Wáhrend des II. Welt- 
krieges verschwanden sieben Gemálde. Von den erhalten gebliebenen fünf Gemálden bewahrt vier die Kirche in 
Écska, und eins das Volksmuseum (Narodni Muzej) in Zrenjanin. Die Studie bietet eine Beschreibung dieser fünf 
Gemálde und dér Restaurierung von zwei von ihnen (Die Heilige Familie, Dér heilige Johannes von Nepomuk), die 
von dér ungarischen Stiftung „Szülőföld Alap“ finanziert wurde.
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Kremser Schmidt művét őrzik Szabadkán
A ferencesek Szent Rókus-festményének restaurálása

2005 és 2006 folyamán a Nemzeti Kulturális Alapnak és az Illyés Közalapítvány Kós Károly ösztöndíjának kö- 
szönhetően restauráltam a ferences rendház folyosólyán igen rossz állapotban található képet, amely még megsü

lj 1 tétedve és peregve is lenyűgözött, (p. 200—201)
A sötét umbrás-okkeres háttérből kiemelkedve Szt. Rókus az égi szférában, felhők között imádkozva térdel a Szenthá

romság előtt. Kék ruhát, kagylós barna köpenyt, hátravetett zarándokkalapot visel, botját előtte két angyal tartja, mögötte 
is egy angyalalak sejlik fel az árnyékból. A felső ívben még két puttófej jelenik meg. Pestis ellen védő fogadalmi kép.1

A festmény a szabadkai Szent Mihály ferences templom és kolostor gyűjteményének legkiválóbb darabja, a bécsi érett 
barokk jegyeit viseli magán: sötét alaptónus és háttér, kiegyensúlyozott kompozíció, lendületes ecsetkezelés. „Kilóg” a 
rendház jól csoportosítható műveinek sorából, nem tartozott a régi templom berendezéséhez, talán az 1738-ban épült, 
1739-ben felszentelt fogadalmi Rókus-kápolna oltárképe lehetett, de sajnos a rendház történetének megjelentetett rész
leteiben erről nem esik említés, sőt tévesen Szent Joachimnak tulajdonították.2 A Rókus-kápolnát 1773-ban újították fel 
200 rajnai forintért3, valószínűleg akkor hozatták Bécsből az oltárképet.4 Sajnos, a ferencesek háztörténetének jelenlegi 
ismeretében ilyen vásárlásról semmilyen bejegyzés nem tanúskodik. Még ugyanabban az évben, október 1-jén, püspö
ki határozattal a kápolnát elvették a ferencesektől plébániájukkal együtt, megalakítva a Szt. Teréz-plébániát Szabadkán, 
illetve korabeli nevén Sancta Mariában5. Természetes gesztus volt a ferencesek részéről, hogy a frissen beszerzett képet 
visszahozták kolostorukba, az egyébként részükre sok kellemetlenséggel járó plébániaátadási történések közepette.

A kép felépítése, a sötét háttérből felvillanó tiszta színek alkalmazása (kék, piros, sárga és zöld), a formák (arctípusok, 
kezek, mozdulatok, ruharedők) megfogalmazása, az ecsetkezelés azonossága, valamint a művész eszköztára - a Kremser 
Schmidtre oly jellemző puttók és angyalok megjelenítése - stíluskritikailag mind azt bizonyítja, hogy a művész saját kezű 
alkotásával állunk szemben.6 A teljes felületet borító repedésháló és pergési felület jellemzi az igen rossz állapotban levő 
váci mellékoltárképekkel együtt, ami azonos előkészítési és festési technikára vall. A kompozíció a stetteldorfi Szt. Ven
delével azonos, az árnyékos angyal az 1786-os Madonna-képről7, a zarándokbotot tartó angyalka a zalaapáti Szt. András- 
oltárról köszön vissza.

1 A szent élettörténetének bővebb leírása a P. A. Senser írásban olvasható.
2 Cvekan, Paškal: Subotički fran jevačk i sam ostan  i crkva. Slavonski Brod. 1977, p. 64.
3 Cvekan, Paškal: Subotički fran jevačk i sam ostan  i crkva. Slavonski Brod. 1977, p. 41.
4 R eparić-Braun, Mirjana: Barokno slikarstvo... Franjevačka provincija i Institut za povijest um jetnosti. Zagreb, 2004, p. 152.
5 Sekulić, Ante: Tragom fran jevačkog  Ijetopisa u Subotici. Split, 1978, p. 6 0 —67.
6 Ezen vélem ényem et M ichael G rünewald osztrák m űvészettörténész, Kremser Schm idt-szakértő álláspontja is alátám asztotta kon zu ltá
ció ink során.
7 Lochner, Peter: M artin  Johann Schm idt, The large són o f  the daring R A M  country. w w w .region . 2001.
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Részlet a szabadkai céhlevél (1815—1817) fejlécéből (Szabadkai Történelmi Levéltár) 
jobbra lent a Rókus-kápolna látható
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De ki is volt Kremser Schmidt?
„Martin Johann Schmidt (Grafenwörth, 1718 -  Stein, 1801), közismertebb nevén Kremser Schmidt -  Franz 

Anton Maulbertsch mellett -  a 18. század második felének legjelentősebb osztrák festője, sokoldalú és termékeny 
mestere, akinek freskói és oltárképei, mitologikus-allegorikus festményei, zsánerképei és portréi a monarchia 
egész területén népszerűek voltak. Szerény helyi mestereknél tanult, az alsó-ausztriai Steinben és a szomszé
dos Kremsben élt és dolgozott évtizedeken át, 1801-ben bekövetkezett haláláig. Steini műhelyéből vállalkozott 
az egymást követő, főként egyházi megbízásokra, oltárképeket, vallásos témájú táblaképeket szállított Alsó- és 
Felső-Ausztria, Morvaország és Magyarország templomaiba, kolostoraiba. Sikerét, hírnevét igazolta 1768-ban 
a bécsi művészeti akadémiára történt felvétele is. A század utolsó negyedében, a jozefinista szemlélet uralomra 
jutása után az egyházi megrendelések jelentősen csökkentek, és a művészetben új követelmények érvényesül
tek. Kremser Schmidt, miként Maulbertsch is, új megoldásokra, stílusváltásra kényszerült. A nyolcvanas évek
től mind többet foglalkozott a világi műfajokkal, profán ábrázolásokkal, sorozatban festette a kicsiny képeket a 
görög-római történelmi jeleneteket vagy a mindennapi életből vett eseményeket örökítve meg általuk. Jelentős 
szerepet játszott kései tevékenységében a sokszorosító grafika, a rézkarc. A 18. századi festészet legkülönbözőbb 
irányzatai, olasz és holland mesterek inspirációja ötvöződnek sok száz alkotást magában foglaló opusában. Ol
tárképein, nagyméretű festményein erős fényhatásokkal a későbarokk drámai mozgalmassága érvényesül, bibliai 
történeteinek olykor egzotikus gazdagsága a rembrandti példaképeket idézi, zsánerjeleneteiben a francia rokokó 
elevensége érvényesül, összességében nagyon is sajátos egyéni stílusa folytán.”8 Magyarországra Migazzi bíboros 
jóvoltából került, aki 1770-ben és 1772-ben rendelte meg Kremser Schmidtnél az új váci székesegyház fő- és 
mellékotárképeit.9 Számos műve található a szlovéniai templomokban és múzeumokban.

Festményeinek alapja a tollrajzai és olajvázlatai, melyek korabeli metszetekből indulnak ki (pl. az 1743-as 
bencés kalendárium rézmetszetgyűjteménye).10

Koloman Fellner, a mester tanítványa egy szelektív felsorolását készítette el Schmidt műveinek 1787-ben11, 
melyben a szabadkai festményről sajnos nincs említés, tartalmazza viszont a mi számunkra is közeli váci székes- 
egyház fő- (Golgota, 1772—74) és két mellékoltárképét (Szt. Miklós és Nepomuki Szt. János, 1770-71), az eszéki ka
pucinusok oltárképét (A Szentlélek eljövetele, 177412), a veresegyházi Szt. Erzsébet-főoltárképet, 1778, a zalaapáti 
volt bencés templom három oltárképét (Szt. András, Őrangyal, Keresztre feszítés, 1778), a káliói (Szt. Pál megtéré

8 Garas Klára. In: Barokk m űvészet K özép-Európában. (szerk: Galavics Géza). Budapest, 1993. p. 342—346.
9 Boda Zsuzsanna: M artin Johann Schmidt váci főoltárképéről. (In: M űvészettörténeti Értesítő XLVIII. 1—4. Budapest, 1999, p. 160—165.
10 Grünwald, Michael: Dér Mahler M. ]. Schmidt undseine Kunsttransporte (In:Fridrich Polleross: Reiselust und Kunstgenuss). Petersberg, 2004, p. 171.
11 Feuchtm üller, Rupert: D ér K rem ser Schmidt. Innsbruck—W ien, 1997, p. 575— 583.
12 Reparić-Braun, Mirjana: Silazak D uha svetoga K rem ser Schm idta u kapucinskoj ckvi Sv. Jakova u Osijeku (Rád. Inst. povij. um jet. 
23/1999). Zagreb, 1999, p. 117— 120.
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se, 1778) és a berkenyei (A Szent Kereszt imádása, 1778) plébániatemplom főoltárképeit.13 Ritkán szignálta képeit, 
szerzőségének írásos bizonyítékát a fenti lista, valamint a korabeli feljegyzések adják.

A 200x135 cm-es festmény két darab (77 cm és 58 cm széles) összevarrt, kézzel szőtt lenvásznon (9 lánc és 8 
vetülékfonal négyzetcentiméterenként) áll, melynek a barokk festményekre oly jellemző vörös alapozása van. 
Vakkerete nem ékelhető, facsapokkal rögzítették, az alsó rész korhadt, levált. A teljes felület megrepedezett, a 
pigmentréteg erősen pereg, mozaikszerűen hiányos, egy 5 cm-es szakadás és több javítás és átfestés nyoma látha
tó. A lakkréteg megsötétedett az idő és a rárakódott szennyeződés következtében. A kép sürgősen restaurálásra 
szorult. A díszkeretet vastagon átfestették feketére, a belső faragott levéldíszt bronzporral vonták be, s ez megsö
tétedett. Tisztítani, kiegészíteni és aranyozni kellett.

A vakkeretről való levétel, majd a konzerválás és tisztítás után váltak láthatóvá a kép festészettechnikai érde
kességei. A festmény a húzószélen is folytatódik, ami arra enged következtetni, hogy nem a vakkeretén festette 
meg a művész. Mivel a vörös alapozás nyomai is túlterjednek, és a félkörös formát sem követik következetesen, 
nagy a valószínűsége annak, hogy a festő a korabeli szokáshoz híven falra vagy nagyobb keretre szegezte, feszítette 
a vásznat, s úgy enyvezte, majd alapozta le és festette meg művét, könnyed ecsetvonásokkal. Bizonyára önállóan 
komponált, mert Krisztus alakján pentimento14 nyomai fedezhetők fel, azaz a művész megváltoztatta annak kéz-, 
fej- és lábtartását, valamint Szt. Rókus kezén is alakított. Ennek nyomai a tisztítás után váltak szembetűnővé, 
noha az átvételi állapotról készült fényképeken is jól kivehetők, de a valóságban nem figyeltem fel rá. A festmény 
szerintem nem a helyszínen készült, lehet, hogy feltekerve szállították ide vagy végleges vakkeretén, mely minő
ségi munkára vall, összehasonlítva a Stettner Sebestyén (Dorst, 1699 -  Buda, 1758) által 1741-ben festett ferences 
oltárképek vakkereteivel, melyeket helyi mester tákolt össze, s itt Szabadkán alapozta és festette meg képeit a mű
vész. A felfeszítéshez kovácsoltvas szögeket használt, ezeket a restaurálás végén újra felhasználtam.

A festmény tisztításával korábban is próbálkozhattak, ennek következménye a mozaikszerű pergés és a 
pentimento előbukkanása, de lehet, hogy a festékréteg is áttetszőbbé vált az évszázadok folyamán. A vékonyabban 
festett háttérfelületeknél a vörös alapozást hozta elő e beavatkozás. Sötét, szemcsés átfestéssel próbálták lefedni 
körben a festmény felhőábrázolásainál. Tehát a feltárást követően egy igen hiányos és kopott felületet kellett esz
tétikailag helyreállítani.

Az alapozást tónusos krétamassza-kittel pótoltam, majd az akvarell-aláfestést követően újra átvasaltam a fest
ményt, de nem dublíroztam, mert a vászon erős, jó tartású volt, valamint a varrás esetleges átnyomódása miatt. 
Az új, ékelhető vakkeretre történő felfeszítés és lakkozás után a pentimento hiányait illesztettem be, majd az egész 
kopott háttérfelületet átlazúroztam, így hoztam össze a kopott és az eredeti pigmentrétegű szigeteket.

A díszkeretet eredetileg márványozással festették fekete-piros színűre, valószínűleg enyves kötőanyagú fes
tékkel. A belső faragott levélszalag fényaranyozásainak csak nyomai maradtak, a felületük több helyen, leginkább

13 Feuchtm üller, Rupert: K rem ser Schm idt in Ungarn. A cta  Hist. A rt. Hung. Tomus 34, Budapest, 1989, p. 231—234.
14 A m ikor a festő maga festi át korábbi kom pozíciós megoldását.
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a felső ívben egyenetlen, ragyás, itt pótolni kellett az alapozást is. Eredetileg a már elkészült szalagdíszt beerősí
tették a helyére, majd összealapozták a keret anyagával. Az illesztésnél sok hiány keletkezett az idők folyamán, 
pótlásuk után elvégeztem a márványozás kiegészítését. A díszkeretre is védőréteget vittem fel.

A festmény festészeti értékei, valamint márványozott díszkerete folytán is egyedülálló a rendházban. A jövő 
kutatásai remélhetőleg írásos bizonyítékát is adják annak a felfedezésnek, hogy a szabadkai ferences rendház 
Kremser Schmidt művét őrzi sok más értékes művelődéstörténeti kinccsel egyetemben, amelyek városunk törté
netének korai szakaszairól mesélnek.

Köszönet dr. Jávor Annának, a Magyar Nemzeti Galéria munkatársának önzetlen segítségéért.
2007

Restauracija oltarne pale Svetog Róka 
(franjevci u Subotici čuvaju delo 
Kremsera Šmita (1718—1801)

Zavetna kapela Svetog Róka u Subotici je sagradena 1738. i obnovljena 1773. godine, kada je verovatno od Mar
tina Johana Šmita naručena oltarna pala koja se sada čuva u samostanu. Rád opisuje restauraciju koju je finansiralo 
Mađarsko ministarstvo kulture (NKA) i komparativni istorijsko umetnički opis.

Die Restaurierung des Altargemáldes des heiligen 
Rochus -  die Franziskaner in Subotica bewahren 
das Gemálde von Kremser Schmidt (1718—1801)

Die Votivkapelle des Sankt Rochus wurde in 1738 erbaut und in 1773 renoviert, bei jener Gelegenheit wahr- 
scheinlich das Altargemálde dér Apotheose des heiligen Rochus von dem Maler Martin Johann Schmidt bestellt 
wurde, das heute in dem Ordenshaus dér Franziskaner in Subotica bewahrt wird. Diese Studie beschreibt die von 
dér Illyés-Stiftung und dem Fond des ungarischen Ministeriums für Kultur (NKA) finanzierte Restaurierung, und 
bietet sogleich eine komparative kunsthistorische Analyse des Gemáldes.
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Kapisztrán Szent János, rézmetszet, 18. sz. eleje, 
Dr. Szilárdfy Zoltán gyűjteményéből



A szabadkai Kapisztrán-kiállítás 
a nándorfehérvári diadal 550. évfodulója alkalmából

Kapisztrán Szt. János Ferenc-rendi szerzetes, Krisztus katonája, a török elleni küzdelem egyik nevezetes 
alakja. Az életéről szóló, a Városi Múzeumban megrendezett vendégkiállításnak a Magyar Emlékekért a 
Világban Egyesület volt a létrehozója. A tárlaton, melyet dr. Beck Ivánné Decker Máriának, az Országos 
Széchenyi Könyvtár nyugalmazott főtanácsosának, az egyesület egyik alapítójának köszönhettünk, a fényképe

ken kívül a szabadkai Szent Mihály ferences rendház jóvoltából három eredeti műalkotásban is gyönyörködhetett 
a közönség: a szabadkai ferences rendház portrésorozatából1 származó, a Kapisztrán Szent Jánost és Sienai Szent 
Bernátot ábrázoló, a 18. század végén ismeretlen festő által festett képekben és a Porciunkula búcsút ábrázoló 
oltárképben, melyet Dörfner József budai festő festett 1775-ben. A szabadkai ferences templom barokk berende
zésének része volt, a harmadrendiek oltárát díszítette valaha. A tisztítótűzben szenvedőket a Szentháromság, a 
Szűzanya közbenjárásával a négy ferences szent: Ferenc, Antal, János és Klára segítségével menthetik ki az értük 
fohászkodók, a korabeli világi és egyházi méltóságokat felsorakoztató gyülekezet.2 Ugyanilyen oltárkép van a váci 
ferences templomban is (Szilárdfy, 2005, 25. kép, p. 925). (p. 202—203)

A fényképes pannókat különböző forrásokból származó, alábbi történeti összefoglalókkal egészítettem ki.
A dél-itáliai - calabriai - Capestranóban született 1386. június 24-én, meghalt Újlakon 1456. október 23-án, a 

világraszóló nándorfehérvári diadal és közvetlenül nagy harcostársa, Hunyadi János halála után.
Apja német földről származott, a nápolyi király hűbérura volt, a belviszályokban életét vesztette, várát a csa

ládja szeme láttára gyújtották fel. A perugiai joghallgatói és törvényszéki bírói évek után a fiatal Jánost a belhá- 
borúk alkalmával tömlöcbe vetették, s ott látomása volt: Assisi Szt. Ferenc alakja jelent meg előtte. Lelki élete 
ekkor gyökeresen megváltozott, lemondott házasságáról, és belépett a monteripidói kolostorba, a Ferenc-rend 
szigorúbb, ún. obszerváns ágához csatlakozott. Pappá szentelése után (1420) Sienai Szt. Bernáttal és Marchiai 
Jakabbal a rendi reform szervezője. Kora egyik legjobb hitszónoka lett. Hatalmas tömegek hallgatták. Mindig 12 
szerzetestársával utazott, akik az írnoki, tolmácsi feladatokat látták el mellette. Botladozását, emberi gyengeségét 
legyőzve, végül a török elleni küzdelemre, a keresztény hit védelmére tette fel az életét. Nyugat-Európában hirdet
te, hogy Magyarországot védelmezve a keresztény Európát védelmezik.

1 A rendház em eleti folyosóján 32 portré függ, m ely láthatóan három, valószínűleg  budai m űvész munkája (talán Falconer Ferenc is köztük  
van), sajnos, egyik  sincs szignálva, csak az ábrázolt szenteket és a m egrendelőket jegyezte fel alkotójuk a kép alsó felén.
2 A 150x85 cm m éretű oltárképet 2000-b en  restauráltam. A z egy darabból álló, kézi szövésű, vörös krétaalapozású, lenvászon hordozójú  
festm ény pigm entrétege csak a kisebb m echanikai sérülések határán pergett le. A kép közepén egy csúnyán foltozott, nagyobb sérülés volt, 
valószínűleg  k iégett ott a vászon. A képet feszítőkereten festették, a festett felület túlterjed a vakkereten. D íszkeretét egy ferences atya ácsolta 
össze. V iaszgyantás konzerválás és a tisztítás után a hiány kisebbnek b izonyult, s a töm ítés után elkészült az esztétikai rekonstrukció is.
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1455. június 5-én Győrben vette kézhez III. Calixtus pápa megbízását a szövetséges hadsereg létrehozására, de ez sajnos 
nem sikerült.

1456. február 15-én, Budán vette át a pápa által küldött keresztet Carvajal bíborostól, majd április 15-én indult el az 
országos, védekező jellegű, keresztes hadjáratot hirdető útjára. Az általa toborzott - parasztokból álló - 60 000 keresztessel 
és Hunyadival nagyban hozzájárult az egész Európa figyelmét felkeltő nándorfehérvári győzelemhez. A meglepően ragyogó 
győzelem - a szultán többszörös túlerejével szemben - 1456. július 21-22-én nagy visszhangra talált, egész Európában. III. 
Calixtus pápa már korábban egy bullájában - a török elleni harcok sikere érdekében - elrendelte a déli harangszót.

1456. július 22-én délben először harangoztak ezért Buda főtemplomában.
Kapisztrán János október végén az újlaki ferences kolostorban hunyt el a nagy ütközet idején dúló pestis áldozataként. 

Testét itt őrizték mindaddig, amíg a török hódoltság idején ismeretlen körülmények között nyoma nem veszett. Mindjárt ha
lála után indítványozták szentté avatását, különösképpen Újlaki Miklós erdélyi vajda, de erre csak 1690-ben, a török kiűzése 
után került sor.

Magyarországon, Itáliában, a Vajdaságban és Horvátországban emlékét számos szobor, kép, templom őrzi.
A Hunyadi család szláv eredetű, ősei a Balkánról bevándorolt törzsek vajdái voltak a Havasalföldön. A család Vojk (Vük) 

nevű tagja hű szolgálatáért Zsigmond királytól megkapta Hunyad várát, a későbbi Vajdahunyadot (ma Hunodeara, Románia), 
s ez a család törzsfészke lett.

Hunyadi János, Vojk és Morsina Erzsébet fia, 1387 körül született Hollókőn, Hunyadon vagy Hollóson (innen a címerállat). 
Hamarosan Zsigmond király udvari vitéze lett. Felesége Szilágyi Erzsébet volt, tőle születtek fiai: László és Mátyás, a későbbi 
király. 1420-ban a csehországi husziták ellen harcolt, 1437-ben a Szendrőt ostromló török hadat űzte el, ezért Zsigmond király 
nagy birtokot adományozott neki, és királyi tanácsába is fölvette. 1438-ban Szörényi bán és temesi gróf lett. Ulászló Nándor
fehérvár kapitányává és erdélyi vajdává nevezte ki. A fenyegető török elleni védekezés gondja teljesen Hunyadira hárult, s ő 
e feladatának fényesen meg is felelt. Született hadvezér volt, aki a honvédelembe bevezette a zsoldos hadsereget. 1441-ben a 
Szerbiát dúló törököt zabolázta meg. Szendrőnél, majd Szebennél fényes győzelmet aratott. Sikeres hadjáratot vezetett a Ha
vasalföldön, Moldvában, Bulgáriában, s úgy látszott, lehetőség nyílt az iszlámnak az Európából való teljes kiverésére, de Ulász
ló király békét kötött Murát szultánnal. A béke megszegése a várnai csatához vezetett 1444-ben, s ebben ottveszett a magyar 
király és a sereg színe-java. 1446-ban az ország kormányzójává emelik Hunyadit, V. László király nagykorúságáig. Frigyes 
császár ellen visel hadat, egészen Bécs alá nyomulva. 1448-ban a török elleni készülődését Brankovics György szerb fejedelem 
elárulja, Hunyadi ezért feldúlja Szerbiát, majd a II. rigómezei ütközetben Dán fejedelem árulása miatt vereséget szenved, és 
Brankovics fogságába esik. Kiszabadulva onnan a felvidéken és Szerbiában győztes hadjáratot vezetett. 1453-ban a király az 
ország főkapitányává nevezte ki, ugyanekkor lépett trónra a félelmetes II. Mehmed szultán, aki elfoglalván Konstantinápolyt, 
a Balkánra özönlött hadaival. Hunyadi 1454-ben Szendrőnél leverte Feriz béget s a magyar országgyűlésen kibékülve ellen
ségeivel a török elleni harcra készült. Hunyadi dicsőségét tudományos, irodalmi és a népköltészeti művek is zengik magyar, 
szerb, horvát, bolgár és román nyelven. Közös sorsú népek közös hőse volt. Halálával e vidéket érte a legnagyobb veszteség. 
Azóta sem született ilyen nevezetes hős ezen a tájon.
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Hunyadi Nándorfehérvárt (a mai Belgrádot) fiára, Lászlóra bízta, s miután 200 hajónyi hadsereget állított a Dunán, 
maga Szeged alatt, a Kapisztrán János által toborzott keresztes had élére állt, s azzal indult II. Mohamed ellen, aki 300 
ágyúval, 200 hajóval és 150 000 főnyi sereggel támadta Nándorfehérvárt (1456. július 4.). Heteken keresztül tartott a 
küzdelem. Szóltak a fegyverek, ömlött a szurok, gördültek az égő rőzsekévék. A harc kimenetele kétséges volt. A törö
köknek sikerült benyomulniuk a külső várba. Hunyadi sógora, Szilágyi Mihály, a várőrség parancsnoka már előkészü
leteket tett a vár kiürítésére, amikor Kapisztrán újabb kereszteseket hozott a várba, s ők égő venyigét dobáltak a török 
harcosokra, felgyújtva így ruháikat. A roham megtorpant, majd maga Mohamed, aki meg is sebesült, vezette testőreit 
ellenük, de Hunyadi vezetésével a keresztesek harmadszori támadása megfutamította a törököt. Súlyos veszteségek után 
a török július 21-e éjjelén elvonult a vár alól, visszahagyva több tízezer halottját és hadászati eszközeit. Az örömöt gyász 
követte: a keresztes táborban kiütött pestisben megbetegedve Hunyadi János hű barátjának a karjai közt lehelte ki lelkét 
augusztus 11-én, Zimonyban.

Ebben a nagy jelentőségű csatában (Nándorfehérvár 1521-ben kerül török kézre) Hunyadi seregében számos ma
gyar, sok szerb, horvát és román harcos, lengyel, cseh, olasz és német önkéntes küzdött. A legtöbb önkétest a Délvidék 
adta. Ott volt Dugovics Titusz is, aki a vár fokára török zászlót kitűzni készülő harcost, önmagát is föláldozva, lerántotta 
a mélybe. Igaz, a győzelem vezető híján kiaknázatlan maradt, s a szultán 1459-ben bekebelezte Szerbiát, 1463-ban pedig 
Boszniát. 1521-ig viszont nem próbálkozott Magyarország elfoglalásával.

2006

Subotička izložba o Ivanu Kapistranu 
povodom 550-te godišnjice bitke kod Beograda

Godine 2006. Gradski muzej je primio putujuću foto-izložbu o Ivanu Kapistranu, na inicijativu Marije Bekne Deker, koja je proširena de
lima iz zbirke franjevačkog samostana u Subotici sa originalnim portretima Ivana Kapistrana i Bernardina Sijenskog iz 18. véka i sa oltarnom 
palom Porcijunkulskog oprosta budimskog autóra Jožefa Derfnera. Rád opisuje restauraciju oltarne pale i kratke istorijske opise pripremljene 
uz izložbu.

Die Kapistran-Ausstellung in Subotica zu Ehren 
des 550. Jubiláums des Sieges in Belgrad

In 2006 beherbergte das Stádtische Museum in Subotica die von Frau Maria Beck Decker zusammengestellte Wanderausstellung über den 
heiligen Johannes von Kapistran. Diese Ausstellung wurde in Subotica mit originalen Gemálden aus dem 18. Jhdt. erweitert (Joseph Dörfner: 
Porciunkula-Altar; Heiliger Johannes von Kapistran und Sankt Bemard aus Siena, beide von unbekannten Autoren), die von mir restauriert 
wurden und im Besitz des Franziskaner Ordenshauses in Subotica sind. Die Studie enthált die Beschreibung dér Restaurierung dér Gemálde 
und die kurzen historischen Synopsen.
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Szabadkai Szent Teréz templom
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Schöfft József két Szent Teréz-főoltárképének 
ikonográfiái összehasonlító elemzése

pesti festő, Schöfft József Ágost (1776—1851) egy neves budai festőcsalád sarja, vallásos megrendelésekkel és 
^ 1 portréfestéssel foglalkozott1, s a 19. század elején két különböző helység Szent Teréz-főoltárképén dolgozott.

Szent Teréz tisztelete
Szabadka Mária Terézia királynő kegyelméből lett szabad királyi város, s az uralkodónő rendeletére épült Szt. 

Teréz-plébániatemploma (1773 és 1789 között). A püspöki székesegyház főtoltárképe Szt. Terézt, a nagy miszti
kus egyháztanítót ábrázolja. „Nagy Szent Teréz (1515—1582), profán utalásokban Avilai Teréz az egyház egyik 
legnagyobb női szentje, a világirodalom legnagyszerűbb nőíróinak egyike. A hagyomány szerint egy szeráf az 
isteni szeretet tüzes lándzsájával döfte át a szívét (transverbatio). 1622-ben avatták szentté, VI. Pál egyházdok
torrá nyilvánította 1970-ben.”2 „Személyében az ellenreformáció szellemi jelenségeinek testetöltéséről van szó. 
A keresztény misztika újjáéledésével Szt. Terézben kiteljesedett egy aszketikus embereszmény.”3 „Többek között 
megreformálta a sarutlan karmelita -  a szentföldi Kármel-hegyről elnevezett -  rendet, amely Bécsben, majd a 
hajdani Habsburg Birodalom más városaiban is gyökeret vert. Szakrális hatására több helyen is rámutattak. 
Eleinte a dinasztiában vált kedveltté a Terézia, Teréz keresztnév, sőt Mária Terézia nyomán a társadalom minden 
rétegében elterjedt. Szt. Teréz napja okt. 15-e.”4

Hogy a templom az ő tiszteletére épült, az Mária Terézia érdeme, s a dinasztiában virágzó kultusza indokolja, 
hisz Szabadka népe addig főként Szt. Mihályt, valamint Szt. Rókust tisztelte. A királynő rendelete értelmében 
„1779. év február 19-én tisztán a királynő kegyelméből Szabadka város neve megváltoztatott, s pedig Maria- 
Theresiopolis-ra. (...) az eddigi címer is némi változtatással, de meghagyatik. A felső kék mezőben t. i. a felhők 
közül, a Boldogságos Szűz Mária tűnik elő skarlát színű ruhában, karján a kis Jézussal. Előtte áll karmelita apáca 
öltözetben Szt. Teréz, karjait Jézus felé terjesztvén ki.”5

1 A nnál többet szól a krónika a Schöfft (Schoefft, Schaefft, Schaft) m űvészcsaládról. A m ásodik  nem zedékből való II. József A. festő, 1829- 
ben pesti választópolgár lett. A gg koráig szorgalm asan festett. Gyermekei: Tivadar (építész), Ágoston, O ttó és Borbála (festők)”. In: Lyka 
Károly: A táblabíró világ m űvészete. Budapest, 1981, p. 379— 380.
2 Bálint Sándor: Ünnepi ka lendárium  II. Budapest, 1977, p. 377.
3 Jász Attila: Későbarokk képek: F. A. M aulbertsch (Barokk és M aulbertsch). Veszprém, C om itatus, 1992, p. 188.
4 Barokk tem plom ainkban elvétve oltárképeivel, szobraival is találkozunk (Krisztinaváros, Győr, karm eliták, Árpás). Mária nevenapjának  
polgári és népi m egünneplése idővel szakrális színezetet kapott. Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium  II. Budapest, 1977, p. 377.
5 Iványi István: Szabadka s za b a d  királyi város története I. 1886, Szabadka, p. 13.
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E szoros kapcsolatnak Szabadka, Szt. Teréz és Mária Terézia között még egy sajátságos bizonyítéka a későbarokk 
székesegyház 1802-ben6 megfestett főoltárképe. Schöfft József 1802 és 1830 között hat másik mellékoltárképpel 
együtt7 festette ezt a Szt. Teréz-ábrázolások ikonográfiái hagyományaitól kissé eltérő, félköríves lezáródású olaj
képet, melynek égi szférája barokk szellemiségében fogant.8 Bizonyos, hogy a város által rendelt oltárkép meg- 
komponálásához önkéntelenül vagy a megrendelők kérésére a város címerét használta fel a festő. E feltevésemet 
az is alátámasztja, hogy Schöfft József abban az időben már a klasszicizmus jegyében alkotott. „Kazinczy 1828 
tavaszán megemlíti, hogy még befejezetlenül látta a képet (Szt. Teréz extázisa) a festő műtermében, s egyben 
elismerőleg nyilatkozik róla.”9 Kazinczy Schöfft Józsefnek a terézvárosi -  Mária Teréziáról elnevezett -, 1809- 
ben épült plébániatemplomban álló Szt. Teréz-oltárképéről szól, melyet viszont az ikonográfiái hagyományok 
szellemében festett meg. (p. 204-205)

Ikonográfiái elemzés
Az első pillantásra e két oltárkép, amely Szt. Terézt elragadtatása állapotában jeleníti meg, amely esemény a 

hagyomány szerint 1559-ben történt, ha részleteiben el is tér, de ugyanazt a misztikus élményt ábrázolja. A vég
eredmény azonban, a két szentkép mondanivalója mégsem azonos.

Először e két kép valóban megegyező jegyeivel kezdeném a vizsgálódásaimat: a képek alsó régiójában, a földi 
szférában Szt. Terézt láthatjuk, karmelita ruhában, térdre ereszkedve „Isten és lelke közti szeretet viszonyban”.10 
A szabadkai oltárképen kissé sötétebb, titokzatosabb - a pestin ablakos - szerzetesi cellában. Asztalán nyitott 
könyv pihen, a másikon egy teleírt lap, írói munkásságára utalón. A háttérben ódon könyvekkel teli könyvespolc, 
ami, mint más szenteknél is, a „bölcsességet, a tudós életet jelenti”11 A szabadkai képen a nyitott könyv egy ko
ponyára van támasztva, s így szinte metaforaként jeleníti meg a „földi lét hiábavalóságának és múlandóságának 
tudatában”12 fogant írásait, az asztalon fekszik ostora is, ami, mint a koponya, „vezeklésének és szerzetességének 
tartozéka.”13 Az asztalon gyertya, a terézvárosi festményen kettő „amely annak a világosságnak a jelképe, amit 
Krisztus hozott a világba, hiszen a gyertya is megsemmisül, miközben fényt ad, miként az üdvözítőnek is meg 
kellett halnia, hogy az embereket megváltsa, s a keresztény ember is oly maradéktalanul emészti fel magát az Isten 
tiszteletében, mint ahogyan a gyertya elég. A gyertyatartó pedig Máriát szimbolizálja, aki a világ világosságát

6 Signo: Joseph Schöfft p in xit a Pesth. 1802, publikálva: M ilanović-Jović Olivera: í z  arhitekture, slikarstva i prim enjene u m etn osti Bačke. 
N övi Sad, 1989, p. 18.
7 Tormásy Gábor: Szabadkai római katholikus főplébánia története. Szabadka, 1883, p. 173.
8 Gajdos Tibor, Szabadka képzőm űvészete. Szabadka, 1995. p. 23.
9 Basics Beatrix: Budapest -  Terézvárosi plébanitem plom  (Tájak, korok, m úzeum ok kiskönyvtára). Budapest, 1986, p. 9
10 N agy Szent Teréz: A belső várkastély. Budapest, 1979, p. 558.
11 A keresztény m űvészet lexikona. Budapest, 1986, p. 182.
12 Ua.
13 Ua.
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hordozta.”14 S ami a legfontosabb: a Szt. Teréz cellájában látható tárgyak közül a feszület, rajta a korpusszal, hisz 
1555-ös személyes élményéről is szól ez a momentum, mely a kereszthalált és a megváltást jelképezi. „Lelkem te
hát ki volt fáradva és szeretett volna nyugodni. Amint egy napon beléptem az oratóriumba, megláttam egy képet, 
mely Krisztus urunkat ábrázolta számtalan sebbel borítva, és olyan áhítatra gerjesztő volt, hogy amint tovább 
szemléltem, egészen zavarba jöttem a látásán, mert igen hűen kifejezte, mit szenvedett értünk az Úr. A fájdalom, 
melyet afölött éreztem, hogy én ezeket az Ő sebeit oly rosszul háláltam meg, oly nagy volt, hogy a szívem majd 
meghasadt.”15

Mindkét képen emelvényen térdel Szt. Teréz, a szabadkain azonban kibukkan sarus lába. Helyes a részlet, hisz 
Szt. Teréz misztikus egyesülése a sarutlan rend megalakítása előtt történt. Egyébként a sarutlan láb „az alázat je
le”.16 A jobb oldalon az angyalt láthatjuk, mintegy összekapcsolva az égi s földi szférát, kitágítva a szakrális teret, 
amint az isteni szeretet arany nyilával megsebzi a szent szívét. A terézvárosi képen jóval nagyobb teret, hangsúlyt 
kap, a szabadkain a barokk zsúfoltságból inkább esek köpenyének vadul fodrozódó vörösével emelkedik ki. A je
lenet Szt. Teréz beszámolójához híven van ábrázolva: „Láttam magam mellett bal felől egy testi alakban...
Nem volt nagy, hanem kicsiny és igen szép. Arca annyira lángolt, hogy nézetem szerint a legmagasabb rendű 
angyalok közül való volt, akik úgy látszik, egészen lángolnak a szeretettől. Azok lehetnek, akiket szeráfoknak hív
nak... A nekem megjelent angyal kezében egy hosszú hajítódárdát láttam aranyból, és a vasnak végén úgy láttam, 
hogy egy kis tűz volt. Úgy tetszett mintha ezt néhányszor a szívembe döfte volna egész fenékig; mikor visszahúzta, 
azt hittem, a szívemet is kirántja vele együtt. Aztán magamra hagyott, egészen lángolva a nagy szeretettől Isten 
iránt. A fájdalom oly nagy volt, hogy panaszkiáltásokra fakasztott, de viszont az édesség is melyet ez a rendkívüli 
fájdalom okozott, oly határtalan, hogy annak megszűnését éppen nem kívánhattam, sem a lélek nem érhette be 
kevesebbel, mint Istennel”17A terézvárosi oltárkép felső negyedében, az égi szférában (empirikus-tüzes harmadik 
ég) a felhők közt a megdicsőült Krisztus trónol angyalai körében, maga mellett tartva keresztjét, s magából ál
dásos égi fényt sugározva a szentre. Lábainál rózsakoszorút tart Szt. Teréz fölé egy puttó „mártíromságának jel
képét, a mennyország virágából”. Krisztus baljáról a nyilat tartó angyal mása liliommal a kezében, mintha éppen 
útjára indítanák. Ez a hagyományokkal egyező megjelenítése a transverbatiónak, hisz Szt. Teréz is így szól erről: 
„Az Úr majdnem mindig föltámadott alakjában jelent meg előttem”.18

Mindez azonban egy kissé didaktikus előadásmódban, a szent térdeplő alakjára s a földi szférára helyezve 
a hangsúlyt, az égit viszont megfegyelmezve, magyarázó gesztusokkal szinte a bal fölső sarokba szorítja kissé

14 Ua.
15 N agy Szt. Teréz: Jézusról n eveze tt Szt.Terézia élete... Szom bathely,1914, p. 9 8 —99.
16 A transverbatio 1559-ben történt, a reform álás 1562-ben. Vajon erről Schöfft J. tudott vagy sem?
17 A leírt látom ás 1559-ben történt, 44 éves korában. Szt. Teréznek rothadástól m entes szívén, m elyet ereklyeként őriznek (Álba de Torresben), 
ma is láthatók az angyal által ütött sebek nyom ai (több kisebb nyílás, valam int egy kb. 5 cm  hosszú, igen mély, nagy seb, m ely szélein égési 
nyom ok ism erhetők fel. N agy Szt. Teréz: Jézusról n eveze tt Szt.Terézia élete... Szombathely, 1914, p. 393—394.
18 Ua.
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kijózanítóan, mintha Szt. Teréz képzeletének játéka lenne az, holott a szent erről így tanít: „A látomás nem lát
ható testi szemekkel, hanem csak a lélek szemeivel, s ez a tökéletesebb. A lélek ezen a fokon úgy érzi eggyé lesz 
Istennel és vele, benne marad.”19A szabadkai oltárképen a bensőséget éreztető félrevont drapéria mögött feltárul 
az egybeolvadó égi és földi régió. Barokkosán, rézsútosan szerkesztett jelenet, ahol minden összetömörül. Az égi 
szférában Mária, ölén a gyermek Krisztussal, kezében jogarpálcával -  egek királynője -  trónol: „És láttaték nagy 
jel az égben: egy asszony aki a napba vala felöltözve és lába alatt vala a hold, és az ő fejében tizenkét csillaggal ko
rona.” (János Jelenései 12.1.) Körülötte puttók, az egyik rózsakoszorúval. Szt. Teréz glóriásan, az isteni szeretettől 
sugározva, lobogó tekintettel néz föl reájuk.

Noha Schöfft József terézvárosi oltárképén ragaszkodik az ikonográfiái hagyományokhoz, a szabadkain pedig 
egy egyedi, sajátságos típust alakít ki, ez utóbbi mégis jobban képviseli azt a Szt. Teréz-i eszmeiséget, mely az iste
ni szeretetben való megszűnésről vall.

A barokk megfogalmazású, ebben az esetben a régit, a barokk szabadkai címert mint előképet felelevenítő 
oltárkép, valamint Szt. Teréz tisztelete, s a városnak Mária Teréziához fűződő elkötelezettsége szorosan összefo
nódik.

Schöfft József Ágost e két oltárképének összehasonlításával rá szerettem volna mutatni a barokk és a klasszi- 
cizáló egyházi művészet szellemi másságára, „a racionális tételeket az egyházi ideológiába belevinni képtelenség 
maradt, hit és tudomány lényegében kiengesztelhetetlenül állott szemben egymással. A hozzállás, mely a barokk 
látomás helyébe a tárgyi igazságot, a megtévesztő képzetek helyébe a prózai egyszerűséget kívánta helyezni, nem 
vezethetett megnyugtató eredményre.”20

1993

19 Ua.
20 Garas Klára: M aulbertsch M agyarországon. (In: Barokk és M aulbertsch). Veszprém, C om itatus, 1992, p. 171. 
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Ikonografska analiza dve oltarne pale 
Svete Tereze Avilske autóra Jozefa Šefta (1776—1851)

Glavna oltarna pala subotičke crkve Sv. Tereze Avilske (1802) i istoimene crkve u Budimpešti u Terezvarošu 
(1825) su od istog autóra. Rád sadrži međusobno upoređenje slika i vezu sa subotičkim grbom iz 1779. godine.

