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1 ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS 

 

 

1.1 A disszertáció témája 

 

Az ornamentika történeti, elméleti és formai szempontból is szisztematikus vizsgálata az 

európai építészet-, iparművészet- és művészetoktatás-történet 1830-as években 

kibontakozó, a 19. század második felét, valamint a századfordulót meghatározó jelensége. 

A disszertációban ennek a sokrétű jelenségnek két hazai vonatkozását vizsgálom. Az egyik 

a művészetoktatás területét, a másik pedig a tervezői gyakorlatot érinti az 1870-es és az 

1930-as évek közötti időszakban.  

Az Ékítménytan, ékítményes rajz című oktatástörténeti fejezet témája az Ékítményes 

rajz (Ornamentika) tantárgy oktatása a Magyar Királyi Országos Mintarajztanoda és 

Rajztanárképezdében az 1871 és az 1930-as évek közötti időszakban, összefüggésben 

annak európai előzményeivel. Az ornamentika oktatása az Ékítményes rajz (Ornamentika) 

elnevezésű önálló tárgyon kívül további három tantárgycsoportot is érintett. Az Építészeti 

rajz és alaktani, az Iparművészeti rajz és alaktani és a Geometriai tárgyak törzsanyagába 

egyaránt beépült, ezért annak bemutatása ezekre a tárgycsoportokra is kiterjed. Az 

ékítménytan tanításának részleges rekonstrukcióját a fennmaradt hallgatói munkák, 

kiállítási dokumentációk, az iskola Értesítői és a Magyar Képzőművészeti Egyetem 

Könyvtárában szinte teljességében fennmaradt, ma már ritkaságnak számító 

mintakönyvállomány1 kutatása és feldolgozása tette lehetővé. E négy tantárgycsoport 

együttes vizsgálata rávilágít arra is, hogy az ékítménytani ismeretek átadása milyen sokrétű 

módon hálózta be a korabeli művészeti oktatás építészeti és iparművészeti tárgyainak 

gyakorlatát. 

A Forma- és stílusteremtési kísérletek I. és II. című fejezetek esettanulmányai a 

historizmus és a századforduló forma- és stílusteremtési módszerét, valamint a 

mintakönyveknek a tervezői gyakorlatban betöltött szerepét vizsgálják. 

                                                             
1 A Mintarajztanoda díszítőművészeti könyvállományának annotált bibliográfiáját lásd: KATONA–GYÖRGY 
2010 
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A hazai tervezési és művészetoktatási gyakorlatban elszigetelt jelenségként feltűnő 

autonóm forma- és stílusteremtési kísérletek közül a budavári Mátyás-templom 

díszítőfestésének tervezése több szempontból is kivételesnek tekinthető, ezért ennek 

elemzése a disszertáció fő témája (Forma- és stílusteremtési kísérletek I.). A templom 1890 

és 1896 között megvalósult2 ornamentális festésének koncepcióját Schulek Frigyes és 

Székely Bertalan dolgozták ki közösen úgy, hogy a rendszer elemeit alkotó motívumok és 

motívumkompozíciók tervezését Székely végezte. Székely érdeklődése az 1880-as évek 

második felében, falfestési megbízásai (pécsi székesegyház, 1888–1890; kecskeméti 

Városháza díszterme, 1895–1897, vajdahunyadi vár Mátyás-loggiája, 1880-as évek, 1902) 

kapcsán fordult az ornamentika felé és szinte haláláig foglalkoztatta. Ezt bizonyítják 

jegyzetfüzetei3 és grafikai vázlatai,4 amelyek kutatásaim forrásanyagát képezték. 

Feldolgozásuk eredményeként kibővítettem azt a Székely által ismert ornamentika-

vonatkozású könyvlistát, amit Szőke Annamária állított össze az 1990-es években a művész 

írásos hagyatékának feldolgozásakor. Az angol, francia és német nyelvű könyvekből álló 

olvasmánylista5 alapján pedig kísérletet tettem Székely Bertalan ornamentika-felfogásának 

rekonstrukciójára a Mátyás-templom díszítőfestése kapcsán és a festő kompozíció-

elméletével összefüggésben. 