Die ikonographische komparative Analyse dér zwei 
Hauptaltargemálde dér heiligen Theresia von Joseph Schöfft

Die Studie enthált den Vergleich dér Hauptaltargemálde dér Kirchen dér Heiligen Theresia in Subotica (1802) 
und in Budapest (1825), sowie den Zusammenhang zwischen dem Gemálde in Subotica und dem Wappen dér 
königlichen Freistadt Szabadka (Subotica, dann Maria Theresienopel) aus 1779.
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!>zeníháromsáqkJ

Szentháromság (P. P. Rubens festménye nyomán), többszínnyomat, 1890 k., 
Dr. Szilárdfy Zoltán gyűjteményéből
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Schöfft József Szentháromság-oltárképének restaurálása

2001-ben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával restauráltam a múzeum művészeti gyűjteményének Y 1004 leltári szá
mú, nagyméretű (298x167 cm), szignatúrával nem rendelkező oltárképét, s még abban az évben a Sacra conversatione című 
kiállításon be is mutattuk a nagyközönségnek. Szerzőjének kiétét a közelmúltig csak találgatni lehetett, de a szabadkai Szent 
Teréz-székesegyház festményeinek festészettechnikai tanulmányozása által indíttatva, azokkal stíluskritikailag összevetve, 
s a megismert történelmi adatokkal alátámasztva bebizonyosodott, hogy a Szentháromság oltárkép 1891-ig a székesegyház 
belső terét díszítette, akkor felcserélték az azonos formájú és méretű, Caspar Scheibner müncheni festő által készített Jézus 
találkozása Keresztelő Szt. Jánossal1 című oltárképpel, s akkor kerülhetett még a régi városháza tulajdonába. Szerepel azon 
az 1924-es listán, amely a magyar festőknek a Szabadka város tulajdonában levő műveit tartalmazza mint ismeretlen szerző 
műve.2 A mellőzés oka ismeretlen, hisz a Szentháromság-kép a főoltárkép kivételével talán a legsikerültebb mellékoltárkép: 
kiegyensúlyozott kompozíció, arányos alakok, sikeres színhasználat, (p. 207)

Schöfft József Károly (Pest, 1776 - Pest, 1851) a Szent Teréz-székesegyház számára kilenc nagyméretű festményt készített 
a 19. század elején, ezek: Szt. Teréz-főoltárkép (1802), Fájdalmas Boldogasszony, Boldogasszony mennybemenetele, Szent 
Kereszt3, Szentháromság, Keresztelő Szt. János, Szt. József, Nepomuki Szt. János (1807) és Szt. András (1820), valamint egy 
Páduai Szent Antal-oltárkép (1825) egy szabadkai iparoscéh számára. A többi oltárkép keletkezését nem lehet pontos dá
tumhoz kötni, van, amelyiken nem is fedezhető fel aláírás, a Szentháromság-mellékoltárkép kiterjedt pergései is okozhatták 
a szignó megsemmisülését. A Szentháromság-oltár építményét még 1803-ban Pertich Dömjénné, szül. Gombos Annának a 
költségén emelték.4

Schöfft József Károly neves oltárképfestő annak a Schöfft Józsefnek (Doberschau, 1745 k. - 1803 u.) a fia, aki Németor
szágból Pestre telepedett, s festődinasztiát alapított, az ő műtermükről nevezték el az utcát, ahol laktak, Képíró utcának, há
zukon Kazinczy-idézettel ellátott emláktábla áll. József Károly 1802-ben iratkozott be a bécsi akadémiára, 12 gyermeke volt, 
közülük Ágoston is festő lett. Schöfft művei áhítatot keltők, „átmenetet” képviselnek a barokk-klasszicizmus és a romantika 
közt, nem minden sztereotípia nélkül. Szabadkán kívül oltárképei megtalálhatók a következő helységekben: Abony, Bicsérd, 
Buda-Tabán, Cegléd, Dorozsma, Kiskunfélegyháza, Pest - Terézváros, Suhopolje, Szeged - Rókus, Törökbecse,5 Zombor.

A festmény leírása: A Szentháromság képi ábrázolására Jézus életének eseményei adnak alkalmat, de ószövetségi uta
lásokkal is gyakran összekapcsolják. Minden ilyen ábrázolásnak a fő problematikája az Atya, a Fiú és a Szentlélek egysége 
és hármassága.6 A Szentháromság-ábrázolások a reneszánsz óta közkedvelt ikonográfiához ragaszkodtak, s vélhetően egy

1 Gajdos Tibor: S zabadka képzőm ű vészete. Szabadka, 1995, p. 24.
2 Szabadkai T örténelm i Levéltár. F:047.1221, II. 40/1926.
3 E m m anuel W alch innsbrucki m űvész festm ényével cserélték le 1891-ben, jelenleg lappang.
4 Torm ásy Gábor: S zabadkai róm ai katholikus főplébán ia  története. Szabadka, 1883. p. 173.
5 M agyar K atolikus Lexikon. XI. k. Bp, 2006, p. 96 0 —961.
6 K ovacsev N ink ov  Olga: Sacra C onversatione. K atalógus, p. 11. M useion I, p. 245, Szabadka 2001.
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korabeli metszetet vagy előképet követve született meg e sikeres kompozíció. Az Atyaisten agg férfiként, hosszú fehér hajjal és 
szakállal, fehér ruhában és sárga bélésű kék palástban jelenik meg, jogarral a kezében és háromszög alakú dicsfénnyel a feje 
mögött, ami szintén a Szentháromság szimbóluma. Jobbján a Fiúistennel, akin láthatóak kínszenvedésének sebei, s akinek 
félmeztelen, délceg alakját féhér ágyékkötője és vörös palástja takarja. Közöttük a világmindenséget jelképező kék gömb, 
fölöttük a fehér galamb képében megjelenő Szentlélek és két-két puttófej. Krisztus jobb kezével a Szent Keresztre támaszko
dik, mely a gomolygó felhők közt áttörve nyúlik alá. Egy angyalka öleli. Ilyen angyalka köszön vissza a főoltárkép mennyei 
szférájából, s Krisztus és az Atyaistan alakjának párhuzamai is határozottan felismerhetők a többi mellékoltárképen.

Az átvételi állapot leírása: A nagyméretű festmény igen rossz állapotban volt. Halaszthatatlanul konzerválni kellett. 
Hordozója, melyet két sűrű, kézi szövésű, kb. 80 cm széles7 lenvászonból varrtak össze, igen meggyengült, a húzószélek 
foszladozó állapotban voltak és több helyen kisebb mechanikai sérülés okozta lyukak csúfították a festményt. A nem ékel
hető fenyőfa vakkerethez8 csak helyenként, néhol a festett felületet átlyukasztva rögzítették a vásznat9, mely megereszkedett, 
meghullámosodott, ráfeküdt a vakkeret léceire és keresztmerevítőire. A kép kézi alapozású, illetve ún. bóluszos -  vörös, 
enyves - krétaalapozású. A pigmentréteg az alapozással együtt sok helyen lepergett. Az egész festmény repedéshálóval van 
borítva, és kagylósodás tapasztalható rajta. A vakkeret függőleges merevítőjének vonalában valamilyen okból kifolyólag a 
festett felület megsötétedett.10 Néhány korábbi javítás, kisebb tömítés volt a képen. A megsötétedett, oxidálódott lakk- és 
szennyeződésréteg, valamint a nagyméretű hiányok miatt a kép esztétikailag élvezhetetlen volt, és folyamatos romlás volt 
tapasztalható rajta, ezért mindenképpen konzerválni kellett, (p. 206)

A restaurálás leírása: A festett felület levédését követően a vásznat leválasztottam a vakkeretről a lyukakat befoltoztam, 
és új húzószéleket ragasztottam (PVAC vizes diszperziójával). Feszítőkeret és vízpára segítségével a vászon egyenetlenségeit 
kisimítottam. Viaszgyanta keverékével konzerváltam és még egy nátronpapírréteg felvasalásával megerősítettem a hordo
zót. Ezt követően tisztítottam le a festményt. A tisztítás után láthatóvá váltak a kép festészeti értékei és valódi kvalitásai. A 
hiányokat enyves, tömítő krétamasszával hoztam szintbe. Miután elvégeztem az elsődleges akvarellretust, átvasaltam a fest
ményt. Ezt követte a dublírvászon felragasztása, majd a festményt felfeszítettem az ékelhető, új vakkeretére. A képet dammár 
lakkal védtem le, erre vittem fel a végső, ún. olajretust. Az esztétikai helyreállítás végeztével még egy védő lakkréteget vittem 
fel spray segítségével.

A kép restaurálásával nemcsak egy művészeti alkotás nyerte vissza eredeti fényét, hanem gazdagabbak lettünk egy sza
badkai művelődéstörténeti adattal is. Az újjászülető galériában remélhetőleg találkozhatunk majd időnként ezzel a nagysze
rű oltárképpel is.

2007

7 A Szent A ntal-kép hordozójának eredeti végszélessége 110 cm , szálsűrűsége 9/10 négyzetcentim éterenként, am ely jellem zők m egegyeznek  
a Szenthárom ság képével, s valószínűleg ebből a végből való vásznat használt a m ester a Szenthárom ság és a többi oltárkép elkészítéséhez, 
m elyeknek hordozóját szintén varrással illesztették  össze (szem élyes dokum entáció).
8 K észítésének technikája m egegyezik a többi kép vakkeretéével, pontos, m in őségi asztalosm unka.
9 Ehhez hasonló eljárást tapasztaltam  a Szt. Antal-oltárképen.
10 Ilyen elváltozás a tem plom ban maradt m űveken nem tapasztalható, valószínűleg a rossz tárolási körülm ények következtében  
keletkeztek az elváltozások.
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Restauracija oltarne pale Sveto trojstvo 
autóra Jozefa Šefta (1776—1851)

Likovna zbirka Gradskog muzeja u Subotici čuva oltarnu palu koja je do 1891. godine bila na sporednom oltaru 
u crkvi Sv. Tereze Avilske. Slika je pretrpela razna oštećenja. Rád opisuje restauraciju i identifikaciju slike koju je 
potpomogla fondacija NKA iz Madarske.

Die Restaurierung des Altargemáldes 
dér Heiligen Dreifaltigkeit von Joseph Schöfft

Dieses Gemálde, das ursprünglich bis 1891 den Seitenaltar dér Kirche dér Heiligen Theresia dér Stadt zierte, 
wird heute von dem Stádtischen Museum in Subotica beherbergt, als Teil seiner Kunstsammlung. Die Studie be- 
richtet über die Identifikation und die von dem Fond des ungarischen Ministeriums für Kultur (NKA) finanzierte 
Restaurierung dieses Gemáldes, das in einem áufíerst schlechten Zustand war.
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Páduai Szent Antal kenyerét nyújtja az éhező gyermeknek, többszínnyomat, 1890 k. 
Dr. Szilárdfy Zoltán gyűjteményéből
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Schöfft József Páduai Szent Antal-képe

Június 13-a a nép lelkendező szóhasználatában Szent Antalka vagy Csodatévő Pádvai Szent Antal ünnepnapja, 
azé a szentté, akit az egyház fő alamizsnás mesterének is neveznek.1 Szinte nincs is olyan templom a térségünk
ben, ahol ne lenne őt ábrázoló kép, szobor vagy ne lenne perselye. Vidékünk hívői a szentek közül őt tisztelik 
leginkább, s ez Szabadkára különösen érvényes. Segítségéért hívők és hitetlenek, katolikusok és más valláshoz tar

tozók egyaránt könyörögnek. Ő a gyermekek barátja is. Az alábbiakban ígérkezik hatékonynak a közbenjárása: a ke
gyes halál, tévelygés, kár, kísértés, járvány, tengeri utazás, betegség, rabság, testi épség, elveszett holmi, életveszély, 
ínség. Tisztelete nyomán alakultak ki a szentantalcipó, Szent Antal tüze, olvasója, szentantalvirág stb. kifejezések2.

A restaurált oltárképet valószínűleg egy szabadkai céh rendelésére festette a híres pesti festőcsalád sarja, Schöfft 
József Károly (Pest, 1776 -  Pest, 1851), amikor a Szent Teréz-székesegyház számára elkészítette kilenc nagyméretű 
festményét. Schöfft művei áhítatot keltők, átmenetet képviselnek a barokk-klasszicizmus és a romantika között, 
nem minden sztereotípia nélkül.3 A kép a közkedvelt ferences szentet, Páduai Szent Antalt ábrázolja, karján a kis 
Jézussal, kezében a tisztaságot jelképező liliommal. A szent karja alatt könyvet tart, övéről rózsafüzér lóg, előtte a 
zöld terítős asztalon két gyertya közt feszület, mely előtt ostor és nyitott könyv látható -  a szent életére utaló jelké
pek. A bensőséges hangulatot a félrevont függöny, a gomolygó felhők közül előtörő mennyei fénysugár és a kedves 
kis puttófejek teszik teljessé. A festmény mérete 215x105 cm, kézzel szőtt lenvásznon, olajjal készült. Bal oldalán 
lent a Jós. Cár. Schöfft pinx Pestini 1825 jelzés szerepel. A festmény meghullámosodott, megrepedezett, besötéte
dett, több helyen kilyukadt pigmentrétege felkagylósodott, pergett. A konzerválás és esztétikai helyreállítás után a 
rekonstruált díszkeretébe (a famunkákat Papp György kanizsai asztalos készítette) került vissza. A kép a szabadkai 
püspökség kápolnájának előterét díszítette, a restaurálás után visszahelyezték a templomtérbe, (p. 209)

Restauracija oltarne pale Svetog Antuna Padovanskog 
autóra Jozefa Šefta (1776—1851)

Rád predstavlja hagiografiju, ikonografiju sveca i opisuje restauraciju oltarne pale koju je finansirala parohija crkve.

1 É lettörténetének bővebb leírása a Senser-tanulm ányban szerepel.
2 Bálint Sándor: Ünnepi ka lendárium  I. Budapest, 1977, p. 370— 384.

3 Rokay Zoltán. In: M agyar katolikus lexikon. XI. k. Budapest, 2006. p. 9 6 0 —961
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Das Altargemálde des heiligen Antonius von Padua (1825) 
von Joseph Schöfft (1776—1851)

Diese Studie schreibt über die Verehrung des Heiligen, über seine Ikonographie und die Restaurierung des 
Gemáldes, die von den Mitgliedern dér Kirchengemeinde finanziert wurde.

J. Baltzer: Nepomuki Szent János imája a vértanúság előtt, rézmetszet, 18. sz. vége 
Dr. Szilárdfy Zoltán gyűjteményéből
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Pesky József Nepomuki 
Szent János-oltárképének restaurálása

„Őrizd szép hírünket ellenségtül, o ltalm azz bennünket árv izek tü l”

Nepomuki Szent János a hajósok, hidak, vízimolnárok védőszentje -  a nép ajkán csak Jánoska -, napját május 16- 
án ünnepük, ő a közép-európai, magyarországi barokk jámborság, népi vallásosság kiváltságos alakja, ilyenkor 
virággal és gyertyákkal feldíszített kegyképét vagy szobrát hajón úsztatják.

Nepomuki Szent János tiszteletére Szabadkán először a ferencesek Szent Mihály-templomában (épült: 1730—1736) 
emeltek oltárt 1746-ban,1 ennek befejezésére és felszentelésére azonban csak 1841-ben került sor, amikor elkészült a jobb 
oldali első mellékoltár festménye. A képet Pesky József (Pest, 1795—1862), a magyar biedermeier portré- és templom
festészet kiemelkedő alakja készítette el, aki szinte az egész országot telefestette oltárképekkel (a Délvidéken: Hódság, 
Bács). A háromgenerációs festőcsalád morva származású, József a korabeli Pest egyik legeredetibb tehetsége, Kazinczy 
is nagyra becsülte, Toldy Ferenc barátja volt és Kisfaludynak is dolgozott.2 Egyes festők szorosra tudták fűzni az egyházi 
donátorokkal való viszonyukat, egészen oltárképfestésre rendezkedtek be, mint Pesky, aki 750 forintért két veszprémi 
oltárképet fest 1839-ben. Szinte gyári termelést folytatott, még rendes műteremre sem költött, egyszerű lakószobában 
állította össze metszetek nyomán oltárképeit.3 A szabadkai templom számára még öt másik mellékoltárkép (Krisztus 
színeváltozása, Piéta, Szt. Antal, Fájdalmas Krisztus, Szűz Mária mennybevitele) egyidejű megfestésével bízták meg, az 
azonos méretű (250x125 cm) képek 1908-ig a templombelsőt díszítették, azóta a templom neoromán átalakítása miatt a 
rendház folyosóira kerültek. A sok viszontagságot megélt mellékoltárképek restaurálása évek óta folyik, az NKA támo
gatásával. A hetedik Assisi Szent Ferenc-ábrázolás sajnos nincs már meg.

Nepomuki Szent Jánost, a jó hír és a vízenjárók védőszentjét rochettumban, szőrlepellel a vállán, az alten-buntzlaui 
Mária-kegykép előtt imádkozva jeleníti meg a festő, misztikus megvilágításban, felette attribútuma: egy nyelv lebeg az 
égi szférában. A művész a kép bal alsó sarkába karcolta be aláírását: Pesky Pinx: Pest: 1841. A festmény elkészítésekor 
a szerző Johann Georg Balzer prágai rézmetsző szentképgrafikája nyomán dolgozott4, azzal a különbséggel, hogy a 
grafika tükörképét festette meg, s a feszület helyett a szent kedvenc kegyképét ábrázolta. Dorífmaister Istvánnak (Bécs, 
1725—1795, Sopron) a szigetvári plébániatemplomban levő oltárképe is a fenti grafika nyomán született5 meg. Azonos 
ikonográfiái témája van Johann Martin Schmidt bécsi Stephansdom-beli ábrázolásának is. (p. 211)

1 Cvekan Paskal: Subotički fran jevačk i sam ostan i crkva. Subotica, 1977, p. 37.
2 Szvoboda D om ánszky Gabriella: K isfaludy Károly, a z  első m agyar rom antikus fes tő  (In: A rrabona  2005, 43/2). Győr, p. 75.
3 Lyka Károly: M agyar m űvészet 1800—1850. Budapest, 1942, p. 118— 138.
4 Szilárdfy Zoltán: A m agánáh íta t szentképei. Szeged, 1995, 341-es kép
5 Stephan D orffm aister p in x it. (szerk: Kostyál L„ Zsám béki M onica), Zalaegereszeg, 1997—1998, p. 127.
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Nepomuki Szt. Jánost (1350 k. —1393), a prágai érsekség vikáriusát, aki Prágában és Padovában folytatott jogi 
tanulmányokat és áldozópap volt, Vencel király parancsára a Moldvába dobták, a legenda szerint azért, mert nem volt 
hajlandó elárulni a királyné gyónási titkát, és mert helytelenítette az uralkodó kegyetlenségét. Csehország, valamint a 
vizek, hidak, hajósok, tutajosok, haldoklók, valamint az emberek jó hírének patrónusa. Árvíz, jégeső és rágalom, plety
ka ellen is könyörögtek hozzá. Sírja a prágai Szent Vitus-székesegyházban van, 1719-ben a nyelvét ép állapotban találták 
meg. Ereklyéit igen sok helyen őrzik. 1729-ben avatták szentté, Közép-Európa egyik legkedveltebb szentje a barokk 
korban, Ausztria és Csehország patrónusa.6 Magyarországi képző- és iparművészeti emlékeinek egész műfajskáláján 
meg lehet találni ugyanazokat az ábrázolásokat, ikonográfiái típusokat, amelyek a cseh-morva és német nyelvterületen 
fordulnak elő.7 Legelterjedtebb ábrázolása csipkés karingben, feszülettel, könyvvel vagy pálmaággal a kezében, vagy 
feszület előtt imádkozva (ilyen a szabadkai Szent Teréz-székesegyház Schöfft József által az 1800-as évek elején festett, 
első jobb oldali mellékoltárképe is), kanonoki, fekete süveggel a fején. Van olyan ábrázolása is, amint a királynő gyóná
sát hallgatja (Pesky J. a törteli templom mellékoltárképe8), de több festmény azt a jelenetet örökíti meg, amint letaszítják 
a hídról, esetleg mennyei dicsőségben vagy közbenjáróként ábrázolják.

Legtöbbször mégis a hidak mellett találjuk 18. és 19. századi kőszobrait. Artisztikus-szakrális atmoszférájával egyik 
legjellegzetesebb téralkotó eleme a közép-európai városképnek. Megtaláljuk házak homlokzati fülkéjében, útszélen, 
kutak, hidak mellett és hidakon, kompok tövén, vizek szélén is.9 Egy ilyen ma már nem létező szabadkai híd emlékét 
őrzi a főtéren, a városháza főhomlokzatával szemben álló Radić bérpaloták közé beépített 19. századi ércszobor. A va
laha itt csörgedező Fűzfás-patakon átívelő hídnak a helyét jelöli.

A kép hordozója sűrű gyári szövésű (14 lánc és 12 vetülékfonál 1 cm2) és alapozású lenvászon, melyet hátulról va
lamilyen olajszerű anyaggal itattak át. Két helyen is kilyukadt. A festéstechnika vékony, lazúros. A vakkerete gyenge, 
rovarkárosított keresztmerevítője eltört. A pigment- és alapozóréteg repedéshálóval van borítva, a jobb középső és felső 
részen erőteljesen felkagylósodott és pereg, de a kép alján is hiányos a pigmentréteg. A festményt szennyeződés és oxi
dálódott lakkréteg is sötétíti, szinte kivehetetlenek a részletei. Korábbi tisztítópróba nyomai láthatók a szent jobb kezé
nél és a kegykép aljánál. Díszkerete nincs, csak az azt díszítő faragott, valaha aranyozott, később feketére festett szalag, 
melyet közvetlenül a festményre szegeztek. Hiányzik belőle kb. 4 m. A festett felület levédése után a kép hordozójának 
mechanikai sérüléseit és deformációit szüntettem meg. A konzerválást követően sor került a kép letisztítására, s ezzel 
láthatóvá váltak az eredeti élénk színek és a finom, lazúros festésmód. Az esztétikai helyreállítás után az újraaranyozott, 
faragott levéldíszt beépítették az új, rekonstruált díszkeretbe, (p. 210)

2007

6 Szentek lexikona. Budapest, 1994. p. 176.
7 Szilárdfy Zoltán: M agyar vonatkozások N epom uki Szent János tiszteletében  és ikonográfiájában. (M űvésze ttö rtén eti Értesítő  XLII. 1993, 
3 —4 .,p . 203.
8 Szabó Tamás: Ú jjászü letett rem ekm űvek. Szeged, 2006, p. 12— 13.
9 Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium . Budapest, 1977, p. 376.
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Restauracija oltarne pale Svetog Ivana Nepomuka 
autóra Jozefa Peškija (1795—1862)

Originalne sporedne oltáré u Franjevačkoj crkvi Svetog Mihovila u Subotici je naslikao 1841. poznati peštanski 
slikar stila bidermajera Jožef Peški. Od sedam slika šest (Ožalošćeni Isus, Sveti Antun Padovanski, Sveti Iván Nepo- 
muk, Isusovo preobraženje, Uznesenje Marijino, Piéta) se čuvaju u Samostanu, i njihova restauracija koju finansira 
fondacija NKA iz Madarske, je u toku.

Die Restaurierung des Altargemáldes des Heiligen Johannes 
von Nepomuk von József (Joseph) Pesky (1795—1862)

Die ursprünglichen Seitenaltáre dér Franziskanerkirche Sankt Michael in Subotica waren das Werk des Malers 
Joseph Pesky aus Pest, dér im Biedermeier Stil malte, aus dem Jahr 1841. lm Ordenshaus dér Franziskaner werden 
heute noch sechs (Jesus, ein Mann dér Schmerzen; St. Antonius von Padua, St. Johannes von Nepomuk, Die Trans- 
figuration Christi, Mariá Himmelfahrt, Vesperbild) dér ursprünglich sieben Kunstwerke bewahrt. Ihre Wiederher- 
stellung ist zurzeit im Gangé und wird von dem Fond des ungarischen Ministeriums für Kultur (NKA) finanziert.
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ZentaRóm. kath. templom

A leégett zentai Szent István templom és főoltára
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A zentai Barabás-képek restaurálása

zentai plébániapalota földszinti termeiben kialakított Szent István-szükségkápolnában három Barabás Miklós- 
W > J  oltárképben gyönyörködhetünk: a Szent István fölajánlja a koronát (315x156 cm), a Szűz Mária mennybevétele 

l 1  (220x1 lOcm) és a Keresztrefeszítés (220x1 lOcm) címűekben. Az oltárképek az 1770-ben emelt második zentai 
Szent István-templom oltárképei voltak, a művész 1845-ben festette őket. A főtér közepén álló, provinciális barokk stí
lusú csarnoktemplom félköríves szentélyében két kettős oszlopon nyugvó archivoltás oltárépítményben kapott helyet a 
főoltárkép, a két mellékoltárkép a főhajó apszishoz való kapcsolódásánál álló klasszicizáló oltárokon állott.1

A templomot 1911-ben tűzvész pusztította el, s a helyette a főtérre tervezett nagy, neoromán templom építkezé
sei 1914-ben megtorpantak. 1929 óta a plébániapalotában kialakított Szent István-kápolna ékei a szóban forgó képek. 
Barabás Miklós (Márkusfalva, 1810 -  Budapest, 1898) a magyar festészet egyik legnagyobb alakja, sajátos egyéni stí
lusát egy bécsi és egy olaszországi útján finomította, 1840-ben telepedett le Pesten mint Magyarország legkeresetebb 
képmásfestője. A Műegylet megalakítója, a magyar Tudományos Akadémia tagja. A töméntelen finom grafika mellett 
akvarelleket és életképeket, valamint sokalakos műveket is festett tökéletes kivitelben: a tükörsima, szabálytalanságtól 
mentes festés, a temperált szín mint virtuóz festőt jellemzik... Műveinek száma szinte végeláthatatlan.2 Alkotásainak 
száma többezer, ezek közül kevés a szakrális tematikájú, önéletrajzába mintegy 5-6-ról tesz említést. Leginkább az 
1850-es évektől festett oltárképeket -  akkoriban nagyon sokat alkotott, s ez nem szolgálta mindig a kiválóságot -, 
ezért olyan fontosak a korábbi évekből, a szabadságharc előtti időkből származó zentaiak. Az elkészült oltárképeket 
szokásával ellentétben nem mutatta be elszállításuk előtt a fővárosi közönségnek.3 Ezért nem volt sajtóvisszhangja az 
oltárképeknek. A Délvidéken a topolyai Sarlós Boldogasszony-templom Nepomuki Szent János oltárképét is Barabás 
Miklós festette 1855-ben.4 A hagyomány szerint a megsemmisült első főoltárkép is az ő alkotása volt.5

Barabás önéletírásának jegyzékében, az 1845-ös évben említi meg a műveket: „1024-es sorszám alatt Szt. István 
magyar király Maria előtt térdelve, oltárkép Zentára 10 láb magas és 5 láb széles.l025-ös Mária Mennybemenetele . 
Zentára oltárkép 7 láb magos, 3,6 láb széles. 1026-os: Egy feszület Mária Magdolna és Szent János mellékfigurákkal 7 
láb magos 3,6 láb széles.”6 (p. 212—217)

1 Valkay Zoltán: Zenta építészete. Fórum. Újvidék, 2007, p. 4 6 — 53.
2 Lyka Károly: Barabás M iklós (In: M űvészeti Lexikon. Budapest, 1925, p. 70—71.
3 Szvoboda D om ánszky Gabriella: Barabás M iklós 1810— 1898. K épzőm űvészeti Kiadó, Budapest, 1983, p. 58.
4 N ink ov  K. Olga: A dalék Topolya szakrális em lékeinek ku ta tásáh oz  (A 100 éves topolyai Sarlós B oldogasszony neogótikus tem plom épület 
belső berendezése, In: M useion 5, Városi M úzeum ). Szabadka, 2006, p. 183— 184
5 A főoltárképet kicserélték a R öhm ann által 1888-ban festett A lbertinelli-m ásolatra, ezt az új tem plom  felépülte (1906) után félretették az 
1996-os restaurálásáig, azóta visszakerült újra a tem plom térbe, (p. 239)
6 Az önéleírásában a szövegben sajnos nem említi a képeket, mert a következő év elején született meg a lánya és arról ír, az előző évről semmit nem közöl. 
In: Márkosfalvi Barabás Miklós önéletrajza. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Bíró Béla. A művész műveinek jegyzékét összeállította Szegedy-Maszák 
Elemérné Tormay Vera és Szegedy-Maszák Tihamér. Erdélyi Szépmives Céh. 1944, p. 256. Köszönet dr. Bakó Zsuzsannának szíves közléséért.
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A nagyméretű félköríves végződésű főoltárkép az idős, ősz Szent István királyt ábrázolja a koronázási palástban, 
amint egy templomban az égi jelenésként felhőkön alászálló Magyarok Nagyasszonyának, Szűz Máriának felajánlja 
a magyar címeres pajzson a Szent Koronát, az országalmát és a jogart. Szent István király a kereszténnyé vált magyar 
nemzet első uralkodója, az ország és nemzet mennyei patrónusa, istápolója. Fiának, Imre hercegnek a halála után nem
zetét a Boldogasszony oltalmába ajánlja. A koronafelajánlás tipikus barokk kori ikonográfiái téma, melyben a Regnum 
Marianum eszméje kap képzőművészeti megfogalmazást. Első ismert ábrázolása 1662-ből származik, Tóbiás Pock bécsi 
festőművész Gróf Nádasdy Ferenc országbíró és felesége Eszterházy Anna Júlia megrendelésére készíti el oltárképét a 
máriacelli kegytemplomba. A téma legnagyszabásúbb, legreprezentatívabb megjelenítése Vincenz Fischernek a szé
kesfehérvári székesegyházban levő főoltárképe 1775-ből, de F.A.Maulbertschtől, C.F.Sambachtól és F.X.K.Palkótól is 
ismerünk oltárképvázlatokat a 18. századból.7 A barokk előképek példaként szolgálnak a 19.század művészeinek is.

A 19. elején a pesti festők köre jelenít meg e témát, melyek a 30-as, 40-es évekig jóformán kizárólagosan képviselik 
a hazai történeti festészetet.8 A zentai főoltárkép realisztikus, bravúros anyagábrázolásával, jó kompozíciójával és a je
lenet térének hatásos megjelenítésével, nem csak egy sikerült oltárkép, hanem a magyar historikus festészet nagyszerű 
korai példája.

A kicsit kisebb mellékoltárképek az ikonográfiái hagyományokhoz híven ábrázolják a témákat. A piros ruhás, kék 
köpenyes, gyönyörűséges Szűz Mária liliomot, olajfaágat, pálmát tartó és trombitáló angyalok társaságban emelkedik 
a mennybe, alatta szentföldi táj kanyargó folyóval -  mely a Dunát és a budai hegyeket is eszünkbe juttatná, ha nem 
lenne egy piciny pálmafa is odafestve -, a sír körül állók csoportját lehagyva a kompozícióról. A Keresztrefeszítés- 
mellékoltárképen a Szűzanya és Szent János apostol mellett Mária Magdolna borul sírva a Megváltó lábaihoz az éjszakai 
jelenetben... A művész mindhárom művét szignálta a képek alsó régiójában: M. Barabás Miklós festé Pesten 845-ben, és 
valószínűleg a kor szokásához híven előképeket használt e nagyszerűen megkomponált és megfestett képeihez. Kiváló 
alakrajzban, tüzes, mély színekben, ragyogó anyagábrázolásban gyönyörködhetünk. Szűz Mária arcában a kor ideali
zált női arcmását fedezhetjük fel, mely Barabás más életképein is felismerhető.

A képek hordozója gyári szövésű (a főoltárkép szövése durvább, mint a mellékoltárképek vásznaié) és alapozású 
lenvászon, mely a Szt. István-képnél hat helyen az alsó régióban behasadt, amikor az égő templomból mentették. E me
chanikai sérüléseket a hátoldalról befoltozták, aminek következtében deformálódott a hordozóvászon. A festett oldalon 
e javításoknál a felületeket átfestették. A Keresztre feszítés c. képnél, a Szűzanya lábánál 20 cm hosszan függőlegesen 
behasadt a vászon (Coller&C. in Wien jelzetű), a hátoldalról szakszerűtlenül leragasztották. A képek vakkerete nem 
ékelhető, mert szögekkel rögzítették a mobil részeket, a hordozó megereszkedett. A húzószéleket visszahajtva feszítették 
fel eredetileg a vásznat kovácsoltvas szegekkel, melyekre zsineget tekertek a beverés előtt, hogy a hordozóval való köz
vetlen érintkezést megakadályozzák. így a rozsdásodás nem rothasztotta a húzószélet. Az alapozás és a pigmentréteg 
a biedermeier olajalapozású képekre jellemző módon megrepedezett és felkagylósodott, ezt az elváltozást csak fokozta

7 Szilárdfy Zoltán: Sajátos típusok a m agyar szentek  barokk-kori ikonográfiájában  (In: M agyar szentek  tisztele te  és ereklyéi, szerk: Cséfalvay 
Pál), Keresztény M úzeum , Esztergom, 2000, p. 55— 88.
8 Szvoboda D om ánszky Gabriella: Régi dicsőségünk, C orvina, Budapest, 2001, p. 30.
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a korábbi vizes tisztítás, amit a jelek szerint sajnos a lenolajjal való kezelés követett, ennek következtében a kép foltossá 
vált. Kisebb pergések is tapasztalhatók. A festett felületet egyenlőtlen szennyeződésréteg fedi a korábbi szakszerűtlen 
tisztítás miatt. Több helyen átfestés, belejavítás látható. Széles aranyozott ökörszemes díszkerete jó állapotban van.

A planatolban oldott alkohollal való konzerválás nem vezetett sikerre, a kagylósodásokat nem tudta visszafogni, így 
a hagyományos módon, viaszgyantával (méhvisz és dammár gyanta) konzerváltam, s a vákuumasztalon történt vasalás 
után a dublírozással együtt megfelelő síma felületet kaptam, (p. 129)

A tisztítást követően láthatóvá váltak a csodálatosan szép, nagyon magas színvonalú Barabás-festmények valódi 
értékei. A restaurálásokat a Szülőföld Alap támogatta 2007-ben.

2008

Restauracija Barabašovih oltarnih pala iz Sente

Slavni madarski bidermajer slikar Miklós Barabaš (1810—1898) je 1845. godine naslikao tri oltarne pale za 
nekadašnju katoličku crkvu (1770—1911) Kralja Svetog Stefana u Senti. Restauraciju bivših oltarnih pala (Kralj 
Sveti Stefan zavetuje kraljevinu Devici Mariji, Uznesenje Marijino, Raspeće) potpomogla je madarska fondacija 
„Szülőföld Alap” 2007. godine.

Die Restaurierung dér Barabás-Gemálde in Zenta (Senta)

Dér renommierte ungarische Malermeister Miklós Barabás (1810—1898) fertigte in 1845 drei Gemálde für die 
damalige Sankt-Stephans-Kirche (1770—1911) an. Das Gemálde des Hauptaltars (Dér heilige König Stephan reicht 
seine Krone dér Madonna dar) und die zwei Nebenaltarbilder (Mariá Himmelfahrt, Die Kreuzigung) restaurierte 
ich in 2007 mit dér finanziellen Unterstützung dér ungarischen Stiftung „Szülőföld Alap".
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Kuruc és labanc
Madarász Viktor képének újrafelfedezése

Madarász Viktor (1830, Csetnek — 1917, Budapest) bécsi tanulmányainak befejezéseképpen1, 1855-ben fes
tette Kuruc és labanc című, történelmi tárgyú festményét, mely az első a historikus témájú, monumentá
lis műveinek a sorában, mondhatnánk nincsenek előzményei, mivel a művésznek csak két korábbi, jóval 

gyengébb színvonalú alkotását ismerjük (Csoboka látképe, Fiú arcképe, Jablonczai Pethes János búcsúja -  másolat 
Kiss Bálint festménye után). A képhez készült vázlatokról a szakirodalom nem tud, mint ahogy homály fedi a fest
mény megalkotásának valódi indítékát is: vajon rendelésre2 vagy belső késztetésre készült-e a monumentális kép, 
mely Életrajz Erdély múltjából címen is szerepelt? Ősei és rokonai közt Habsburg-ellenes összeesküvőt, kuruc vi
tézt, 1848-as belügyminisztert tarthatott számon, ő maga is az 1848/49-es szabadságharc részvevője volt, s annak 
leverése után bújdosott. Egy azonban biztos: ezzel a művével megalkotta első történelmi tárgyú képét. Valójában 
a mester oevre-jében ifjúkori művekről nem is beszélhetünk a szó szoros értelmében, hiszen az elemzésre kerülő 
mű -  csakúgy, mint a sokáig legkorábbiként ismert Thököly álma (1856) -  is kiforrott, érett alkotóról tanúskodik. 
A legnagyobb méretű, 253x300 cm, és romantikus ihletésű olajképe lenyűgöző festészeti értékeket és mély gondo
lati mondanivalót tartalmaz, a művész maga is az egyik legjobb művének tartotta. Az ifjú Madarász Viktor -  a mű 
születésekor alig huszonöt esztendős -  mint érett művész mutatkozik be, aki birtokában van mestersége minden 
fortélyának. Tárgyválasztásával kijelölte jövendő útját. Már első műve a nemzeti történelem, a nemzeti szabadság 
festőjévé és az elnyomó osztrák hatalom ostorozójává avatta, ez a téma végigvonul egész életművén, festményei
nek fő ihletői a Habsburg-ellenes szabadságharcok. Madarász által lép be a korabeli magyar festészet az európai 
művészet vérkeringésébe, romantikus, historikus műveivel nagy sikereket arat először Magyarországon, majd 
később Párizsban is (Zrínyi Péter a börtönben, 1857, Zách Felicián, 1858, Hunyadi László siratása, 1859,, Zrínyi 
Ilona a vizsgálóbíró előtt, 1859, Zrínyi és Frangepán a bécsújhelyi börtönben,1864, Dobozy, 1868, Dózsa népe, 
1868, Bethlen Gábor tudósai körében, 1870, Petőfi halála 1875, Ónodi országgyűlés, 1879, Martinuzzi György és 
Izabella királyné fogadja a török követet, 1879). (p. 219)

A gótikus templombelső félhomályában egy család tragikus sorsa játszódik le. A főoltár lépcsőjére hanyatlik 
a halott kuruc vitéz karja, hátracsukló fejét ifjú felesége tartja, aki jobb karjával csecsemőjüket szorítja magához. 
Mindketten gazdag, díszes nemesi öltözetet viselnek, a halott férfi gazdagon ráncolt, patyolat ingét vér pirosítja.

1 1853-ban vették fel a bécsi akadém iára, később Ferdinand W aldm üller m agániskoláját is látogatta. (Fleischer Gy., 1935, p. 66).
2 A kuruc és labanc konkrét történeti vagy irodalm i forrása egyelőre m ég ism eretlen, de a m ű kulturális hátterét, jelentésrétegeit a kuruc  
kor 19. századi értékelése is m egvilágítja, nem zeti szabadságszim bólum ként értelm ezhető, felvértezve a rom antikus hőskultusz teljes 
eszköztárával. (Révész Emese: K uruc és labanc... In: M ű vészettörtén eti Értesítő. 1998. p. 144— 151.), Korhecz Papp Zsuzsanna: Kuruc és 
labanc, M adarász V iktor képének újrafelfedezése. In: M ű vészettörtén eti Értesítő. 1998. p. 141— 144.)
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A családot bekötött fejű, eltörött kardú, öreg, piros-fehér-zöld zsinóros ruhát viselő kuruc vitéz óvja, aki a kép 
tulajdonképpeni kulcsfigurája, azaz a legjobban, legmarkánsabban megfogalmazott alakja. A lépcső aljában ülve, 
törött kardjával is védelmezi a betolakodó császáriaktól a halottat és családját. A kis csoportot valamiféle túlvilági 
fény ragyogja be, hiszen a háttér üvegablakait a lenyugvó nap narancssárga sugarai más irányból világítják meg. 
A festmény súlypontja is erre a helyre esik.

A templom félhomályából katonák rontanak rá a menekülőkre, élükön a vitéz testvérével. A rokonság tagad
hatatlan, a két szereplő azonossága figyelemreméltó és sokatmondó. Madarász Viktor önmagát festette meg a 
kuruc és a labanc vitézben is. Nemcsak egy nemzet széthúzásának és tregédiájának képi megfogalmazása ez az 
emberi tudat mélyebb rétegeit felfedő allegória.

A szuronyokkal és kardcsörgéssel vonuló császári csapat élén a labanc testvér lép az oltár felé, egyik kezében 
kard, a másikban parancs pecséttel (valószínűleg elfogatóparancs). Fodros, szalagos, térdnadrágos nyugati divatú 
ruhát visel. A kalapos csatlós láncot csörget. A félhomályból csak ők ketten emelkednek ki, a csoportot vezető 
labanc vitéz és az ő jobb oldalán vonuló, gonosz arcú tanácsadója. Egy agg és méltóságteljes pap azonban megál
lásra készteti a csapatot. Jobb kezével az elfogatóparancsot tartó kart fogja meg, a ballal a szépséges, ifjú anyára és 
gyermekére mutat, széttárt ujjaival védelmet terjesztvén ki rájuk.

Egy nemzet tragikus sorsa nyer megfogalmazást. A kép tárgyát a festő a Rákóczi-szabadságharcból merítette, 
de tartalmával a 48-as szabadságharcra utalt. Az elemzés során több jelentésréteget különíthetünk el. Az elsőre a 
tulajdonképpeni cím, a Kuruc és labanc ad lehetőséget. A második réteget akkori aktualitása kölcsönözte nem
csak alkotójának, hanem a képet megtekintők nagy tömegének is. Az öreg kuruc képében magára a levert 48-as 
forradalomra ismerhetünk, kezében annak szimbólumával, az eltört karddal. A templomba menekült kuruc csa
lád -  a halott családfővel -  a Világos utáni Magyaroszágot jelképezi, a porba hullt nemzetet, a sok-sok harcban 
elesett hőst. A reményt azonban mégis megőrzi, hisz a gyermekben újjászülethet a nemzet, a védő anyai ölelés 
biztonságában, hisz anyát és gyermekét nem ragyogja be teljesen a túlvilági fény, úgy, mint a már halott vitézt és 
a majd a jövőben halálraítélt öreg kurucot. Számára sincs már remény. Az oltár gótikus faragványain levő kialudt 
gyertya is a halált, a kihunyt életet jelképezi.

A harmadik jelentésrétegben egy közös emberi szimbólumokat tartalmazó, történelem feletti üzenet rejlik. 
Az élet és hatalom képzeletbeli vonala a labanc testvértől a papon keresztül az anyára és gyermekére irányul, a 
jövendő, felnövekvő magyarságra és a magyar szabadságra. Élet és halál vívja itt egyenlőtlen küzdelmét, mégha az 
élő és halott is egyazon ember képében szerepel, mégha a ruhájuk színe is egyforma, kék és meggyszín. A hagyo
mányos, keresztény világkép értékei elevenek az alkotó számára, a pap fékezi meg a rosszat -  Isten képviselőjeként 
reményt keltő gesztusával alakja szimbolikus hatásúvá válik. A hatalom világi döntésére, az elfogatóparancsra a 
festmény bal alsó részében látható nyitott Biblia a válasz, ami által az evilági és az isteni döntés fontossága között 
egyensúly teremtődik.

Több kérdés fogalmazódik meg bennünk e festményt szemlélve, hisz a labanc csapat a szép arcú labanc test
vérrel az élén a Kálvária útját járó Krisztusra és csúfolóira is emlékeztet. A rossz sem olyan rossz, főleg, ha azonos
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a jóval. A történelmi vonatkoztatások feletti jelentésrétegekben az emberben élő jó és rossz egymással való ütköz
tetéséről is szól e festmény. Figyelemreméltóan modern Madarász Viktor azon gesztusa, hogy saját arcmását adja 
a jónak és a rossznak is. A művész benső vergődése, önnön lelkének meghasonlása e mű, a levert szabadságharc 
emlékezete és a reményteli jövő között. Madarász jelenetet rendez vásznán, s a közönség rokonszenvére, együtt
érzésére pályázik, amit el is nyer.

A heves nemzeti érzelmeket ébresztő mű nem reked meg a teátrális külsőségekben. Az életnagyságú figurák 
megfestése nagyvonalú, a részletek gazdagsága mégis bámulatos, a megfogalmazás realista. A látványhoz hűséges 
gazdag színskála, finom ecsetkezelés, arányosság, tömör, de világos szerkezet és mély lélektani mondanivaló jel
lemzi e drámai hangvételű festményt. Azzal, hogy képes a büszke, de nem kérkedő, pátoszmentes nemzeti érzés 
megjelenítésére a Kuruc és labanc kiemelkedő műve a magyar romantikus festészetnek és meghatározó mérföld
köve Madarász Viktor művészetének.

Az eltűntnek vélt festmény kalandos utat járt be. Amikor 1855 októberétől Pesten, az akkori Műegylet3 helyi
ségében és a Lánchíd téri Diana Fürdő első emeletén kiállították, címét Prottmann csendőrkapitány parancsára 
a semleges Két testvérre kellett változtatni.4 A Műegylet hivatalos kiállítási címe mégis Életrajz Erdély múltjából 
lett, ami a cenzorok minden igyekezete ellenére egy újabb hívó szót tartalmazott. Nap-nap után zsúfolva volt a 
terem, s mint a búcsúra, úgy zarándokoltak el az emberek a képet nézni 1856 áprilisáig. A korabeli sajtó (Családi 
Lapok, Magyar Sajtó, Délibáb, Hölgyfutár, Pesti Napló) műtárlati szemléi kivétel nélkül nagy teret szentelnek 
az eddig ismeretlen, fiatal, honi festő történeti művének.5 A Hölgyfutár szerint a Műegyletnek szándékában állt 
megvenni a művet, és javasolja, hogy azt kisorsolás helyett a Nemzeti Múzeumnak ajándékozza. Hogy mégsem 
így történt, annak a kép témája volt az oka. Nagy sikere ellenére az 1855-ben kiállított művek közül a Műegy
let mégsem sokszorosítja műlapjaként.6 1856-ban az Életrajz Erdély múltjából igen alacsony, 350 forintos áron 
kerül kisorsolásra a pártoló tagok között, s egy gyöngyösi műegyleti részvényes tulajdonába jut.7 Az Ezredéves 
Országos Kiállítás képzőművészeti csoportjában még szerepel, s utána nyoma vész. Ernst Lajos kutatott sokáig 
eredménytelenül utána, a művész 1904-es gyűjteményes kiállításának megrendezésekor. Tőle származik a képről 
szóló egyetlen, de kissé pontatlan leírás, melyet hallomás alapján készített. Maga az idős művész mesélt neki fest
ményéről. 1918-ban a festő leánya, Madarász Adeline úgy véli, hogy a festmény Grazban található.8

A kép 1997 tavaszán bukkant fel, mégpedig egy délvidéki kisvárosból, Kikindáról a fővárosba, Belgrádba köl
töző személy tulajdonaként. A magát megnevezni nem kívánó tulajdonos, egy nyugalomba vonult magas rangú 
katonatiszt elmondása szerint a családi örökség része volt, s az anyai nagyapa révén került hozzájuk. A nagyapa

3 A festm ény hátoldalán a PESTI MÜEGYLET piros pecsétfelirata olvasható.
4 K acziány Ödön: M adarász Viktor. M űvészet III., 1904, p. 250.
5 Révész Emese: K uruc és labanc... M. É. 1998, p. 144.
6 M olnár József lojális témájú D ezső  vitéz önfeláldozását sokszorosítják. L. Turcsányi Erzsébet: M olnár József. Bp. 1938.
7 M intzér János. In: Pesti M űegylet Évkönyve 1855-re. Pest, 1856, p. 16.
8 Székely Zoltán: M adarász Viktor. 1954, Budapest, p. 13.
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ugyanis a Monarchia szolgálatában álló titkos tanácsos volt. Nem zárhatjuk ki annak lehetőségét, hogy a titkos 
tanácsos bécsi tartózkodása idején jutott hozzá a képhez. A húzószélen meglevő felfeszítési nyomok legfeljebb 
egyszeri vagy kétszeri kiállítást tesznek valószínűvé. Hatalmas mérete miatt minden szállításhoz fel kellett újra 
tekerni a festményt. Az etüntetés után léphetett közbe a néhai titkos tanácsos, és szerezhette meg a maga számára 
a festményt, amelyet talán meg is akartak semmisíteni. Egy láda mélyén lapulva, biztonságban vészelt át két vi
lágháborút, a Monarchia és Jugoszlávia széthullását.

A szerencse különös kegyének tekinthető, hogy egy századnyi lappangás után megkerült elveszettnek vélt 
nemzeti kincsünk, mellyel méltón emlékezhetünk meg a 48-as szabadságharcról annak 150. évfordulóján.

1998

Dva brata—otkrivanje dela Viktora Madarasa (1830—1916)

Rád opisuje istoriju i analizira delo madarskog istoricizma nastalo 1855. godine u Beču krajem Madarasovih 
studija, za kője se mislilo da je izgubljeno. Slika je na stalnoj postavei Madarske nacionalne galerije kao trajni de- 
pozit vlasnika fabrike Herend.

Die zwei Brüder -  die Wiederentdeckung 
des Gemáldes von Viktor Madarász (1830—1916)

Die Studie beschreibt und analysiert ein Werk des ungarischen Historizismus, das als verschollen galt. Zugleich 
bescháftigt sich die Studie auch mit dér Geschichte des Gemáldes, das in 1855 entstand, nachdem dér Autor sein 
Studium in Wien beendete. Dieses Gemálde grófién Formats ist das Eigentum dér Porzellanmanufaktur Herend 
(Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.) und ist als Teil dér stándigen Ausstellung des Ungarischen Nationalmuseums 
(Magyar Nemzeti Múzeum) zu sehen.
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A Pilaszanovits házaspár portréi és restaurálásuk

f  \  Vojnich-hagyaték1 részeként, 1967-ben került be e két reprezentatív, késő-biedermeier portré a Múze- 
um képzőművészeti gyűjteményébe. A 19. századi nemesi arcképfestés tipikus példái e képek, szerzőjük, 

l X Zablóczy Z. nem a legkiemelkedőbb művésze korának (sajnos, semmilyen életrajzi adatot nem lehetett 
felkutatni róla), számunkra azonban igen jelentősek kor- és művészettörténeti szempontból. Az életnagyságú ké
pek ismeretlen szerző műveként és rossz beazonosítással kerültek restaurálásra 1997-ben. A szignóra és az 1859-es 
évszámra a tisztítás folyamán bukkantam rá a női portrén, a férfi arcképet érthetetlenül Vojnich Lajos (1805— 
1855) portréjának tulajdonították, noha nyilvánvaló, hogy párdarabjai egymásnak. A történeti osztály Vojnich- 
hagyatékának fotótárából sikerült Pilaszanovits2 Lajost azonosítani. A gyakorlati munkát kiegészítve a Történelmi 
Levéltár Vojnich-dokumentumai között sok olyan fontos személyes iratra leltem, amely szinte újra életre keltette a 
házaspárt3, ahogyan a restaurálás folyamán újra életre keltek maguk a festmények is. (p. 220—221)

Zablóczy Z. Pilaszanovitsné portréja, 1859, olaj, vászon, 127x 97 cm, 
sign.jk: Zablóczy Z. lelt. sz. Y 1054

Az átvételi állapot részletes leírása
A kivételes szépségű Pilaszanovits Lajosné Czabaji Horváth Irénét (1834—1864) a férjével ellentétes oldalú, 

fél-frontális beállításban festette meg a szerző, bal könyökével egy márványlapos asztalkára támaszkodva, melyen 
egy ékszeres ládikó (a gazdagság szimbóluma) látható. Jobb karját dús ráncolású szoknyáján nyugtatja. A nemes
asszony díszmagyarban van, barna haját arany párta laza kontyba fogja össze, melyről hímzett fátyol omlik alá. 
Smaragddíszes gyöngynyakék, függő és ruhaékszerek díszítik.4 Fűzős, vörös bársony ruhaderék és ráncolt alj,

1 Fiuk, D ezső  (1854— 1874 ) húszévesen hunyt el. Leányuk, Mária (1857— 1919 ) nőül m ent iíj. Bajsai Vojnich Jakabhoz, a két portré így 
kerülhetett a Vojnichok birtokába a családfő halála után.
2 A P ilaszanovits család egyes fo rrások  szerin t Pozsony várm egyéből, Iványi I. szerin t D alm áciából (Poglizza) szárm azik . Az u tóbbi feltevés a valószínűbb. 
A nem ességet 1741-ben P. Jakab, Fülöp, István  és János nyertéke l. A török  alól felszabadíto tt, e lnép te lenede tt D élvidéken az új nem esség kétféleképpen sze
rezhe te tt fö ldbirtokot: katonai szo lgálataiért ju ta lom képpen , vagy m egvásárolva azt. A P ilaszanovichok, m in t ahogyan c ím erü k  is utal rá (egy követ ta rtó  
daru ), harci és-határvédő tevékenységüknek köszönhették  a b irtokadom ányozást. A család Fülöptő l ágazo tt szét és a roglaticzai előnevet használta , mivel 
1777-ben R oglaticzán nyertek  d o n á tió t (P. D ávid, G yörgy és M árk). P. Lajossal a család ezen férfiága k iha l, a földszintes udvarház  sem  áll már.
3 Az édesanya gyerm ekeihez írt, kedves, közvetlen, m eleg hangú levélkéi 1863-ból, a bensőséges hangulatú családi fotók, a fiatal anya rava
taláról készült fotók és a halálára írt ném et nyelvű Elégia, az összetört férj által papírra vetett gyászjelentés piszkozata, D ezső fiuk ravatali 
képe m egeleveníti a portrékon ábrázolt emberek jellem ét, életét.
4 A fü lbevalók a fiatalasszony valódi ékszerei voltak, a róla készült korabeli fotón is viseli őket. A m űvész valószínűleg  csak az arcot 
festette m eg az élő m odell után, a kissé sem atikus alak, ruha és háttérábrázolás gyengébb m egfogalm azása is ezt tám asztja alá.
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rajta hímzett tüllkötény, valamint a buggyos ujjú fehér ingváll teszik teljessé a pompás öltözéket.5 A háttérben 
félrevont függöny és növényekkel teli kőváza, a korra jellemzően.

A festmény hordozója, a sűrű, gépi szövésű (14 lánc, 13 vetülék/cm2), gyári, vékony színezett (halványrózsaszín) 
krétaalapozású lenvászon ékelhető fenyőfa vakkeretre (10 cm széles, 2 cm vastag) volt felfeszítve kovácsoltvas szögek
kel. A vászon megengedett és meghullámosodott, valamint mechanikai sérülés következtében a jobb alkar mentén 5 
cm hosszan kiszakadt és a kép középső sávjában, 50 cm szélességben vizesedés miatt deformálódott. A vászonra és a 
vakkeret hátoldalára kék és piros zsírkrétával felírták a képen ábrázolt személy nevét, valamint születésének és elhalá
lozásának évszámát. A sarokdíszes aranyozott díszkeret, valamint a vakkeret és a vászon igen jó minősége arra enged 
következtetni, hogy a festményt egy művészeti központban, talán Budapesten készítették és a kor szokása szerint szal
mába és dobozba csomagolva szállították haza.6

A pigmentréteg igen vékony, a szerző sok helyen lazúrosan festett, a ruha díszein látunk csak pasztózus ecsetvoná
sokat. A kép legnagyobb részén a festékréteg stabil, kivéve azt a bizonyos átázott széles sávot, ahol a felület felhólyago- 
sodott, felkagylósodott és több helyen lepergett (minden érintésre pereg), valamint a szakadás széleit.

A lakkréteg megsötétedett, oxidálódott, a jobb kézfej körül a nedvesség hatására fátyolosodás tapasztalható. A fest
ményt por és szennyeződésréteg fedi.

Korábbi beavatkozás nem tapasztalható.

A díszkeret átvételi állapotának leírása
A sarokdíszes, aranyozott (fényes és olajaranyozással készített) krétaalapozású és krétamasszával díszített díszkeret 

a nem megfelelő tárolás miatt több helyen megsérült, a jobb alsó sarokdísz és a belső szalagdísz darabkái hiányzanak, 
az alapozás pereg, az aranyozás igen kopott.

A fototechnikai vizsgálatok mindkét festmény esetében megegyeztek.
Az átvételi állapot dokumentálása a normál-, totál- és részletfelvételekre korlátozódott. Az UV- és infra-felvételek 

elkészítéséhez nem voltak meg a feltételek. A fenti festmények azonban nem is igényeltek további kutatást, beavatkozás, 
átfestés nem volt rajtuk, „csak” a vázolásra vonatkozóan kaphattunk volna információt.

A feltárt mű leírása
A tisztításra a konzerválást követően került sor, a megsötétedett lakk- és szennyeződésréteg eltávolítása után látha

tóvá váltak a kép festészeti értékei, valamint az asztalka faragása alá került szerzői aláírás: Pinx Zablóczy Z. 1859

5 E viselet a X V I—XVII. századi magyar nem esi női ruházatot példázza. A teljes ruházatot egy szűr szabású kabát egészítette ki, am i a 
fotókon m eg is jelenik.
6 A családi fényképek és a szabadkai Történelm i Levéltár adatai (F. I. 34. V /80 ) arról árulkodnak, hogy az év nagy részét Roglaticzán, a 
telet Baján töltötték, de gyakran utaztak máskor is Bajára (ahol lakásuk vagy házuk volt) m eg Budapestre.
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Zablóczy Z.: Pilaszánovich Lajos, 1859, olaj, vászon, 127x97 cm, Y 1049
Az átvételi állapot részletes leírása
A festmény Pilaszanovits Lajos7 (1815—1880) roglaticzai földbirtokost ábrázolja kissé megfiatalítva, idealizálva8. 

Jobb kezét csípőjén tartva, a bal, kesztyűt tartó kezével egy asztalkára támaszkodva, kontraposztban, bal lábára 
nehezedve áll. Mögötte sematikus függönydrapériás, féloszlopos háttér. A körszakállas, bajuszos P. Lajost a korabeli 
ünnepi nemesi viseletben, díszmagyarban festették meg: fekete állógallérú, zárt selyemdolmány, panyókára vetett, 
prémmel szegett, vörös bélésű, zsinóros sötétkék bársonymente és piros selyemtrikó nadrág. Bal oldalán kard függ. 
A ruhát régies, türkizköves, bogiáros öv és pitykék díszítik.

A festmény hordozója sűrű (13/14, cm2), gépi szövésű lenvászon, gyári tónusos krétaalapozással. Jó állapot
ban levő ékelhető fenyőfavakkeretre feszítették fel. A vászon hátoldalára az ábrázolt neve, születési és elhalálozási 
évszámait írták fel kék krétával. A nedvesség következtében az írás elhalványodott, elmosódott. A hordozó meg
ereszkedett, meghullámosodott, a vizesedés miatt összeugrott, deformálódott, a jobb kéznél, mechanikai sérülés 
következtében V alakban (6 cm) kihasadt. A húzószélek kirojtosodtak.

A vékonyan felvitt alapozás és olajfestékréteg a kép legnagyobb részén stabil, ahol viszont nedvesség érte (a fej, 
a mente jobb gallérjánál és a kardmarkolat sávjában), ott felhólyagosodott, felkagylósodott, és igencsak pereg. Me
chanikai sérülés következtében -  végigkarcolták a képet -  a bal vállnál lepergett a pigmentréteg.

A lakkréteg besötétedett, oxidálódott, a festményt por és szennyeződésréteg fedi.
A képen semmilyen korábbi beavatkozás nem tapasztalható.

A díszkeret átvételi állapotának leírása
A sarokdíszes, aranyozott (fényes és matt olajaranyozással, krétamasszás és krétaalapozással készített) díszkeret 

bal alsó sarokdísze és a belső szalagdísz darabkái hiányzanak. A rossz tárolási körülmények miatt következtek be e 
sérülések. Az aranyozás kopott, a keretet por és szennyeződésréteg fedi.

A feltárt mű leírása
A tisztításra a konzerválás után került sor. A megsötétedett lakk- és szennyeződésréteg eltávolítása után láthatóvá 

váltak a festmény eredeti festészeti értékei. Sajnos a felhólyagosodott pigmentréteg a vasalással sem tudott teljes mér
tékben visszasimulni a deformáltsága miatt.

A restaurálás menete (mindkét képre vonatkozik) megegyezett a Szentháromság-kép restaurálásával. A díszkere
teket a tisztítás és a hiányzó sarokdísz rekontrukciója (negatívkészítés és kiöntés) után tömítettem, majd bronzporos 
retussal (az eredeti, kissé kopott aranyfelület megőrzése végett csak a tömítéseket) illesztettem be. Az elkövetkező 
esztendőkre tervezett portrékiállítás alkalmával az érdeklődő közönség is örömét lelheti ezekben a reprezentatív fest
ményekben és talán a Múzeum újra életre keltett galériájában is helyet kaphatnak. A restaurálást az NKA támogatta.

1997, 2001

7 P. Lajos P. Dávid dédunokája, P. Pál fia volt. A megyei alügyvéd tisztjét töltötte be. 1847-ben táblabíró. Az ópacséri születésű Czabaji Horváth 
Irénével 1853-ban köt házasságot Baján. Felesége emlékéhez nem lett hűtlen, hosszú évekig élt még, később csődbe ment. Fiukkal együtt a bajai 
ferencesek kriptájában nyugszanak.
8 A korabeli fotókon már erősen őszül.
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Restauracija portreta bračnog para Pilasanović

Likovna zbirka Gradskog muzeja u Subotici čuva portrete Lajosa Pilasanoviéa (1815—1880) i njegove supruge 
Irene, rodene Horvat (1834—1864), kője je naslikao slikar Z. Zabloci u stilu romantike. Rád opisuje kulturnu isto- 
riju portreta i metodu restauracije, koju je finansirala fondacija NKA iz Madarske.

Die Portraits des Ehepaars Pilaszanovits 
und deren Restaurierung

Das von Z. Zablóczy in 1859 gemalte Portraitpaar im romantischen Stil wird in dér Kunstsammlung des Stádti- 
schen Museums Subotica bewahrt. Auf den zwei Portraits werden Lajos (Ludwig) Pilaszánovits (1815—1880) und 
seine Ehefrau Irene Horváth dargestellt. Die Studie enthált die von dem Fond des ungarischen Ministeriums für 
Kultur (NKA) finanzierte Wiederherstellung und die Kulturgeschichte dér Gemálde.

Pilaszanovits született Horváth Iréné címere
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Pilaszanovits Lajos és felesége, 
Szabadkai Városi Múzeum, lelt. sz.: 1470

Pilaszanovits Lajosné és gyermekei: Mária és Dezső 
SZVM, lelt. sz.: 1471
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Pilaszanovits Lajosné született Horváth Irénéről készült korabeli fényképek, 
SZVM, lelt. sz.: 1472-2, 1472
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Időutazás

észemről mindig „csak” a valóság lenyomata, árnyékképe az olajfestéssel való eleven alkotás, a régit egyszerűsé- 
\Q1  gében, a szépségében rendkívülit felidéző. A festő, a művész a modern kor óta ritkán alázatos, s ha én az vagyok, 
1  y  az alkotó énem másik felének, a restaurátornak tulajdonítható, aki viszont mindig alázatos kell hogy legyen.

Kísértenek a régi korok színei, ecsetvonásai, melyek tisztító kezem nyomán kerülnek újra napvilágra igaz valósá
gukban, hallani vélem a lefestett kelmék suhogását, látni vélem a ringó mozdulatot, amint tovatűnik, s a múlandóság a 
műalkotásban létrejött élettel bírókra kel. Mert az élő mind elmúlik... Sokszor a festmények és szobrok is hajlandóságot 
mutatnak arra, hogy a halál karjába fussanak, vagy odalökik őket, néha azonban sikerül útjukat állni. Mint az orvos, 
aki meggyógyítja betegét, és haladékot ad még száz, kétszáz esztendőre. Megtörténik azonban, hogy a tárgy életre kel, 
s nem csupán a szennyeződésréteg eltávolítása és az eredeti meghatározása, a felhólyagosodások, feltáskásodások, re
pedések, hasadások, pergések számbavétele és elhárításuk, a megóvás, a tartósítás, a milliméterre és árnyalatra pontos 
kiegészítés, színkeverés és festegetés a cél. Mert történt valami. Találkoztam egy régi asszonnyal, akinek Zablóczy Z. 
által pompás díszmagyarban, 1859-ben megfestett, aranyozott díszkeretbe foglalt félalakos arcképe a szabadkai múze
um kincse.1

Pilaszanovits Lajosné Czabaji Horváth Irene asszonyság, roglaticai földbirtokosnő már több mint százharminc éve 
Baján, a ferencesek kriptájában alussza örök álmát. A jóval idősebb, megözvegyült férj által papírra vetett gyászjelentés 
piszkozata így fogalmazza meg a szomorú hírt: „Irene 1864 - ik Január 25-én délelőtti 10-órakor, életének 30-ik, boldog 
házasságának 11-ik évében jobb létre szenderült. A felejthetetlen nőnek és családanyának elhunytát mély fájdalommal 
kesergénk férje PL., és Dezső és Mária gyermekei, számos Rokoni és baráti.

Az elhunytnak hűlt tetemei f.é. Január 26-án délutáni 4-órakor fognak a Rókus kápolna alatti sírboltba eltakarítatni, 
az engesztelő szent mise áldozat pedig Január 27-én 10 órakor a plébániatemplomban fog megtartatni. Béke hamvai
nak!” A megviselt lélekről árulkodó, zaklatott ceruza- és tollvonások az idősödő férj őszinte fájdalmát mutatják, azét a 
férjét, aki később sem lett hűtlen felesége emlékéhez, hosszú évekig élt még s ment csődbe özvegyen.

A levéltár iratai közé került az előkelő, valószínűleg a bajai, városi szobabelsőben felállított ravatalról készült két 
fénykép is. A halott asszony fekete, aranyrojtos bársonypárna puhaságába süppedt arcát fátyla és menyasszonyi koszo
rúja keretezi, finom kezére, mely korábban kisfiát ölelte, olvasót tekertek. Gazdag, rojtos, fodros szemfedő és halotti 
címerek fedik a magas ravatalt, téli álmukat alvó, virágtalan oleanderek, virágos dézsák és gyertatartók koszorújában. S 
rá 13 évre a 19 esztendős Dezső fia van ugyanúgy kiterítve. A tüdővész nem válogatott az áldozatokban.

Mint ahogy a halál rágja meg a testet, a képen is: pergő kis festékszilánkok, pikkelyes, repedezett, szennyes felületek, 
a hattyúnyakú fiatalasszony oszladozó habkeble. A kösöntyűk, díszes foglalatú drágakövek lehullottak, az aranycsipke

1 A festm ény párdarabja a férjet, P ilaszanovits Lajost ábrázolja díszm agyarban.
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szétfoszlott. A széthasadt vászon rojtjaiból mégsem a formás alkar zsigerei sejlenek elő. Az évtizedek múlnak, a szenny 
csak rakódik, rakódik, a védtelenség miatt a víz ízeire szedné szét a festményt. Sikerült azonban feltartóztatni rombo
lását. S mennyivel védtelenebb volt az igazi asszony, az élő test. S milyen kevés a harminc év, s milyen nehéz lehetett 
itt hagyni két (7 és 9 éves) kisgyermeket, akikhez pár hónappal előtte kedves, címeres viaszpecséttel lepecsételt leveleit 
címezte, amelyek összehajtogatva csak pár centiméteresek, de még ma is sugárzik soraik közül az anyai szeretet, ha elő
keressük őket a levéltár dobozából. „Pilaszanovits Dezső kedves fiamnak és Pilaszanovits Mariska kedves leányomnak 
Roglaticán. Baja, Szept. 25 1863. Szeretett kedves kis Dezsőm! Én a Papuskával holnap megyek Pestre, ahonnan nektek 
szép játékokat hozok, ha jól viseled magad. Ilka és Bella tantoknak szót fogadj sokat ne egyél, megne betegedj. Császár 
Péter és Ödön tegnap itt voltak, azt gondolták, hogy te itt vagy. A Papa csolkoltat, Ilka tantit, Gyéni bácsit és a gyereke
ket csolkolom veled együtt kedves jó fijam, vagyok szerető anyád Iréné.

Kedves kis Mariskám! Itt küldök nektek egy kis fügét. Pestrül majd hozok játékot, jól viseld magadat! Nagymama, 
Bella és Flóra tantokat és bácsikat csolkolom ... Megne betegedj kedves kis Manduskám. A Zsófi vigyázzon reátok. Isten 
veletek kedves Angyalkáim, csolkol ezerszer a Papuska és édesanyád Iréné.”2

Váratlan haláleset szólította el a családi körből, arról a földbirtokról a szülőket, ahol a tél kivételével az évet töltötték. 
S a levéltárban szunnyadnak a címeres koronával és nevével domborított üres levélpapírjai is.

Roglatica, Baja és Budapest, a szabadkai Városi Múzeum történeti osztályának fotótárából előkerült családi fényké
pek hátoldala és részletei sokat mesélnek. A családi fényképet egy vándorfényképész készíthette, a hordozható, hevenyé
szetten elkészített háttér mögül belátni a téglákkal kikövezett udvarból a szobába, ahol bútorok és képek sötét keretei 
sejlenek elő. A birtok sincs már, a kúria sem áll, csak egy mélyedésből lehet a helyét meghatározni, mert nagy pince 
húzódott alatta. Nyár lehetett, nagy hőség, mert a fiatalasszony a második beállásnál már levetette a fekete selyemruha 
felső részét, és buggyos ujjú, a népviseletekre emlékeztető fehér vászonblúzban, tollas kalapja nélkül állt élete párja 
mellé. A fotografálás kivételes ünnepi alkalomnak számított akkoriban, s természetesen mindig a legszebb ruhájukban 
álltak a fényképész elé az emberek, a férfiak zsinóros atillában, az évszakhoz megfelelő színűben, jelen esetbe világos
ban, a kis Dezső kicsinyített férfiruhában, ún. Kossuth v. pörge kalappal a kezében. A kislány is krinolinban van és 
harang alakú kiskabátban, harangujjakkal, mint az édesanyja. A haját, mint a bátyjáét is, rövidre nyírták, ami viszont 
a fiúkra volt csak jellemző nyaranként. Iréné nyakában fekete csipkeszalag, masnira kötve; alatta fehér csipkegallér, 
egy zsinóron lornyon függ, amit szinte minden felvételen a kezében tart, s ezért bizonyos, hogy nem divatból van nála, 
hanem, mert a látásával volt baj. A fehér csipkekötényes, díszmagyarra emlékeztető fekete selyemruhás, pörge kalapos 
képmás is a ház udvarán készült. A férfi és a női díszmagyar a reformkorban alakult ki a 16. és a 17. századi főúri viselet 
elemeit felhasználva. A fekete csipkekendő, a vörös gyöngysor és a ruhaderék régies, ékszerszerű kapcsai felvonultatják 
a fiatalasszony tárgyi értékeit. A többi felvételen is megjelennek ugyanezek az ékszerek más-más módon, pl. csuklóra 
tekerve. Haját leginkább kontyba tűzve viselte Iréné, a fehér ruhás képen azonban csigákba sütve láthatjuk. A fényírdák 
felvételein szembetűnik karcsú, törékeny termete, amit még inkább hangsúlyoz a reneszánsz elemeket is magában fog

2SZT L F .1.34. V/80.

82



laló, romantikus, erősen fűzött ruha a csipkeujjaival és ékszerrátéteivel. A másik műtermi fényképen zsinóros, az atil
lára emlékeztető díszes ruhát visel, de hogy milyen színűt, azt már sose tudhatjuk meg, valamint széles masnijú pártát 
s ugyanazt a fehér csipkegallért, amit a családi képhez is feltett.

Számba lehet venni a kiegészítőket és ékszereket, s nem biztos, hogy sokkal több ünnepi ruhája volt a fényképeken 
megjelenteknél, 6-7-nél több bizonyosan nem, pedig földbirtokosnő volt. A hatalmas, krinolinos, több, akár tíz méter 
anyagot is magukban foglaló ruhák neorokokó divatja élte virágkorát az 1860-as években, s noha már varrógéppel varr
tak, a ruhák egy vagyonba kerülhettek, s az egyszerű emberek számára elérhetetlennek számítottak, akiknek legföljebb 
egy rend rendes ruhájuk volt. A mai anyagi bőségében teljesen más elképzelésünk van a gazdagságról.

A művész sablonszerűén festette meg az alakot, s az úrnő csak az arc megfestéséhez állt modellt, mint ahogy az még 
szokás volt a két világháború közötti időszakban is. A díszkeret és a vakkeret kiváló minősége és a felfeszítés módja is 
arra utal, hogy valamilyen központban rendelték meg a portrét. Sok mindenben megegyezik a műtermi és a festmény 
illuzórikus háttere, de a dekoratív festmény hiányosságai is szembetűnőek, leginkább a kezeknél látható ez. Érezzük a 
valódi díszmagyar tömegét: a gazdagon ráncolt, anyagában aranydíszes fekete selyemalj hajószerű ringását, az arany- 
zsinórozású fűzött derék valódi karcsúságát, a prémszegélyes zsinórozott bársonymente súlyát, s a fekete csipkepártáról 
leomló fekete hosszú tüllfátyolt. Az asszony kezében levő zsebkendő s a míves fülönfüggők megegyeznek a fényképen 
és a festményen, tehát valóban léteztek. Ezek a korai kis fényképek halványak, a kissé eszményített portré viszont mély 
színeivel újult erővel ragyog, s bemutat nekünk egy régi asszonyt...

Pilaszanovits Mária, a kisleányka romantikus versének zárósoraival búcsúzunk az édesanyától. (A kisleányka fel
nőtt, és a híres Vojnich család asszonya lett, öt gyermekét felnevelte, de már ők sincsenek réges-régen ezen a világon, a 
család is kihalt.)

„ S vad dörgéssel vallja sorsom, 
boldog voltál s nem vagy már.”

2001

Vremeplov
Ovaj rád je strogo povezan sa prethodnim, jer izučava život portretisanih pomoću ličnih dokumenata koja se 

čuvaju u Gradskom muzeju i u Istorijskom arhivu u Subotici.

Zeitreise
Dieser Aufsatz steht in einem engen Zusammenhang mit dér vorher genannten Studie, da er, auEer dér Re

staurierung dér Gemálde, versucht sich auch dem Leben des dargestellten Ehepaares anzunáhern, anhand ihrer 
persönlichen Andenken, die im Stádtischen Museum und im Historischen Archív bewahrt werden.

83



Pilaszánovits Lajosné született Horváth Irénéről készült korabeli fényképek, 
SZVM, lelt. sz.: 1472-3, 1472-1

84



Úri viselet Szabadkán1 
(1850—1918)

„Régi mente, régi kalpag, 
Kik honért éltek, haltak, 

Feltám adnak hát m egint.”

f  \  szabadkai Városi Múzeum megalapításának 50. évfordulója alkalmából a múlt év végén fényképkiállítás 
nyílt a Vojnich-hagyaték fotóanyagából. A kiállítás szerzője Mirko Grlica, a múzeum történésze volt. A

l X kiállított fényképeken valójában a család rokoni és baráti körébe tartozó személyeket és azoknak az őseit 
örökítették meg. A 19. sz. és a századforduló jeles férfiúit és családjukat felvonultató gyűjtemény hiteles forrása a 
kor viselettörténetének is. Az Európa és a Monarchia különböző nagyvárosaiban készült felvételeken a kor szoká
sainak megfelelően kialakított fényképész-műtermekben (amelyek kellékei a jómódú környezetet sugalló karos
székek, íróasztalok, drapériák, féloszlopok) mindig előkelően jelentek meg a felvételt készíttető urak és úrhölgyek. 
A fényképezkedés jelentős eseményszámba ment. A kutyával, lóval készült fotók a sportszenvedélyt, a játékot, a 
gyermeki gondtalanságot, jólétet hivatottak hangsúlyozni. A családi viszonyokat az érintések, kézfogások, karolá
sok, álló és ülő helyzetek pontosan meghatározzák. A mai, szinte véletlenszerű fényképek sokaságával ellentétben 
a beállítások kimódoltak és komoly jelentéshordozók.

A Vojnichok, Rudichok, Antunovichok, Pilaszánovichok és általában a Szabadka környékén letelepedett föld- 
birtokosok a birtokot és a nemességét a Habsburg uralkodóktól kapták a 18. sz. elején a török kiűzése során 
szerzett katonai érdemekért. Ők valójában az 1743-ban megszüntetett, adózásmentes határőrvidék vezető katonai 
rétegéhez tartoztak, s a birodalmi vezetés ezzel a lépésével császárhűvé tette őket. A múlt század közepére már 
e családok negyedik-ötödik generációja a Magyar Korona és a Habsburg Birodalom alattvalójaként, magyar ne
mesként élt.

Nemzeti érzelmüket, de még inkább társadalmi hovatartozásukat mi sem bizonyítja jobban, mint ruháza
tuk, pedig az 1850-es évek, mely időszakból az első fotók származnak, a kegyetlen magyarellenes Bach-korszak 
évei. A reformkorban kialakuló nemzeti öntudat fő hordozója valódi polgárság hiján a magyar nemesi réteg volt. 
A mozgalom hatására a nemzeti jelképrendszer részeként megszületik az ún. díszmagyar, vagyis az ünnepi úri 
viselet, melyet a 17. és 18. századi nemesi, udvari viselet kisebb módosításával alkottak meg. Európa nyugati or
szágaiban a frakk volt folyamatosan a férfiak ünneplő ruhája. A férfi díszmagyar hagyományőrzőbb, keletiesebb, 
a női mindig a kor új divatirányzataihoz igazodik. Fontos közéleti szerepléseik alkalmával, ünnepi eseményeken

1 A tanulm ány általános leírásai F. D ózsa Katalin L etűnt korok és d ivatok  c ím ű m űvének szem elvényei.
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viselték, közhírré téve politikai érzelmeiket és hovatartozásukat is. Jelentőségét és közkedveltségét a kiegyezés 
után veszíti el, de akkor is csak Magyarország központi részein, a 48-as érzelmekhez hű vidéki nemesség az I. 
világháborúig viseli. Ezt bizonyítja a Múzeumban őrzött nagyméretű fénykép is, amely a szabadkai városháza 
felavatása alkalmával (1912. szeptember 15.) megtartott ünnepségen készült, s a városi vezetők és az előkelőségek 
színe-java látható rajta Bíró Károly polgármesterrel az élen. Az urak szinte kivétel nélkül díszmagyart öltöttek. 
Az 1906-os, Városi Tanács által kiküldött értesítésben Rákóczi Ferenc hamvainak a hazaszállítása alkalmával Bu
dapesten megrendezendő ünnepségen Szabadka szabad királyi város 25 tagú küldöttségét képviselő uraságokat 
felszólítják, emlékeztetik, hogy a díszmagyar ruhában való megjelenés kőtelező.

A férfiruha leginkább fekete volt, ritkább esetekben sötétkék, -bordó, -zöld is lehetett, akár piros, zsinóros, 
testhez álló trikónadrággal. A dolmány -  valójában a török kaftán rövidített változata -  selyemből készült, térd-

Bíró Károly polgármester Szabadka város elöljáróival a Szent Teréz templom előtt, a 20. század elején, SZVM.
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középig ért, és kis állógallérja volt. Alatta az 
alsóneműként szolgáló, fehér inget viselték. A 
prémszegélyes mentét, amely a felsőruházat 
szerepét látta el, vállra, panyókára vetve hord
ták vagy a dolmányra vették fel. Mindkét ru
hadarabot gazdag zsinórozás díszítette és régies 
hatású, zománccal, üvegpasztával, fél- és drá
gakövekkel készült ezüst, ritkább esetben arany 
ékszerek egészítették ki sok-sok pitykével, a 
prémszegélyes süvegen daru- vagy kócsagtol
las forgóval. Az urak, felöltvén a díszmagyart 
oldalukra kardot függesztettek, hozzá legin
kább zsinórral díszített csizmát, vagy ritkább 
esetben hosszú szárú gombos cipőt húztak. A 
ruhákat valószínűleg a budapesti híres egyen- 
és díszruhakészítő szabóságok egyikében ren
delhették meg a tehetősebbek. Az úri viselet 
azonban az egész társadalomban éreztette ha
tását, mert egyszerűsödött változata, az atilla 
közkedvelt mindennapi viselet lett a férfiak kö
rében a reformkortól kezdve. Leginkább fekete 
tükörposztóból készült és combközépig ért, de 
voltak hosszabb változatai is. Felöltőként szol
gált, magasan záródott, keskeny, kerek állógal
lérja volt. Kivételként világosszürke együttesek 
vagy ruhadarabok is megjelentek. Az európai 
férfidivatot a 19. sz. közepétől a sötét színek 
uralják, azt is mondhatnánk, hogy a szövetek 
színe a sötétszürkétől a feketéig változott. De 
a sötétbarna, a sötétkék és a sötétzöld is elfo
gadható volt még. A felöltő szintén magasan 
záródott, a felsőruhával legtöbbször azonos 
színű mellényt viseltek a múlt század hatvanas 
éveiben, alóla az ing keménygallérja látszódott 
csak ki, nyakukba sálszerű selyem nyakkendőt

Janiga János díszmagyarban 1900 körül. 
SZVM, lelt. sz.: 2893
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Kovacsich György gazdag arany vitézkötéses uniformisban 
SZVM, lelt. sz.: 1693
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kötöttek, a mellényt az elengedhetetlen vastag 
óralánc egészítette ki. A nadrágot is gazdag 
zsinórozás díszítette, hozzá magas szárú feke
te csizmát húztak a lábukra az urak. Az egész 
megjelenést bizonyos fokú lazaság jellemezte a 
reformkori fűzött, szűk férfiruházattal ellen
tétben, a haj is hosszabb, az arcot a szinte elen
gedhetetlen, beszélő Kossuth-szakáll keretezi, a 
nyugati divat keménykalapját az ún. Kossuth- 
kalap vagy pörge kalap helyettesíti. A hetvenes 
és nyolcvanas években, a kiegyezést követően 
azonban az atilla lassan kimegy a divatból, és 
a nyugat-európai mintákat követő ruhák jelen
nek meg a Szabadka környéki nemesek körében 
is. A sötét, egyszínű, széles hajtókájú felöltőt vi
lágos nadrág és mellény egészítette ki a nappali 
viseletben, ünnepi alkalmakkor -  ha a dísz
magyart mint divatjamúlt darabot elvetették
-  frakkot öltöttek fehér keményített ingmellel, 
mellénnyel és csokornyakkendővel, a hosszú fe
kete köpenyt fehér selyemsál, glasszékesztyű és 
cilinder egészítette ki.

A divat vagy bármilyen más normarendszer 
követése a kor nemese vagy földbirtokosa számá
ra, mondhatni, kötelező érvényű volt, az írott és 
íratlan szabályok sokaságának semmibevétele ko
moly erkölcsi következményeket, lenézést, meg
vetést, akár kiközösítést is maga után vonhatott. 
A mérhetetlen költekezés azonban nem volt jel
lemző Magyarország minden nemesére. A vidéki 
református földbirtokosok vagyonukhoz mérten 
igen szerényen öltözködtek, ehhez hasonló lehe
tett a helyzet a mi városunk környékén is. A 60-as, 
70-es évek tájékán a gazdasági és politikai fellen
düléssel a divatban is jelentős gazdagodás tapasz-



talható. Az öltözködési szabályok a nők esetében 
még jobban megsokasodtak, alárendelt helyzetü
ket tovább növelve. A női ruházat elemzése előtt 
néhány szó a változó női divat megszületéséről.

A középkorban, de a pompakedvelő barokk 
kor idején is a kifejezetten díszes nemesi öltöze
tekben nem volt nagyobb különbség a női és a fér
firuhák között, legalábbis ami a pompát illeti. A 
drága kelmék, a dús díszítés, a parókák, tollas kala
pok, szalagok, csipkék nagy mennyisége mindkét 
nem viseletét jellemezte. A ruhák jelentős értéket 
képviseltek, nemcsak azért, mert a selymek, bro
kátok, bársonyok, csipkék maguk is nagyon drága 
cikkek voltak, előállításuk nagy szakértelmet és 
lassú kézi munkát igényelt, hanem mert sokszor 
drágakövekkel, gyöngyökkel varrták ki őket.

A francia forradalom nemcsak az emberi 
viszonyokban hozott nagy változásokat, ha
nem az öltözködési kultúrában is. Ekkortól 
kezdenek a női ruhák egyre díszesebbé válni 
a mindinkább egyszerűsödő férfiruházattal 
szemben. Évszázados kötöttségek szabadulnak 
fel -  itt elsősorban a fűző viseletére gondolok 
melyek sajnos gyorsan visszakerülnek a női ru
határba. A bonyolult, sok darabból álló rokokó 
ruhát felváltja az áttetsző, vékony anyagból ké
szült, mell alatt szabott, antikos hatású empire 
ingruha. A nők levethetik vasmerevítős fűző
iket, az idomok trikóalsóba bújtatva szabadon 
mozoghatnak. E szabadság is csak kérészéletű
nek bizonyul, már az 1820-as években visszatér 
a fűző halcsontos változata, megnyomorítva és 
kalodába zárva a női testet egészen az első vi
lágháború végéig.

Kristoforovits János (Hristoforović Jovan) 1865 körül. 
Zsinóros díszítésű fekete atillában, szűk magyaros 

nadrágban, Kossuth szakállal.
SZVM, lelt. sz.: 1865
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Lénárd Máténé, született Bacsics Anna, 1860 körül 
női díszmagyarban, csipkével díszített krinolinos 

selyemruhában, bársonyszalagos pártaszerű fejdísszel, 
fátyollal, régies ékszerekkel. SZVM, lelt. sz.: 1380
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A textilipar fejlődése már a 19. század elejére 
lehetővé tette a nagy mennyiségű anyagfelhasz
nálást, a kézi kártolást, fonást, szövést felváltot
ták a gyors és nagy teljesítményű gépek, a drága 
és időigényes csipke- és harisnyakötés is me- 
chanizálódott. így a ruhák értéke már nemcsak 
anyagukban, hanem új vonalukban is megmu
tatkozott. Természetesen a minőségi anyagok a 
mai napig megtartották értékhordozó szerepü
ket, de a francia forradalom óta az ún. „utolsó 
divatsikoly” követése tesz egy kreációt igazán 
értékessé, példaképpé, követendővé. A férfi
divat léegyszerűsödik, kis és lassú változások 
jellemzik, központja London lesz a nagyszámú, 
tökéletes, minőségi munkát végző szabósággal 
az élen. Ezzel ellentétben a párizsi centrumú 
női divat egyre zabolátlanabbá válik, a hírköz
lés felgyorsulásával már a 19. században is min
den évben valamilyen új divatsikollyal bővül a 
követendő mintakép. Amíg a korábbi századok 
folyamán 50, akár 100 év is elmúlhatott anélkül, 
hogy egy ruha divatjamúlttá vált volna, addig a 
19. század utolsó negyven évében a krinolinos 
szoknyától kezdve a két turnür (magyarul duz) 
közti teljesen sima, szűk sziluetten keresztül a 
harangszoknyáig igencsak meglepő fordulatok 
módosították a divatot. S bizonyos felsőbb kö
rökben ezekről a változásokról nem volt ildo
mos megfeledkezni, jobb esetben is csak lenéző, 
gúnyos mosoly büntette a merénylőt.

Budapest a női divat szempontjából Euró
pában az előkelő negyedik helyet foglalta el Pá
rizs, Berlin és Bécs után, de jelentős befolyást 
gyakorolt, hisz egész Kelet-Európát és a Balkánt 
is vonzáskörében tartotta. A híres pesti szabó-



ságok (Árvay, Monaszterly, Kuzmik, Girardi) évente akár többször is felkeresték a párizsi Hout coture -  előkelő 
szabóságok (Worth, Patou) üzleteit, s modelljeiket és a terjesztés jogát megvásárolva a legfrisebb divatot hozták el 
Magyarországra. Ami pedig a nyersanyagot illeti, Magyarország a középkortól kezdve behozatalra szorult. Min
dig is sokkal több szabó, mint takács serénykedett az országban. Ez nem azt jelenti, hogy nem folyt kellő mértékű 
nyersanyagtermelés, inkább a minőséggel voltak bajok. A szövet- és anyaggyártást a korszerűtlen technológia jel
lemezte, a háziiparban pedig a II. világháborúig, hagyományőrzőbb vidékeken, mint pl. Erdély, szinte napjainkig 
a középkori módszerekkel kártoltak, fontak, szőttek.

A múlt század közepén a divat közismertté tételében nagy szerepet játszottak a női újságok, mint a Magyar Ba
zár vagy a Divatszalon. A Pesti Divatlap így ír a kor ideális asszanyáról: „A valódi lelkes magyar nő, a czélszerű és 
hasznos gazdasszonykodással, nemesebb foglalkozásokat, szellemi élveket is párosít, s ollykor pihenni, s a prózai 
gőzökön felülemelkedni vágyó, műveltebb kedély kívánatait is kielégíti, s ami legfőbb, a ház szűk határai közül 
kibontakozva, gyakran a mindennél nagyobb és szentebb haza érdekei és boldogulása előmozdításán is erélyesen 
munkálkodik.” A Szabadka környéki nemesasszonyok és leányok valószínűleg megtehették, hogy a fővárosba 
utazván helyben vegyék meg az eredeti modelleket, a rosszabb anyagi helyzetűek pedig helyi szabóságoknál vásá
rolhatták meg a nekik tetsző ruhákat. A korabeli szabadkai iparosok azonban valószínűleg nem tudták kielégíteni 
a nemesség igényeit. Megtörténhetett, hogy az olcsó házivarrónő által a divatlapok alapján elkészített ruhákat 
titokban felküldték a híres cégekhez Budapestre, amelyek díszítést is vállaltak, hogy aztán nagy hűhóval bontsák 
ki a nagynevű cég csomagolásában visszaérkezett küldeményt.