A Forma- és stílusteremtési kísérletek II. című záró fejezet visszacsatol a 

művészetoktatás területére, amennyiben az új magyar stílus kidolgozásának a hazai 

rajzoktatásban kibontakozó tendenciáit mutatja be. Bár az új magyar stílus 

megteremtésére tett kísérletek alapját Huszka József megkerülhetetlen tevékenysége 

jelentette, Gróh István „új magyar stílusa”, valamint Hollós Károly és Kovách Géza „magyar 

díszítőrendszere” sem érthetők meg az angol, francia és német mintakönyvek 

ornamentika-elméletei, az ornamentika 19. századi, formalista, struktúrákban gondolkodó 

felfogása nélkül.  

 

                                                             
2 Székely Bertalan a Maksay László által közölt Életrajzi feljegyzéseiben 1890 és 1896 közé „… (és ezen túl is)” 
teszi a „Mátyás-templomi kartonok, … falfestés és ornamentáció” készítését, „…mit Schulekkel együtt 
csináltunk.” (MAKSAY, 1962. 40.). A Budavári Főegyház Építési Bizottságának (BFÉB) irataiban csak 1894 
júliusáig esik szó a festésről. 
3 MTA Könyvtára Kézirattára 
4 MNG Grafikai Osztálya 
BTM Kiscelli Múzeum Építészeti Gyűjteményében őrzött Schulek Frigyes-hagyaték 
5 Függelék II. 
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1.2 Címadás 

 

A történeti mintakönyvek, motívumgyűjtemények kiadásának hátterében a 19. század 

második felében alapított iparművészeti múzeumok, az ezekkel összefüggésben létesített 

iparművészeti iskolák,6 a világkiállítások,7 valamint a művészet és ipar fejlesztését 

támogató társulatok és testületek8 intézményrendszere állt. 

Az Európa-szerte hasonló mintára kiépülő intézményrendszer tömegesen ontotta 

magából az iparművészet fellendítését szolgáló különféle típusú illusztrált kiadványokat, 

amelyek között múzeumi, iskolai, társulati és minisztériumi publikációk egyaránt 

szerepeltek. Az enciklopédikus jellegű, átfogó kiadványok mellett9 iparágakra, nemzetekre 

és történeti korokra specializálódott könyvek és periodikák jelentek meg, amelyek a 19. 

század közepétől a tárgykultúrát a figyelem középpontjába állítva az ornamentika 

szisztematikus vizsgálatának is teret nyújtottak. 

Az ipar fellendítését és egy új stílus megteremtését célzó publikációk között számos, 

az ornamentikát önállóan, a tárgytól függetlenített módon, történeti, elméleti és gyakorlati 

szempontokból vizsgáló kiadvány jelent meg, amelyek címadásukban is beszédesen 

tükrözik a korszak ornamentikáról való gondolkodásának rendszerelvűségét, 

szisztematikusságát. Az oktatásban és a tervezői gyakorlatban meghatározó szerepet 