A város kisipari fejlődése tükröződik a szabók számának ugrásszerű növekedésén is. 1720-ban csak 4, 1775- 
ben már 24 magyar és 4 német szabó tevékenykedett a városban. A német szabók nyugat-európai minták alapján 
készítettek ruházatot, az ún. magyar szabók a helyi szokásos viseletet, annak igényeit szolgálták. 1834-ben már 
83 magyar és 21 német szabó dolgozik.2 Termékeiket valószínűleg a köznép vásárolta. Megrendelőkönyveik tu
domásom szerint sajnos nem maradtak fenn, így vevőkörükről sem lehetnek pontos adataink. Annyi bizonyos, 
hogy szinte kivétel nélkül házzal rendelkeztek, sokuk földet és szőlőt is birtokolt! Megközelítőleg 15%-uk nemesi 
származású. Közülük Lipozencsics Máté cívis emelkedik ki nagy vagyonával, két házával, 256 hold földtulajdoná
val és adózása is jelentős összegre rúgott.3 Az első ruhagyárat Krammer Antal alapítatta a 19. sz. végén, szabóságát 
már 1868-tól üzemeltette. A szabadkai szabók is a középkori, szigorú rendszabályokat követő céhekbe tömörültek 
egészen a 19. század utolsó harmadáig.

A 19. sz. közepének jellemző női divatvonala a hatalmas méhkas alakú szoknya és az erősen fűzött derék. A 
század húszas éveinek kezdetétől folyamatosan növekvő, a biedermeier kor, avagy a magyar reformkor szoknya
méretét a számos keményített és lószőrrel merevített alsószoknya tette lehetővé. Ezt az egyre kényelmetleneb
bé, nehezebbé váló szoknyasort váltotta fel egy bizonyos W orth nevű angol úriember csodálatos találmá-

2 U lm er Gáspár: Zanatstvo u Subotici 1688— 1779, Istorijski arhiv, M iien i M inerva, Subotica, 1995. p. 81—91.
3 1AS, (SZTL) F 2.3A 8/pol 1848/1.
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Mukics Jánosné, született Vojnich Frida, 1870 körül csipkével, 
masnikkal, díszített turnűrös bársony estélyi ruhában.

A szoknyarész gazdagon redőzött, feltűzött és uszályban vég
ződik. A hajat fonatokból tornyozták fel. SZVM, lelt. sz.: 1929
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nya, a krinolin, azaz a több tíz méter vékony 
acéldrólból és vászonszalagból készült, kb.
2 m átmérőjű abroncs. Mivel ennek az ingó 
szerkezetnek a kerületét nem lehetett tovább 
növelni, a ruhák idővel hátrafelé, az uszály
ban kezdtek még terebélyesebbé válni. Ezt 
követően m ár csak egy díszesebb, fodros al
sószoknyára volt szükség, mely néha kacéran 
kivillanhatott a ruha alól. A krinolinban a 
nők élő babákká váltak, mert megközelíteni 
sem nagyon lehetett őket, nemhogy netán 
megölelni. Egy kisebb helyiségben legfeljebb 
hárman tartózkodhattak, nehézséget okozott 
a leülés is. Életveszélyessé is válhatott a titok
ban dohányzó hölgyek számára a gyúlékony, 
könnyen lángra lobbanó alkotmány. Egy-egy 
ruha elkészítéséhez kb. 15—20 m anyagra is 
szükség lehetett, főleg, ha több sor fodorral 
készült. Az alj, a szoknyarész és a ruhade
rék külön készült, így több darabot is össze 
lehetett párosítani, általában egy aljhoz több 
felső tartozott. Paszományok, rojtok, virág
füzérek és csokrok, valamint csipkék méterei 
tettek egyedivé minden egyes ruhadarabot. 
A ruhaderék teljesen a test, vagyis az elfűzött 
derék vonalát követte és több (5, 6 vagy még 
több) darabból szabták. A fiatal lányok, asszo
nyok körében nem számított ritkaságnak az 55 
cm-es derékbőség sem. Erzsébet királynénak, a 
kor szépségideáljának 53 cm-es volt a dereka. 
A fűző viseletét már gyermekkorban megkezd
ték, már a 2 éves kislányoknak is megfelelő, 
vászonból készült alkalmatosságot javasoltak, 
majd a jó tartás érdekében 12-14 éves korukban 
egyenestartóba szorították a lánykákat, 15-16



éves koruktól rendesen fűzték őket, ekkortól viselhettek hosszú szoknyát is, és ez az első bálok ideje. Alsónemű
ként a fűző alatt inget és hosszú nadrágot hordtak. A fűző -  ez a kínzóalkalmatosság -, mely durva, erős vászon
ból készült és halcsonttal vagy acélpántokkal merevítették, megakadályozta a mellkas természetes kifejlődését, a 
gyomrot, lépet, májat, vesét összenyomta, sőt életveszélyessé is vált, hisz volt, aki bele is halt a túlzott fűzésbe, ha 
egy eltört borda átszúrta a belső szerveit. A kor divatideálja a telt keblű és karcsú fiatal asszony, akinek szív formá
jú arcocskáját sütővassal göndörített fürtöcskék lengik körül. A nappali, egyszerűbb frizura a hatvanas években 
a középen elválasztott, szorosan a fülekre fésült loknikban vagy kontybán végződő haj. A megfelelő súlyt a napi 
többszöri kiadós táplálkozás, a forró csokoládék és sütemények segítették, a fölös hájréteg a fűzés következtében 
a hátra és a farra tolódott. Akin a jó konyha sem segített, az bízhatott „Török József Pirules Orientalesében, azaz 
a keleti labdacsokban, melyek a keblet kifejlesztik, megszilárdítják, újjáalakítják, s megszüntetik a nyak- és váll- 
csontok üregeit azáltal, hogy a kebelnek kecses teltséget kölcsönöznek anélkül, hogy a derekat kibővítenék” Az 
arc festése egy tisztességes asszony esetében elképzelhetetlen volt, ez a megítélés csak a 20. század elején változott 
meg. Nyáron és este a könnyű, halvány színű, télen a sötétebb, nehezebb anyagokat viselték. Természetesen min
den korosztálynak követnie kellett az éveinek megfelelő ruházkodási előírásokat, a színek csak egyre sötétedtek, 
a gyermekek ruházata a felnőttek kicsinyített változata, az első kivételek csak a 19. század végén jelentek meg. A 
terjedelmes szoknyákhoz csak pelerinszerű kabátokat, vagy kendőt lehetett viselni. A kalapok sok fodorral, cso
korral keretezték a fejet.

A férfi diszmagyarhoz hasonlóan a női magyaros díszruha kialakulása is a reformkorra tehető és a korábbi öl
tözködési minták felelevenítésén alapszik. A 16-17. századi késő reneszánsz főúri asszonyi viseletét könnyen hoz
zá lehetett idomítani a karcsú derekak és nagyméretű szoknyák neobarokk divatjához. Vahot Imre nagy pátosszal 
buzdít az 1846-os Pesti Divatlap hasábjain: „A melly nő a honi ipart pártolja, ha következetes akar lenni, köteles 
a nemzeti szabású öltöny viseletét is pártolni. Mert hiába, a nemzetiségnek ez is egyik ismertetőjele, s habár divat 
tekintetében az egész polgárosodott világ is a bohókás, francziákat majmolja: a magyar tegyen kivételt, ne legyen 
majom, hanem járjon a maga lábán, s őseitől öröklött gyönyörű köntösében, mellynél szebbet és kényelmesebbet
-  U. az eredeti minta szerint -  az egész világ nem mutathat fel. Ha egyébkor nem is, legalább tánczvigalmakban 
legyenek hölgyeink tetőtül talpig magyarok, úgy mint férfiaink alkotmányos ünnepeinken.” A női diszmagyar 
fűzött, zsinórral díszített derékból -  anyaga legtöbbször bársony -, buggyos ujjú fehér ingvállból -  batiszt, csipke 
vagy muszlin -, ráncolt aljból -  selyem, bársony -  és csipkekötényből állt. A pártáról dús csipkefátyol omlott alá. 
Régies hatású karkötők, függők, nyakékek egészítették ki a ruhát, amely inkább sötét színű volt -  piros, zöld és 
fekete. A színválasztás is tükrözte a honleányi érzületet, mely a fekete-piros gyászszíneket hangsúlyozta, s ha a 
hölgy nem is ölthetett díszmagyart, akkor pl. fehér ruhájának piros-fehér-zöld kiegészítőivel jelezte elkötelezett
ségét. A díszruhához szűr szabású zsinóros kabátot vagy díszes kendőt használtak. A szabadkai nemesasszonyok 
pompás ruhái valószínűleg a székesfőváros szalonjainak remekei.

A változó divat formái folyamatosan alakították a női díszmagyart. így az 1868-tól megjelenő farpárnás, 
turnűrös, feltűzött, redőzött aljú szoknyákhoz is hozzáidomították. A ruhák ebben az időben függönyszerű
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Návainé született Birkás Róza, az 1890-es években fehér 
tüllruhában, testhezálló szabással, a mellrészen 

plisszírozott betéttel és csipkedíszítéssel, a korszakra 
jellemző frufrus hajviselettel. SZVM, lelt. sz.: 1698
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drapériacsodákká váltak. A nők hajviselete is 
megváltozott, a feltornyozott, nehéz fonatok
ból álló, sokszor vendéghajat igénylő frizu
raköltemények ideje jött el. A két turnűr kor
szaka összefolyt a vidéki öltözködésben. A hát
só felet hangsúlyozó, a bunyevác népviseletben 
is továbbélő kiegészítő letűnte után a teljesen 
szűk, a női alakra rátapadó ruhák jöttek divat
ba az 1890-es években. A bunyevác és magyar 
(pl. kupuszinai) népviselet sok, keményített al
sószoknyás öltözetében is a múlt századi divat 
darabjai és formavilága ismerhetők fel.

A múlt század utolsó évtizedeit illusztrálta 
a kiállításon látható számos elsőbálozó toalett
je. Az elsőbálozók ruhája kizárólag fehér lehe
tett, és legtöbbször könnyű muszlinból készült. 
A második vagy netalán harmadik évben már 
halványsárga, rózsaszín vagy almazöld selyem 
vagy szatén toalettek is szóba jöhettek. A város 
egyetlen előkelő bálterme a klasszicista stílusú 
színházépületben volt, a Pest Városához címzett 
szállodában. Pompás hangulatot áraszthatott 
még a külső szemlélő számára is a hatalmas 
korinthoszi oszlopok mögül előragyogó félkör
íves, nagyméretű ablakok sora, melyben táncot 
lejtő párok árnyéka suhant tova. Valószínűleg a 
Nemzeti Kaszinó (ma Városi Könyvtár) épüle
tében és az úri családok palotáiban is rendez
tek bálokat, de a nemesek lehetőségeik szerint a 
megyei és fővárosi ünnepélyekre is ellátogattak, 
sőt sokszor a Monarchia igen messzi üdülő- és 
társadalmi-politikai központjaiba is elutaztak.

Ükanyáink öltözködéséről csak festmények 
és fényképek beszélnek. Sajnos, a pompás ruha
darabok az elszálló idővel elkallódtak, óvó ke-



zek nem őrizték meg őket, mint ahogy a város nagy famíliái is kihaltak, elköltöztek vagy ellehetetlenítette őket az 
új világ. A használati cikkek közt talán a ruhák a legszemélyesebbek. Elhunyt tulajdonosukkal együtt bizonyára 
ők is élettelenné váltak az unokák számára. Egy-egy legyező, csat, kesztyű, napernyő vagy kard hagyományozó- 
dott szülőről gyermekre. Amíg ékszereket nem alakították át, akár két-három generáción keresztül is tovább él
hettek, hordozhatták az ősök emlékét, addig a változó divat darabjait kiselejtezték. A több mint száz évvel ezelőtti 
elődök mindennapjai, gondolatai, reményei titokként néznek velünk szembe, csak sejtések ébredhetnek szívünk
ben a más vidékekről és emberekről mesélő Jókai, Krúdy és Kaffka könyveit olvasva. Illatuk, hangjuk, mozgásuk 
elröppent a téli estéken felcsendülő keringők szólamaival, ringó, suhogó selyemszoknyáik zizzenése, szivarjaik 
fűszeres illata, udvarias, betanult mozdulataikkal együtt immár tovaszállt.

1999

Građansko odevanje u Subotici (1850—1918)

Polazna tačka ovog rada je bila izložba fotografija u Gradskom muzeju Subotica, čiji je autor istoričar Mirko 
Grlica i koja je pomoću zbirke porodice Vojnić prikazala građanstvo Subotice u 19.veku.

Herrschaftliche Kleidung in Subotica (1850—1918)

Die Photoausstellung des Stádtischen Museums in Subotica, die von dem Historiker Mirko Grlica organisiert 
wurde und die mit Hilfe des Vojnich-Nachlasses das Bürgertum in Subotica des 19. Jahrhunderts darstellte, diente 
als Ausgangspunkt dér Studie über die Bekleidung.
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Deák Ferenc 
A szabadkai Városi Múzeum fotógyűjteményéből



A szabadkai Városi Múzeum Deák-portréja
200 éve született Deák Ferenc

Csaknem 100 esztendeje annak, hogy Jakobey Károly 1862-ben elkészült reprezentatív, Deák Ferenc-fest- 
ményét 1908-ban a lebontásra kerülő régi városháza tanácsterméből egy raktárba szállították. Azóta is, 
egyik raktárból a másikba került, mivel az új, szecessziós városháza dísztermében üvegablakokon jelennek 

meg a magyar történelem nagyjai. Róth Miksa híres budapesti műhelyében örökítették meg őket. „A haza böl
cséinek párjaként Jakobey Károly elsőként 1861-ben megfestette Széchenyi István portréját, ezt követte a bécsi 
Stefan Lemmermayer Ferenc József-ábrázolása 1862-ben, majd Than Mór Mária Terézia-festménye 1880-ban. A 
sort Szimai Antal Kossuth Lajos- és II. Rákóczi Ferenc-arcképe zárja 1904-ben és 1906-ban.1 Hasonló sorsot éltek 
meg e művek, a nagyközönség szeme elől elzárva, először a Városháza raktárában, majd a Múzeum raktárában 
vártak a jobb időkre. A császárt ábrázoló alkotáson kívül -  melyet a feltételezéseim szerint egy műértő ember 
menthetett meg a teljes megsemmisüléstől összetekerve, félretéve azt -, a többi kép kisebb sérüléssel vészelte át 
az elmúlt 95 évet. Nem úgy a hatalmas, aranyozott, faragott vagy nyomott mintákkal ékesített díszkeretek. Tá
rolásuk, szállításuk is nagy nehézséget okozott, s ezért sajnos kettő már nincs meg, amelyek viszont megvannak, 
azokat vagy széttörték, vagy csőtörés következtében víz mosta őket, kettő kivételével. A Rákóczi-kép díszkerete 
kisebb ütésekkel megúszta, a Deák-portré sarokdíszei megsemmisültek. E hozzáállás valójában leginkább annak 
a múltbéli téves művészettörténészi szemléletmódnak tulajdonítható, mely szerint a díszkeretek a polgári világ 
csökevényei, és díszeik elvonják a figyelmet a kép festészeti értékeiről. Valójában a díszkeretek -  amelyek sokszor 
iparművészeti remekek -  kiemelik a festményeket, s a reprezentatív portrék esetében még előkelőbbé teszik őket. 
Jakobey K.: „Szükséges egy tanács-terembeni arczképen a mellékletek aplicálása, a mi a kép hatását módnélkül 
növeli.” Az elmúlt évben a Kossuth- és Deák-bicentenáriumra, valamint a Rákóczi-évfordulóra készülve a fest
ményeket és a kereteket restauráltam, a költséges anyag- és eszközbeszerzéseket a Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma támogatta.

Visszatérve a Deák-festményre és -keretre, először annak keletkezéséről számolnék be. Kutatásaim során 
végig az a kérdés lebegett előttem, hogy vajon mi váltotta ki Szabadka város vezetőségében e hirtelen igényt a 
portrék rendelésére. Előtte egy kisebb császárportré (Marastoni Jakab, 1850, a kép elveszett) kivételével, amely 
szinte kötelezőnek volt mondható, semmilyen hivatalos rendelésről sem tudni. S ezzel városunk nincs egyedül, 
mert a Bach-korszak elmúltával, az 1860-as Októberi Diplomával, az ún. csonka alkotmány meghozatalával eny
hül a császár és a Magyarország közti fagyos viszony, s a tanácstermekbe sorra odakerülnek a Deákot és a nagy 
hazafiakat, uralkodókat ábrázoló reprezentatív portrék: Zalaegerszegre, Szombathelyre, Makóra, Kecskemétre.

1 Gajdos Tibor: Szabadka képzőm űvészete. Szabadka, 1995. p. 56— 58
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A szabadkai tanácsnokok Széchenyi elhunyta kapcsán határoznak először a rendelésről: „egy élethű arcképe olaj- 
festményben -  az ülési terem részére megszereztessék” Felsőbb utasításra a testületet feloszlatják, és 1861-ben 
Mukits János polgármester vezetésével kinevezik az új tanácsnokokat, akiknek egy része visszautasítja a tisztet a 
honfiúi hűségre hivatkozva -  passzív ellenállás -, a másik része a tanácsnokoknak -  igazolva honfiúi érzületét, s 
mintegy reprezentálva azt -  az első közgyűlésen határozatot hoz a Széchenyi- és Deák-portré megrendeléséről. 
Ha ily látványosan kell védekezni egy láthatatlan vád ellen, akkor azon érdemes elgondolkodni, de a passzív ellen
állás sem lehetett már többé megoldása a megváltozott viszonyoknak, s ennek maga Deák Ferenc adta a legjobb 
példáját azzal, hogy visszavonutságát feladva a magyar társadalom polgári átalakulási folyamatának élére állt, 
megkezdve tevékenységét, melyet majd az 1867-es kiegyezés koronáz meg. Tehát Vojnits Lukács országgyűlési 
képviselő javaslatára a Deák-portré, Vojnits Gábor javaslatára a Széchenyi-portré elkészítésével Jakobey Károly 
(1826—1891) pesti „académiai festészt” bízzák meg. Jakobey az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat ala
pító tagja, valamint az Első Magyar Festészeti Akadémia alapítójának, Marastoni Jakabnak a tanítványa volt, 
majd a bécsi akadémiát fejezte be.2 Tanulótársai és barátai: Lotz Károly és Zichy Mihály később szintén lefestették 
Deákot. Megbízatását emellett bizonyosan bácskai származásának (Kúlán született 1826-ban) és kapcsolatainak 
köszönheti. Pályája a hatvanas évek elejéig sikeresen ívelt felfelé, akkor családi és anyagi gondjai miatt háttérbe 
szorul. Szabadka és Jakobey között négy levélváltásra került sor -  szerencsére e leveleket a Történelmi Levéltár 
megőrizte -, ezekből kitűnik, hogy Mukits János polgármester személyesen is meglátogatta a művészt pesti mű
termében. Valószínűleg akkor beszélték meg, hogy a város kívánságára a Magyar Tudományos Akadémia számá
ra F. von Amerling által festett, álló Széchenyi-portré után készüljön a kép, Deákról pedig, ennek pandantjaként, 
fotográfiáról. „Az akadémia titkára megengedte nekem ott a színhelyen Széchenyi arczképét lemásolni. Simonyi 
Antal photographus bírja Deák Ferencz arczképét, az arcz majdnem másfél czollnyi (kb. 4 cm ) nagyságban van, 
tökéletes photographia ... de levan tiltva, de collégám volt szives megígérni- ügyem mulhatatlansága tekintetéből, 
azon arczképek titokbani használatát...” Természetesen a leghíresebb művészeknek modellt ült Deák (Barabás 
Miklós 1841, Franc Eybl 1842, Székely Bertalan 1869), ezt azonban nem érhette el mindenki. Deákot a kor minden 
magyar művésze, de számos osztrák is -  a legkisebbtől a legnagyobbig -  minden formátumban (mellkép, térdkép, 
ülő és álló alak, csoportportré, allegorizáló jelenetek stb.) megjelenítette (rajzon, sokszorosított grafikán, festmé
nyen, falképen), s a nagy többség fénykép vagy más ábrázolás után dolgozhatott.3 A méreteket is valós példákon 
megmutathatta Mukits polgármesternek a művész, minden lehetőségre, ülő portréra is kitérve. Deák akkorra 
már kialakult ábrázolási formái között (Barabás, Eybl) terebélyes termete miatt a karosszékben ülő képmások 
dominálnak. Végül a legnagyobb méret (8 láb 6 coll magas és 5 láb 8 coll széles = 270x180 cm) mellett döntöttek.

Jakobey ügyességét dicséri a színhasználat és a kompozíció, hisz szinte észrevehetetlenné tette Deák kövérsé
gét. A Széchenyi-portréval szembefordulva, kontraposztban, bal kezét iratcsomón nyugtatva áll a nagy honfi. A

2 Fleischer Gyula: M agyarok a bécsi képzőm ű vészeti A kadém ián . Budapest, 1935, p. 54.
3 Basics Beatrix: D eák Ferenc alakja a képzőm űvészetben . (In: Rubicon 2 0 0 3 /9 -1 0 ), Budapest, p. 17.
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mindennapi fekete ruhájáról elvonja a figyelmet, a gazdagon faragott karosszék és asztal, valamint a bravúrosan 
megfestett drapéria de elsősorban a mély lelki tartalmakat tükröző, remekül megjelenített fej az, ami magához 
vonzza a tekintetet. Báró Eötvös Károly így emlékezik „a haza bölcsé”-re: „...zömök termet, rövid nyak, széles, ha
talmas váll, nagy fej, erősen kifejlett mell, napbarnította piros arc, erős ajkak, s az ajkakra boruló vastag bajusz... 
Szürke kék szemeiben nagy mélység, sok szelídség, s a hatalmas erkölcsi erő sugárzása volt... Bő fekete kabát, 
fehér mellény s fekete nadrág széles karimájú fekete kalappal, ez volt az 1848 előtti országgyűlési viselete. De volt 
magyar díszruhája is. Egyszerű fekete atilla, fekete mente s egyszerű zsinóros magyar nadrág. Semmi dísz, semmi 
ékszer, semmi forgó. Még kardkötője is fekete zsinór s kucsmáján is csak egyszerű vitézkötés. Ezt a ruháját a Nem
zeti Múzeumban őrzik. Legutóbbi éveiben mindig egy ruhát viselt. Fekete kabát, végig gombolt fekete mellény, 
vastag fekete nyakkendő s bő, fekete nadrág s széles karimájú gyűrt mart fekete kalap. Bizonyosan új volt egykor 
minden ruhadarab, de azt nemigen lehetett rajtuk észrevenni.”4 A hagyományos reprezentatív portré kellékeit 
felvonultató festmény történetéről legbeszédesebben Jakobey levele szól, de nemcsak a képről, hanem a korabeli 
emberi, közlekedési viszonyokról is színesen mesél. (p. 224)

Jakobey Károly levele Czurda Ede tanácsnokhoz:5
„Tekintetes Tanácsnok úr, igen tisztelt uram
Annak, hogy Deák Ferecz arczképe festésével ennyire elkéstem, nem csupán magam, de Simonyi a fényképész 

is oka, ki mindég hitegetett egy jó és nagy formátumú photograf arczképpel, s mind hiába míg nem a múlt hó 
közepén kéz alatt titokban jutottam egyhez, mely szerént valahára Isten segítségével megcsináltam az arczképet, 
rég készen lehettem volna, mert csak a fej volt készületlen, s csupán ez ígéret tartóztatott vissza; -  na de most 
már bocsánatot is kérek, hogy ily pontatlan vagyok e képpel, ez nem fog többé megtörténni soha, ünnepélyesen 
fogadom azt.

Ma, az az sept. 2-kán adtuk fel a gőzhajói hivatalban, 4-kén bizonyosan Baján lehet a kép, úgy hogy 5-kén a 
vitel comissió, mellyet oda rendelni máltóztatik bizton viheti Szabadka felé, rendeltetése helyére.

Ha poros, vagy fűrész poros lenne a kép, nedves szivaccsal tessen letisztíttattni, és aztán újra (habbavert 
czukros, pár csepp spiritus-sal vegyített tojásfehérjével) spongyával bévonatni, hogy a szín frisseség megtérjen, s 
hogy fótos ne legyen.... Jövő tavasszal egy oltárképet viendek le Arany Almásra, ez alkalmat használva Szabadkára 
berándulok, tiszteletemet teendem Tekintetes úrnál.- ekkor majd a képeket firneisszal be is fogom vonni, hogy 
tartósabbak legyenek.” Megszakítva a levelet a kép restaurátoraként hozzáfűzném, hogy az ígéretét betartotta 
a művész, mert a régi, megsárgult, lakkréteget én távolítottam el a festményről, hogy színei az eredeti erővel 
ragyogjanak. A restaurálás utolsó lépése is az új, a régivel megegyező dammár lakkból készült lakkréteg felvite
le, mely megvédi a festményt. Ezt megelőzően azonban esztétikailag kellett helyreállítani a portrét. A raktárról 
raktárra szállítgatás közben az elmúlt évszázad folyamán több helyen is mechanikailag megsérült -  kihasadt, e

4 B. Eötvös Károly: D eák Ferencz és családja. Budapest, 1905. II. kötet, p. 180— 181.
5 Az eredeti levelet a szabadkai Városi M úzeum ban, a bicentenárium  alkalm ával a festm ény m ellett á llítottuk ki.
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szakadásokat kellett szakszerűen élbe ragasztani és a lepergett pigmentréteget rekonstruálni a firniszelés előtt. A 
díszkeretnél viszont egy töredékes sarokdíszről kellett rekonstruálni a három másikat. A nagy ütésnyomokat ki 
kellett tömíteni a kitört farészeket újjal pótolni, s végül újraaranyozni lappal és porral a keretet. A levelet folytatva 
az anyagi vonatkozások kerülnek előtérbe, melyek mindinkább megkeserítik a 60-as évektől Jakobey Károly éle
tét. Az ilyen reprezentatív megrendelések nagy előnyt jelentettek neki, hisz akkoriban egy tanár keresete évi 400 
fit körüli volt. „A két arczkép mint tudni méltóztatik, öszv: 600 fit oszt. ért, lön határozva 600 fit, a rámák -  240 ft, 
a bépakkolás: 16,16, az az 872 ft. 300 ft-ot felvettem, marad fizetendő 572 ft. ... Ezek után magamat pártfogásába 
ajánlva maradok Tekintetes Tanácsnok úrnak mély tisztelettel alázatos szolgája Jakobey Károly académiai festész. 
E öszveget, kérném alázattal, ha sept.l0-ig méltóztatnék nekem megküldeni, igen lekötelez Tekintetes úr vele.” A 
tartozást nem siettek kiegyenlíteni, ezért Jakobey még egy könyörgő levelet küld a városnak, benne a sokatmondó 
indok: „Gróf Regendorf házánál várnak reám, végre megszakad a türelmük, s visszautasítják szerénytelen vise- 
letem miatt az egész megbízatási ügyemet; borzasztó helyzet ez, -  kínálkozik a pompás kereset, s én nem tudom 
ezt exequálni, ott hol oly barátságosan hívnak, s kezeim kötve ez átkozott pénz miatt. -  később már mindennek 
vége, mert akkor protectorom a barátaival elutazik, s többé nem jön vissza e jó kedvező alkalom: akkor ignorálni 
fognak helytelen bánásmódomért. -  A télre való keresetem akkor megbukott.”6 A csodaszép, de tékozló felesé
ge -  a kúlai származású Onódi Anna Mária, aki a Nemzeti Színház balettkarának üdvöskéje volt -, s gyarapodó 
családja miatt egyre nagyobb számú és méretű (falképfestés) templomi megrendelésnek tesz eleget sok esetben 
itt, a Bácskában, a szülőföldjén.7 Munkái a kései nazarénus festészet példái, kivitelben, kompozícióban a bécsi 
akadémia hagyományait követik, mindig nagy mesterségbeli tudást mutatnak. S talán túlontúl nagy alázata az, 
mely elsősorban meggátolta őt abban, hogy a legnagyobbak közé emelkedhessen, s amiért úgy emlékezhetnek 
reá, mint egy szerencsétlen sorsú bácskai templomfestőre. S valóban szerencsétlen sorsú volt, ha tudjuk azt, hogy 
legjobb társa, Lotz Károly szerette el tőle a feleségét, amíg ő vidéken dolgozott. Elvette három gyermekét is, köz
tük a 16 éves csodaszép Kornéliát, akiről portrét és aktot festett, s ezeket mint a leányáról készült képeket tartja 
számon a szakirodalom a magyar festészet remekei közt. Pedig ő Jakobey Károly leánya volt, azé a művészembe
ré, aki a sorozatos veszteségeibe bele is halt 1891-ben, 65 éves korában. Azonban Bácska sok temploma (Szivác, 
Bajmok, Szabadka, Horgos, Őrszállás, Zombor, Hódság) s múzeumai őrzik keze munkájának festészeti remekeit. 
Ez állapítható meg a Városi Múzeum tulajdonában levő, a fentiekben leírt két reprezentatív portréjáról, de az 
Immaculata oltárképről és a Rákóczi fejedelmet és feleségét ábrázoló kis méretű mellképekről is.

6 M agyar László: Jakobey K ároly szabadkai kapcsolata. Üzenet, Szabadka, 1984. 1-2. szám , p. 28—32.
7 Kalapis Zoltán: Festők nyom ában. Újvidék, 1990, p. 57— 65.
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Restaurálási dokumentáció
Jakobey Károly: Deák Ferenc, 1862, olaj-vászon, 270x180 cm, Y 1005, j.j.l.
Az átvételi állapot leírása:
A képnek a fenyőfából készült, keresztmerevítős, ékelhető vakkeretre felfeszített gyári, kettősszál szövésű, 

lenvászon hordozója megereszkedett, két helyen 10 cm hosszan kiszakadt, a padlón levő szakadás körül nagy 
felületen lepergett a pigmentréteg. Gyári enyves krétaalapozású a hordozó. Más apróbb felületeken is a kisebb 
mechanikai sérülések következtében hiányok keletkeztek. A vakkeret léceinek peremein felfekvések és táskásodás 
jelentkezett. Az egész festett felület repedéshálóval van borítva. A széleken pergés tapasztalható. A védőréteg oxi
dálódott, megsötétedett és egy lefolyás nyoma is látható keresztben. A teljes felületet szennyeződésréteg fedi.

A 18 cm széles, nem szétszedhető díszkeret gyalulással formált fenyőfából készült, melyet enyves krétával 
alapoztak. Erre kerültek a csiszolást követően a szintén enyves krétamasszából nyomott sarok- és szalagdíszek. 
A szigetelést követően bronzporral, majd a sarok- és szalagdíszeket, valamint a félköríves peremet aranylapokkal 
aranyozták. Végül a nagyobb kontraszt elérése érdekében a plasztikus részeket fekete patinával vonták be. A ke
retet több kisebb-nagyobb mechanikai sérülés érhette, melynek következtében a belső falc több helyen lehasadt, a 
szalagdíszek hiányosak, a sarokdíszek közül csak egynek a belső része maradt meg, a félköríves perem behorpadt, 
helyenként lepergett. Rovarkárosítás nem érte.

A kép- és díszkeret-restaurálás folyamata:
A vászon párásítással történő kifeszítése, simítását követte a lyukak élberagasztása (PalmaFa vízálló vizes 

diszperziójú ragasztóval), a hólyagosodások visszavasalása és a pergő részek zselatinnal történő aláinjektálása. 
A festmény tisztítása után a kép tömítése zselatinos krétamasszával történt. Aláfestés akvarellel, majd lakko
zás dammár lakkal és a pigmentréteg rekonstrukciója -  befejező olaj retus következett. Végül védő retuslakkot 
(spray) vittem fel.

A keret tisztítása, a megerősítő asztalosmunkák (ragasztás, fapótlás) és a meglazult részek rögzítése érdekében 
enyvoldattal való átitatás, majd az alapozó hiányainak pótlása történt meg krétás alapozómassza felvitelével, amit 
csiszolás, szintbe hozás és a hiányzó sarokdíszrészeknek a levett negatívról való újranyomása (enyves krétamasz- 
szából) követett. A nem létező részeket új, nyomott mintákkal egészítettem ki. A hiányzó szalagdíszeket nega
tívról gipszből öntöttem ki, majd sellakkal szigeteltem. Az aranyozást bronzporral, majd metállappal végeztem, 
hígított művész-olaj festékkel (égetett umbra) patináztam. A keretet műgyantafilm felvitelével védtem le.
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Portrét Ferenca Deaka iz zbirke Gradskog muzeja

Povodom 200. godišnjice rođenja velikog mađarskog državnika restauriran je njegov portrét svojevremeno naručen 
1862. godine od slikara Karolja Jakobeija (1826—1891) za klasicističku subotičku gradsku kuću (1828—1908).

Das Deák-Portrait des Stádtischen Museums in Subotica

Das reprásentative Portrait, das den „Weisen dér Heimat“, Ferenc (Franz) Deák darstellt, wurde von dér Stadt 
Subotica von dem Malermeister Károly (Kari) Jakobey (1828—1891) bestellt, und zierte ursprünglich den Ratsaal 
des altén, klassizistischen Rathauses (1828—1908). Den Auftrag für die Restaurierung des Gemáldes habé ich zum 
Anlass des 200. Jahrestages von Deáks Geburt bekommen. Diese Studie enthált aufíer dieser Wiederherstellung 
auch die Geschichte des Gemáldes.

Mária Terézia portré díszkerete átvételi állapotban és kitömítve.
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Kossuthot ünnepelve -  díszkeretrestaurálás

Szabadkai Városi Múzeumban megújulva, régi fényében ragyog a szabadkai származású Szirmai Antal által 1904-ben 
CTM  a régi városháza tanácsterme számára megfestett, nagyméretű (264x175 cm), Kossuth Lajost ábrázoló olajfestmény 

l 1 díszkeretével együtt.
1903 márciusában a Kossuth-kép megfestésével kapcsolatban tanácsi döntés születik, Kovásznai Kovács István és 

Lőschinger Béla pályázók mellett Bólits József tanácsnok javaslatára a szabadkai születésű Szirmai Antalt (1860—1927) bízzák 
meg 2400 korona tiszteletdíjért az egész alakos kép megfestésével. Szirmai Budapesten, Münchenben és Párizsban tanult, 
történelmi és vallási jeleneteket, életképeket, portrékat és tájképeket, valamint templomi freskókat készített vidéken (pl. Hód
ságon, Versecen) és a székvárosban egyaránt.1 Szirmai Antal budapesti műtermében azonnal hozzáfog a kép megfestéséhez. 
1904 augusztusában érkezik Szabadkára a műve, díszkeretben. A művész előzőleg a majdan létesítendő Városi Múzeumnak 
ajándékozta nagyméretű Választás a korona és kard között c. történelmi kompozícióját, amely a Nemzeti Szalon kiállításán 
volt látható, s felajánlotta hathatós segítségét a kultúrintézménynek.

Néhány szó magáról e kiváló reprezentatív portréról: Kossuth Lajos (1802—1894 ) egy kissé idealizálva, fiatalon, erejé
nek teljében jelenik meg, életrajzilag hiteles, ügyvédi dolgozószobára utaló környezetben: íróasztal, törvénykönyvek, papír, 
toll. Kossuth fekete tükörposztóból készült, zsinórozással díszített, vörös selyembélésű, kigombolt atillát visel, alatta fekete 
zsinórozott mellényt, ingének széles, kigombolt gallérja kihajtva, nyakában csokorra kötött fekete selyemnyakkendő. A szo
kásokkal ellentétben a selyemtrikó nadrág helyett nyugati pantallót visel, mert Szirmainak a Bíró Károly polgármesterhez írt 
levele szerint „Sohasem viselt magyaros nadrágot. Úgynevezett péklába volt, vagy másképp iksz lába és nagyon rosszul festett 
ilyen lábakkal szűk magyar nadrágban.”2 A Kossuth-ábrázolásokkal kapcsolatos helyzet (a reformkor és a forradalom idején 
grafikák készültek róla, a szabadságharc leverése után tilos volt az ábrázolása) csak halála után változik meg, a millennium, 
valamint a 48-as forradalom 50. évfordulója méltó megünneplésének időszakában, ennek köszönhetően rendelnek a hivatalos 
szervek Magyarország-szerte Kossuth-ábrázolásokat. így tett Szabadka városa is a nagy forradalmár születésének századik 
évfordulóján. Arcvonásai megfestéséhez valószínűleg korabeli fényképet vagy grafikát használt fel a festő, a legnagyobb ha
sonlóságot Barabás Miklós 1847-es rajzával mutatja a mű. (p. 225)

A portré egyike annak a hat reprezentatív ábrázolásnak (Mária Terézia, Ferenc József, Széchenyi István, Deák Fe
renc, II. Rákóczi Ferenc), melyek az első kivételével a szecessziós városháza felépültével funkciójukat vesztették, s azóta 
nem kerültek a nyilvánosság szeme elé.3 A festményeket a képzőművészeti raktár őrzi, jobban mondva múzeumi galéria 
híján rejti, s a jobb sorsra érdemes díszkeretek igencsak megsínylették az elmúlt évtizedeket, (p. 224)

1 M űvészeti Lexikon, (szerk.: Éber L.), Budapest, 1936, II. kötet, p. 513.
2 Gajdos Tibor: Szabadka képzőm űvészete. Szabadka, 1995, p. 9 4 —96.
3 Más korabeli m agyarországi városok városházái szám ára is ehhez hasonló galéria készült, m int pl. H ódm ezővásárhelyen , ahol a m ai napig 
szintén 6 reprezentatív portré díszíti a tanácstermet: gróf Bercsényi Miklós, Ferenc József császár, Erzsébet királyné, Kossuth Lajos, Deák Ferenc 
és II. Rákóczi Ferenc képmása. A szabadkai első hivatalos portré 1850-ben készült el, Marastoni Jakab Ferenc József apostoli királyt és császárt 
ábrázoló műve sajnos a múzeumba már nem került be.
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Az iparművészeti remekeknek számító, több mint 20 cm széles, aranyozott díszkereteket kontár módon széttörték 
(pedig eredetileg szét lehetett szerelni a 3 m-t is meghaladó darabokat) és méltatlan körülmények között tárolták, de 
volt olyan keret is, amit -  a fentebb említett téves művészettörténeti okokból -  fel is daraboltak. Ezen előzményekre 
visszatekintve úttörő munkának számít e keretek restaurálása, melyek sorát Kossuth Lajos portréjának blondel típusú, 
nyomott mintákkal díszített, eredetileg valódi aranylapokkal aranyozott (fényes és matt részek váltakozásával) 27 cm 
széles díszkeretével nyitottam meg. Később az ugyancsak rossz állapotú, Than Mór által 1880-ban megfestett Mária 
Terézia-portré díszkeretét restauráltam. A felhasznált különleges, s igen drága szerszámokat és anyagokat a Nemzeti 
Kulturális Alapprogram megnyert pályázatán nyert támogatásból sikerült megvenni.

E keret ún. blondel típusú (sarokdíszes, hullámzó peremű), eredetileg faragott keményfa nyomódúcokkal nyomott 
mintákkal díszített és valódi aranylapokkal aranyozott (fényes és matt részek váltakozásával: matt alapon a virágok, a 
belső keretcsík, a kagylók, a levelek-csúcsdíszek voltak felpolírozva), 25 cm széles, 18 cm vastag díszkeret.

A díszkeret hordozója fenyőfa, mérete 3,2x2,1 m, melyet a sarki és középső díszeknél áttörtek. A letört farészeket 
(6 db sarok és a középső ív hiányzott) hozzáfaragott, csavarokkal és ragasztóval felerősített kiegészítésekkel pótoltuk. 
A krétaalapozás is sok helyen lepergett és leütődött. A legnagyobb károkat az enyves krétamasszából gyúrt és nyomott 
díszek szenvedték, nagy részük a mechanikai sérülések és az ázás következtében leesett, a külső gyöngysor 70%-a hi
ányzott. A további rongálódás és pergés elkerülése végett 30%-os enyvoldattal itattam át az egész keretet. A tisztítás 
után, amelyen a lerakódott szennyréteg eltávolítását értem, az alapozás hiányait egészítettem ki 7%-os nyúlenyv kötő
anyagú hegyi krétás alapozómassza melegen történő felvitelével. Az összecsiszolás után a virágot, kagylót, csigavonalat 
ábrázoló díszekről vettem modellgyurmával mintát, és e negatív segítségével kiöntöttem gipszből a hiányzó elemeket, 
vagy meleg enyves krétamasszát belepréselve készítettem el a hiányzó mintákat. A csúcsdíszek egyike sem volt meg, 
egy csúcson lehetett a meglevő töredékek alapján rekonstruálni a 35 cm hosszú díszt. Kis kiegészítő díszeket mai nyo
móformák felhasználásával készítettem. A faanyag szerencsére nem szenvedett rovarkárokat, a vandál módon széttört 
sarkokat azonban többé nem lehetett szétszerelhetővé rekonstruálni. Az összeépített, összeragasztott díszkeret sarkait 
a hátsó oldalán fémsarkak felcsavarozásával erősítettük meg. A kiegészítések elkészítése és felragasztása, az illesztési 
hányok kitöltése, majd az egyenetlenségek lecsiszolása után a teljes felületet leszigeteltem sellakkal, majd mixtionos 
olaj aranyozással, metállapokkal learanyoztam. Mintegy 200 db lapra volt szükség. A száradás után híg olajos patinát 
vittem fel, majd visszatöröltem a felületet. A száradás után nitrolakk spray-vel vittem fel egy fényes áttetsző védőréteget. 
A Mária Terézia-kép díszkeretének restaurálása hasonlóképpen folyt.

A több hónapos aprólékos restaurálási munka eredményeként a nyilvánosság 1908 óta először láthatja Kossuth 
Lajos portréját annak eredeti díszkeretében a kiállítóterem folyosóján, ezzel is ünnepelve a nagy magyar hazafi szüle
tésének 200. évfordulóját.

2002

104



Povodom 200 godišnjice rođenja Košuta

U Gradskom muzeju Subotica je obnovljen portrét mađarskog političara Lajoša Košuta (264x175 cm) koju je 
naslikao Lajoš Sirmai 1904 godine za svečanu salu stare Gradske kuće. Ovaj rad opisuje istoriju slike i restauraciju 
slike i njenog ukrasnog rama koju je potpomoglo Mađarsko ministarstvo kulture.

Die Ehrung Kossuths

Das Gemálde grofíen Formats (264x175 cm) des Malermeisters aus Subotica, Antal Szirmai, im Stádtischen 
Museum in Subotica in seiner altén Pracht zu sehen. Das Ölgemálde wurde in 1904 für den Ratsaal des altén 
Rathauses angefertigt und stellt Lajos Kossuth dár. Diese Studie berichtet über die Entstehung des Gemáldes und 
über die Restaurierung seines Zierrahmens, die von dem Fond des ungarischen Ministeriums für Kultur (NKA) 
finanziert wurde.

Kossuth portré díszkerete átvételi állapotban.
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Szent Imre herceg, színes kőnyomat, 1870 k. 
Dr. Szilárdíy Zoltán gyűjteményéből
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A Szent Imre-festmény restaurálása

Ó napnál fényesebb  
Nagy tisztaság,
Ó hónál ékesebb 
Virágos ág.
E m egújult haza  
Tündöklő csillaga 
Szent Imre, te!
Légy egyre körülünk,
Légy a m i tűkörünk,
Néped esengve kér,
Légy te Vezér.

(Szent Imre-himnusz Thuróczi krónikájából Kosztolányi Dezső fordításában)

A csókái Szentháromság-templom jobb oldali mellékoltára Árpádházi Szent Imre herceget, az ifjúság védőszentjét 
ábrázolja. Az 2007-ben ünnepeljük Árpádházi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulóját és Szent Imre születésének 
1000. évfordulóját. E kettős jubileum alkalmával érdemes bemutatni a Délvidék egyik legszebb Szent Imre-ábrázolását 
és annak restaurálását. A festményt a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet munkatársai: Aleksandra Jeftić 
és Gorán Bolić, valamint jómagam restauráltuk az NKA támogatásával 2006 és 2007 között.

Az 1808-ban, a Marczibányiak által építtetett templom oltárképeit valószínűleg ugyanaz a cseh származású 
bécsi festőművész1, Carl Gutsch (1840 k.—1888) festette 1874-ben, akinek aláírását a Szt. Imre fogadalma c. fest
mény (200x125 cm) jobb alsó sarkában fedezhetjük fel. A mű a 19. századra jellemző romantikus stílusban ké
szült, Szent Imrét életnagyságban, egy oltár előtt imádkozva ábrázolja, magyaros ruhában, zöld mentében, piros 
köpenyben, csizmában, (p. 227)

Legendája szerint a veszprémi Szent György-templomban tett szüzességi fogadalmat. Szent Imre, Szent István 
király és boldog Gizella fia, a magyar trón várományosa volt, akit szülei méltóképpen felkészítettek az uralko
dásra, de egy szerencsétlen vadkanvadászat során életét vesztette 1031-ben. Az idős királyt és az egész hazát 
pótolhatatlan veszteség érte ezzel, s ezután ajánlja Szent István Magyarországot a Magyarok Nagyasszonyának 
oltalmába, s lesz Szűz Mária a Patrona Hungáriáé, s országunk a Regnum Marianum. A fiatalon elhunyt, szűzi

1 M ilanović-Jović, Olivera: íz  slikarstva  i prim en jene um etn osti u B anatu. Građa za  proučavan je spom enika kulture Vojvodine VI— VII. 
N övi Sad, 1976, p. 180.
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életet élő, vitéz herceg a magyar ifjúság védőszentje lett, kanonizálását Szent László király szorgalmazta, s 1083- 
ban István királlyal és tanítójával, a vértanú Gellért püspökkel egyetemben emelték a szentek közé, megnyitva az 
Árpád-ház szentjeinek névsorát. Kultusza a barokk kor óta még inkább virágzik, ábrázolásaival világszerte ta
lálkozhatunk, általában királyi öltözékben, liliommal a kezében jelenítik meg fiatalemberként vagy gyermekként 
Szent Istvánnal, vagy a szüleivel. Említésre méltó az az ikonográfiái téma is, amikor a három magyar szent király 
(István, László és Imre) a három életkort szimbolizálva, mint a bibliai Háromkirályok ismerhetők fel.2

A csókái festmény igen rossz állapotban volt, és sürgős restaurálásra szorult. A lecsapódó pára a kép alján 
összegyűlve valójában a gyári, gépi, szövésű és alapozású hordozó elrothadásához vezetett, aminek következté
ben a párás környezetben a kép összezsugorodott, és létrejöttek az egész mű felületét borító, nagyméretű kagylós 
repedések és pergések, amelyek jellemzőek a vízre nagyon érzékeny biedermeier, ún. olajos alapozásra. A festett 
felület levédése után a széthúzódott vászondeformációt kellett újra összehozni és élberagasztani, majd a teljes 
hordozót kinyújtani, hogy a felkagylósodott festékrétegnek legyen helye, illetve hogy visszavasalható legyen a 
viaszgyantás konzerválás folyamán. Ezt követte a kép tisztítása és a hiányok esztétikai rekonstrukciója. E munka 
végeztével a mű eredeti szépségében, a nedvességnek ellenálva került vissza helyére a folyamatosan újuló, szépülő 
csókái katolikus templomba, (p. 226)

2007

Restauracija oltarne pale Svetog Emerika
Rád opisuje restauraciju slike (1874) sa sporednog oltara katoličke crkva Svetog Trojstva u Čoki, autóra Karla 

Guča (oko 1840—1888) iz Beča koja je urađena sa stručnjacima iz Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika iz 
Subotice i koju je finansirala fondacija NKA iz Madarske.

Die Restaurierung des Gemáldes des heiligen Emmerichs
Diese Studie berichtet über die Wiederherstellung des Seitenaltargemáldes dér Kirche dér Heiligen Dreifaltig- 

keit in Csóka (Čoka, Tschoka). Es handelt sich um ein Gemálde im romantischen Stíl von Carl Gutsch (1840—1888) 
aus 1874. Die Restaurierung, die von dem Fond des ungarischen Ministeriums für Kultur (NKA) finanziert wurde, 
habé ich zusammen mit den Mitarbeitern des Instituts für Denkmalschutz dér Gemeinde Subotica durchgeführt.

2 Szilárdfy Zoltán: Sajátos típusok a m agyar szentek  barokk kori ikonográfiájában. In: M agyar szentek  tisztele te  és ereklyéi, (szerk.: Cséfalvay 
Pál és Kontsek Ildikó), Esztergom, 2000, p. 55— 88.
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Szabadka első vitrázsainak restaurálása

szabadkai Magyar Királyi Postahivatal banképülete 1880/81-ben épült meg, s noha az eredeti tervraj- 
zok elvesztek, a szakemberek véleménye szerint a neoreneszánsz épületet Macskovics Titusz tervezte. Az 

l X üvegablakokat Kratzmann Ede, a budapesti állami üvegfestő intézet vezetője készítette természetesen 
neoreneszánsz stílusban, igazodva az épület terveihez. Az aranysárga, a piros és kék színek telt vibrálása egy 
kis zölddel gazdagítva a nagypolgári szobabelsők világát idézi fel. A tárgyak kompozit jellegűek, ami azt jelenti, 
hogy a leveles-indás rozetta és a Gorgófejet mintázó kazetták ismételték egymást, kék és piros szegélyekkel. A 
szellőztetést biztosító, nyitható ablakok egyetlenegy megőrzött szárnyának legalsó ablakszemén olvasható a jel
zet: E.KRATZMANN GLASSMALEREI B.PEST. Ezen historikus felfogású munkákban valamennyi történeti 
üvegfestészeti eljárás teret kapott: kontúr- és tónusfestés, silbergelb (lazúr- vagy pácfestés) és zománcfestés. A 
díszlépcsőházban eredetileg valószínűleg három félköríves végződésű festett üvegablak volt, melyből egyet az 
épület bővítése folyamán a felső ív kivételével felszámoltak, darabjait beépítették a meglevőkbe, (p. 229)

Magyarországon a kiegyezés gazdasági, kereskedelmi és kulturális fellendülést eredményezett. A fejlődés és 
a millennium szellemiségének légköre nagyszabású városfejlesztési terveket hívott életre, a főváros és a vidéki új 
városközpontok ekkoriben épültek: egyházi és középületek, bankházak, iskolák, múzeumok, lakóépületek nőttek 
ki a földből tömegesen. Az építkezések termékenyítőleg hatottak a társművészetekre, kedveztek az üvegfestészet 
kibontakozásának, fejlődésének. Az egyszerű díszműüveges céhműhelyek nagy felkészültségű üvegfestő műhe
lyekké válhattak, miután az 1884. évi törvény az üvegművesipart szabad iparnak minősítette. Az üvegművészetet 
államilag is egyre fontosabbnak tartották, Trefort Ágost kultuszminiszter hosszas előkészületek után, európai 
mintára 1878-ban, állami támogatással, Budapesten megalapította az Országos Üvegfestészeti Intézetet, működé
sét a vallásalap támogatásával biztosította. Az intézetnek kettős célja volt: az üvegablakok készítésén kívül szakem
bereket képzett a hazai műipar számára. Élére Kratzmann Edét (Prága 1847—Bécs 1922) nevezte ki.1 Kratzmann 
Ede a fia, annak a cseh Kratzmann Gusztávnak, aki a bécsi Eszterházy-képtárnak volt az őre és amikor ez a 
képtár Budapestre került, ő lett az országos képtár igazgatója. Kratzmann Ede már férfikorban volt, mikor atyja 
elhatározta, hogy üvegfestőt csinál belőle. Hogy ezt megvalósítsa, összetársította Ulke nevű müncheni üvegfes
tővel. Aztán az üvegfestészet technikáját elsajátítva itt érte őt Trefort meghívása. Az állam a legmeszebbmenőbb

1 A m agyarországi üvegfestészet néhány évtized  alatt óriási fejlődésen m ent keresztül. A 80-as évektől kezdve egym ás után alakultak a fő 
városi üvegfestő m űhelyek (Forgó és Tsa, Róth M iksa, Ligeti Sándor, W altherr Gida, Palka József, Zsellér Imre, M ajoros-M ayböhm  Károly, 
Kopp Ferenc). A századfordulón kiadott cím tár már 11 nevet sorol fel. V idéken egy jelentős m űhely jött csak létre, a nagyváradi N eum ann  
testvéreké. E m űhelyekben szám os kiváló m ester dolgozott, akiknek a nevét sajnos nem  jegyezte fel az utókor. In: M ester Éva: Üvegfestő  
m űhelyek k ialaku lása B udapesten a századforduló  idején  (Konferencia katalógus). Budapest, 2000, p. 78— 81. Szabadkán az első üvegfestő  
Szanka János (1879— 1927) volt, aki a szegedi Pór Sándor m űterm ében (Első m agyar-alföldi üvegfestészet) tanulta ki szakmáját, s a 20. szá
zad elején m űködött a városban. (Szanka-Lutz Ilona szíves közlése.)
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támogatásban részesítette őt. Megépített és teljesen berendezett számára a régi füvészkertben, a Ludoviceum közelében 
egy megfelelő műtermet, az Országos Üvegfestészeti Intézetet, továbbá hat éven át biztosított részére évi 6000 forintot 
kitevő megrendelést, és még sok egyéb kedvezményben részesítette.2 Róth Miksa visszaemlékezéseit cáfolja az az adat, 
hogy Kratzmann már 1876-ban önálló műhelyt nyitott Budapesten. Az egyházi műemlékeket helyreállító purista tö
rekvések közepette jelentős feladatokat kapott korának legnevesebb építészeitől (Ybl, Schulek, Steindl stb.), a kartonok 
elkészítése végett neves művészekkel állt kapcsolatban (Székely, Lotz stb.), de más állami és magánrendelésekkel is el
halmozták. Életműve egyenletes, főleg historizáló stílusban dolgozott, egyértelműen a német eklekticizmus hatása alatt 
állt.3 A műhely kezdeti éveihez köthetők a szabadkai ablakok. Kratzmann Ede műhelyéből kerültek ki a pesti belvárosi 
plébániatemplom, a budavári Koronázótemplom, a bécsi Votivkirche, a budapest-ferencvárosi templom, a nagyváradi 
székesegyház, a gyomai, besztercebányai, kecskeméti, mindszenti és csákovai templomok, a Magyar Nemzeti Múzeum 
lépcsőházának, a szegedi városházának az üvegablakai. 1883-ban műveinek egy részéből üvegfestészeti kiállítást rende
zett Budapesten.4 A millenniumi ünnepségek idején történt, hogy Kratzmann, aki oly tekintélyes állami támogatásban 
részesült, hálátlansággal fizetett. Egy külföldre írt levelében egyenesen ócsárolta a magyarokat. Amidőn ennek a levél
nek tartalma az itteni köröknek tudomására jutott és a parlamentben is szóvá lett téve, Kratzmannt az Országos Üveg
festészeti Intézet vezetésétől felmentették. Kratzmann ezután még azzal próbálkozott, hogy saját műtermet nyitott, de 
más üvegfestők előretörése folytán, teljesen elveszítve működésének lehetőségét, 1897-ben Bécsbe költözött, s haláláig 
ott alkotott, de ott sem tudott érvényesülni, s nagy szegénységben halt meg.5 A Délvidéken az őrszállási és az újvidéki 
Mária Neve6 katolikus templomok őrzik munkáit.

A Kárpát-medence üvegfestészetére elsősorban az 1830-as évek körül újjáéledt német példakép hatott szerkesz
tésmódban, festéstechnikában és anyaghasználatban egyaránt, a középkori helyi anyag az évszázados török dúlás és 
háborúskodás alatt megsemmisült. A 19. század közepén már megfelelő minőségű üvegalapanyag és a festékek széles 
skálája állt az üvegfestők rendelkezésére a gyártók jóvoltából. Az Európában végbement technikai forradalom egyes 
vívmányait a magyar üvegfestők készen vehették át. A megfelelő színes üveget és a különféle üvegfestékeket a kereske
delem széles körben forgalmazta. Beszerzésük a magyar műhelyek megalakulásának időpontjában már nem okozott 
olyan nagy gondot. A tervezőmunkát nagymértékben segítették a mintakönyvek, a különböző stílusban elkészített 
üvegablak-tervezetek. Ezek a körülmények megkönnyítették a munkát, és minden műhely kialakította a számára leg
megfelelőbb eljárásmódot, amely feliratozás nélkül is eligazítást adhat az egyes munkák esetében.7

2 Róth M iksa vallom ásai. Róth M iksa A lapítvány és Ü vegm úzeum , Budapest, p. 29.
3 M ester Éva: Üvegfestő m űhelyek kialaku lása Budapesten a századfordu ló  idején  (Konferencia katalógus). Budapest, 2000, p. 79.
4 M űvészeti Lexikon, (szerk.: Éber), Budapest, 1935
5 Róth M iksa vallom ásai. Róth M iksa A lapítvány és Ü vegm úzeum , Budapest, p. 34.
6 D onka Stančić: Vitraži. N övi Sad, 1997.
7 Mester Éva: A Kárpát-medence üvegfestészete II. In: ISIS 3, 4. (szerk.: Kovács Petronella), Székelyudvarhely, 2003-2004. p. 83—93, 76—84.
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Róth Miksa e korszakra így emlékezik nem kis rosszallással: „Az üvegfestmények tervezetei eklekticizmusban 
fogantak és a régi stílusok variálásában merültek ki. A színes zománcfestékek alkalmazása és a festői elem jelle
mezte e kor műveit”. Ma már más szemmel tekintünk ezen iparművészeti remekekre, melyekben a technikai tu
dás remek kompozíciós érzékkel és mintakészlettel párosulva nagyszerű végeredményt hozott létre. Általuk válik 
teljessé az építészeti tér. A két 318x158 cm-es lépcsőházi neoreneszánsz díszablak resturálása 2007 szeptemberétől
2008 februárjáig tartott az épület felújítási munkálatainak keretében. A restauráláshoz a Szülőföld Alap, valamint 
a Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság nyújtott támogatást. A munkát Kovács József és Mészáros Rudolf 
(Tiffany M. K.) vitrázskészítő mesterek, valamint jómagam végeztük Tóth Ágnes kisegítő közreműködésével, 
Mester Éva szaktanácsai alapján.

A sok száz darabból álló, különböző méretű (2—20 cm) üvegszemekből összeállított együttes a többi 19. szá
zadi festett üvegablakhoz hasonlóan közvetlenül érintkezett a külső térrel, ami nagymértékben károsította (fes- 
téklepergések). A két felső félkörív viszonylag megőrzött darabjainak kivételével az eredeti vitrázsoknak mintegy 
70%-a hiányzik. Jellegüknek köszönhetően sikeresen követni lehetett a logikus rendet a kompozícióban, így hoz
zá lehetett látni a rekonstrukció megtervezéséhez, (p. 228)

Az ablakok vakolatba erősített fakerete teljesen elkorhadt, ezért teljesen új keményfa keretrendszer kidolgozá
sa vált szükségessé, mely hőszigetelt ablakok beépítését tette lehetővé. A régi keret többször is pontatlanul festet
ték át, az üvegablakokra is ráfolyt az olajfesték. A káros beavatkozások döntő részét a hiányos szakmai ismeretek, 
az anyag- és szakemberhiány okozta. Minden rendszer nélkül összeépítették a még meglevő darabokat, egyszerű 
és homokozott ablaküvegdarabokkal kiegészítve, aminek következtében üvegtörések, -hiányok, felületi veteme
dések, ólomsínsérülések és átfedések jöttek létre, mindenhova olajos gittet kentek, s ez csontkeménnyé száradt. Az 
ólomosztásokat is önkényesen megváltoztatták. Az eredeti egységeket képező kompozíciók ólomsíneit megőriz
tük, így jártunk el mindenütt, ahol jó tartású volt az illesztés. Egy kis jóindulattal szakszerűnek nevezhető korábbi 
pótlás volt a kompozícióban, de mivel nem az eredeti technikával készült, nem építettük vissza. A tisztítás szerves 
oldószerrel történt. A hiányos, anyagukban színezett üvegeket napjainkban gyártott, azonos színű síküveggel 
egészítettük ki. A ragasztásokat szintetikus gyantával végeztük. A hiányzó kazetták rekonstrukciójának festése, 
az eredetinek megfelelően, meleg technikával történt, amelyhez rengeteg kísérleti festésre és égetésre volt szükség. 
Ezekhez a kazettákhoz régi üvegablakot használtunk alapanyagul. A megfelelő színtónusok, technikák megtalá
lása, valamint a gyakorlott üvegfestő stílusának megjelenítése volt a cél, ezáltal a rekonstrukció szervesen beillik 
az eredeti üvegek közé, és egységes képet nyújt. A kopott eredeti kontúrokat és zománcfestéseket visszaoldható 
festékekkel retusáltuk az egységes hatás érdekében.

A bal oldali ablakba építettük be szinte az összes eredeti üvegablakot, természetesen rekonstruálva, s mindezt 
pontosan dokumentáltuk. A két azonos eszköztárú és tartalmú vitrázs mégsem teljesen egyforma: a fenti félkör
ből kiindulva az egyik „piros1 a másik „kék“ lett. A magújult belső tér méltó díszévé vált e kivételesen nagy műve
lődéstörténeti és iparművészeti értékű, festett üvegablakpár, amely 30 évvel meglőzte a Városháza dísztermének 
Róth Miksa-féle szecessziós remekeit. 2008
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Restauracija prvih subotičkih vitraža

U svečano stepenište zgrade prve subotičke banké, koju je u neorenesansnom stilu projektovao Titus Mačković, 
Edmund Kracman iz Pešte -  poreklom Čeh -  izradio je tri velike kompozicije vitraža, od kojih su preostale samo 
dve, sa veoma puno nedostajućih delova. Vitraži su rađeni klasičnim tehnikama slikanja stakla, a restauracija je 
obavljena zajedno sa majstorima Jožefom Kovačom i Rudolfom Mesarošom, majstorima SZR „M&K Tiffany” u 
Subotici.

Die Restaurierung dér ersten Vitrage-Fenstern in Subotica

Ede (Eduard) Kratzmann, von tschechischer Abstammung aber in Pest tatig, fertigte drei Glasfenster im Grofí- 
format für das Treppenhaus des von Titusz Macskovics im Neo-Renaissance-Stil entworfenen ersten Bankhauses 
(1880) in Subotica an. Auf den zwei erhalten gebliebenen Vitrage-Fenstern die nach dem Kompositverfahren her- 
gestellt wurden, sind zahlreiche Techniken dér Glasmalerei auffindbar. Das in Fragmenten erhaltene Fensterglas 
habé ich zusammen mit den Meistern des M&K Tiffany, József Kovács und Rudolf Mészáros, ausgeführt.

A Macskovics Titusz 
által tervezett 

neoreneszánsz 
banképület
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A szolnoki csata

I  palicsi Stadler és Perčić család kegyelettel őrzi a nőági dédapa által festett olajfestményt, amely az 1849. 
március 5-én lezajlott szolnoki csatát ábrázolja. A bal alsó sarokban található a „Dobokay 896” aláírás.

I X  Az amatőr festő Moholon volt tanító, s a család emlékezete szerint inkább zenei tehetségével tűnt ki, mint 
festői hajlamával. A mű valószínűleg egy korabeli metszet alapján készült, mégsem mondhatjuk unalmasnak: 
a nemzeti érzés hevületében harci zaj és mozgalmasság párosul a kissé aprólékos kidolgozáshoz. Az anatómiai 
tudás hiányosságait és a kissé esetlen megfogalmazást ellensúlyozza a jó arányú, dinamikus kompozíció -  ami 
valószínűleg nem a szerző sajátja -  és a zengő kolorit. Az 1848-49-es szabadságharc 50. évfordulója (1898) és a 
millenniumi ünnepségek (1896) alkalmából megjelenő nagyszámú, reprezentatív kiadványban közölt illusztráció 
átlagszínvonala mögött nem marad el Dobokay műve sem. (p. 234)

Damjanich János (1804, Straza-1849, Arad) szerb származású tábornok 1849. március 5-én Cibakházánál, 
Dembinszki eredeti haditervének megfelelően, átkelt a Tisza jobb partjára, majd -  míg Vécsey tüzérségi támadás
sal lekötötte a Tisza-híd bal parti hídfőjét védő császári csapatok figyelmét -  dél felől rohamot indított a szolnoki 
helyőrség ellen, s az ellenséget a város teljes kiürítésére kényszerítette.1

A csata a kép előterében zajlik, a csapatok jól áttekinthetőek, csak a háttér elmosódottabb, oldottabb kezelésű, 
szabályos sorokban haladó figurái érzékeltetik a távlatot, a festmény kétharmadát a rohamozó honvéd gyalogság 
tölti ki. Ágyúlöveg csapódik a seregbe, sok a halott, sebesült, az előretörés azonban tántoríthatatlan erővel zajlik, 
a zászlós elmosódó címerű, nemzeti lobogóval emelkedik ki, jobb kezében nemzeti színű bojtos kard. A másik 
altiszt a második honvédsor mögött buzdítja katonáit. A festményen látható 7 agyúból szakadatlanul lőnek a 
császári tüzérek, a hátteret ellepi a füstfelhő, a csata sorsa szinte már eldőlt. A tüzérek fején jól felismerhető az 
osztrák tüzércsákó, piros szegélyes barna ruhát és piros zsinóros kék nadrágot viselnek. Zászlósuk a sárga színű, 
osztrák címeres zászlóval éppen menekül. A tüzérek közt egy lovas és egy gyalogos magasabb rangú, kék zub- 
bonyos tiszt vezényel a kardjával. A honvéd gyalogság kezében hosszú rúdra erősített, kiegyenesített kaszát vagy 
lándzsát láthatunk, mert az ún. cinderes puska ritkaság volt, kovácsolt fegyvert is alig lehetett szerezni. A hon
védzászlóaljak harcosai kávészín posztóból készült atillában vannak, melynek elejét öt sor makk alakban végződő 
zsinór díszítette, sárga vagy fehér színű gombokkal. Hátul és az ujjakon is vörös zsinóros vitézkötés. A magyar 
nadrág világoskék posztóból készült, oldalain vörös zsinórral, elöl lefelé futó vitézkötéssel. A katonák világoskék 
posztóköpenye összetekerve, vállukon keresztben átvetve, fölerősítve. Lábukon fekete bakancs. A lándzsák csak a 
híres szolnoki ütközet után tűntek el, a honvédek az ütközet alatt felcserélték őket az ellenség cinderes puskáival.2

1 M agyarország története 1848-1849. Budapest, 1979, p. 358.

2 Gracza György: A z  1848-1849-ik i szabadságharcz története III. Budapest, p. 18—27.
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A festmény hátoldalán a vakkereten, ceruzával írva a következő szöveg olvasható: „Damjanich vezérlete alatt a 
hires 3. (vörössipkás) zászlóalj elfoglalta az osztrákoknak 11 ágyúból álló ütegét.”

A vörössipkások valójában a 9. kassai honvédzászlóalj vitézei, akik vörös sipkájukról kapták nevüket. A honvé
dek csákója, sipkája egyébként fekete volt. Először a szerbek elleni harcokban tűntek ki, majd Damjanich hadtestében 
küzdötték végig a dicsőséges tavaszi hadjáratot (Szolnok, Isaszeg, Vác, Nagysalló, Komárom). Vitézségben vetekedett 
velük a szegedi 3. zászlóalj (fehértollasok), amely a közhiedelemmel ellentétben nem viselt vörös sipkát. Később e két 
zászlóaljat együttesen nevezték V.-nek.3

A szolnoki csata következményei a megszerzett, gazdag hadizsákmány mellett a felsőbb hadvezetésben is megmu
tatkoztak. A győzelem Kossuth Lajost kétségek közé vetette, hogy vajon jól döntött-e, amikor Görgeyt bízta meg végér
vényesen a fősereg vezényletével. Meggyőződésévé vált, hogy nagy hibát követ el, ha Damjanichot Görgey alárendeltjévé 
teszi. Ezért 1849. március 8-án elrendelte Damjanich és Vécsey hadosztályának egyesítését, és az így létrejött III. hadtest 
parancsnokává Damjanichot nevezte ki. Görgey főparancsnoksága alá csupán a tiszafüredi táborban összpontosult 
három hadtest került, ami nyilvánvalóvá tette Kossuth iránta való bizalmatlanságát.

Damjanich a tavaszi hadjárat utolsó csatájában, Komárom bevételekor 1949. április 28-án lábát törte. Kossuth nem
zeti katasztrófának nevezte kedvenc tábornokának a sérülését. 1849. július 10-én Damjanich még betegállományban 
vette át az aradi vár parancsnokságát, s augusztus 17-én adta át a várat a cári csapatoknak. Felségsértésért és összeeskü
vésben való részvételért az osztrák hadbíróság halálra ítélte. 1849. október 6-án bitófán végezte életét.

Noha a szolnoki csatát ábrázoló, kissé naiv előadásmódú festményen Damjanich nem látható, a kép mégis méltó 
emléket állít a kivételesen tehetséges, forradalmár mártírtábornok és keményen küzdő katonái emlékének. Az 1848-49- 
es szabadságharc iránti méltó családi kegyelet tanúja is e kordokumentumként igen jelentős értéket képviselő olajfest
mény, mely így közzétéve honismeretünket gazdagítja.

1999

Bitka kod Solnoka
Restauracija slike bitke iz 19. véka, u privatnom vlasništvu, povod je bio da se ovaj rád objavi u jubilarnom iz- 

danju „Bácsország”, štampanom povodom 150. godišnjice Mađarske revolucije 1848/49.

Die Schlacht von Szolnok
In dér festlichen Publikation „Bácsország” zum 150. Jubiláum des ungarischen Freiheitskampfes in 1848-49 konnte 

ich über einen dér grófién Siege dieses Freiheitskampfes berichten. Dies war im Zusammenhang mit dér Restaurierung 
eines Gemáldes eines unbekannten Autors aus dem 19. Jhdt. möglich, das sich im Privatbesitz befindet.

3 Franklin kézi lexikona III., Budapest, 1911, p. 907.
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Nagyméretű feltekert képek
Bevezető

A nagyméretű feltekert képeket a műalkotásokat károsító folyamatok fokozottabban veszélyeztetik, mint a 
vakkereteken levő, vászonhordozójú festményeket. A károsodások megsokszorozódnak, ha a képnek nincs szi
lárd alapja (dobja). A festmények állapotától függően kell eldönteni a konzerválás mértékét, majd megfelelő tar
tószerkezetet kell biztosítani, hogy az ideális feszültséget meg tudjuk közelíteni minden kép esetében. Természe
tesen a tárolási feltételeket és a képeket állandó ellenőrzés alatt kell tartani.

Ezen munkámban az általam restaurált négy nagyméretű festmény páldáján szeretném bemutatni az ilyen 
jellegű feladatok lehetséges megoldását. Dolgozatomban a problémafelvetést a példának vett képek leírása követi, 
majd a lenről és a vászonhordozókról szóló ismertető. A sérülések okainak elemzésével és a lehetséges megoldások 
bemutatásával fejezem be dolgozatomat.

Mindegyik festményen az alábbi problémákat tapasztaltam:
1. jellegzetes, amorf formájú pergések
2. a vászonhordozó deformálódása
3. párhuzamos repedésvonalak
4. a húzószél szakadozottsága

A képek konzerválásához különböző anyagokat és módszereket használtam fel.
Az 1970-es években alakult ki a restaurálásban egy olyan új hozzáállás, amely a károsádások okait feltárva 

kereste meg az egyedileg kialakított módszereket. A feltekert képek esetében ezek az okok a következők:
1. a kép, elsősorban a vászonhordozó öregedése
2. a nem megfelelő tárolási feltételek (dob nélküli feltekert állapot, nem megfelelő klimatikus feltételek)
3. a nem megfelelő mozgatás, a hordozó megtörése
4. a húzószélek szaggatása

A négy feltekert kép bemutatása

Első példa
1997/98-ban restauráltam Madarász Viktor (1830—1917) Kuruc és labanc (Két testvér, Életrajz Erdély múlt

jából) című, 1855-ben készült olajfestményét, melynek mérete 255x300 cm. A kép a magyar historikus festészet 
legfényesebb nyitánya, alkotója bécsi akadémiai tanulmányainak végén készítette, Waldmüller tanítványaként. A
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mű a restaurálás befejezése óta a Magyar Nemzeti Galéria állandó tárlatán látható.1 Hordozója egy darabból szőtt, 
sűrű, egyenletes szövésű, valószínűleg brüsszeli gyári alapozású lenvászon, a teljes szélesség 270—280 cm. A szál
sűrűség 14 lánc- és 16 vetülékfonal egy négyzetcentiméteren. Anyaga oxidálódott, megsötétedett. A képhez tarto
zó fenyőlécekből összeállított, nagy átmérőjű (kb. 50 cm) dob szavatolta volna a festmény kifogástalan állapotban 
való megőrzését, de a hozzá nem értés, mint annyiszor, most is károkat okozott. Sajnos, a képet a festett felével 
befelé tekerték fel. A legnagyobb baj azonban akkor keletkezett, amikor erős enyvvel 8—13 cm-es vászoncsíkot 
ragasztottak a kb. 10 cm széles húzószélhez, sőt fekete cérnával, kézzel hozzá is varrták, hullámzó nyomvonalon, 
a festett felületet is átvarrogatva. A száradáskor az enyv összehúzta a széleket, aminek következtében az egész 
kép deformálódott, „összebuggyosodott”, egy sávban, 70 cm hosszan meg is tört a vászon. 39 kisebb-nagyobb 
lyuk volt a hordozón. A képhez tartozott egy láda is, ami sajnos elkallódott. Vakkeretéről semmilyen nyom nem 
árulkodik. A feltekerésekkor az összegyűrődő hordozó ott, ahol a legjobban feszült, megtört, és szabálytalan 
formában alapozó- és pigmenthiányok keletkeztek a festményen, területük minden fel- és letekerés alkalmával 
növekedett. Egy helyen víz is érte a művet, itt az ilyenkor jellemző háztető-szerű táskásodás következett be. Az 
eredeti lakkréteg szintén elöregedett, oxidálódott, megsárgult, (p. 218—219)

Második példa
2002-ben restauráltam Stefan Lemmermayer2 bécsi művész reprezentatív Ferenc József-portréját, amely 1862- 

ben készült a régi, klasszicista stílusú szabadkai városháza díszterme számára, 270x190 cm-es méretben. Az épü
let lebontását követően félretették, majd később a vakkeretéről leszedve, feltekerve raktárakban hányódott. Vak
kerete és oromdíszes aranyozott díszkerete is elkallódott. A restaurálás végeztével visszakerült a képzőművészeti 
raktárba. A kép a szabadkai Városi Múzeum tulajdona, (p. 222—223)

Ferenc József (1830—1916) osztrák császárt, magyar királyt ábrázolja egy oszlopos, diadalíves, teraszos, félig 
nyitott helyiségben, ahonnan lankás tájra látni. Az egyik kannelúrás oszlopra zöld drapéria tekeredik. Az ural
kodó jobb kezében kesztyűt tartva rokokó asztalra támaszkodik, melyen kócsagtollas, osztrák címeres, arany- 
zsinóros, prémszegélyes vörös süveg és egy vörös bársonypárnán a magyar koronázási ékszerek fekszenek. (Az 
uralkodót 1867-ben, a kiegyezéskor koronázták meg, addig koronázatlanul uralkodott Magyarországon.) A csá

1 K öszönet Bakó Zsuzsannának, az M NG oszályvezetőjének a m unkám hoz nyújtott tám ogatásért.
2 A város Leó Oblath könyv- és műkereskedő közvetítésével 450 forintért vette meg a festményt és keretét. Valószínűleg rendelet írta elő az uralko
dóportré meglétét, a Deákról és Széchenyiről készült képeket viszont személyes felbuzdulásból rendelték a szabadkai honatyák, mint később a Mária 
Terézia-festményt is. „A császár őfelsége arcképe 250 Ft (Jakobey 300 Ft-ért festette meg a portréját), az aranyráma 80 Ft (Jakobeynál 120 Ft), korona és 
királyi pálca a rámára 33 F (elkallódtak a díszkerettel együtt), 10% üzleti haszon 36 Ft, láda és elpakoltatás 31 Ft, vitelbér Bécsből Szabadkára 20 Ft áll a 
számlán. Bajáig valószínűleg hajón hozatták a képet, majd onnan kocsival. A számlán egy korabeli városi hivatalnok olvashatatlan aláírásával egy meg
jegyzés is áll: „alku útján rendeltem.” (Szabadkai Történelmi Levéltár, 5156/polg). A múzeumi leltári könyvekben mint ismeretlen mester műve szerepel, 
a két háború közti, a Városháza képgyűjteményét összeíró listán viszont Jakobeynek tulajdonítják a portrét. Gajdos Stefan (1995, p. 58) Lemmermayerra 
vonztkozó forrása ismeretlen, a számlán nem szerepel a neve. A szakirodalom bizonyos mallersteini (Svábország) Josef Laemmermayer történeti festőt 
ismer csak, aki 1836-ban J. Schnorr v. Carolsfeldet másolta Münchenben (Thieme—Becker: Künstler-Lexikon, 1928, XXII., p. 194.)
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szár piros színű, magyaros, aranyzsinóros katonai egyenruhában (dolmány és szűk nadrág), kontraposztban áll, 
nyakában az aranygyapjas rend jelvényével, mellén érdemrendekkel3, keresztben osztrák4 nemzeti színű szalag
gal. Vállán panyókára vetve világoskék, aranyzsinóros huszármente, bal kezében kard, oldalán térdmagasságban 
lógó piros tarsollyal. Mellette faragott magyar címerrel ékesített karosszék.

A kép hordozója gyári szövésű és alapozású, egy darabból szőtt lenvászon, a húzószélekkel együtt kb. 210 cm 
széles, szálsűrűsége 12 lánc- és 14 vetülékfonál négyzetcentiméterenként. A vászon és húzószélei szakadozottak, 
a szövet meggyengült, némely helyen átlátszik, leginkább a kép közepén, itt tört meg legtöbbször a hordozó. A 
rossz szokások szerint festett felével befelé tekerték fel a képet, mindenféle támaszték nélkül, ezért hosszanti re
pedések és a jellemző, amorf kipergések keletkeztek rajta. Természetesen a középső függőleges sávban voltak a 
legnagyobbak a hiányok. Az eredeti keresztmerevítős vakkeret a hátoldalon kirajzolódott. Az eredeti lakkréteg 
szintén elöregedett, oxidálódott, megsárgult és a kép hát- és festett oldalát is jelentős szennyréteg fedte.

A restaurátori munkához szükséges anyagok beszerzésében a Nemzeti Kulturális Alap támogatott.

Harmadik példa
2006-ban restauráltam Eisenhut Ferenc (1857—1903) Népünnepély a Kaukázusban című festményét, amelyet 

1900-ban készített, 440x280 cm-es méretben. A mozgalmas képet Tiflisben (ma Tbiliszi) kezdte és Münchenben 
fejezte be. A mű az újvidéki Szerb Matica Képtárának tulajdona, s addig nem volt kiállítva, amíg múzeumunk 
művészettörténésze, Ninkov K. Olga össze nem állította a művész életét és munkásságát bemutató kiállítást.5 A 
tárlatot először intézményünkben rendeztükmeg, ezért a képet nagy mérete miatt a helyszínen restauráltam, 
ahonnan kivinni csak újra feltekerve lehetett. Sokáig, az utóbbi 5 évig támaszték nélkül volt feltekerve, sajnos 
festett felületével befelé, mint sok más esetben. A szakavatatlanok ezzel védeni akarják a képet a sérülésektől, de 
így több kárt okoznak, mint hasznot. Azóta Daniela Korolija főrestaurátor kezdeményezésére rátekerték egy kb. 
20 cm széles hengerre, festett oldalával kifelé fordítva. A restaurálás menetét a Matica szakemberével terveztük, a 
munkákat fizikai segítséggel, de egyedül végeztem, (p. 230—231)

3 közöttük a legfelső a M ária Terézia-rend nagykeresztje, ferdén m ellette a M agyar Királyi Szent István-rend nagykeresztjének csillaga, 
legalul a Lipót-rend nagykeresztjének csillaga.
4 Barabás M iklós 1881-es, Ferenc Józsefet ábrázoló térdképén (150x110 cm) ugyanilyen piros huszárruhában (leveles aranyhím zés díszíti 
a ruhaujjat) jelenik meg az uralkodó, kissé idősebben, de piros, fehér, zöld m agyar nem zeti színű szalaggal a m ellén. A kép egy m in isztéri
um ból került be a M agyar N em zeti M úzeum  Történeti Arcképcsarnokába. A z osztrák ábrázolásokon viszont m indig  osztrák uniform isban  
(fehér kabát, piros nadrág) láthatjuk. A z uralkodóportrék valószínűleg sorozatban készültek, ism ertebb festőknél drágábban, ism eretlenek
nél olcsóbban, bizonyára volt M agyarországra, valam int Ausztriába készülő változat, s lehetett választani arckép, térdkép vagy egész alakos 
portré közül.
5 A z E isenhut-kiállítássorozat (Szabadka, Zombor, Újvidék, Nagybecskerek) a m űvész szü letésének 150. évfordulója alkalm ából került 
m egrendezésre 2007-ben, m ely alkalom ra elkészült a m űvész monográfiája (N inkov K. Olga: Eisenhut, Városi M úzeum , Szabadka, 2007) és 
egy film is. A fenti képen k ívül m ég három olajfestm ényt és m integy 30 vázlatot és tanulm ányrajzot restauráltam a Szerb Matica Képtárának 
gyűjtem ényéből.
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A festmény hordozója egy darabból szőtt, dupla szálú, ún. panama vászon, mely gyári készítésű és alapozá
sú. Alapanyaga a mikroszkópos szálvizsgálatból ítélve valószínűleg len. Széles húzószéleket hagytak a képnek 
(a vakkeretre való többszöri felfeszítés éredekében), a hordozó teljes szélessége kb. 3 m. A húzószélek szakado
zottak, ami arra enged következtetni, hogy óvatlanul szedték le a képet a vakkeretéről, aminek formájáról semmi 
nyom nem árulkodik. A vászon eléggé rugalmas maradt, megtartotta jó szakítószilárdságát. A fehér alapozásra 
több rétegben, a kép egyes részein több mm vastagságban, pasztózus ecsetvonásokkal vitte fel az olajfestéket a 
művész. A pergések is különbözőek, van, ahol csak a felső pigmentréteg pattant le, az alapozás egyes helyeken a 
helyén maradt, más esetekben egészen a hordozóig, a vászonig kipergett a festmény. A legtöbb hiány a kép bal és 
jobb szélén, középütt látható, ott ahol a kép legtöbbször megtört. Az eredeti lakkréteg megsárgult.

Negyedik példa
2008-ban restauráltam Oláh Sándor (1886—1966) szabadkai festőművész Jézus és az okos szüzek című 1925-ben 

a filipovói (Fülöpszállás) katolikus templom számára készített nagyméretű (306x408 cm) szentképét, mely évtizedek 
óta festett felületével befelé feltekerve, mindenféle tartószerkezet nélkül hevert a hódsági Szent Mihály-templom kó
rusának karzaton. Tulajdonosa, az egyház tartós letétbe helyezte a szabadkai Városi Múzeumban e számunkra igen 
becses művet, melynek konzerválása sürgős volt, hogy megakadályozzuk gyors pusztulását.

A szem alakú festmény két darabból géppel összevarrt, gyári szövésű fehérített lenvászon hordozóra készült, 
melyet a művész szokása szerint maga alapozott, és eredetileg négyszögletes formában festett meg, majd az adott 
templomi falfelülethez alakított. A falra enyves-csirizes masszával ragasztotta fel, és kis szögekkel rögzítette körben 
a kép szélénél. Ennek következményeként, levételkor a hátoldala magával rántotta a mészrétegeket. A hordozó ru
galmas maradt, néhány kis lyuk kivételével nem érte mechanikai sérülés, a festett felület repedezett, erősen pereg. A 
hordozó nagymértékű deformálódása, a pigment- és alapozóréteg pergése is a helytelen tárolás következménye. Az 
oxidálódott lakk- és szennyeződésréteg következtében a kép megsötétedett, vakkerete nem volt. (p. 233)

A vászonhordozóról

Elsőként a hordozó anyagát kell megismernünk, hogy a károsodások okait fel tudjuk tárni és meg tudjuk ér
teni. Természetesen azt minden szakember tudja, hogy mi a festővászon, a jobb megismerés érdekében azonban 
foglalkozni kell a vászon anyagával, történetével és a festészeti sikereivel.

A lentől a vászonig
A szövés egyidős az emberi civilizációval, s lenvásznat már az egyiptomiak is előállítottak. Mint önálló, ala

pozással ellátott táblaképhordozóval azonban csak Giotto korától találkozunk vele, a 15. században kezd terjed
ni, hogy a 16. században meghódítsa a táblafestészet világát. Olcsó, könnyebben hordozható (körmeneti képek), 
mint a fatábla, mérete növelhető (díszletfestészet) s a fényaranyozáson kívül minden olyasmire alkalmas, mint a
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fatábla, sőt jellegzetes textúrája által újabb kihívások elé állította a művészeket. Tudvalevő, hogy az arany háttér a 
reneszánsszal eltűnik, s így egyértelműen a vászonhordozó került előtérbe, az arany pedig a keretekre szorul.

Ma a festészetben a szálasanyagok közül a leggyakrabban használt és legjobb minőségű hordozó a lenvászon. 
A 19. századig közkedvelt volt a kendervászon is. Emellett előfordul kender, juta (indiai kender), csalán, pamuk, 
selyem, újabban üvegszál vagy len és pamuk keveréke stb. is, de elenyésző mennyiségben.

A lent az egyéves növényből (Linum bienne Will, Linum tipicum) nyerik, mely egyúttal a lenolajat is szolgál
tatja. A jó olajat a növény érett magvaiból sajtolják, a vászon fonalainak rostjai szempontjából viszont jobb, ha 
korábban betakarítják a növényt. A lentermesztés igen fáradságos munka. A lenszalma rosthozama az előállítási 
folyamat végeztével (lúgos főzés, mosás, törés, tilolás) kb. 20%, ennek 10-12%-a 60 cm körüli hosszú rost, amely
nek a minőségétől, tisztaságától függ a belőle előállított vászon minősége, tartóssága.

A 2-3 m-re is megnövő kendert (Cannabis sativa) az ókor óta szintén felhasználják vászonkészítésre (Tintoretto 
kedvelte), különösen a nagyméretűek esetében hasznos a szál hosszúsága, színe világosabb a lennél.6

A felhasznált len- és kenderszál összetevője a cellulóz (CHO ) és a hemicellulóz, kb. 60—90%-át alkotja, emel
lett pektin, viasz, keményítő, cukor, fehérje és lignin is megtalálható a szálakban.7 A 15—18. századi francia és 
itáliai fetészetben kifejezetten elterjedt volt a kendervászon használata. Többféle módszerrel (pl. égetés, savakban, 
lúgokban való áztatás) próbálkozhatunk a szálmeghatározáskor, de csak mikroszkóp segítségével lehet ponto
san beazonosítani a vásznak anyagát. A lenszál keresztmetszete kerek, a sejthatárok élesek, a kenderé is ehhez 
hasonló, csak szálkásabb, „szőrösebb”, lágyabb osztásokkal, a csalán keresztmetszete lapos, a pamuté magszáláé 
szintúgy, sőt sodrott is. A 2. és a 3. kép esetében lenszálat tudtam azonosítani.