                                                             
6 1857. South Kensington Museum, London; 1864. K. K. Österreichischen Museums für Kunst und Industrie, 
Wien – 1867. K. K. Kunstgewerbeschule, Wien; 1868. Deutsches Gewerbe-Museum, Berlin; 1869. Bayerisches 
Gewerbemuseum, Nürnberg; 1872. Magyar Királyi Iparművészeti Múzeum, Budapest – 1880. O. M. K. 
Iparművészeti Iskola, Budapest; 1874. Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg; 1876. Königliches 
Kunstgewebe-Museum, Drezda; 1885. Umeleckoprumyslové muzeum, Prága; 1905. Musée des arts 
décoratifs, Paris. Az iparművészeti múzeumok teljes listáját lásd: PLESSEN 2012. 253. 
7 1855. Exposition Universelle des produits de l'Agriculture, de l'Industrie et des Beaux-Arts, Paris; 1862. 
International Exhibition, London; 1867. Exposition universelle [d'art et d'industrie], Paris; 1873. 
Weltausstellung, Wien; 1878. Exposition Universelle, Paris; 1888. Exposició Universal de Barcelona / 
Exposición Universal de Barcelona; 1889. Exposition universelle de 1889, Paris; 1897. Exposition Internationale 
de Bruxelles, Bruxelles; 1900. L'Exposition de Paris 1900, Paris. A teljesség igénye nélkül a Bureau International 
des Expositions adatai alapján. http://www.bie-paris.org/site/en/ Letöltés dátuma: 2017. február 7. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Bureau_of_International_Expositions Letöltés dátuma: 2017. február 7. 
8 1754. Society for the Encouragement of Arts, Manufacture and Commerce; 1845. Société de l’art industriel 
– 1864. L’Union centrale des beaux-arts appliqués à l’industrie – 1882. L’Union centrale des arts décoratifs 
(UCAD); 1877(?) Verein für Deustches Kunstgewerbe, Berlin; 1884. Kunsgewerbe-Verein, Wien; 1885. 
Országos Magyar Iparművészeti Társulat; 1887. Arts and Crafts Exhibition Society 
9 A Magyarországon is ismertek közül: 1861–1906. L’Art pour tous: encyclopédie de l'art industriel et décoratif; 
1874–1876. Das Kunsthandwerk; c. 1880–1900. Vorbilder-Hefte aus dem Kgl. Kunstgewerbe-Museum; 1881–
1893. Portfolios of industrial art [London]. Produced and published for the Committee of Council on 
Education, South Kensington Museum; 1888–1898. Portefeuille des arts décoratifs publié de L'Union Centrale 
des Arts Décoratifs; 1895–1902. Mintalapok iparosok és ipariskolák számára. 

http://www.bie-paris.org/site/en/
https://en.wikipedia.org/wiki/Bureau_of_International_Expositions
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játszottak az ornamenseket formai szempontból feldolgozó és rendszerező 

díszítőművészeti alaktani könyvek, amelyekben az ornamentika a nyelvtan analógiájára 

formai rendszerként jelenik meg10 (O. Jones: The Grammar of Ornament, 1856;11 J. E. 

Jacobsthal: Grammatik der Ornamente, 1874;12 J. J. Matthias: Formensprache des 

Kunstgewerbes, 1875;13 J. Bourgoin: Grammaire élémentaire de l'ornement, 1880;14 A. 

Andel: Grundzüge der ornamentale Formenlehre, 1880;15 F. S. Meyer: Ornamentale 

Formenlehre, 1886;16 H. Pfeifer: Die Formenlehre des Ornaments, 1906).17 

Ezt a szemléletet követi Bán Tibor18 1931-es, Az ékítményes formanyelv című 

műve,19 amely az általam eddig ismert, a korszakban megjelent átfogó jellegű magyar 

nyelvű kiadványok közül20 címadásában is tükrözi a díszítőművészet 19. századi felfogását. 

Disszertációm címéül két okból is e könyv főcímét választottam. Egyfelől ezzel a kifejezéssel 

kívánom kihangsúlyozni az ornamentikát nyelvtani rendszerként értelmező, a 19. század 

formalista, struktúrákban gondolkodó megközelítését. Másfelől ezzel szeretném felhívni a 

figyelmet ennek a megközelítésnek a 20. századi továbbélésére, hiszen, mint az Jaschik 

Álmos előszavából is kiderül, az érdeklődés homlokteréből a 20. század első évtizedeiben 

kikerült történeti ornamentika az 1930-as években még mindig tárgyalásra érdemes terület 

volt a hazai rajzoktatásban: „Fokozott öröm, hogy ma, amikor a történelmi ornamentika 

szakirodalma – a korszerű áramlatok befolyása által elkedvetlenítve – világszerte a pangás 

állapotáig jutott, épen egy magyar szerző vállalkozott az értékmentés komoly, 

felelősségteljes munkájára.”21 

 

                                                             
10 SINKÓ 2002. 200–202. 
11 JONES 1856 
12 JACOBSTAHL 1874 
13 MATTHIAS 1875 
14 BOURGOIN 1880 
15 ANDEL 1880 
16 MEYER 1886 
17 PFEIFER 1906 
18 Bán Tibor (sz. 1897) festőművész, 1918-tól a Királyi József Műegyetem Rajzi Tanszékén Nádler Róbert 
mellett dolgozott tanársegédként. MNG Adattár 1781/1924 
19 BÁN 1931 
20 Az ornamentika történetét feldolgozó hazai művek közül a legismertebb Benczúr Béla 1897-ben megjelent, 
semperi elveket követő műve volt A művészi ipar és decoratív művészetek stíltana képzőművészek, 
rajztanárok, műiparosok részére technikai, ipariskolai, valamint magánhasználatra címmel. A „formanyelv” 
kifejezést Lechner Ödön használja még Magyar formanyelv nem volt, hanem lesz című írása címeként. 
LECHNER 1906 
21 BÁN 1931. Előszó, oldalszám nélkül. 
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1.3 A disszertáció kiinduló hipotézisei 

 

A disszertáció közvetlen kutatási előzménye a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárában 

őrzött 19–20. századi díszítőművészeti könyvritkasággyűjtemény feldolgozása volt 2008 és 2010 

között, amelynek eredményeként 2010-ben megjelent e speciális, mintegy 500 tételből állomány 

annotált bibliográfiája Díszítmények és ideák vonzásában címmel.22 A gyűjtemény szisztematikus 

feldolgozása azt bizonyította, hogy a Mintarajztanoda oktatási gyakorlatában ezek a mintakönyvek 

a vizsgált időszakban napi használatban voltak. Címadásaik és eredeti szándékuk szerint az oktatás 

mellett a tervezői gyakorlatban is használták ezeket a könyveket, amely a budavári Mátyás-

templom 19. századi falfestésének kutatása szempontjából vált számomra érdekessé és 

példaértékűvé. 

A Székely Bertalan-életműkutatás részeredményeként született meg az a nem publikált 

könyvlista, amely a művész által bizonyíthatóan ismert ornamentika-vonatkozású könyveket 

tartalmazza.23 Ebben számos olyan tétel szerepel, amely az MKE Könyvtára gyűjteményében is 

megtalálható. Az állomány előzetes kutatása alapján ezért első feltételezésem az volt, hogy Székely, 

a templom díszítőfestésének megtervezésekor, Schulek Frigyessel együttműködésben, azt a 

mintakönyvállományt használta, amit a Mintarajztanoda tanárai és könyvtárőrei gyarapítottak a 

kezdetektől. Ezen a ponton vált érdekessé az az életrajzi vonatkozású információ, amely a festő 

Székely Bertalant és az építész Schulek Frigyest ugyanabban az időszakban a Mintarajztanodához 

kapcsolta. 

A Mintarajztanoda ornamentikakönyv-állománya a korszak ornamentika-felfogásának 

sokrétűségére irányította a figyelmemet. A gyűjtemény egyaránt tartalmaz történeti 

mintakönyveket, összehasonlító motívumkompilációkat, iparművészeti műveket, valamint 

ornamentika-elméleti könyveket és a díszítő tervezés vagy dekoratív kompozíció gyakorlati 

kézikönyveit. Ez utóbbi két könyvcsoport alapján azt feltételeztem, hogy a historizmus és a 

századforduló időszakának szerzői a díszítőművészeti formákat nem csupán imitatív célokra 

használták, hanem formai szabályszerűségeik szisztematikus feltárásával egy új stílus 

megteremtésének szolgálatába állították (a gondolatmenet eredményeként lásd a Konklúzió című 

fejezet Stílusimitáció – stílusteremtés című részét). 

                                                             
22 KATONA–GYÖRGY 2010 
23 Az első könyvlistát Dr. Szőke Annamária állította össze, amely 33 tételt tartalmaz. Kutatásaim során ezt  
tekintettem kiindulási alapnak, amit 55 tételre egészítettem ki. 
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A mintakönyvek, és ezen belül is a több (vagy „minden”) stílusra és korszakra kiterjedő 

összehasonlító motívumgyűjtemények24 sokszorosító grafikai eljárása a kromolitográfia volt. A 

Mátyás-templom 19. századi díszítőfestésének kutatása irányította rá a figyelmemet arra, hogy a 

falfestés és az ahhoz vizuális forrásként használt ornamentika-könyvek technikája és grafikai 

jellemzői között közvetlen összefüggés lehet (a kromolitográfiának a tervezésre tett hatásáról lásd 

Konklúzió című fejezet A mintakönyvek közvetítő szerepének fontossága című részét). 