A 15. századig csak kézzel fontak (óránként kb. 120—150 métert), majd rokkával (kétszer annyit óránként), 
és noha a 18. században Angliában föltalálták a mechanikus fonógépet, csak a 19. században terjedt el. A kézzel 
sodrott fonal általában jobbról balra tekeredik, Z sodratú, a gépi pedig balról jobbra, ún. S sodratú. Szövéskor 
a függőleges láncfonalak keresztezik a vízszintes vetülékfonalat (mely általában lazábban sodort), ezt nevezzük 
kötésnek. A modern gépi vásznakban a hullámos láncfonalak a hosszabbak, köztük fut feszesebben a vetülék. 
Kraigher—Hozo szerint pont fordított a szálak viszonya, a szövet azonban nedvesség hatására mindig a rövidebb 
szálak esetében zsugorodik jobban. A feszes vetülékfonal szokott előbb elszakadni mechanikai sérülések eseté
ben, vagy elhasadni más feszültségek fellépésekor. A szakirodalom ezekben a kérdésben nem mindig egyöntetű.8 
A régi vásznaknál nem mindig lehet határozottan megkülönböztetni a kettőt, csak ha ismerjük a szövet szélét. A 
18. századi szövetekben általában 8 szál fut négyzetcentiméterenként. A kötésfajtákat attól függően különböztet
jük meg, hogy hány fonal és mi módon keresztezi egymást:

2006, 2008

6 W elthe, K.: A fes tészet nyersanyagai és technikái. Ballasi Kiadó -  M agyar K épzőm űvészeti Főiskola, Budapest, 1994, p. 391—392.

7 Kraigher—H ozo, M.: M etode slikanja i m aterijali. Svjetlost, Sarajevo, 1991, p. 507.
8 C zim balm os, B. O.: A z  „élbevarrás” (szakdolgozat). M agyar K épzőm űvészeti Egyetem  Restaurátorképző Intézete, Budapest, 2006, p. 10.
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len

120

pamut

kender csalán



1 21

A hordozó varrással történő 
illesztése, P. A. Senser: 
Szent Rókus, 1740 k.
A hátoldal részlete

Kézi szövés, 17. sz. Gépi szövés, 1855 Gépi panamaszövés, 1900



a) 1 lánc -  1 vetülék: vászonkötés
b) 2 1. -  2 v.: panamakötés
c) 11. -  2 v.: ripszkötés
d) 11. -  1 v. elcsúsztatva: sávolykötés, aminek egy speciális változata a halszálkás vászon (Tizianóra jellemző)
e) 11.- Ív.: hálókötés
f) 5-6 1. -  5-6 v.: vitorlakötés

vászonkötés ripszkötés panamakötés sávolykötés

Házilag, szövőszéken szőtt vásznakat használtak a művészek a mi térségünkben egészen a 19. század elejéig. 
Itáliában az 1500-as években 70 cm széles vásznat tudtak előállítani, ami a század végére kb. 125 cm szélességűre 
nőtt. Tiziano is több vászondarabból összeállított hordozóra dolgozott. A 17. és 18. században működő német- 
alföldi takácsmanufaktúrák különleges szövőszékein már akár a 4 m vászonszélességet is el tudták érni, több 
eldolgozatlan vászon összeillesztésével. Ilyen példával találkozhatunk Rubens festményhordozóinál, de ő is var
ratott össze vászoncsíkokat nagy festményeihez, pl. az Utolsó ítélet 28 négyzetméteres vászonra készült, amely 
kb. 2 m széles darabokból lett összeállítva. Vele kapcsolatban említik először, hogy feltekerve szállította nagymé
retű műveit. Természetesen nem a festészet céljaira lettek kifejlesztve ezek a nagy vásznak, hanem elsősorban a 
vitorláshajókat szolgálták. E korban az általában elterjedt szélesség 60—90 cm volt.9 A térségünkben megtalálha
tó, budai festők által festett képek hordozóit általában 80 cm széles darabokból illesztették össze.

A nagyobb méretű oltárképek összeillesztése többféle varrással történhetett, volt, amikor a vászonvégeket 
egymás mellé varrták átfedés nélkül, vagy pár láncfonalát átvarrva a vászonszélekből, vagy a hátoldalon visz- 
szahajtották, és a hajtásban varrták össze. A képeket legtöbbször kisebbítették, vágni mindig könnyebb, de a 
fordítottja is megtörtént. Legtöbbször a már meglevő kerethez igazították a kész képet, de más koncepcióváltozás

9 N icolaus, K.: Du M onts H andbuch dér G em eldekunde. Du M ont, Köln, 2003, p. 76.
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is oka lehetett az utólagos toldásnak. Megtörtént, hogy már a megfestése után változtatták meg a kép formáját, és 
varrtak össze festett és alapozatlan vásznat. Ilyen esetekben az illesztés szinte mindig észrevehető (más vászon, 
más alapozás), más esetekben viszont szinte tökéletes felületet is kaphattak. Gépi szövésű lenvászonnal 1840-től 
lehet találkozni. A mechanikus szövőszék első vázlata 1678-ból származik, Londonból, a szövőgépet 1745-ben 
Franciaországban fedezik fel. Cartwright 1787-ben sző gépi szövetet. A kézileg szőtt vásznak jobbak voltak.

A kézi szövés párosult a kézi előkészítéssel, alapozással, úgy, mint ahogy a gépi a gyári alapozással, amellyel 
kitöltötték a szálak közti hézagokat. Az előkészítés és az alapozás után a vászonszálak kötésein kívül ez a meg
szilárdult felület is tartószerkezetként működik. A gyakorlott szem a szabálytalanságok gyakoriságáról könnyen 
felismeri a kézileg szőtt vásznat és megkülönbözteti a géppel szőttől. Ma már akár 8 m széles vásznat is tudnak 
szőni a speciális holland szövőszékek.10

A 20. század 50-es éveitől jelennek meg a szintetikus szálak és kötőanyagok, teljesen új korszakot nyitva a fes
tészeti technika világában, a hagyományos és műanyagok kombinálódásának számtalan lehetőségét létrehozva.

A vászon optikai megjelenését számos utólagos kémiai és fizikai beavatkozás javíthatja, mint pl. az appretálás, 
kalanderezés, zsugorítás, mosás, amelyek nem növelik a tartósságát.11

A vászonhordozójú táblaképek legmegfelelőbb tárolási feltételei: 20 C-fok körüli hőmérséklet és 50-60% pára- 
tartalom. Az ország legtöbb gyűjteményében az állapotok felméréséhez sincsenek meg az eszközök, ami pedig az 
ideális klimatikus viszonyokat illeti, raktárban és kiállításon egyaránt, arról csak álmodni tudunk.

A vászon állapotát negatívan befolyásoló tényezők12

Különlegesen jó állapotban őrződtek meg azok a vászonhordozójú táblaképek, amelyeket üveg alá tettek és a 
hátoldalukat kartonnal védték le. Ilyen elzárt, ideális klimatikus környezetet azonban csak kisebb méretű képek 
esetében tudtak biztosítani, sajnos, a tükröződés is igen zavaróan hat a műtárgy festészeti értékeinek befogadása 
alkalmával.

1. Természetes öregedés
A vászon fő összetevője a cellulóz, amely a levegő oxigénjével kapcsolatba kerülve reakcióra lép vele, kettős 

kötéseket kialakítva oxidálódik. Ennek eredményeként az elemi szálak meggyengülnek, elindul a töredezésük, 
felbomlásuk. Ez egy visszafordíthatatlan folyamat, amely minden természetes anyag velejárója, csak lassítani le
het. A vászon fokozatosan veszít rugalmasságából, szét is hasadhat. E folyamatot gyorsíthatja a száradó olajokkal 
létrejött érintkezés, ezek ugyanis száradásuk alkalmával nagy mennyiségű oxigént abszorbeálnak.

10 W elthe, K.: A fe s tésze t nyersanyagai és technikái. Ballasi Kiadó -  M agyar K épzőm űvészeti Főiskola, Budapest, 1994, p. 392.
11 C zim balm os B. O.: A z „élbevarrás” (szakdolgozat). M agyar K épzőm űvészeti Egyetem Restaurátorképző Intézete, Budapest, 2006, p. 11.
12 N icolaus, K.: The Restauration ofP aintings. K önem an, C ologne, 1999, p. 82— 84.
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2. Páratartalom
Elsősorban az enyvrétegben mutatkozik meg a nedvesség hatása, ha a páratartalom 5-től 80% között mozog, 

ami kiegyenlítő közegként, pufferként szerepel, mivel magába szívja, megköti a nedvességet. Szélsőséges, 80% fe
letti páratartalom esetén a vászonhordozónak a festményt alkotó többi réteghez képest a legerőteljesebb a reakci
ója. Ilyenkor a fonalak nedvesség hatására olyan mértékben megduzzadhatnak, hogy teljesen összezsugorodnak. 
A vízmolekulák beépülnek a cellulózláncok közé. F. C. du Pont mérései szerint az alapozatlan vászon 6,5%-ot is 
képes zsugorodni, az alapozott festett hordozó 1,5—5%-ot zsugorodik. Mivel a láncfonal sűrűbben van sodorva, 
mint a vetülékfonal, nedvesség hatására erőteljesebben reagál, Zenker szerint akár 12%-ot is tud zsugorodni. Ha 
a körülmények ezt a nagymértékű zsugorodást nem engedélyezik, akkor el is hasadhat. Amíg a nedvesség hatá
sára keletkezett hasadások esetében előbb a láncfonal, addig a festményen belüli vagy külső mechanikai hatás 
következtében fellépő feszültségek hatására előbb a vetülékfonal szakad el.13 Ilyen nagy páratartalom esetén az 
enyvréteg felduzzadt állapotban van és szinte nincs mechanikai tartása. Az enyv-, alapozó- és festékréteg védő 
hatása nem érvényesül. Ellenkező esetben, 5% alatti relatív páratartalom közepette a vászon kiszárad, a fonalak 
elvékonyodnak, megnyúlnak -  Eibner vélekedik így -, az alapozás viszont összezsugorodik. Nagy hőmérséklet 
esetén, 80—100 C°-fok körül, viaszos vasaláskor, e nyúlás szemmel látható.

Külön fejezetként kezelhető a nagy képek mögött kialakuló „klímacsomag”, amely akkor jön létre, ha a kép 
ráfekszik egy olyan falra, amely pl. külső fal és hidegebb, ilyenkor víz csapódhat le a hordozóra, jelentős károso
dásokat okozva.

3. Elektromágneses sugarak
Látható és láthatatlan elektromágneses sugarak roncsolják a természetes és mesterséges szálakat, különösen 

az UV-tartományban. A sugarak energiát képviselnek, melyet a szövetnek átadva meggyorsítják a benne végbe
menő öregedést. A nagy nedvességtartalom és a száradó olajak katalizálják e hatást.

4. Fémekkel való érintkezés
Közvetlen érintkezéskor a fémek (szegek) és a rozsda erőteljesen gyorsítják az öregedési folyamatot, helyükön 

a vászon megsötétedik, megfeketedik, sőt meg is semmisül.

5. A levegőben levő savas anyagok
Az iparosodás következményeként jelen levő levegőszennyezés, elsősorban a levegőben levő kén-dioxidból ki

alakuló kénsav szintén hozzájárul a vászon roncsolódásához, a szálakon és a vakkeret belső felénél felhalmozódó 
porszemcsék csak gyorsítják ezt a folyamatot.

13 C zim balm os B. O.: A z  „élbevarrás" (szakdolgozat). M agyar K épzőm űvészeti Egyetem  Restaurátorképző Intézete, Budapest, 2006, p. 11.
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6. Mikroorganizmusok
A baktériumok képesek lebontani a cellulózt, működésükhöz azonban megfelelően magas hőmérsékletre és pára- 

tartalomra vagy kondenzált vízre van szükségük, mely feltételek sajnos sok magán- és nyilvános gyűjteményben fenn
állnak. Ilyenek a fűtetlen múzeumok, templomok stb. A mikroorganizmusok által megtámadt képek hordozói hasonló 
károsodásokat mutatnak, mint az oxidált vászon, amely elveszti erősségét, rugalmasságát, törékennyé válik.

7. Nem megfelelő konzerváló anyagok
A fenti folyamatok megállítása érdekében régen legtöbbször száradó olajokkal kezelték a festmények hátolda

láról a hordozót, amivel pont a cél ellenkezőjét érték el, csak gyorsították az oxidációt.
A száradó olajok is száradásukkor (kb. 10 évig tart), izomerizációjuk alkalmával megnövelik térfogatukat 

(9—14%-ig), majd polimerizációjukkor zsugorodnak, ilyenkor a felületükön kialakul a linoxin filmréteg, mely 
rögzíti a vászon szálait. Először megduzzadnak és megsötétednek a vászon rostjai, majd az olaj száradásával a 
vászon megnyúlik. Mivel azonban a száradt filmréteg rögzítette, a nyúlás akadályozva van, s ez feszültségek
hez vezet, ami viszont elősegíti a pigmentréteg megrepedését. A száradó olajok a fonalakba zárják természetes 
nedvességtartalmukat (a vászon 6—12% vizet tartalmaz), ami a száradás alkalmával felszabaduló hő hatására 
gyorsabb öregedést okoz. A hordozó idővel még jobban besötétedik, és általa besötétedik a pigmentréteg is. Ilyen 
kezelésekkor a vászon először elasztikus, majd idővel egyre keményebbé, törékenyebbé válik. Végül megszene- 
sedik, megrothad. A vásznak közül a len a legellenállóbb, majd a kender stb., s az utolsó sorban a juta. Az olajok 
közül károsabban hatnak a melegen sajtoltak és a lassabban száradók.14

A fosszilis gyanták károsabban hatnak a vászonra, mint a puha gyanták, mindkét esetben meg is sötétedik tő
lük. Nicolaus szerint a viasz megváltoztatja a hordozó és a pigmentréteg színét, mattítja, és megtámadja a cellulózt 
is, Kraigher—Hozo szerint viszont nincs semmilyen negatív hatása.15

A fenyőgyanta, a melasz és a modern PVAC alapú ragasztóanyagok savassága negatívan hat a vászonra, ron
csolja a cellulózt.

A modern konzerválóanyagok hosszú távú hatását még nem lehetett pontosan megállapítani, mert még nem 
múlt el kellő idő ahhoz, hogy pontos következtetéseket vonjanak le, egyedül a Plextol használata állta ki az idő 
próbáját.

A konzerválóanyagok behatolnak a hordozó minden hézagába, és a visszafordíthatóság igénye a vászonhor
dozók konzerválása esetében soha nem megvalósítható, ezért ellenőrzizni kell állapotukat és megfelelő tárolási 
feltételeket kell teremteni számukra.

14 K raigher— H ozo, M.: M etode slikanja i m aterijali. Svjetlost, Sarajevo, 1991, p. 503— 504.
15 K raigher— H ozo, M.: M etode slikanja i m aterijali. Svjetlost, Sarajevo, 1991, p. 503— 504.
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A vászon feszültségei

Belső és külső feszültségek
Egy festményre mindig hatnak bizonyos belső és külső feszültségek, melyek változhatnak. E változások szélső

ségesek egy feltekert nagyméretű kép esetében, hisz elkészültekor kifeszítve, máskor lazán, feltekerve, önsúlyától 
nyomva, majd újra kifeszítve, majd feltekerve létezik.

A vászonhordozó esetében a természetes, illetve a lehető legjobb állapot az, ha ki van feszítve a vakkeretére. Min
den festmény esetében létezik egy ideális feszültség (100—200 N/m), mely felé törekedni kell, és amely fennállt a kép 
készítésekor. Ez függ a vászon anyagától, szálvastagságától, az alapozás fajtájától és a pigmentréteg mutatóitól. Idővel 
minden vászonhordozójú táblakép - a környezet feltételeinek oszcillálása miatt - megereszkedik, s ilyen állapotban 
a negatívan befolyásoló tényezők hatása erőteljesebb, s előbb-utóbb (a szálvastagságtól és frekventáltságtól függően) 
a festett felületen is látható elváltozások jelennek meg (repedésháló, kagylósodás, pergés). Kiékeléskor azonban vi
gyázni kell arra, nehogy túlfeszítsük a képet, mert a vászon elveszítheti rugalmasságát, ilyenkor a feszültség mindig 
visszaáll a vászon rugalmas nyújthatóságának határára (MTS—Maximum Sustainable Tension). Az állandó ideális 
feszültséget rugós vakkeretek segítségével lehet biztosítani, melyek igazodni tudnak a vászon változásaihoz, vagy 
kemény alapot kell létrehozni a képnek (pl. réteges konzerválással, ún. szendvicsrendszerrel).

A vásznon levő különböző anyagok, melyeket festéskor használtak (enyv, alapozók), a belső feszültségek egyik 
forrása, melyekhez hozzájárulnak a száradási és természetes öregedési folyamatok.

A külső feszültségek származhatnak a feszítőkeretből (hasasodás, hasadás), valamint az ékelésből és ütésekből 
adódó rezgésekből. A feszültségek a vakkeretek sarkainál mindig a legnagyobbak. A feltekert képek esetében ezek 
csak időszakosan vannak jelen, mint ahogy a mozgatásukkor fellépő, szintén külső feszültségnek számító törések, 
amelyek a vászon önsúlyából jönnek létre. Ha e feszültségek meghaladják a vászon rugalmas nyújthatóságának 
határát, MTS-ét (ami új vászon esetében 100—250 N, azaz 10—25 kg méterenként), akkor hasadás következik be. 
Az ideális feszítettség és a túlfeszítettség között nincs nagy különbség. A deformáció addig tart, míg a feszültségek 
ki nem egyenlítődnek, és mértékük egyenesen arányos az idővel, amit a kép a felfeszítés viszonyaitól eltérő viszo
nyok között tölt. A pergések nagysága attól függ, hogy a hordozó, az alapozó és a festékréteg közti kötés milyen 
állapotban van. A restaurálás alkalmával ezen eredendő, ideális viszonyok újbóli elérése a célunk.

A festmény környezetéből eredő feszültségek
Ahogy korábban is említettük, a levegőben lévő páratartalom- és hőmérséklet-változás hatása a festmény ösz- 

szes alkotóelemét különböző formában érinti. A vászon, az enyvezés és az enyves alapozás percek vagy órák alatt 
reagál a nedvességre, ezzel szemben az olajalapozások és az olajos kötőanyagú festékrétegek csak több óra, illetve 
nap múlva mutatnak változást. A fa feszítőkeret több nap vagy hét után reagál a nedvességre.
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A feltekert kép feszítőszerkezet híján (ideális feszültségi állapotától messze kerülve) a levegő nedvességtar
talmának változásaira intenzívebb térfogatváltozással tud reagálni, miközben a szálak hosszukból veszítenek, az 
enyvtartalmú alapozás pedig megduzzad. Tehát ellentétes a mozgásuk. Ezen állandó oszcillálás a festett felület és 
a vászon kötődését általában is meggyengíti, ezért repedezik meg egy idő után a felület és szárad ki a kép, sőt le is 
pereghet róla a festék. A hordozó ilyenkor önkéntelenül is lerúgja az összetömörülő alapozást és pigmentréteget, 
melynek nem marad helye, főleg, ha festett felével befelé tekerték fel. Minden mozgatás alkalmával, a törések men
tén olyan feszültségek lépnek fel, amelyek az alapozás és a pigmentréteg lepergését okozzák. E feszültségek mecha
nikai sérülések károsító hatásával azonos értékűek, a pergések formája pedig az amorf anyagok repedési, törési 
(pl. üveg) rajzolatát követi, vagy az elektromos kisülésekre emlékeztet. Ezek a szabálytalan hiányok a nagyméretű 
feltekert képek jellemzői. A feltekerés következtében a pigmentrétegen párhuzamos repedések keletkeznek a fel
tekert kép súlya miatt, és mert nincs helye az alapozás- és pigmentrétegnek, hiszen a képet a festett felületével 
befelé fordítva göngyölítették fel. E súly a feszültség nagyságát is befolyásolja, hiszen nem mindegy, mekkora 
súlyt hordoz a lenvászon a saját súlyán kívül. S ha nincs szilárd tartószerkezete a festménynek, akkor azokon a 
helyeken kívül, ahol megfogják, a vászon saját magát lehúzza és ilyenkor keletkeznek a törések, még akkor is, ha 
óvatosan viszik, ha nem is törik meg a képet. Megtörik az a saját súlya alatt. Ilyenkor lehet, hogy csak meglazul 
a pigmentréteg, s csak a kitekeréskor hullik le. A lenvászon alapanyaga is a cellulóz, s mint ahogy korábban is 
említettük, az idő múlásával a vászon is öregszik, oxidálódik, rugalmatlanná, törékennyé válik, és ezért hasadozik 
szét. Ez történt a második feltekert kép esetében.

A feltekert festmények resturálása

1. Fixálás
Minden esetben a pergő részek fixálásával kell kezdeni a konzerválás menetét, hogy a pergések határában 

levő, meglazult pigmentszigeteket megmentsük, ezért az első és harmadik festmény hátoldaláról nem készült ér
tékelhető átvételiállapot-fotó, nem állt rendelkezésre megfelelő méretű vakkeret. Az első és második kép esetében 
a teljes felületet leragasztottam CMC és zselatin keverékével és papírszövettel. A második kép ezt követően több 
évig feltekerve pihent. A harmadik festményen a pergéseket helyileg fixáltam Plextol B500 ecsetelésével, majd 
a szikkadás után enyhén át kellett vasalni e helyeket. A levédést mindig úgy kell megválasztani, hogy a vászon 
további mozgását ne akadályozza, hogy lehetővé tegye a deformálódások elhárítását.

2. A húzószélek megerősítése
Az első két kép és a negyedik esetében egy szintetikus ragasztókeverékkel (CMC, Plextol B500, Palma-Fa víz

álló -  PVAC alapú) ragasztottam fel új húzószéleket, a régiek lefejtése után. Ezek segítségével felfeszítettem a képet 
feszítőkeretére és párásítással sikerült a deformálódásokat kiküszöbölni. Előtte azonban a lyukakat és hasadá
sokat élberagasztottam Palma-Fa vízállóval, lenszálakkal megerősítve, melyeket a húzószél pereméből fejtettem
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ki. Sajnos, az első kép törését nem erősítettem meg, mert a levegőbe türemkedett ki, s a megtört szálak a párás 
feszítéskor elhasadtak, és kb. 70 cm hosszan szétnyílt a hordozó, később sem tudtam közvetlenül egymáshoz, 
élberagasztani a darabjait, csak vászonintarziával.

A harmadik kép esetében a szakadozott húzószélt először párásítva kivasaltam, majd a szálakat egybeigazít
va a fenti ragasztókeverékkel megragasztottam, a sarkakon, ahol a legjobban szétszakadozott, papírszövettel is 
megerősítettem. Új húzószéleket Beva 371 segítégével vasaltam rá mindkét oldalra, a jövőbeni rugós feszítésre 
számítva.

3. Konzerválás
Az első két képet viasz és gyanta keverékével konzerváltam, mivel a vászonhordozó mindkét esetben elörege

dett, meggyengült, és egy nátronpapírréteget is felvasaltam a jobb megtámasztás, keményebb hordozó érdekében. 
Ezt követte az oxidálódott lakkréteg letisztítása. A tisztítás után zselatinos-krétás tömítőmasszával szintbe hoz
tam a hiányokat, majd a sellakkos szigetelés és akvarell aláfestés után újra átvasaltam a képeket, hogy átitassam 
a tömítéseket is. Az első képet vákuumasztalon, a másodikat kézzel, mert ilyen méretek esetében a vákuumasz
tal használata is problematikus. A dublírozás Planatol -  PVAC alapú ragasztóval történt, az első kép esetében 
élbevarrt vászonnal, a második esetében egy darabból szőtt új hordozóval.

A harmadik képet a tisztítás, tömítés és aláfestés után párásítás közben feszítettem vakkeretére, s az ékelés után kon
zerváltam Plexisollal, mert a hordozó kielégítő állapota nem tette szükségessé a dublírozást, de a híg konzerválóanyag 
megerősítette a pigmentréteg és az alapozás kötődését, miközben a vászon megőrizte elasztikusságát.

A negyedik kép hátoldalát a festett felület levédése után mechanikusan tisztítottam le, majd a deformálódások 
feszítőkereten való megszüntetése után szintén Plexisollal ecseteltem át. Ha a hordozó állapota kielégítő, a 10%-os 
konzerválószer kiválóan rögzíti a pergő festékszemcséket. Az oxidálódott lakkréteget eltávolítottam és elvégez
tem az alapozás rekonstrukcióját.

4. Az új vakkeretek
Mindegyik festmény esetében célszerű lett volna rugós alumínium vakkereteket készíttetni, a nyugati restau

rátorok már egy méteren felüli méreteknél javasolják használatukat, de ez a szakterület még ismeretlen volt szá
momra, s egyértelmű útmutatást sem tudtam kapni a pontos számításokat illetően, valakit fel kellett volna kérni 
a megtervezésre külföldről, erre sajnos nem volt lehetőség.

Az első két kép keresztmerevítős vakkeretet kapott, amely hajlamos a deformálódásra, az első festménynél 
„propelleressé” is vált, ami a négyzetes formátumnak tulajdonítható. A keresztmerevítők megerősítésével és a 
masszív díszkeretbe való helyezésével a további deformálódások azóta sem jelentek meg.

A harmadik kép számára speciális vakkeretet csináltattam, mely párhuzamos merevítőivel meggátolja a de- 
formálódást, és szétszerelhető maradt az utaztatás érdekében. Villás ékek készültek hozzá.

A negyedik kép kellő mértékben kifeszítve, feszítőkeretén kerül bemutatásra szokatlan formája miatt.
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Mind a négy festményt dammárlakkal vontam be, ezután következett a befejező olajretus, amit retuslakkal 
védtem le, ezt spray segítségével hordtam fel a felületre.

5. Dobok
Az első festménynek volt és van minden igényt kielégítő eredeti dobja.
A második képet a szállítás végett feltekertük egy kis átmérőjű (kb. 20 cm-es) kartonrolnira, ennek követ

keztében az eredeti párhuzamos repedésvonalak mentén megtört.16 Ezért újra át kellett vasalni és nagyobb dobra 
tekerve szállítani.

A harmadik kép esetében 50 cm átmérőjű dobot építettünk az eredeti keskenyebb rolnira, melynek 60 cm-es 
lapok védik a végeit, a hossza 350 cm. A negyedik kép is dobra feltekerve kerül tárolásra. A doboknak mindig egy 
kicsit nagyobbaknak kell lenniük, mert a képek feltekerése nem sikerül minden esetben tökéletesen. Ha a fest
mény nem kerül állandó kiállításra, megfelelő védőréteggel kell ellátni, hogy a klimatikus viszonyok minél kevés
bé hassanak a műalkotást felépítő anyagokra, és hogy védjék a mechanikus sérülésektől, a porosodástól stb.

Konklúzió
A nagyméretű feltekert képek restaurálása esetében kiemelkedő szerepet játszanak a feszítőkeretek -  a fotó

zástól kezdve a deformálódások megszüntetéséig. A restaurálások mértékét minden esetben a képek egyedi álla
pota határozza meg. Megfelelő tartószerkezetet kell biztosítani, hogy az ideális feszültséget meg tudjuk közelíteni 
minden kép esetében, a szállításoknál és a tartósan feltekert műveknél. Természetesen a tárolási feltételeket és a 
képeket állandó ellenőrzés alatt kell tartani.

2006, 2008

16 M inden sérüléspontban a hordozó feszültségei ném iképp összpontosu lnak, s nem  m egfelelő kezelés esetén idővel újra m egjelennek.
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Urolane slike velikih dimenzija

Tokom rada restaurirala sam četiri slike velikih dimenzija, kője su bile ranije urolane i na kojima su se javljali 
slični problemi (ljuspanja tipičnih amorfnih oblika, deformacija nosilaca, paralelne pukotine, trošne ivice). Na 
predavanju predstavljam navedene slike i njihova oštećenja.

1. Viktor Madaras: Dva brata, 1855, 255x300 cm (rest. 1997-98)
2. Stefan Lemermajer: Portrét cara Franca Jozefa, 1862, 270x190 cm (rest. 2002)
3. Franc Ajzenhut: Narodno veselje u Kavkazu, 1900, 280x440 cm (rest. 2006)
4. Šandor Oláh: Isus i device, 1925, 306x408cm (rest. 2008)

Za konzervaciju slika sam koristila različite metode i materijale. U restauraciji se 1970-tih godina javio drugačiji 
pristup rešavanja probléma, koji je po različitim uzrocima oštećenja težio adekvatnim pojedinačnim rešenjima. 
Kod urolanih slika to su sledeći uzroci:

1. starenje slike, odnosno nosilaca
2. neodgovarajući uslovi čuvanja — urolano bez čvrste rolne, loši klimatski uslovi
3. neodgovarajući transport, slamanje nosilaca
4. kidanje ivica

Predavanje se nastavlja o lanenom platnu od njegovog nastanka do starenja, o naponima platna i o tenzijama. Ovaj 
deo prati upoznavanje uzroka oštećenja urolanih slika velikih dimenzija, negativnih faktora i mogućih rešenja.

Prezentacija se zavšava upoznavanjem procesa restauracije urolanih slika velikih dimenzija, gde su najvažniji elementi:
1. Fiksiranje
2. Pojačavanje trošnih ivica
3. Konzerviranje na pomoćnom ramu
4. Specijalni slepi ramovi
5. Koturi

Na urolane slike velikih dimenzija negativni faktori mnogo više utiču nego na slike kője su našpanovane na 
slepe ramove. Oštećenja se umnožavaju ako slika néma tvrdu podlogu (kotur). Zavisno od stanja slike možemo 
izabrati odgovarajuću metodu i meru konzerviranja. Za delo treba obezbediti odgovarajući slepi ram ili kotur, da bi 
se približili idealnom naponu slike. Uslove čuvanja i stanje slika treba i dalje pratiti i kontrolisati.
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Über die aufgerollten Gemálde grófién Formats

Bei den aufgerollten Gemálden grófién Formats kommen die Prozesse die Beschádigungen verursachen öíter 
vor, als bei den Gemálden auf textilen Bildtrágern mit Keilrahmen. Die Scháden melden sich vermehrt, wenn das 
Gemálde über keinen stabilén Untersatz (Rolle) verfügt. Dér Umfang dér Restaurierung wird dem Zustand dér Ge
málde angemessen. Nachdem diesbezüglich die Entscheidung getroffen ist, ist die entsprechende Tragkonstruktion 
zu sichern, damit wir bei jedem Bild annáhernd die ideale Spannung erreichen können. Selbstverstándlich, müssen 
die Lagerungsumstánde und die Gemálde selbst stándig kontrolliert werden.

In dieser Studie möchte ich anhand des Beispiels dér von mir restaurierten vier Gemálde grófién Formats die 
möglichen Lösungen für Aufgaben dieses Typs schildern.

1.Viktor Madarász: Die zwei Brüder, 1855, 255x300 cm (restauriert: 1997 -  1998)
2. Stephan Lemmermayer: Das Portrait des Kaisers Franz Joseph, 1862, 270x190 cm (restauriert: 2002)
3. Ferenc (Franz) Eisenhut: Volksfeier im Kaukasus, 1900, 440x280 cm (restauriert: 2006)
4. Sándor Oláh: Jesus und die Jungfrauen, 1925, 306x4008 cm (restauriert: 2008)
In meinem Vortrag wird die Darlegung des Problems von dér Beschreibung dér Gemálde, die als Beispiel die- 

nen, gefolgt. Anschliefiend folgt die Schilderung des Leines und dér textilen Bildtrágern, so wie die Analyse dér 
verschiedenen Ursachen dér Beschádigungen (Veralterung, schádliche Substanzen, nicht geeignete Lagerung), wie 
zum Schluss auch die Aufführung dér möglichen Lösungen.

Die charakteristischen Scháden dér aufgerollten Gemálde: charakteristische Abblátterung in amorpher Form, 
die Deformierung des textilen Bildtrágers, parallele Risslinien, dér rissige Spannrand.

Zűr Konservation habé ich verschiedene Mittel und Methoden verwendet. In den 1970er Jahren entwickelte 
sich im Bereich dér Restaurierung eine neue Auffassung, die das individuelle, auf jedes Werk abgestimmte Arbeits- 
verfahren auf Grund dér Ursachen dér Beschádigungen bestimmte. Im Falle dér aufgerollten Gemálde sind diese 
Ursachen die folgenden:

1. die Veralterung des Gemáldes, in erster Linie des textilen Bildtrágers
2. die nicht geeigneten Lagerungsumstánde (ohne geeigneter Rolle, ungeeignete klimatischen Verháltnisse)
3. das unsachgemáfie Bewegen des Gemáldes
4. das Reifien dér Spannránder

Die wichtigsten Bestandteile dér Restaurierung dér aufgerollten Gemálde:
1. Fixierung
2. Die Befestigung dér Spannránder
3. Die Konservation am Spannrahmen
4. Dér spezielle Keilrahmen
5. Die Rolle
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Aranyfüst készítése
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Az aranyfüst1
(Az aranyozás rövid története)

Az emberiség történetének kezdetétől vannak feljegyzések az aranyról: a Biblia, az egyiptomi hieroglifák, a 
káldeusok ékírásai, Homérosz hőskölteményei, Hérodotosz elbeszélései, valamint régi mondák és elbeszélések ta
núskodnak róla. S ez nagyon is természetes, hisz az arany egyike azon ritka fémeknek, amelyek tiszta állapotban 
is megtalálhatók a természetben. Ez az értékes, sok jó tulajdonsággal rendelkező fém nyújthatóságának, sárga 
fémes fényének és korróziómentességének köszönhetően vált ennyire megbecsültté és közkedveltté a művészek és 
megrendelők körében. Szépsége, állandósága és ritkasága folytán az aranyat ékszerek, áldozati ajándékok, vallási 
szertartási eszközök készítésére használták, de fegyvereket is díszítettek vele, valamint ötvözve -  mivel tisztán 
nagyon puha -  már a korai időktől pénzt vertek belőle. Vékony aranydróttal körülsodorva a gyapjú-, len- vagy se
lyemfonalat, már az ókortól készítettek arany szöveteket és ruhákat. A görögök és babilóniaiak a templomaikban 
hihetetlen mennyiségű aranyat és aranyból készült ajándékot halmoztak fel. Az ókori időkben, a „régi világaként 
emlegetett földrészen sokkal több aranynak kellett lennie, mint ma.

Aranyozás, Vergoldung (német), gilding (angol), dorure (francia), doratura (olasz)
Az aranyozás pontos megjelenéséről eltérő vélemények alakultak ki, abban azonban megegyeznek a külön

böző források, hogy az ókortól alkalmazzák ezt a módszert. Az ókori időktől íródó festőkönyvek mindegyike ad 
valamilyen útmutatást vagy receptet az aranyozással kapcsolatban.

A festőkönyvek olyan gyűjtemények, amelyek a festékek előkészítését és alkalmazását, a szerszámok elkészí
tését és a festészeti technikák leírását tartalmazzák. Ilyen pl. ephesusi Theophrastus traktátusa a kőről (i. e. 315), 
Vitruvius: Tíz könyv az építészetről c. műve (i. e. 15 körül), a Lucca-kézirat (9. sz.), Heraclius (10. sz.), Theophilus 
presbiter (11. sz.), Cennino Cennini (15. sz.) festőkönyve, Nektarius tipikonja (17. sz.), hogy csak párat említsünk 
a számos kéziratból, amelyek útmutatásként és segítségül szolgáltak századokon át a művészeknek.

Az emberek már 4000—7000 éve díszítik s teszik értékesebbé tárgyaikat, vékony aranylapokat illesztve rá
juk. A legrégebbi egyiptomi sírokból olyan aranyozott leletek kerültek napvilágra, amelyek aranyozási technikája 
szinte megegyezik a ma is használatos felpolírozható (felfényesíthető) fényaranyozással. Az aranyozás gyakorlata 
nem köthető politikai és kulturális határokhoz. így az egyiptomi, a héber, a görög és a római, de a kínai és az in
diai kultúrákban is egyaránt ismert volt e módszer, amely a leggazdaságosabb eszköznek bizonyult ahhoz, hogy 
szinte minden más anyagot, pl. követ, vakolatot, fát, csontot, bőrt, papírt, üveget, kerámiát és fémet (ezüstöt, 
bronzot) aranyszerűvé változtassanak. Különböző módon vonják be az aranymozaik darabkáit, a szobrokat és pl. 
a templomok kupoláit.

1 A budapesti K épzőm űvészeti Főiskola restaurátor szakán 1995-ben írt, Szerb ikonok aranyozása  c. szakdolgozatom  szem elvényei.
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Az ún. Agamennon-maszk (i.e. 7. sz.)

Artemidor múmiaportéja (2. sz.)
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Tutankamon türkizberakásos 
arany halotti maszkja 

(i.e. 1361-1352.)

Mária ikon (S. Maria Antiquaból (7. sz.)



Simoné Martini: 
Angyali üdvözlet (14. sz.)

A salamancai San Esteban 
kolostortemplom főoltára, 1693

Szent László herma

Veit Königer: Mária 18. sz.

A Képes Krónika címlapja 1360

Gustav Klimt:
Adele Bloch - Bauer, 1907

139



Az arany ipari megmunkálása egyike volt azoknak a technikáknak, amelyeket az ember elsőként feltalált és 
kialakított. A kezdetben meglehetősen vastag aranylemezt a technikai ügyesség fejlődésével egyre vékonyabbra 
kalapálták. E fejlődés végeredményeként itt van előttünk a leheletvékonyságú, áttetsző aranyfüst, amellyel ma
napság aranyoznak.

Többféle formában, leginkább lap- és poraranyként alkalmazták. Ez utóbbi sokkal pazarlóbb módszer, mert 
a lapokat össze kell törni hozzá. Attól a hatástól függően, amelyet az arannyal szerettek volna elérni, különbözött 
a díszített tárgyhoz való illesztés módszere, leginkább a ragasztóanyaga és az alap előkészítése. A technológiát 
és a hordozót mindig szigorúan figyelembe kellett venni, mert az aranylap vékonysága minden hibát napvilágra 
hozott. Az aranyozás klasszikus módszerei máig sem sokban változtak. Szellemi értéke mellett az aranynak és 
aranyozásnak nagy anyagi és dekoratív értéke is volt mindenkor. Az aprólékosan kidolgozott köny villuminálástól 
a templomok mozaikborításáig mindenhol felhasználták ezt a ragyogó technikát. A barokk kor után inkább de
korációként, iparművészeti alkotások díszítésére használják. A szecesszióban viszont újra felfedezték.2 Manapság 
csak elvétve találkozhatunk olyan műalkotásokkal, amelyek felhasználják az arany dekoratív értékét, leginkább 
díszkereteket aranyoznak, de már ez sem igazi arannyal történik, hisz nem kifizetődő, s így az olcsóbb, közönsé
gesebb fényű (rézből készült) metállal helyettesítik az aranyfüstöt.

Vannak azonban olyan kortárs művészek, akik tudatosan nyúlnak vissza az arany szakrális hatásához, ilyen 
pl. Vajda Lajos, vagy költői sejtelmességet teremtenek vele, mint Mersad Berber.

A középkorban az aranyozó mesterséget ugyanabban a festőműhelyben sajátították el, mint a festészet többi 
tudnivalóját. Vásári leírása szerint ott, ahol a díszített, dekoratív gombtól kezdve az oltárokig mindent elkészítet
tek. E mesterség mindenekelőtt nagy tapasztalatot, higgadtságot, fegyelmet és sok rutint igényelt.3

Cennino Cennini Trattato della Pittura (Értekezés a festészetről) c. művéből kiderül, hogy milyen fontosságot 
tulajdonítottak abban az időben az aranyozásnak. Hat évig tanulták a technikát, másik hat évig bizonyították az 
elsajátított tudást, majd még egy évig a rajzolásban fejleszthették magukat. „Tehát ti, akik nemes lelkű hajlamotok 
folytán lesztek a szerelmesei ennek a magasrendű szenvedélynek és elsősorban azért, hogy igazi művészek legye
tek, ékesítsétek fel magatokat előbb a következő lelki ruházattal: szenvedéllyel, áhítattal és kitartással. Amilyen 
hamar csak lehet, egy mester vezetése alatt fogj hozzá a tanuláshoz, és amilyen későn csak tudod, akkor hagyd el a 
mesteredet... A rajzolás és festés megkívánja a következő munkákban, műveletekben való jártasságot: festéktörés,

2 G ustav K lim tet, a bécsi szecesszió legnagyobb alakját a ravennai aranym ozaikok ejtették rabul 1903-ban. Habár már korábbi képein is 
használt aranyat, aranystílusnak nevezett korszakában, m elyet a kortárs kritika sokszor m ozaikfestésként is em leget, sokféleképpen alkal
m azta a fényt hordozó „antiszín”-t, aszerint, hogy m ilyen jelentést kellett szolgálnia. A korábbi képeken a kultikus (szent) tárgyak anyaga 
-  pl. A polló papnőjének khiterája vagy Paliasz A théné sisakja, vértje -  volt arany. Em ellett a fem m e fatale-ok érzéki vonzerejére is utalt. 
A portrékon a csillogó ruham inták aranya szintén érzéki képzettársításokat ébresztett. K lim t olyan elm élyült, aprólékos m egm unkálással 
„csiszolta” vásznait -  a m odellek öltözetét aranytól csillám ló szokatlan m intával borítja hogy azok aranym űves m unkákhoz váltak ha
sonlatossá. (Sárm ány Ilona)
3 Krajgher— H ozo, Metka: Slikarstvo, m etode slikanja, m aterijali. Sarajevo, 1991, p. 199.
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enyvezés, alapozás, vásznon gipsz alap készítése, ennek csiszolása és simítása, gipszdomborítás, bólusz alap ké
szítése aranyozás alá, aranyozás, fényezés, kötés, domborítás, polírozás, aranyberakás készítése, színezés, díszítés 
és lakkozás táblakép esetén...”

A reneszánsztól kezdve élesen különválik az aranyfüstkészítés és a festészet tanulása. Az istenített művészek fest
ményeket készítettek, azokhoz pedig iparművészeti remeknek számító díszkereteket a fafaragók, és bearanyozták őket 
az aranyozok, akik készen vásárolták az aranyfüstöt az aranyművesektől. S ez ma is így van, azzal a különbséggel, hogy 
nem az aranyművesek készítik, kalapálják az aranyfüstöt, hanem külön üzemek szakosodtak erre és a helyettesítő anya
gok előállítására. Egyes peremvidékeken azonban még a barokk korban is egy személy végezte a művészi alkotómunkát 
és a mai szemmel nézve művészi szintű aranyozást.4 Az aranylap verése úgy mehetett végbe, ahogy Teophilus presbiter 
(11. sz.) leírta: „Végy görög pergament, melyet lenszálakból készítettek, vagy egy papírlapot és az előzőleg finoman 
megtört és szárított vörös okkerben forgasd meg. Finoman polírozd föl hód, medve vagy vadkan agyarával, amíg fényes 
nem lesz. Majd négy ujj hosszú és széles darabokra vágd fel a lapot. Csinálj borjúbőr pergamenből egy ekkora méretű 
erszényt, és erősen varrd körbe, de úgy, hogy könnyen bele tudj tenni több ilyen festett lapot. Végy egy aranyrögöt, és 
kalapáccsal lapítsd szét egy üllőn, vigyázva, hogy meg ne törjön. A lemezt vágd hüvelyk nagyságúra, majd az erszénybe 
tedd minden lap közé középre, addig míg az meg nem telik. Végy egy széles, sima fejű öntött rézkalapácsot és egyen
letesen ütögesd a sima kőre helyezett erszényt. Többszöri ellenőrzéssel nézd meg elég vékony lett-e az aranyfüst. Ha az 
arany kezd kibújni az erszényből, akkor vágd körül a lapokat egy erre szolgáló kis ollóval. így kell aranyfüstöt készíteni, 
s ha tetszés szerint vékonyítottad és felvagdostad, díszítsd vele a szentek feje körüli dicsfényt, a ruhaszegélyeket és min
den mást, amit kívánsz”.5

A középkorban az aranynak díszítőértékén kívül külön ikonográfiái jelentése is kialakult, a fény és az örök 
világosság szimbóluma (oreolák, nimbuszok) volt. A nyugati művészetben 1500 körül eltűnik az alakok mögötti 
arany háttér, amit viszont a kelet-európai ortodox festészet a mai napig megőrzött. „Az ikonfestészet virágkorá
ban, csúcspontján csak az aranylapokkal történő aranyozás volt megengedhető, ami teljes egészében fémes fényt 
adott, és teljesen másnemű volt, mint a festék... Az aranynak, a napnak, a fémeknek azért nincs színe, mert majd
nem egybeesnek a nap fényével... s ezért az arany ikonfestészeti fogalommal élve fény... s az ikont fényre festik... 
Mindez magyarázatot ad arra, miért épp a fény aranyozás számít normatívnak az ikon szempontjából: minden
féle festék földiesen érzékivé tenné azt, s csak gyengítené benne a látomás erejét... A kép az Isteni fény áradatától 
körülfogva, az aranyló kegyelem tengeréből lép elő. Az ikon festése a fény aranyozásával indul, a szkéma előzetes 
megrajzolása után és így az aranyból bontakozik ki... Minél inkább behatoltak az ikonfestészetbe az evilági, na
turális elemek, annál jobban kiszorította az aran^lap használatát a zúzott, finom porrá tört arany, ami mattabb, a 
festékfelülethez közelebb álló felületet képezett.”

4 Lásd a Stettner Sebestyénről szóló  írásban.
5 Babić, Gordana: Ikoné. Beograd, 1983, p. 219.
6 Florenszkij, Pavel: Ikonosztáz. Budapest, 1988, p. 79, 92.
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A bizánci művészi gondolkodással szemben a reneszánsz világfelfogás szerint a fény függetlenül létezik az 
általa megvilágított dolgoktól, s azok is nélküle, s a félig Istenné tett természetre egyszerűen átviszi az állandóság 
és az örökkévalóság ama kiváltságait, amelyekkel a középkor Isten gondolatát ruházta fel, s ezért a tér az ember 
tapasztalatává válik. Nem a természetfelettiben való hit omlik össze, hanem csupán a szellemi világ valóságában 
és lényegiségében való hit.

A reneszánsz utáni korok művészetében az aranyozás szempontjából kiemelkedő helyet foglal el a barokk építé
szet és szobrászat. Méltán szimbolizálta az ellenreformációs egyház dicsőségét és hatalmát. Az aranyozás legfontosabb 
szempontja manapság a mértékletesség, ezt azonban nem mondhatjuk el a barokkról. Olyan belsőépítészeti megoldá
sokat is ismerünk, amikor minden az arany fényében pompázott; a faragott gyertyatartóktól a szobrok utolsó ruha- 
redőjéig, s mindez a rekatolizáció jegyében történt. A magánszférában szintúgy: aranyozott stukkók, ajtók, bútorok. 
Természetesen azóta is, mind a mai napig a reprezentáció tereinek, oszlopainak, mennyezetének díszítésekor sokszor 
nyúlnak az aranyozáshoz vagy az aranyozást helyettesítő más eljárásokhoz. Ilyenkor a pompa hamar odalesz a nem 
nemes fém feketedése miatt. A képekről az arany stilisztikai okokból tűnt el szinte teljesen. Hattyúdala a szecesszióban 
Klimt és Segantini képeiről szállt.

Noha a mai művészek sokszor az arany képkereteket a díszesebb stíluskorszakok csökevényeinek tekintik, többnyi
re azért megtartják, mert optikailag kedvező átmenet jön létre az aranyozott keretű kép és annak környezete között.

Az arany és az aranyfüst

Az idők folyamán mindig is nagy teret szenteltek az arany kutatásának. Életterünk legritkább féméi közé 
tartozik. Ritkasága, szépsége, időállósága és egyéb jó tulajdonságai tették oly vonzóvá az emberek számára. Az 
európai aranytelepek ma már nagymértékben ki vannak aknázva.

Fémes elem, szép sárga, fémes fényű, élénken csillogó, jól nyújtható, stabilis nemesfém. Kevésbé hajlékony, 
mint az ezüst -  kisebb feszültségi erejű -, és magasabb hőmérsékleten olvad, de ezzel ellentétben a réznél sokkal 
puhább és finomabb. Az arany és a réz az egyedüli színes fém. Az arany keménysége kicsi, ezért a használati tár
gyak és ékszerek készítéséhez ezüsttel és rézzel, valamint platinával és palládiummal ötvözik.

Az arany az összes fém közül a legnyújthatóbb. így pl. 1/8000 nm vékony fóliává lehet kikalapálni; az ilyen 
vékony fóliák már átengedik a zöld fényt. Az ezüst és a réz fém színe is az általuk a fényspektrumból elnyelt 
meghatározott hullámhossztartománytól függ. Az ezüst a látható fényénél kisebb hullámhosszon nyel el, a réz a 
spektrum vörös végénél ver vissza, tehát az ibolyánál nyel el.

1 g aranyból 3 km drót húzható.
Az aranyfüstgyártás összetett folyamat. Az aranyverés az aranykovácsolásból fejlődött ki. A vékony lapocskák 

hengerlése vagy verése szinte egyidős magával az aranyozással, már kb. 7000 éve ismerik e technológiát. A dukát-

7 Panofsky, Ervin: A je len tés a v izuális m űvészetekben. Budapest, 1984, p. 170—249.
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arany különösen kedvelt ötvözet volt a középkorban, 1 dukátból (3,49 g, ebből 3,44 g tiszta arany) 100—145 leheletfinom 
fóliát tudtak verni. Vásári szerint 120—145 lapot készítettek egy dukátból a korabeli Itáliában, manapság ugyanilyen 
mennyiségből 1200 fóliát vernek.8 Tehát tízszer vastagabb volt a valamikori fólia, ami a kezelhetőségét sokban befolyá
solta, és természetesen a tartósságát is. A mai aranyozónak még a leheletével is csínján kell bánnia, és ecsettel emelheti 
csak meg az aranyfüstöt, a középkorban viszont kézzel kezelhető volt, és körül lehetett vágni. „Hogyan kell csinálni, 
azaz kivágni a csillagokat és a falra erősíteni? Először sorban vágd ki a csillagokat, és ahova akarod tenni a kék égfe
lületre, ahova jönnek a csillagok, előbb egy viaszcseppet rakj fel, ebbe nyomd bele. Rakd fel egymás után e csillagokat, 
mint ahogy kivágtad Őket a deszkán. Tudd meg, hogy így sokkal többet csinálhatsz kevesebb arany elhasználásával, 
mint a mordente-aranyozással... Arra törekedj, hogy mindig finom arannyal díszíts és jó festéket használj, különösen a 
Miasszonyunk figurájánál. Ha azt válaszolnád -  egy szegény ördög nem tud akkora költséget viselni -, azt mondom ne
ked, hogy hajói dolgozol, ilyen módon hírt szerzel magadnak, a kispénzű megrendelő helyett gazdag személytől kapsz 
megbízást, mint ahogy az antik közmondás mondja: aki kiválóan dolgozik, kiválóan keres. És ha nem is fizetnének meg 
jól, Isten és Miasszonyunk megadja azt, ami testednek és lelkednek jó.”9

A modern aranyfüst 0,3—0,8 nm vékony. Kézzel 0,5 nm vékonyságig kalapálható az aranyfüst, a gépileg készített 
elérheti a 0,1 nm vékonyságot is. Ilyen vékony aranyfüsttel azonban szinte képtelenség dolgozni. így is óriási a különb
ség a modern és a korábbi, pl. középkori aranyfüst érzékenysége között. A középkori legföljebb összetekeredett, a mai 
azonban minden érintést vagy vigyázatlanságot megbosszul.

A megolvasztott és rúdba öntött aranyat melegen kovácsolják és acélhengerekkel szalag alakúra hengerük (1/33 
mm). Ezután négyzet alakú darabokra vágva, pergamenlapok (12x12 cm) közé helyezve rugós kalapáccsal verik. A 
szakítások (négy részre vágás) után a folyamatot többször megismételik, az 1/999 mm vastagságig. Ezután kezdődik 
az igazi aranyverés, ami az aranyverő formákban levő aranyverő hártyák (ökör-vakbélből készítik) között levő vékony 
aranylemezt forró préselés és forgatás után, további veréssel (kalapáccsal) 1/8000 mm vékonyságig munkálja meg. A 
meglehetősen szabálytalan alakú lemezkéket a kívánt méretre (6x6 cm, 8 x 8 cm stb.) vágják, és könyvecskékbe helye
zik. Egy könyv 12 füzetből, egy füzet pedig 25 aranyfüstből áll. Különleges aranyfüstfajta a vihararany, melyet a sza
badban való aranyozáshoz készítettek elő. Mindegyik aranyfüst egy külön selyempapírra van erősítve. Kis mennyiségű 
bizmut, ólom és higany el tudja rontani az aranyfüst előállítását.

A bólusz

A középkori, valamint a későbbi táblaképek aranyozása alá felvitt polimentnek -  nevezik bolimentnek és 
ampolinak is, ami többféle anyagból összeállított keverék -  az egyik legfontosabb összetevője a többnyire vörös

8 W elthe, Kurt: A  fes tészet nyersanyagai és technikái. Budapest, 1994, p. 712—713.
9 C ennin i, C ennino: Tattato della  P ittura  (egyetem i jegyzet). Budapest, p. 64.
10 Hebing, Cornelius: A ran yozás és bronzolás. Budapest, 1985, p. 33—34.
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színű bólusz. A polimentben felvitt kötőanyag rögzíti az aranyfüstöt és a bólusz teszi lehetővé a polírozást. Ha a 
bólusz kvarcmentes, akkor valójában tiszta kaolin (porcelánföld, rétegszilikát), amelynek színét a sárga goethit 
vagy a vörös hematit adja. E legkedveltebb polimentszíneken kívül fehér (színezékmentes) és szürke, valamint 
mesterségesen színezett fekete, kék stb. fajtákat is alkalmaznak. Ezek a mesterségesen színezett polimentek a 
barokk korban voltak a leginkább közkedveltek. A poliment befolyásolja magának az aranynak a színét, vagyis a 
szemünknek az aranyozott felület színéről kialakult érzetét, mivel e színtónusba a szinte hálószerű aranyfüst alat
ti felület színe is belejátszik. Ezért beszélhetünk arról, hogy az arany színe tüzes (a vörös poliment esetében) vagy 
hidegebb (sárga) stb. Az összhatást manapság -  vagyis amióta nemcsak az aranydukátéval megegyező ötvözetből 
készítenek aranyfüstöt -  befolyásolja a felvitt aranyfüst tónusa is. Még egy fontos ok az is, hogy a színes poliment 
elkendőzheti az aranyfelület apró hibáit, hiányosságait is. A múzeumlátogató megszokta, hogy a trecento vagy 
quatrocento táblaképek arany háttere sokszor teljesen vörös és csak furcsa arany négyzetszegélyek láthatóak. 
Ilyen esetekben az aranyfelület annyira elkopott, hogy csak az aranylapok fedési felületein maradt némi arany. A 
festőkönyvekben sokszor megemlítik és dicsérik az örmény bóluszt, nem valószínű azonban, hogy maga az anyag 
Örményországból származott volna. Inkább az feltételezhető, hogy örmény kereskedőktől vették meg. „Vásárolj 
örmény bólusz földet, de nézd meg, hogy valódi legyen. Ragaszd oda az alsó ajkadhoz. Ha odatapad, akkor jó. 
Szükséges, hogy tudj tökéletes temperát (kötőanyagot) készíteni az aranyozáshoz. Tégy tojásfehérjét egy zomán
cozott edénybe, szép tisztába. Végy habverőt és verd fel a tojásfehérjét, hogy kemény habjával tele legyen az edény, 
és olyan legyen, mint a hó. Végy most egy közepes poharat, ne valami nagyot, tölts bele tiszta vizet, nem egészen 
színig és add hozzá a tojásfehérjéhez. Estétől reggelig ne nyúlj hozzá, addigra szépen leülepszik. Ezzel a tempe
rával törd meg a bóluszt, ahogy csak tudod. Végy egy jó szivacsot, mossad meg, áztasd tiszta vízben, nyomd ki. 
Azután ott, ahol aranyozni akarsz, dörzsöld azt a felületet ezzel a bóluszos szivaccsal, szikkadjon kicsit. Négyszer 
kend be vigyázva, hogy folyamatosan dolgozz. így kell a bóluszalapot megcsinálni. Most vászondarabbal kell be
burkolni a munkát, hogy amennyire csak lehet, védd meg a munkát a portól, naptól, víztől egyaránt.”11

A bólusz polírozhatósága is e kristályfelépítésnek köszönhető, amely nagyon hasonlít a grafit közismert kris
tályszerkezetéhez. A grafit esetében is hatszögű kristályrendszerről van szó, amely leveles-pikkelyes halmazokat 
alkot és ezek a rétegek elcsúszhatnak egymáson. Ehhez hasonló, a rétegek egymás fölötti elcsúszásáról lehet szó 
a bólusz polírozásakor is. A rétegelcsúszásokat természetesen segíti a rétegek közti nedvesség. Képlékeny ma
gatartása víz hozzáadásakor kristályainak rétegszerkezetéből adódik. A víz ilyenkor kenőszerként hat. Sokszor 
más anyagokat, pl. faggyút, viaszt is hozzákevernek, hogy ezt az ún. „zsírosság”-ot fokozzák. Az ún. Bolognai 
kéziratban (12. sz.) ilyen receptet találhatunk: „Végy gipszet és verd tojással (fehérjével), amit még nem kevertél, 
adj hozzá egy kis rózsamézet és egy-két csepp gyenge zselatint, és kívánság szerint egy kis fülzsírt tégy hozzá a 
füledből. Töltsd ki a körvonalakat, és ha megszáradt, lehelj rá, és tedd rá az aranyat, majd gyengén nyomd meg

11 C ennin i, C ennino: T atta to  della P ittura  (egyetem i jegyzet). Budapest, p. 80.
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egy kis pamuttal, majd polírozd, és meglásd, fényes és szép lesz.”12 A bólusz zsírosságáról csak képletesen lehet 
beszélni, igazi zsírról szó sincs. Az egymáson elcsúszó rétegek hatását szeretné érzékeltetni e kifejezés.

Legfontosabb tudnivalók az aranyozásról

Az aranyfüst vékonysága az alap minden egyes hibáját, egyenetlenségét vagy a jó értelemben vett kidolgo
zottságát csak még jobban hangsúlyozza. Ez az oka annak, hogy a mesterek már a középkortól kezdve nagy fi
gyelmet szenteltek az arany hordozójának. A szigetelésnek, az alapozásnak, a csiszolásnak, sőt az aranyozás előtti 
polírozásnak is fontos szerepet tulajdonítottak. Azt mondhatjuk, hogy méltán, hisz a jól előkészített aranyozás 
mindig meghálálja magát. „Hogyan kell aranyozni a táblaképen? Ha nedves és ködös idő van, és így aranyozni 
akarsz, tedd az oltárdeszkát két állványra. Vedd a toliseprőt, jól porold le. Végy egy kaparókést, könnyűkézzel 
menj végig a bólusz egész felületén. Ha nem bűzlik, végy egy kis lenvászon darabkát és fényesítsd a bóluszalapot 
szent buzgalommal. Fényezheted csipkedarabbal is, ez ugyanis a legjobb. Végy egy edényt majdnem tele vízzel 
és tégy bele egy keveset a tojásfehérjéből csinált temperából. Végy egy nagyobbacska mókusszőr ecsetet, mókus 
farkából kötöttet.. Most vedd elő aranyfüstlemezeidet és egy csípőfogóval végy le finoman egy lemezt. Legyen 
egy négyzet alakú papírod, nagyobb, mint az aranylap, minden sarkán legyen behajlítva, és nyomd rá a papírt az 
aranyra. Vedd a bal kezedbe, és az ecseteddel a jobb kezedben nedvesítsd be a bóluszt akkora darabon, amekkora 
az aranyfüst. Egyenletesen nedvesítsd be és helyezd fölé az aranyat és húzd vissza a papírt a behajtott pereménél 
fogva. Úgy csináld, hogy azzal, amit utóbb raksz fel, egy vonalnyit takarjad azt, amit előbb leraktál. Ha szükség 
van valami pótlásra, akkor egy finom, fehér bőrrel bevont vánkoson vágd darabokra az aranyfüst lapot... Áztasd 
meg a hiányos helyeket és ajkaiddal nedvesítve az ecsetet vedd föl a darabkát és helyezd a kimaradt részekre. A 
másik nap a fényesítésre marad.” Talán ez az oka annak is, hogy manapság az aranyozás egyszerűbb formáival, 
pl. az olajaranyozással foglalkoznak, s az összetettebb munkafolyamatú, körülményesebb és ezért időigényesebb 
polimentaranyozás igen ritka. Pedig megjelenésében a fényarany utolérhetetlenül szép. E leépülési folyamat már 
régóta tart.

Mivel a bőrtől s a pergamentől kezdve, a fa hordozójú tárgyakon át egészen a kőig és az üvegig alkalmazzák az 
aranyozást, e technológiák igen szerteágazóak.

Ezenkívül az is fontos, hogy milyen környezetben végzik az aranyozást. Az optimális páratartalom és hő
mérséklet okán az esős évszakokat, a tavaszt és az őszt tartják régóta a legmegfelelőbbeknek. Ilyenkor a száradás 
megfelelő ütemű, lassú, folyamatos, az alap nem válik túl szárazzá, rugalmas marad a polírozáshoz és a poncolás- 
hoz, s a kötőanyag is tovább szív. Poncolásnak nevezzük azt a különleges díszítő eljárást, amikor a felfényesített

12 Radosavljević Vera: Tehnika sta rogp ism a  i m inijature. Beograd, 1984, p. 241.
13 C ennin i, C ennino: T attato della  P ittura  (egyetem i jegyzet). Budapest, p. 82— 83.
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A fény és matt aranyozás alkalmával használt anyagok

A fény és matt aranyozás alkalmával használt szerszámok

Alapozómasszával plasztikusan felvitt ornamentika
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Az aranyozás felépítése: fatábla, alapozás, 
szigetelés, bólusz, aranylap és poncolás
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fotók: H erling  Z suzsanna



aranyfelületbe különböző előre elkészített fémszerszámokkal mintákat ütnek (punzone -  olaszul a kis szerszá
mok neve, amelyeket legelőször körtefából készítettek). A gótikus táblaképekre nagyon jellemző díszítőeljárás. 
Az alap gravírozását és más plasztikus ornamentika elkészítését mindig az aranyozás előtt végzik. Aranyozni 
nem szabad huzatos, poros helyiségben az aranyfüst érzékenysége miatt, s az aranyozandó és a már learanyozott 
felületet is védeni kell minden szennyeződéstől. A legjobb letakarva tartani.

Különleges aranyozószerszámokkal dolgoznak a mesterek, a legfontosabbak a következők: szarvasbőrrel fedett 
aranyozópárna (ehhez tartozik egy huzattól védő papírernyő); kétélű, legömbölyített végű aranyvágó kés, amellyel 
a párnán a kívánt méretre vágható az aranyfüst; mókusszőr ecsetek, ezek közt is a különleges, mókusfarokszőrből 
készült lapos ecset a legfontosabb. Hajunkhoz vagy bőrünkhöz dörzsölve, az ecset zsírossága* magához tapasztja 
ideiglenesen az aranyfüstöt, s így a megfelelő pontra lehet illeszteni; és a különböző formájú polírozószerszámok 
(manapság achátkövet használnak erre a célra, a régi források vadkan-, ló-, kutyafogról s egyebekről szólnak). 
„Mikor munkádban odaérkezel, hogy elkövetkezik az arany fényezése, szerezz egy követ, amelynek a neve ame
tisztkő. Ha ilyen kőhöz nem jutsz hozzá (aki tudja viselni a költségeit még jobb ha zafír, smaragd, topáz vagy 
gránát követ használ) szerezz minél nemesebb követ, annál jobb. Jó még kutya-, oroszlán-, farkas-, macska-, leo
párdfog, egyáltalában minden állat foga, amelyek nemes módra hússal élnek.”14

A fényaranyozás lépései

A lealapozott, simára csiszolt felületen, ha a festő szándékában áll, akkor először a gravírozást és az 
alapozómasszából plasztikusan felvitt ornamentikát kell elkészíteni.

1. Szigetelés (híg enyv-, tojásfehérje- vagy sellakkoldattal).
2. Poliment felvitele több rétegben.
3. A poliment száradás utáni felfényesítése puha ronggyal vagy felpolírozása.
4. Az aranyfüstöt megfelelő méretűre kell vágni és lapos ecsettel felemelni.
5. Nedvesítés (alkohol és víz keverékével vagy híg enyvoldattal viszi újra oldatba a poliment kötőanyagát); fontos, 
hogy jól át legyen itatva, egyébként nem rögzíti az aranyfüstöt.
6. Az aranyfüst felrakása (nedvesített felület fölé helyezem, és az magához rántja).
7. Nyúllábbal vagy vattával letapogatom, rányomkodom az aranyfüstöt a felületre, ha a nedvesítőszer elpárolgott
-  kb. 5—10 perc majd ecsettel lesöpröm a fölösleget.
8. Polírozás (a körülményektől függően, az aranyozás után 1—3 órával lehet hozzákezdeni).
8 a. Poncolás.

14 C ennin i, C ennino: T atta to  della P ittura  (egyetem i jegyzet). Budapest, p. 84.
* D. V. Thom pson szerint tévedés az, hogy  az ecset elektrom osan tö ltődne fel a hajhoz dörzsölve, s az vonzaná az aranyfüstöt.
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A matt aranyozás lépései

1. Szigetelés (sellakk, olajfesték stb.).
2. A mixtion felvitele (vékony, egyenletes rétegben).
3. Az aranyfüst felhelyezése, ha az alap kellően száraz („Fütyül”, ha végighúzzuk az ujjunkat rajta.).
4. Az aranyfüst lenyomkodása vattával.
5. Puha ecsettel lesöpörjük a felesleget 24 óra eltelte után.

Aranyozási módok

Sokféle szempont alapján lehet rendszerezni e szerteágazó technikát, s ha sikerülne is jól besorolni az eljáráso
kat az adott csoportokba, a meglevő érdekes receptek nagy száma miatt újrabonyolódik a rendszer. E módszereket 
más fémekből készült vékony lapok rögzítéséhez is alkalmazzák.

A felvitt arany állaga alapján, kötőanyaga szerint 
Aranyfüst:
1. fényaranyozás (polimentaranyozás):
a) tojásfehérjével
b) állati enyvvel
c) kötőanyag-keverékkel
Mindhárom esetben bólusszal keverik a kötőanyagot.
2. matt aranyozás
I. hagyományos:
a) hagymával
b) gumiarábikummal
c) gumiguttival (illuminálásnál) 
védőréteggel kell ellátni utólag
d) olajjal (mixtion)
e) fényarany mattításával
f) mordentaranyozással
I I . más módszerek:
g) sellakkal (Spritvergoldung)
Porarany (folyékony arany): gumiarábikummal 
Aranylemez
Fizikai és kémiai módszerek: galván-, kontakt-, amalgám-, tűzi, görög, vizes és hidegaranyozás.

15 H ebing, Cornelius: A ran yozás és bronzolás. Budapest, 1985, p. 25—28.
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Festőkönyvek aranyozási receptjei

Dionysios (az Athoszi festőkönyv szerzője) szerint az imádkozás után az ikonfestőjelölt először rajzolással kell 
hogy foglalkozzon, majd áttérhet a másolásra. Első lépésként a már meglevő ikonokról egy ún. lenyomatot készí
tenek, ezt azután az enyvezett, alávásznazott, lealapozott fatáblára viszik át. A képek hordozójaként felhasznált 
faanyagról csak annyit lehet tudni, hogy nem volt a legjobb, valamint azt, hogy nem a legnagyobb szakértelemmel 
vágták fel a deszkákat. Nem mindegyik táblát vásznazták le, legtöbbször csak a nagyobb méretűeket. A magasabb 
művészi színvonalú ikonok alávásznazottak. Az egészséges deszkákat a hátoldalról hevederekkel biztosították a 
vetemedés ellen; legtöbbször bemélyítették a helyeiket, de néha facsapocskákkal történt az illesztés.

Az aranyozás szempontjából az alapozás elkészítése nagyon fontos, mert sokban befolyásolja a minőségét. A 
Hermeneia 6. pontja az alapozómassza összeállításáról szól. A természetes gipszet többszörös kiégetés és oltás 
után használták fel, az így létrejött anyag a mai bolognai krétának felel meg. Az alapozás kétrétegű volt: az alsó 
enyves vízben elkevert gipszből készült, a felső, második réteg ezen alapanyagokon kívül még főzött lenolajat és 
szappant is tartalmazott, így kevésbé volt szívó tulajdonságú.

„Hogyan kell festmény számára gipszalapot készíteni:
Ha gipszalapot akarsz készíteni és sok anyagra van szükséged, úgy főzz bőröket, hogy friss legyen az enyved, 

mert az öreg enyv megsavanyodik, ha sokáig áll. Ha azonban sietsz és kevés festményről van szó, akkor így csi
náld: száraz enyvet törj darabokra; tedd ezeket este fazékba vagy más edénybe vízzel, hogy reggelre megduzzad
jon; az edényt hűvös helyen kell tartani, hogy az enyv meg ne romoljon. Azután helyezd tűzre főni, keverd közben 
fadarabkával, amíg teljesen szét nem megy. Végy ki belőle egy kevés enyvet, amennyire éppen szükséged van a 
képekhez, önts hozzá kevés vizet, hogy hígabb legyen. Kenj fel egy vékony réteget, miközben vigyázol, hogy fényes 
ne legyen és ne hagyd, hogy buborékok képződjenek; a fának be kell szívnia az enyvet. Ha lehet, akkor az első ré
teget szárítsd napon, hogy a nedvesség behúzódjék; később a fatáblát már nem szabad a napra tenni, mert a gipsz 
felemelkedik. Amikor a festmények szárazak, keverj össze gipszet enyvvel, megfelelő mennyiségben, amennyi 
5-6 rétegre elegendő. Próbáld ki először egy kis fadarabkán, ha a gipsz túl kemény, önts hozzá vizet; ha pedig túl 
puha, tégy hozzá még enyvet, míg olyan nem lesz az állaga, amit jónak nem találsz. -  Most már két vagy három 
réteget felhordhatsz a képre; a negyedikhez tehetsz Peseri-t (csak főzött lenolajra gondolhat itt -  a szerző megj.) és 
bizonyos mennyiségű szappant, és így készítsd a következő két vagy három réteget és a dolog készen van. Vigyázz! 
Ne siess túlságosan és ne kend a gipszet túl vastagon azért, hogy hamarabb végezz; mert ha aztán később csiszol
nod kell, az első réteg el fog válni a másodiktól és így tovább... Ha az enyv sokáig áll együtt a gipsszel, megromlik. 
Most már csiszolhatsz, festhetsz és aranyozhatsz.” Nektarius a Tipikonjában enyvben elkevert gipszről ír, amit

16 Blažić, Z.: K onzervacija  ohridskih ikona..., Skopje, 1956, p. 3— 5.
17 Hebing, Cornelius: Aranyozás és bronzolás. Budapest, 1985, p. 4 4 — 45.
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ecsettel három-négy rétegben kell felvinni, majd a gipsszel még jobban besűrített masszát spachtlival ugyanannyi 
rétegben felkenni.

Mindkét festőkönyv szól a vászonképek alapozásáról, amit azután aranyoztak. A vakkeretre felfeszített len
vásznat enyvben elkevert gipsszel alapozták, amelyhez mézet és szappant kevertek, s melegen, két-három réteg
ben vitték fel, ezek az Athoszi-festőkönyv utasításai. Erre mordentaranyozás került, és tojástemperával festették 
meg a képet. Az olajfestéshez megint más alapot javasol: festékmasszával átkent vásznat. A gyöngyház hordozójú 
képeket fehér festékkel alapozták a figurák helyén, előtte e részeket tojásfehérjével kenték át; az aranyat pedig 
hagymalével rögzítették. A Tipikon szerint a len- vagy kendervásznat csirizzel kenték át (búzalisztet hideg víz
ben elkevertek, majd a kellő sűrűségig főzték), a felesleget késsel szedték le. Ezt azután kívánság szerinti színűre 
festették (általában szürke, barna), hogy színes alapot kapjanak, amire olajfestékkel festettek. Az üveget, mielőtt 
tojástemperával festettek volna rá, tojásfehérjével vagy főzött lenolajjal kenték át.

Az alapozást követte a csiszolás, a rajz felvitele, a felület pormentesítése, az aranyfüst kötőanyagának felvitele, 
majd az aranyozás. Az aranylapokat külföldről szerezték be* a festékekhez hasonlóan, valószínűleg Velencéből 
vagy Konstantinápolyból.

A tükörfényesre felpolírozható fényaranyozás esetében bólusztartalmú kötőanyag-keveréket vittek fel a felcsi
szolt alapra. A bólusz melletti adalékanyagok segítették a polírozást, s erősítették az alap és az aranyfüst közötti 
kötést.

A Hermeneia 10., 11. és 12. pontja:
„A piros ampoli (amboli) készítéséről: végy bóluszt, a jó minőségűből, amelyik nem nagyon piros, hanem 

belül fehér erezetű. így próbáld ki: ha az erek puhák, nem úgy, mint a kő és a föld, akkor jó, egyébként rossz.
1. Végy 18 drachma bóluszt, 2 drachma konstantinápolyi okkert, 1/2 drachma Lampezi-t, azaz vörös ólmot 

(míniumot) és 1/2 drachma faggyút. Azután égess el egy darab papírt, és a hamuját 1/2 drachma higannyal együtt 
tedd hozzá. Jól össze kell keverni és tojásfehérjét hozzáadni.

2. Végy ugyanannyi bóluszt és okkert, keverd össze, és adj hozzá szappant és tojásfehérjét.
3. Végy 8 drachma Kilermeni-t (örmény bóluszt), 1 drachma higanyt, 1 drachma faggyút, 1-2 drachma vörös 

ólmot, 1 drachma cinóbert, 1 drachma epét, 5 drachma konstantinápolyi okkert és egy kevés tojásfehérjét, keverd 
jól össze és miután kipróbáltad, aranyozz!

Tanuld meg, hogyan kell a higanyt szétosztani. Tedd át egyik kezedből a másikba lassanként, egy kis nyállal, 
nyomd szét másik kezed egyik ujjával, és szétmegy, osztható lesz.

Kend fel az ampolit oda, ahol aranyozni akarsz, két-három rétegben (szárítsd meg az elsőt, mielőtt rátennéd 
a másodikat), és aranyozz Raki-val (pálinka) és csodálkozni fogsz. Ha jól megszáradt az ampoli, fektesd vízszin
tesen a képet magad elé. Vedd az aranylapocskákat és helyezd a megfelelő helyre, de az egyik csücskénél szorítsd 
jól oda a polírozó szerszámoddal, hogy jól tartson, és sem a szél, sem a ráki, amikor ráöntöd (aláöntöd), ne vigye 
magával. Tedd a rákit üvegkancsóba és öntsd a folyadékot a kép sarkaira. Emeld fel a képet a különböző oldalaira,
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hogy az egész jól átnedvesedjék. Gondoskodj arról, hogy gyorsan történjen a nedvesedés, hogy a gipsz ne tudjon 
megpuhulni. Egyenesítsd fel a képet, foltozd ki, szárítsd meg és polírozz.”18

Szakdolgozatom kísérletei bizonyították, hogy a különböző korokból és helyekről származó ikonokon a fenti
ekben leírt alapozási és aranyozási technikát alkalmazták.

A másik, ugyancsak hagyományos aranyozási módszer, amelyet az ikonfestészetben is alkalmaznak, az ún. 
matt- v. olajaranyozás, Cennini mordentenek nevezi. E módszert manapság mixtionos* aranyozásnak is nevezik, 
a felhasznált gyorsan száradó olajlakkról elnevezve az eljárást. A felcsiszolt alapra ezt a különlegesen előkészített 
keveréket vitték fel, és közvetlenül a száradás előtt helyezték rá az aranyfüstöt. Nem polírozható. Az olajaranyozás 
sokkal időállóbb, a külső díszítéseken is alkalmazzák (kupolák, kőszobrok).

A Lucca-kézirat receptje: „1 drachma lenolaj, ugyanennyi oldott gumi, szükséges sáfrány. Keverd az egészet 
össze vízzel és hagyd forrni.”19

Az Athoszi festőkönyvnek nincs ilyen jellegű receptje.
Nektarius festőkönyve, a Tipikon szerint e kötőanyag-keveréket úgy kellett elkészíteni, hogy kenderolajat főz

tek, s terpentint, naftát, míniumot és lakkot kevertek hozzá. Ehhez hasonló leírás szerepel egy XX. sz. eleji orosz 
festőkönyvben mordant** néven (lenolaj, kenderolaj, száradó olaj és lakk ), de nem az. Előzőleg felvisznek e fe
lületre tojássárgájából és piros okkerből vagy cinóberből álló festékréteget, s a száradás után ronggyal fényesre 
dörzsölik.

Míg a poliment- és olajaranyozás segítségével nagy felületeket, háttereket fedtek be, addig a továbbiakban leírt 
eljárásokat csak kisebb díszítések elkészítéséhez használták.

A harmadik fajta aranyozást a fokhagyma levének segítségével végezték. A Hermeneia 27. pontja írja le e mód
szert: „Néhány fej fokhagymát hámozz meg és törj össze, majd egy tiszta vásznon keresztül kicsavarva szűrd le a 
levét. Melegítéssel e lé besűrűsödik. Ecseteddel vidd fel az aranyozandó felületre, majd helyezd rá az aranylapot. 
Ha mégis megszáradna az aranyozás előtt, lehelj rá néhányszor, fektesd rá az aranyat, majd a tenyereddel nyomd 
rá. Utána nyúlfarokkal lesöpörheted a fölösleget.” Cennini szerint: „Végy lehéjazott fokhagymát, két-három 
vagy csak egy fazéknyit. Törd meg mozsárban. Csavard ki a nedvességet belőle egy vászondarabban, két-három 
csavarással. Vedd ezt a sűrű folyadékot és törj meg benne egy kevés ólomfehéret és bóluszt olyan finomra, ami
lyen csak lehetséges ezen a világon. Azután vedd és tedd egy edénybe, född be és tedd félre. Minél öregebb és 
régibb, annál jobb. Ne használj apró és fiatal hagymát hozzá, legjobb a már kifejlett, de még el nem öregedett fej. 
Mikor használni akarod az említett mordentét, végy belőle egy keveset egy kis zománcozott edénybe, feleresztve

18 Hebing, Cornelius: A ran yozás és bronzolás. Budapest, 1985, p. 4 5 — 46.
* A m ixtion  gondosan válogatott kopálokból készült olajlakk, am elynek receptjét a Lefranc & Co. (Párizs) gyártási titokként őrzi. 12 és 6 
órás száradási idejű típusokat gyárt (Kurt W elthe)
19 H ebing, Cornelius: A ran yozás és bronzolás. Budapest, 1985, p. 41.
** A m ordent kötőanyag C. H ebing szerint viaszból, velencei terpentinből és faggyúból áll.
20 Skrobucha, Heinz: Die Ikonm alerei (Technik und Vorzeichnung). R ecklinghausen, 1984, p. 2 0 —28.
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egy kis vizelettel, keverd össze egy vékony vesszővel szépen, hogy jól fusson az ecsetből és könnyen lehessen 
belőle dolgozni.”21

Leginkább nyilakat és drapériákon levő díszítéseket aranyoztak ezzel a módszerrel.
A negyedik módszer a folyékony arany készítése, amit Nektarius ír le Tipikonjában. Valószínűleg az illu- 

minálásból került át az ikonfestészetbe. Az aranynak ezt a változatát ecsettel vitték fel, és festékként használták 
arany feliratozáskor, valamint a drapériákon levő ornamensek megfestésekor. A recept így szól: „Ujjadat mártsd 
be sűrű gumiarábikumba, majd érintsd hozzá egy aranylaphoz és egy tányér alján dörzsöld szét a lapot, amíg el 
nem tűnik, s addig ismételd ezt újabb lapokat szétdörzsölve, amíg egy szemcse méretű aranyat nem kapsz. Ezután 
önts rá vizet, hogy kimosd a sűrű gumiarábikumot és hagyd leülepedni az aranyat, majd öntsd le róla a vizet, és 
az aranyüledékhez önts megfelelő sűrűségű gumiarábikumot.” Abban a bizonyos 20. sz. eleji ikonfestőkönyvben 
szinte azonos leírás szerepel, csak mesterséges arany (Kunstgold) néven: „a kiskanál gumiarábikumot masszá
vá hígítja és nedves hüvelykujjal aranylapot dob bele, és masszává keveri, majd folyékony gumiarábikumot önt 
hozzá, hogy homogén legyen. Tiszta vizet önt rá, majd 30 perc után leönti a leülepedett aranyról a folyadékot, és 
gyertya fölött megszárítja.”22 Polírozni lehet, de nagy felületek esetében túl pazarló eljárás.

Cennini és Vásári is részletesen ír az aranyozásról, ami, úgy tűnik, a fentiekkel teljesen azonos módszerek
kel történt a 13-15. századi Nyugaton is, ahol a kor majdnem minden festménye figurális volt, s az alakoknak a 
hagyománynak megfelelően arany hátteret kellett kapniuk, továbbá a táblaképeket gazdagon aranyozták, és sok 
volt az arany- és ezüstábrázolás. A 15. század vége felé kezdett a festés és aranyozás szétválni. Dőser eleinte maga 
aranyozott, később másokkal végeztette ezt a munkát.

A fényaranyozásnak ma korántsem olyan nagy a felhasználási területe és jelentősége, mint régen. Leginkább 
olajaranyozással találkozunk vagy a még olcsóbb bronzporos megoldásokkal. A két technika megjelenésbeli szín
vonalát nem is lenne szabad együtt említeni. Aranyozással manapság csak az egyházi jellegű munkákon, a resta
urálások alkalmával és a képkeretgyártásban találkozhatunk. Kisebb mértékben, díszítésként a könyvkötészetben 
és feliratok (emléktáblák, sírfeliratok) készítésében alkalmazzák. Mai festők és szobrászok szinte nem is ismerik 
a technikát.

Aranyfény -  az igaz fény -  Krisztus 
(Bevezetés a szakrális művészetbe)

Manapság, ha aranyra gondolunk, elsősorban ékszerek, pénzek vagy aranyrudak jutnak eszünkbe, s az arany a 
gazdagság, a tartós érték szimbóluma mindenki számára. S így van ez szinte a rézkor óta. A gazdagság mindig össze
fonódik a hatalommal, és az arany rá asszociál. A történelem folyamán a hatalom és a vallás is kart karba öltve állnak,

21 C ennin i, C ennino: T attato della  P ittura  (egyetem i jegyzet). Budapest, p. 99.
22 Skrobucha, Heinz: D ie Ikonm alerei (Technik und Vorzeichnung). Recklinghausen, 1984, p. 2 6 —28.
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s természetesen az istenségek a legnagyobb hatalmasságok, az istenek házai, a templomok pedig azok a helyek, ahol az 
aranytárgyakat felhalmozták. A vallás és a művészet is ikertestvérként születtek meg. A színarany ékszerek és haszná
lati eszközök megjelenésekor, már készítettek aranylemezzel fedett leletekkel. A lemezeket először szegekkel erősítették 
rá fára, majd a technológiai fejlődés folyamán, ahogy mind vékonyabb és vékonyabb lemezeket sikerült kalapálni az 
aranyrögből, újabb illesztési-ragasztási módokat találtak ki. így lehetett látszatra mindenből aranyat csinálni, pl. a 
korai görög khórék (fehér márvány leányszobrok) haja aranyozott volt, az egyiptomi szarkofágok, bútorok díszítése, 
szintén aranyszálból szőtt anyagú ruhák, aranyozott üvegpoharak és templomi kegytárgyak végtelen sora volt jelen a 
történelmi korokon át és a képzőművészeti kifejező formákban. Ezek a „receptek” az ókortól szinte napjainkig válto
zatlanok, csak az arany vékonyodott egyre jobban. Kezdő asszociációnkat leszűkítve, ha az arany és a művészet mai 
összekapcsolódására gondolunk, akkor némely kivételtől eltekintve a díszkeretek és az ikonok (kép és keret még együtt 
él) jutnak eszünkbe, annak ellenére, hogy ma már az aranyozás is csak utánozva-helyettesítve van, mint szinte minden 
természetes anyag. Helyettesítve van aranyutánzattal, ún. metállappal (rézötvözet) vagy - rosszabb - esetben bronzpor
ral. Ahhoz azonban, hogy a kép és az arany valódi viszonyát meg tudjuk érteni, valójában a vallásos (a mi esetünkben 
keresztény) kép kialakulásával kell tisztába kerülnünk.

Az első keresztény egyházközösség Jeruzsálemben alakult meg az első században. Nem sokkal ezután megkez
dődött a hívek üldöztetése, s ezért szétszóródtak. Az apostolok Jézus tanítását követve elindultak, hogy „tanítvánnyá 
tegyenek minden népet”. Rövidesen kisebb-nagyobb egyházi közösségek alakultak, nemcsak a Római Birodalom te
rületén, hanem annak határán túl is. A kezdeti üldözések ellenére a keresztény vallás rohamosan terjedt. A nagyobb 
városokban egymás után alakultak az újabbnál újabb püspökségek. Az üldözések elmúltával (313) nagyobb területi egy
ségeket magukba foglaló patriarchátusok alakultak ki. Ezek közül a római kizárólagos hatalomra törekedett, ami végül 
az 1054-es egyházszakadáshoz vezetett. Az addig egységes egyház két részre szakadt: a nyugati, római fennhatóságú 
katolikusra és a keleti, ún. ortodoxra, melyek keretében autokefális, területileg illetékes, nemzeti egyházak alakultak ki, 
amelyeket patriarchák vezetnek.

Kettészakadt az egyházi művészet is a kezdeti egység után, majd idővel élesen el is különült egymástól. Az ortodo
xok a Bizáncból kiinduló művészeti vonalat a mai napig is követik az állandóan megújuló rómaival szemben.

A bizánci szellemiség leghívebb és az egyház által is jóváhagyott, sőt javallott kifejezési eszköze a szentképfestés volt, 
amely szigorúan meghatározott művészi kánont követett. „Az ikonfestészettel az egyháznak megadatott az a lehetőség, 
hogy az anyagi világ képeiben és formáiban adja vissza az isteni világ kinyilatkoztatását azáltal, hogy ezeket a szemlé
lődés és az értelem számára hozzáférhetővé tegye.” A művészi alkotás kibontakozását nem gátolta a korán kialakuló, 
szigorú egyházi kánon, sőt azt lehetne mondani, hogy azon keresztül csiszolódott az igazi tehetség. A mintakönyvek
-  amelyek alapján az ikonfestők festettek -  irányították a mestereket, s megtiltották a hagyománnyal ellentétes, önálló 
munkát. Örök kárhozatot helyeztek kilátásba annak, aki a szabályok ellen vét. Az ikonfestők munkája sajátos egyházi

23 M usebrink, Philom ena: Istenszülő ikonok V lagyim irtó l M áriapócsig. N yíregyháza, 1994, p. 8.
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szolgálat, semmiképpen nem tekinthető iparosmunkának. Ők általában tagjai az egyháznak, habár ez nem feltétlen 
követelmény. Meghatározott, félig szerzetesi életmódot és magatartást írtak elő számukra.24

A kereszténységben ugyanúgy, mint a zsidóságban, elvileg elutasították a képábrázolást, de csak elvileg. A keresz
ténység korai időszakában minden vallásos tárgyú képet ikonnak (a görög eikon: képviselet, kép, képmás) neveztek, 
attól függetlenül, hogy milyen technikával készült (pl. mozaik, freskó, táblakép, pecsétkép stb.) A szimbolikus óke
resztény művészetből kifejlődő, azt követő ikonfestészetet az „imago clipeata”-ból (antik, pogány portré) eredeztetik, 
de ezeket nem lehet közvetlen előképeknek tartani, hiszen e portrék a magánszférába tartoztak. Az ikonok és az imago 
clipeaták közti hiányzó láncszem a keresztény magánáhítat, amely a szentek sírjánál bontakozott ki. Az ikont hivatalos 
keret (templom, liturgia) veszi körül, ha nem is mindig közvetlenül. Művészettörténetileg és technikailag az egyiptomi 
múmiaportrék az ikonok előfutárai.

Az antik halotti portréban megelőlegeződnek a szentek ikonjaiban megjelenő törekvések és képi eszközök. Az egyé
ni vonások háttérbe szorulnak az eszményítő vonások javára. Az ideális forma az általánosság és a szépség jegyeit 
hordozza, a természeti forma virtuális ellenfele. A Dumberton Oaksben őrzött férfiportrén megjelennek a tradíció 
jellegzetességei, kivált az aranyozásban: háttér, ajkak, koszorú (a görög és római heroizálás jelképe). Ez is hozzájárul a 
képmás aurájához, amely az elhunytnak a túlvilágon elért státusát jelzi. Később a szentek vagy Szűz Mária közbenjáró
kérő kezeit vagy a „válaszoló” testrészét (pl. Szt. Dömötör száját) tüntetik ki szimbolikusan, bearanyozva azt. E jelensé
get mindig meg kell különböztetni a tisztán „ex—voto”-áldozati, illetve hálaajándéktól, ami más kultúrákban is sokszor 
aranyozással fejeződik ki. (A Buddha-szobrokat a hivők folyamatosan aranyfüsttel fedik.) A kereszténység előtti foga
dalmi ábrázolásokon gyakran csak az istenség nagy füle jelent meg, vagy pl. Aszklépiosz gyógyító kezét aranyozták be. 
Ez nem azt jelenti, hogy a kereszténység pogánnyá vált volna, jóllehet, vitathatatlan a nyitás a római világbirodalom 
kultúrája felé, amellyel szemben a hajdani misztériumvallás oly gyakran tanúsított ellenállást. Pusztán annyit jelent, 
hogy bizonyos általános, mélyen emberi elképzelések és praktikák a kereszténységben is érvényre jutottak, mihelyt 
kikerült védekező helyzetéből és birodalmi vallássá lett.

Az ikonfestők is viaszfestékkel (enkausztika), majd később tojástemperával festettek fára. A múmiaportréhoz ha
sonló, magas szintű szakmai felkészültséget mutatnak a korai ikonok is. A meghatározott képprogram és az ikonog
ráfiái elemek állandósága jellemzi őket, mely kifejezetten Krisztus, az Istenszülő (Mater Theu), az apostolok, szentek 
ikonjaira és a későbbi „ünnep-ikon”-ra érvényes. Nagy Konstantin kora (280 k.—337) után* nagyon népszerűek lettek 
a vértanú-ábrázolások. Az ikonokat arannyal díszítették (s nem aranyból készítették), amelyhez mindig szimbolikus 
érték is kapcsolódott -  a túlvilág örökkévaló, változatlan, nem romlandó mennyei fénye.

24 Florenszkij, Pavel: Ikonosztáz. Budapest, 1988, p. 40.
25 Belting, H.: Kép és kultusz, 2000, p. 40.
* a m ilánói ed iktum m al a kereszténységet állam vallássá em eli 313-ban. Székhelyét Róm ából 330-ban Bizáncba (a későbbi K onstantinápoly) 
helyezi át.
26 Vanyó, László: A z  ókeresztény m űvészet szim bólum ai. Budapest, 1988, p. 27—28.
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Krisztus a megváltó, Jovan Zograf Pantokrator Péter Apostol, Szent Kliment
Hilandar kolostor, 13. sz. Krisztus, Zrza kolostor, 14. sz. templom, Ohrid 15. sz.

Longin mester Szent György, 17. sz. Mihailo Zsivkovics
Krisztus születése, 16. sz. Péter és Pál apostolok, 1810 k.
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A kép (képmás) lényegének bizánci felfogása jól tükröződik abban a vallási-politikai vitában, sőt háborúskodásban, 
amely a képrombolók és képtisztelők között folyt a 8. században. Több elmélet szólt a képábrázolás mellett és ellen. 
Ilyen volt a Nagy Szt. Gergely pápa által képviselt is, amely a hitélet segédeszközének tartotta a képeket, s amelyek a 
nagy tömegeket tanították, az ő részükre nyújtottak fogódzót. Mások szerint szentséget képviseltek, de voltak, akik az 
ikonokban az isteni természettel (mivel az ábrázolhatatlan) összeegyeztethetetlen dolgot láttak.

Képromboló, monofizita (Krisztusnak csak az isteni természetét hangsúlyozó) törekvések elvétve már a 8. sz. előtt is 
voltak, de csak később, az ikonoclasmus időszakában kerültek igazán előtérbe. Isauri (III.) Leó (717—741) 730-ban egy 
olyan rendeletet adott ki, amely elítéli a vallásos képek tiszteletét, s mint bálványokat, megsemmisítésre ítélte őket. Leó 
és fia, Constantinus császár szerint: mivel a kép lényegileg azonos az ábrázoltjával, Jézust mint Istent pedig ábrázolni 
lehetetlen, ezért a képtisztelet bálványimádáshoz vezet.

IV. Leó császár (775—780) halála után kedvezően alakult a helyzet a képtisztelők számára (akik Krisztus kettős, 
emberi és isteni természetét hangsúlyozták). Élükön II. Gergely pápával és Joannész Damaszkénosz teológussal azt ál
lították, hogy a kép csak közvetítő (szimbólum) Isten és ember között. Jézus személyében az emberré vált Isten emberi 
oldalát hangsúlyozza, a kép tehát nem az imádás, hanem a tisztelet tárgya. A kormányzást átvett Irene császárnő szin
tén őket támogatta. A 787-ben tartott II. nikaiai zsinaton így a képtisztelő álláspont jutott érvényre. A zsinati határozat 
különbséget tett a képek tisztelete (proszkünészisz) és az imádása (latreia) között: imádás egyedül az Istent illeti meg, a 
szenteknek és a képeknek viszont tisztelet jár.27

A helyzet azonban korántsem volt ilyen egyszerű mivel a képrombolók egyáltalán nem vonták kétségbe az ikonfesté
szet mai formáihoz hasonlatos vallásos festészet lehetőségét és hasznosságát; még hangsúlyozták is az ikonok szubjektív 
asszociatív jelentését. Azt viszont tagadták, hogy az ikonok ontológiai kapcsolatban állnak az Ősképekkel, s ennek alap
ján óhatatlanul a bálványimádás bűneként értékelték az ikontisztelet minden olyan formáját -  az ikon megcsókolása, az 
ikonhoz intézett ima, tömjénezés az ikonok előtt, gyertya és örökmécses gyújtása stb. -, ami közvetlenül az Ősképeken 
kívül álló és ettől független. A képrombolók akarva-akaratlan az ókori keleti hagyományt támogatva (a név ismerete 
azonos a lényeg ismeretével) azt tartották, hogy a képnek „azonos lényegu’-nek kell lennie az Ősképpel. Mivel azonban 
az Őskép transzcendens eszme, így az konkrét, érzékelhető képek (méghozzá antropomorf ábrázolás) segítségével nem 
jeleníthető meg. A képtisztelőket két, egyidejűleg egymással ellentétes eretnekséggel vádolták: az ikonon ábrázolva 
egybemossák Krisztus kettős természetét (monofizitizmus), de szét is választják, mert csak az emberi természetét ábrá
zolják (nesztoriánizmus), s azt is izomorf, sőt utánzó hasonlatossággal, az antik mimézis értelmében.

A képtisztelők a kép mélyebb értelmezésére támaszkodtak, amelyet 4—6. sz-i gondolkodók (Nyrsai Gergely, 
Pszeudo Dionűsziosz) dolgoztak ki, de logikai bizonyítékaik gyakran kevésbé voltak meggyőzőek, mint a kép
rombolókéi. A képpel a lelki lényeg jelölését és az embernek hozzá való felemelését lehet elérni. A lét és az érzék
feletti elvileg összefüggésbe nem hozható és össze nem kapcsolható szintje között a kép a kapocs. Felfogóképes
ségünk gyöngesége következtében arra törekszünk, hogy a láthatatlant a látható analógiájára képzeljük el, tehát

27 Redl, Károly: A z  égi és a fö ld i  szépről. Budapest, 1988, p. 205.
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a kép, amely az emberi pszichikum produktuma, semmiképpen sem lehet „lényegileg” azonos transzcendens 
Őstípusával, de hiposztázisa szerint és névleg egyenlő vele. Végül is a képtisztelők meggyőződése a műalkotások 
erős esztétikai hatásán alapult és azt az ábrázolásból eredő isteni energiaként értelmezték.

A Theodóra császárnő jóvoltából rendezett konstantinápolyi zsinat (843) után szilárdult meg igazán a képtisz
telet a több mint 100 évig tartó küzdelem után. Ez az új világfelfogási rendszer győzelmét jelentette, melyben az 
esztétikum kulcsszerepet kapott és sok vonatkozásban hatott a bizánci kultúra különleges jellegére. A képrombo
lók a szigorúan spiritualista művészetért vívták harcukat, s ez hamarosan meg is született. Igen ritkák és becsesek 
azok az ikonok, amelyek nem estek áldozatul e háborúnak.28

„így aki a képet tiszteli, azt tiszteli, akit csalhatatlanul ábrázol a kép. Mert nem a kép szubsztanciáját tiszte
li, hanem azt, akit a kép ábrázol és a képnek adott tisztelet az Ősképre száll át.” -  állítja Theodórosz Sztuditész 
(759—826).29

A 9—10. sz-ban szilárdulnak kánonivá a képtípusok: Nikopoia, Hodégétria, Eleusza stb.
A bizánci művészetnek nem minden műfaja honosodott meg a vele kapcsolatban álló népeknél, s ha át is vet

ték építészetének, szobrászatának és könyvfestészetének stílusát, azt nagy változtatásokkal tették. Ezzel ellentét
ben a falfestészetet és az ikonfestészetet eredeti, konstantinápolyi formájában fogadták be a birodalmat körülvevő 
más népek is.

Nyugaton a korai középkorban aranyfüsttől ragyogott a szobrászat, amely ereklyetartókban öltött testet leg
inkább. (Aranytól csillogó materializmus, melybe az idővel megszülető esztétika egy kis légiességet vitt31 és amit 
a gótika a „földi mennyországába emelt. Az ikonok esztétikájához hasonló, azzal párba állítható, azáltal megter
mékenyült új értékek jönnek létre.

A bizánci esztétikában a plótinoszi koncepció szerint a kép csak mint értelmi jelkép tűrhető meg; minden 
részlet egyazon síkon van, a mélységet, azaz az anyagot, a teret elvetik. Ezt váltja fel a természet megfigyelésén ala
puló reneszánsz esztétika, diadalmaskodik a látszat és az elemzés szelleme. A geometria eszközöket szolgáltatott 
nem az elméleti valóság elvont megértéséhez, hanem az új képzeleti anyaggal való gazdálkodáshoz. A régi és új 
kifejezési eszközöket igyekszik hozzáidomítani a világ új látásmódjának kifejezéséhez, de a jelek és tárgyak osz
tályozása -  mindezen új képszerkesztési és szervezési szabályokat mintegy áthatva -  a hagyományos keresztény 
erkölcsi értékek alapján megy végbe. A perspektivikus szemléletmód a művészi tárgyiasságnak ezzel a jelenségek 
világába való sajátos átvitelével a vallásos művészet elől elzárja a mágikus kifejezés régióit, viszont teljes újdon
ságként megnyitja előtte a látomások birodalmát, melyben a csoda közvetlen élménnyé válik, amivel a természet

28 M usebrink, Philom ena: Istenszülő ikonok V lagyim irtó l M áriapócsig. N yíregyháza, 1994, p. 90.
29 Redl, Károly: A z  égi és a fö ld i szépről. Budapest, 1988, p. 201.
30 Vanyó, László: A z  ókeresztény m űvészet szim bólum ai. 1988, p. 28.
31 „...munkáját nézd, árát és aranyát ne csodáljad. Bár fénylik a mű nem esen, m égis inkább az elm ét töltse be, hogy igaz fény útja nyom ában  
m enjen előre az igaz fényig, K risztusig.” (Saint-D enis-i Suger apát, 12. sz.)
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fölötti események benyomulnak a természetes látótérbe; az istenit látszólag az emberi tudat tartalmává zsugorítva 
össze, ezáltal azonban az emberi tudatot az isteni tartalmazójává növelve.32

Szerbiában élve, a nacionalista ihletettségű új-vallásossággal telített világban leginkább szerb ikonokkal lehet 
találkozni, többnyire mai készítésűekkel, amelyek sajnos sokban elmaradnak a középkori csodálatosan szép min
taképektől, és szinte ünnepnek számít, ha eredeti fényaranyozással készült táblát láthatunk. Munkám függeléké
ben a szerb ikonfestészetről szóló rövid művészettörténeti összefoglalóval egészíteném ki a fentieket.

A szerb ikonfestészet története

Az északkeletről vándorló, nomád szláv törzsek a 6. században telepedtek meg végleg a Balkán-félszigeten. Egy 
még élő, ókeresztény művészetű bizánci kultúrára találtak e térségben, idővel azonban elhalt.

A kereszténységet a 9. század második felében Metód hittérítő tevékenységének eredményeképpen vették fel. Ek
kor jönnek létre az első államalakulatok, az északi Raska, amely az ohridi archiepiszkópia* fennhatósága alá tartozott 
és görög egyházi vezetői voltak, valamint a déli Zeta, amely a keleti és a nyugati kereszténység között ingadozott. így, 
ha egyáltalán a kor festészetéről akarnánk beszélni (néhány falképtöredék maradt meg), akkor azt mondhatnánk, 
hogy igen provinciális, jelentéktelen, keleti és nyugati hatás közt ingadozó volt, és nem befolyásolta a későbbi művé
szetet. Az új korszakot a 12. század második felében a Nemanja uralkodócsalád hatalomra kerülése hozza meg.

Szinte lehetetlen határozott időponthoz kötni tematikájában, stílusában és egyéb tulajdonságaiban is a bizáncitól 
határozottan különböző szerb ikonfestészetet. Gazdagabb, s tőle egy kissé eltérő ikonográfia jellemző rá. Ebben a 
mindig is viharos történetű térségben az aktuális politikai hatalomtól, s főleg annak szilárdságától függött a művészi 
munka jelenléte és minősége. Még ennél is fontosabbnak kell tartanunk az egyház mindenkori befolyását. A bizánci 
művészet minden tekintetben egyházi jellegű. „Két különálló egyházi szervezetet hozott létre a bizánci egyház e 
területen: az ohridit, amelyhez Bulgária is hozzátartozott és a svetosavskit (Szent Száva-it), amely alá a szerbek lakta 
vidékek és a tengermellék tartozott. Az ohridi archiepiszkópia szorosabban kötődött Konstantinápolyhoz, a nyelve 
is kizárólag görög volt és görög papsággal működött, s a 13. sz. végéig magasabb színvonalú volt, mint a szerb jelleg
zetességeket mutató Szent Száva-i egyház. 1334-ben Szerbia elfoglalja Macedóniát. Ekkorra ér véget Ohrid freskó- és 
ikonfestészetének aranykora. Több magas színvonalú műalkotás (Nerezi és Ohrid templomainak freskói valamint 
számos táblára festett ikon) bizonyítja a szellemi és művészeti dicsőséget.34

Egy harmadik típust képvisel a tengermelléki ikonfestészet, amely nagy részben nyugati befolyást mutatott, és 
még az ortodox hagyományt követő művek esetében is bizonyos mértékig vegyes hatást keltett (Kotor, Szt. Lukács
bazilika).

32 Panofsky, Ervin: A jelen tés a v izu á lis m űvészetekben . Budapest, 1984, p. 170—249.
* A nyugati egyház érsekségének felel meg.
33 Đ urić, Vojislav J.: V izan tijske freske u Jugoslaviji. Beograd, 1975, p. 5 —30.
34 Đ urić, Vojislav J.: V izan tijske freske u Jugoslaviji. Beograd, 1975, p. 6.
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A 12. század előtti táblaképekről még írásbeli említés sincs, de olyan színvonalú falképekkel (Hilandar - 
Athosz, Istenszülő -  Studenica, Szt. Miklós -  Bari, Žiča) képviselteti magát e század, hogy méltán feltételezhető 
valamilyen előzmény, amely nyomtalanul feledésbe merült. A freskófestészet a 16. századig elsődleges volt és 
magasabb szintű értékeket képviselt. Sztefán Nemanya (1114—1200, 1168-tól 1196-ig fejedelem, később Szimeon 
szerzetes) és fia, Rasztkó, az ugyancsak szerzetessé lett, s így közismert Száva (1174—1235), a Nemanya uralko
dócsalád később szentté avatott uralkodója és az ugyancsak szentté avatott fia egyházi adományaikkal és alapítá
saikkal segítették a művészetet, valamint az Istenszülő, Szt. Miklós és Szt. György tiszteletét honosították meg a 
legerősebben népük körében. Sztefán Nemanya és az őt követő uralkodók nemcsak a szerb területen adományoz
tak nagy pénzeket a templomok építésére és díszítésére, hanem ők emelték a Hilandar kolostort is és más görög 
városok templomalapítását is támogatták. Velük kapcsolatban kell megemlíteni, hogy kialakult egy szerb ikonog
ráfiái típus: Szt. Szimeon és Szt. Száva (a 14. századtól együtt is ábrázolják őket). Az ikonkészítők származásuktól 
függetlenül azonos, univerzális festői nyelven beszéltek, ezért a helyi kultuszok esetében is ennek kifejezésére 
törekedtek. A 12. századi freskóktól kezdve a szentképek feliratozása szerb nyelven történt, s többnyire nem az 
idegen festők írták le a neveket, hanem a festeni nem tudó szerzetesek.

A kolostori festőiskolák hagyománya is bizánci, kialakulásuk a szerbiai térségben azonban későbbre tehető. 
„A konstantinápolyi királyi műhelyekből kiinduló stílushatások az Athosz-hegyen és Macedónián keresztül ér
tek el Szerbiába.”35 Eleinte Szalonikiből és Konstantinápolyból érkező mesterek elégítették ki az adományozók 
(királyi udvar, nemesség, egyházi vezetők) kéréseit, hiszen hosszú időre van szükség ahhoz, hogy önálló, hazai 
mesterek nőjenek ki a terméketlen talajból. Szerbiában a középkorban nem is volt olyan nagy város, ahol ilyen is
kola létrejöhetett volna. Még arról sincs említés, hogy nagyobb számban dolgoztak volna szerb segédek az idegen 
mesterek irányítása alatt. Teodosziusz, Száva történetírója azt jegyezte fel, hogy az uralkodó a szaloniki Philokal 
kolostor számára a legügyesebb szaloniki mestereknél rendelte meg az ikonokat.

Az egyházi és művészeti elkülönülésre a keresztes háború, Konstantinápoly elfoglalása (1204—1261) adott 
alkalmat, a független szerb állam (1217) és egyház (1219, Szt. Száva lett a vezetője) is ezután alakult meg. A latin 
császárság idején az ikonfestők megrendelések híján a mediterrán országokba széledtek szét. Az ekkor felvirágzó 
szerb államban igény és lehetőség is volt tartósabb foglalkoztatásukra, s ezáltal a bizánci hagyomány és a folya
matosság megmaradt, ha földrajzilag át is helyeződött.

Ez az oka annak is, hogy az ikonfestészeti kifejezésmód változásai mindig is a Konstantinápolyból kiindulók
kal együtt jelentkeztek, s követték egymást: mint pl. a Komnenosz- és Paleolegosz-kor felvirágzásai.

A 14. sz. második negyedében a királyi műhely mellett más ikonfestő műhelyek is megjelennek, ezek azonban 
nem voltak kifejezett műhelyek, s a munkák színvonala is nagyon különböző volt. Danilo archiepiscopus meg
említi, hogy Dragutin király (1276—1316) udvarában egy ajándékkészítő műhely működött, amely évtizedekig a

35 Radojčić, Svetozar: Srpske ikoné od  12. véka do 1459. godine. Beograd, 1960, p. 11.
36 Radojčić, Svetozar: Srpske ikoné od  12. véka do 1459. godine. Beograd, 1960, p. 7.
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király testvérének, Milutinnak (1282—1321, aki az ország kisebb, déli részei felett uralkodott) készített ikonokat. 
A Szalonikiből hívatott Astrapa Mihály és Eustachius ^örög mesterek is ehhez a műhelyhez tartoztak később, 
miután Milutin király hívására Ohridból megérkeztek.

A Paleolegosz-kor érett klasszicizmusát mutatják műveik. Rendhagyónak mondható e két mester név szerinti 
említése, hisz később is a festők (Szerbiában zografoknak hívták őket, görögül és oroszul zografosz és izografosz 
volt a nevük) 80-90 százaléka névtelen, legfeljebb a leírt fohászaikba foglalták be rejtetten neveiket.

„Egyébként is, e században Konstantinápoly vezetése mellett fontos szerepet kapott Misztra, Szaloniki, Athosz, 
Szerbia, Bulgária, Oroszország, Grúzia és Örményország is. Az ikonfestészetben azonban Konstantinápoly, Szer
bia, Bulgária és a színvonalas, nagy, helyi iskolákkal is rendelkező Oroszország emelkedik ki.”38

A konstantinápolyi művészeti hatások Szalonikin és Athoszon keresztül jutottak Szerbiába.
A Szteván Dusán cár idejében (1331—1355) kiterjedt nagy, szerb királyság hozza meg az igazi virágkort.
A görög Asztrapa és Teorianosz mester mellett már dolgoznak szerb festők is. Konstantin és Radoszláv mester 

nevéhez köthető a moravai iskola, amelynek stílusa megegyezik a korabeli konstantinápolyival -  kifinomult, nyú
lánk alakok, élénk színek. A század utolsó éveiben Jovan metropolita és testvére, Makarije művein (a 15. század 
elején) az új, monumentális stílus jelenik meg.39

A hanyatlás előtt -  az oszmán birodalom térhódításáig -  teljes fényében ragyogott ez az ikonfestői ha
gyomány és a keresztény szellemiség, majd részben (Ohrid eleste, 1385) visszahúzódott a kolostorokba, ahol 
továbbörökítették a moravai iskola kifinomult hagyományát, s ahová a török elől leginkább Bulgáriából és Ma
cedóniából érkeztek képzett menekülő festők. Végül Szendrő eleste (1459) után minden művészi tevékenység 
egy időre elhal.

1557-ben, az ipeki (Peć) szerb patriarchátus megalapításával újjáéled a hit- és a művészeti élet. Kolostorok 
(Peć, Gračanica, Dečani, Studenica) felújításával indul el újból az alkotómunka. A kor leghíresebb és méltán 
elismert mestere Longin szerzetes volt, aki 1563 és 1597 között festett. Műveinek klasszikus rajzossága, valamint 
élénk kiegészítő színeket használó érzékeny, eredeti festészete kiemeli a névtelen zografok köréből. A 12. század 
folyamán alkotó, többnyire vidékies, középszerű mesterek közül a Hilandar kolostori Georgije Mitrofanovics 
ikonfestő emelkedik ki, aki a források szerint Athoszon tanulta ki a mesterségét. A monumentális hatású for
málás, valamint a finom kidolgozás jellemző műveire. Mellette Kozma mester mint a moračai iskola (Morača 
kolostor) képviselője jelentős, s aki Longin zograf tanítványa volt.

Csak és kizárólag a középkori szerb ikonfestési hagyományból merítettek, s elutasítottak mindent, ami nem a 
tiszta ortodoxiából fakadt. Az elődök műveit felújítva, sokszor azokon tanulva a mesterséget, iskolák és közvetlen 
mesterek nélkül -  néha túl is szárnyalva őket -  festettek e korszak mesterei.

37 Babié, Gordana: Ikoné, Beograd, 1983, p. 137— 140.
38 Rúzsa, György: Ikonok  könyve. Budapest 1981, p. 6 4 — 66.
39 Babić, Gordana: Ikoné, Beograd 1983, p. 305—310.
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Andrija Raicsevics és Radul ikonfestő is még a bizánci ikonográfia nyelvén alkotott.
Ebben az időben jelennek meg olyan ikonok is, amelyek kizárólag a megrendelő igényeit vették figyelembe, új, 

nem az ikonográfiái hagyományhoz igazodó témákat ábrázoltak az egyházi festészet keretében.40
A török uralom alatt elsőként a falfestészet hal el. Az ikonfestészet a szerény, falusi mesterek tevékenységévé 

válik a 18. században.41
Csarnojevics Arzén ipeki pátriárka vezetésével 40 ezer szerb család menekült 1690-ben a hódoltság alól már 

felszabadult Habsburg Birodalom déli területére a török megtorlás elől. „Az áttelepüléstől számítják a szerb 
nemzet újabb kori kultúrtörténetét. A nép kisebb, északra szakadt része került kapcsolatba a felvilágosodott 
környezettel, ellentétben a nemzet zömével, amely a Balkán-félszigeten még mindig a török elnyomás alatt 
élt. Művészetének és kultúrájának újjáteremtéseként a 13. századnak az első fele a posztbizánci művészet lassú 
átalakulásában telt el, és csak a második felében jutottak kifejezésre a szláv’ barokk, majd a nyugat-európai 
művészet jegyei.”42

Ebben a térségben szabadabban bontakozhatott ki művészetük, de iskolák nem alakultak ki, mert a megren
deléseket vándorló ikonfestők elégítették ki, akik sokszor a Balkán-félsziget szerb és görög kolostoraiból jöttek, s 
akikre a magyar és az osztrák festészet, valamint az ukrán ikonfestészeti hagyomány is hatott. „Az ikonosztázok 
fafaragványait szerb vagy külföldi, főként osztrák mesterek készítették, az ikonokat pedig nem csupán szerb, ha
nem görög, cincár* és olykor orosz vagy ukrán ikonfestők festették.”43 Az akadémiákon (főleg Bécs) tanult festők 
az ortodox ikonográfiái hagyományok szerint, de barokk stílusban díszítik a szerb templomokat. A 18. században 
igen sok név szerint is ismert szerb ikonfestővel találkozunk. Ekkor már igen gyakori és természetes, hogy szignál
ják és évszámmal is ellátják műveiket. A neveket számos írott forrás is megőrizte: Hrisztofor Zsefranovics, Jován 
Grabován, Jován Popovics, Vaszilije Osztojics, Mihajlo Zsivkovics, Nikola Neskovics, Jov Vaszilyevics, Dimitrij 
Bacsevics, Teodor Dimitrijevics, Jankó Halkozovics, Teodor Kracsun, Arsza Teodorovics, Jakov Orfelin.44 Műve
iket a hódoltság alól felszabaduló, újonnan benépesülő Délvidék, a mai Vajdaság és Dél-Magyarország birodalmi 
támogatással épülő számos ortodox templomában megtalálhatjuk.

A 12—17. századi ikonfestési hagyomány ötvözése a 18. századi nyugati (barokk) művészettel sokszor furcsa, 
de sok szempontból érdekes műveket hozott létre, de sajnos a tiszta bizánci nyelv elhal. „A 19.század közepétől 
a vallási festészet nem teremt több jelentősebb művészi értékű festményt. A falusi templomoknak a betanult fes
tőiparosok dolgoztak. Munkáik iparitermék-számba mennek.”45 A 19. sz. második felében, egészen a 20. század

40 Babić, Gordana: Ikoné , Beograd, 1983, p. 305—310.
41 Radojčić, S. 1960, p. 18— 19.
42 Davidov, Dinko: A m agyarországi szerb ikonfestészet, (szerk: Bernáth Mária). Budapest, 1988, p. 93.
* A környezetébe asszim ilá lódott, vlach eredetű, főleg kereskedelem m el foglalkozó népcsoport.
43 Davidov, D inko: A m agyarországi szerb  ikonfestészet, (szerk: Bernáth Mária). Budapest, 1988, p. 89.
44 Rúzsa, György: Ikonok könyve. Budapest, 1981, p. 6 4 — 66.
45 Davidov, Dinko: A m agyarországi szerb ikonfestészet, (szerk: Bernáth Mária). Budapest, 1988, p. 106.
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első évtizedéig a nazarénizmus hatásai igen szembetűnőek: bájos, angyali szentek historizáló öltözetben sema
tikus háttér előtt állnak a vászon hordozójú olajfestményeken. Természetesen ebben az időszakban is létrejöttek 
kiemelkedő művek, leginkább az egyébként is ismert és sikeres akadémiai festők ecsetje által. A 19. század végétől 
a 20. század elejéig az ikonfestésben a müncheni akadémizmus érezteti hatását, sok barokk ikonosztaziont cse
rélnek le akkoriban a jó anyagi körülményeknek köszönhetően, s a vészterhes 20. századot is túlélők egyre na
gyobb veszélynek vannak kitéve, a mostanság az ortodoxiában tért hódító „neobizantizmus”-nak, mely az eredeti 
bizánci ábrázolásmódot részesíti előnyben mindenekelőtt, nem számolva a régiek kimagasló művészet-, ipar- és 
kultúrtörténeti értékeivel.

Befejezés

Nem szabad azonban megfeledkezni azokról a kolostorokról (pl. Žiča), ahol a stílusváltozásokkal ellentétben, változat
lanul a hagyományos anyagokkal (fárafestés tojástemperával), bizánci stílusban megfestett ikonokkal találkozhatunk.

Az utolsó évtizedekben számtalan ikonfestési próbálkozás szemtanúi vagyunk, melyek az eredeti bizánci hagyomá
nyokhoz való visszatérést szorgalmazzák a megnövekedett kereslet hatására.

Nagyon sok képzett és képzetlen festő fog és fogott hozzá „ikon”-t festeni. Ikonoktól hemzsegő környezetünkben 
valódi szellemiséget, letisztult, érett stílust olyan ritkán látni, mint valódi aranyat rajtuk. így van ez egyébként életünk 
minden területén, az arany s vele az aranykor oly távolinak, szinte elérhetetlennek tűnik, a talmi dolgok mindent elbo
rító árjában kapkodunk ide-oda, itt-ott csillan csak fel az arany soha nem romló meleg, sárga fénye...

1995, 2002

Kratki istorijat pozlate
Rád opisuje istorijat jedne od najstarijih tehnika umetnosti, korišćene za ukrašavanje. Obljavljuje recepture i 

uputstva. U drugom delu je kratka istorija srpskog slikarstva ikona.

Das Blattgoid (Die kurze Geschichte des Vergoldens)
Die Studie enthált die Geschichte und die Anwendung einer dér áltesten Techniken dér Verzierung, ergánzt 

mit praktischen Tipps und Anweisungen. Dér zweite Teil besteht aus meiner kurzen Zusammenfassung dér 
Geschichte dér serbischen Ikonenmalerei.
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Melléklet
Szabadka
2 Hoc Altare dedicatum S. Michaeli Archangelo errectum ad normám & Modelam Arae majoris Ecclesiae nostrae Vacziensis 
F(rat)rum Minorum Provinciáé nostrae Annol735. Quod in crudo seu sine laboré Pictoris constitit nos paratae pecuniariae 
Elemosinae flór. Rhen. 900. & Tritici 150 cubulos, quae omnia jam ex mandicatione, jam paupere sacrificia nostra, jam ex 
benevola oblatione pientissimorum Benefactorum instantibus Patribus nostris úti patet ex Archivio sub Litera K exoluta sunt 
D(omi)no sculptori Budensi Antonio Horger Reprobante tantum pretium A.R.P. Prov(incia)li Martino Vaczulik. Ubi tamen 
praedictus sculptor duabus statuis pro eadem aratenetur, cum convenerit, quod totaliter ad formám Vacziensium illud exstruere 
velit, ut patet ex ejus contractu manus subscriptione, & apresso sigillo coram confratribus nostris sub litera I.
2. Inauratio ac Pictura ejusdem
Altaris peracta est post pestem: videlicet annis 1740 & sequenti 1741. qua constitit flór. Rhen. 1000, & 950 cubulos tritici per 
Patres nostros mendicati: praedictos autem miile florenos ex pio legato D(omi)ni Mathei Vojnich extincti peste cum tota sua 
domo exolvit D. Syndicus Apostolicus Pictori Budensi Sebastia. Stetner úti stat ex contractu ejusdem reperibili sub Litera I. 
Imagines attamen illius altaris in tela pictas novo pretio per humilem instantiam Patrum nostrorum, ac piám liberalitatem DD. 
Benefactorum sequenti serie exsolutae sunt: Collateralis quidem S(anc)torum Xaverij & Alexij exolvit Nicolaus Kopunovich flór. 
20,. Sanctae Luciáé exolvit Lucia Kubatusich flór. 10., Sanctae Catharinae exolvit Domus Gabrityevich flór. 10,. Reliquae Minores 
ciradis indusáé imagines exolutae sunt ex cassa nostrae Residentiae, et particularium benefactorum munificentia. Imago B(eati) 
ss(im)ae Vir(ginis) Mariae suprema in dicto altari exoluta est per D(omi)num Vice-Capitaneum Georgium Szucsich flór. 15,. 
Imago S. Georgij in meditullis arae dictae exoluta est per D. Georgium Matulicsich flór. 21, qui dedit eureos 10.
3. Imago denique Maxima S. Michaelis Archangeli curata est munificentia Perül, ac generosi D(omi)ni Simonis Antunovich, 
syndici Apostoliéi & Patris nostri Spirituális dilectissimi, quem D(omi)nus conservet plurimos in annos. Haec imago quidem 
primo picta fuerat excellenti opere, ac arte cum horribili Dracone sub pedes S. Michaelis locato: Séd corrigi debuit, hoc solum 
motivo Benefactoris: sto tye nam toliko vragova, constat florenos Rhen. 54. (In: Protocolum, p. 30. Köszönet Béla Tonkovićnak 
a kézirat kiolvasásáért és dr. Csizmár Oszkárnak a fordításért.)

Écska
6. Josephus Lonovics miseratione divina et Apostolicae Sedis gratia Episcopus Csanadiensis S.S.Theologiae doctor. Memoriae 
commendamus tenore praesentium significantes, quibus expedit Universis quod posteaquam Nos Anno ab Incarnatione 
Dominica Millesimo Octingetesimo tricesimo sexto, die quarta Mensis Maji, in Ecclesia Parochiali Étskensi, Honoribus Divi 
Joannis Baptistae dicata, ae in Districtu Vet. Diaconali Torontal medio.... Structura Ecclesiae Interior. Ecclesiae tabulatum, 
portáé, fenestrae, et chorus ligneus cum organo 6 mutationum igne consumta sunt, ara imaginibus, potissimaque interna 
suppelectili per singularem Parochi industriam salvatis, quae in cubili scholari collocate interimalem sacrarum celebrationum 
locum, utque dum Ecclesia curis Patronatus restaurata fuerit, exornant. Habetur fons baptimalis nitidus, clauses, candelabra 
ad aram spectantia sunt 2 ferrea, et 8 lignea inaurata. Superest etiam tabernaculum arae ligneum clausum cuius clavis in 
sacristia solebat servari. In hoc monstratorium dumtaxat, et ciborium reconditur. In parietibus Ecclesiae pendent imagines 
SS. Salvatoris 1. S. Familiae 1. St. Theresiae 1. Passionales 14., Depositionis SS. Salvatoris 1., Nativitatis 1., B. M. Virginis 3. S. 
Joanis Nép. 1. S. Aloysii 1. SS. Trinitatis 1. S. Josephi 1. Christi in cruce pendentis 1. (Köszönet Dr. Csizmár Oszkárnak a szöveg 
kiolvasásáért és fordításáért.)
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A szabadkai főoltár rekonstrukciójaA váci ferences templom főoltára, 1735
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Átvételi állapot és a restaurálás folyamata
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Stettner Sebestyén: Szent Mihály arkangyal, 1741, 300x157 cm, Szabadka
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Átvételi állapot és a restaurálás folyamata
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Stettner Sebestyén: Szent György, 1741, 156x111 cm, Szabadka



Átvételi állapot és a restaurálás folyamata

fotó:
2. Vukelić

fotó:
Ž. V ukelić



Stettner Sebestyén: Szent Cecília és Szent Lúcia, 1741, 96x73 cm, Szabadka
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176

Átvételi állapot és a restaurálás folyamata

fo tók  és restau rá lás: 
B arabássy  O rso lya , 

K áro ly i A n n a  
és Rácz K risz tin a

Az esztergomi Szent György oltára



— MM
Stettner Sebestyén: Szent György, 1754, 190x122 cm, Esztergom

177



178

Átvételi állapot és a restaurálás folyamata Szabadkai és esztergomi angyalkák



fo tók  és re s tau rá lás: 
M áth é  E rika  

P e trik  T ím ea 
és Szabó C silla

Stettner Sebestyén: Alcantarai Szent Péter, 1754, 190x122 cm, Esztergom
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Átvételi állapot és a restaurálás folyamata
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Stettner Sebestyén: Szent Flórián és 
Kapisztrán Szent János, 1754, 117x110 cm, 

Esztergom

fo tók  és restau rá lás:
G y arm ati A n d rá s  

G yőri Lajos 
és H e itle r A n d rá s



182

Stettner Sebestyén: Szűz Mária és Szent József eljegyzése, 
1743, 206 (250?) xl26 cm, valaha a pesti ferenceseknél, 

magántulajdonban. A pesti és a szabadkai képek részletei



19. századi akvarell Klatovy kegykép

t
> n u  t K u c i s i ü i u a i a M .

Rei freskó kegykép

Kunszentmártoni kegykép Pécsi kegyképGörcsönyi kegykép
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Átvételi állapot és a restaurálás folyamata

Rétegcsiszolat az átfestett feliratból

184



Ismeretlen mester a bácsi vérkép, 18. sz., 143x109 cm, Bács

185



186

Átvételi állapot és a restaurálás folyamata



Paulus Antonius Senser: Páduai Szent Antal, 1753, 192x127 cm, Bács
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Átvételi állapot és a restaurálás folyamata



Paulus Antonius Senser: Szent Rókus, 1740 k., 210x130 cm, Bács
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Átvételi állapot és a restaurálás folyamata



Ismeretlen mester: Szent Vendel, 1748 k., 188x108 cm, Apatin
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Átvételi állapot és a restaurálás folyamata



Ismeretlen mester: Nepomuki Szent János, 18. sz., 65x48 cm, Apatin
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A Szépművészeti Múzeum vázlata Átvételi állapot és a restaurálás folyamata
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F. A. Maulbertsch és F. I. Leicher: Nepomuki Szent János, 1760 k., 178x105 cm, Écska
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Átvételi állapot és a restaurálás folyamata
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F. A. Maulbertsch és F. I. Leicher: Menekülés Egyiptomba, 1760 k., 178x105 cm, Écska



F. A. Maulbertsch és F. I. Leicher: Hegyi beszéd és Páduai Szent Antal, 1760 k., 178x105 cm, Écska
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F. A. Maulbertsch és F. I. Leicher: Szent Anna oktatja 
Máriát, 1760 k., 178x105 cm, Nagybecskerek

fotó: Széchy Attila

F. I. Leicher: Szent Anna oktatja Máriát,
1776, Martonvásár
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Martin Johann Schmidt: Szent Rókus, 1770, 200x135 cm, Szabadka
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I. m.: Sienai Szent Bernét, 1794, 
90x70 cm, Szabadka

I. m.: Kapisztrán Szent János, 
1794, 90x70 cm, Szabadka

Dörfner József: Porciunkula oltár, 1775, 150x85 cm, Szabadka
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Szabadka 1742-es és 1779-es adományleveleinek részletei (Szabadkai Történelmi Levéltár)



Schöfft József: Avilai Szent Teréz főoltárképek (terézvárosi 1825, szabadkai 1802)

fotó: Hevér M.
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Átvételi állapot és a restaurálás folyamata



fotók: 
H evér M ik ló s

Schöfft József: Szentháromság, 1810 k., 300x167 cm, Szabadka
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Schöfft József: Páduai Szent Antal, 1825, 215x105 cm, Szabadka



Átvételi állapot és a restaurálás folyamata
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Pesky József: Nepomuki Szent János, 1841, 250x125 cm, Szabadka
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Barabás Miklós: Szent István fölajánlja a koronát, 1845, 315x156 cm, Zenta
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Átvételi állapot és a restaurálás folyamata
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Barabás Miklós: Szűz Mária mennybevitele, 1845, 220x110 cm, Zenta
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Barabás Miklós: Keresztrefeszítés, 1845, 220x110 cm, Zenta
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Madarász Viktor: Kuruc és labanc, 1855, 255x300 cm, Budapest
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fotók: Németh Nimród

Átvételi állapot és a restaurálás folyamata
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Zablóczy Z.: Pilaszanovits Lajos és Lajosné szül. Horváth Irene portréi, 1859, 127x97 cm, Szabadka
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Stefan Lemmermayer: Ferenc József császár, 1862, 270x190 cm, Szabadka
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fotók: Hevér Miklós

Jakobey Károly: Deák Ferenc, Than Mór: Mária Terézia császárnő,
1862, 270x180 cm, Szabadka 1880, 274x192 cm, Szabadka
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fotók: Hevér Miklós

Szirmai Antal: Kossuth Lajos, 1904, 264x175 cm, Szabadka
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fotók: A. Jeftić, Ž. Vukelić



fotó: Ž. Vukelić

Carl Gutsch: Szent Imre herceg, 1874, 200x125 cm, Csóka
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[olók: IÁldási, M észáro s

Átvételi állapot és a restaurálás folyamata
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Kratzmann Ede: A szabadkai magyar tannyelvű tanítóképző 
díszlépcsőházának festett üvegablakai, 1880 k., 318x158 cm, fotók: Hevér M iklós
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fotók: Hevér Miklós
Átvételi állapot és a restaurálás folyamata
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fotó: Hevér Miklós

Eisenhut Ferenc: Népünnepély a Kaukázusban, 1900,440x280 cm, Újvidék
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Oláh Sándor: Jézus és az okos szüzek, 1925, 306x408 cm, Szabadka
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Dobokay: Szolnoki csata 1896., magántulajdon, r. 1998.
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Látványos újjászületések

Ismeretlen sienai festő: Madonna gyermekével, angyalokkal és szentekkel, 
14. sz., 56x28 cm, Budapest Szépművészeti Múzeum, r. 1995.



Ismeretlen festő (kievi iskola): Szent István megkövezése, 18. sz., 107x60 cm, magántulajdon, r. 1998.



Ismeretlen festő (Bosznia): Szüzanya a kis Jézussal és Keresztelő Szent Jánossal, 16-17. sz., 23x20 cm, magántulajdon, r. 2002.

Ismeretlen festő: Szent József halála, 18. sz. vége, 83x60 cm, magántulajdon, r. 2001.
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Ismeretlen festő: Bunyevác leány portréja, 1850 k., 50x40 cm, magántulajdon, r. 2001.

Ismeretlen festő: Szent Vendel, 18. sz. közepe, 122x76 cm, szabadkai ferencesek, r. 2002.
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Röhmann János: Vizitáció, 1888., 235x150 cm, topolyai rk. templom, r. 1995.
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Nick: Alpesi tájak, 19. sz. második fele, 74x100 cm, magántulajdon, r. 1999.
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