A kutatás ugyanakkor számos más részeredményt is hozott az intézménytörténet, a 

művészetoktatás-történet és a Székely Bertalan-életműkutatás tekintetében, valamint tágabb 

értelemben a korszak stílusfogalmára vonatkozóan. 

 

 

  

                                                             
24 JONES 1856, RACINET [1869–1873], DOLMETSCH 1889, SPELTZ 1914 
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2 TUDOMÁNY- ÉS KUTATÁSTÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK 

 

 

2.1 Külföldi ornamentika-kutatás 

 

A díszítőművészet a 19. század ornamentika-diskurzusainak kapcsán került a 

művészettörténet látókörébe és vált önálló kutatási területté. Tudománytörténeti 

összefoglalása több tudományterületet is érint, ezért ennek áttekintése leginkább az 

ornamentika különféle paradigmáin keresztül közelíthető meg. Mivel a disszertáció IV. 

főfejezetében önálló rész olvasható a 19. századi külföldi ornamentika-irodalom főbb 

irányairól Székely Bertalan vonatkozó olvasmányai kapcsán (A Székely Bertalan által 

használt ornamentika-vonatkozású könyvek tematikus bemutatása), ezért az ott tárgyalt 

szerzők elméleteit itt külön nem részletezem. 

A 19. század ornamentika-felfogására Gottfried Semper stíluselméleti műve volt a 

legnagyobb hatással, amely egyúttal az ornamentika-viták kiindulópontját is jelentette. 

Semper Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten című könyvében 

(1861/1863)25 kidolgozott stíluselmélete „… nem egy absztrakt szépségelmélet”,26 hanem 

tapasztalati művészetelmélet, amely a stílus anyagi, technikai és ideális előfeltételeit 

vizsgálja. A stílust az anyag és az anyagkezelés függvényében értelmezi, és négy 

nyersanyag-kategóriából vezeti le a négy alapvető kézműves tevékenységet 

(textilművészet, kerámia, tektonika / ácsmesterség, sztereotómia / kőépítészet). 

Materialista szemléletében az egyes ornamentális formákat a kézműves technikákból, így 

a geometrikus ornamentikát a szövés technikájából eredezteti. A Stílus előzményeként Karl 

Bötticher elmélete tekinthető, akinek gondolatait Semper saját írásaiba is beépítette.27 Die 

Tektonik der Hellenen (1844–1852) című munkájában28 Bötticher bevezeti az épület 

szerkezeti elemeinek (Kernform) és díszítő elemeinek (Kunstform) szétválasztását, és 

egyúttal rámutat arra, hogy az épületdíszítő formák szorosan kapcsolódnak a 

                                                             
25 SEMPER 1861/1863, SEMPER 2004 
26 SEMPER 2004. 72. 
27 Lásd Harry Francis MALLGRAVE bevezetőjét Semper művének angol nyelvű kiadásához. MALLGRAVE 2004. 
40. 
28 BÖTTICHER 1844/1852 
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konstrukcióhoz, amelyből kibontakoznak.29 Bötticher a görög templomok épületdíszítő 

elemeit a szerkezeti dinamika mechanikus funkcióinak szimbolikus kifejeződéseiként 

értelmezi. Példájában a dór párkányzat kimájának formai kialakítását elemzi, amelyben a 

visszahajló levélsor görbülete a ránehezedő teher súlyától függ.30 

 Az ornamentális formák materialista (Semper) és szimbolikus (Bötticher) felfogása 

mellett a 19. század számos más szempontból is megközelítette, értelmezte, illetve 

használta saját céljaira a díszítőművészetet. A legáltalánosabban elterjedt megközelítés a 

díszítő formák alaktani szempontú vizsgálata volt, amely rendszerezett formában a 

nyelvtan mint rendszer analógiájára épült fel. Owen Jones, Jules Bourgoin, William 

Goodyear, Franz Sales Meyer műveinek tárgyalására a IV. főfejezeten belül A Székely 

Bertalan által használt ornamentika-vonatkozású könyvek tematikus bemutatása című 

alfejezetben kerül sor. Mindezek mellett az ornamentális formákban a korszak szerzői közül 

többen a nemzeti identitás kifejeződését látták, azokra mint a népkaraktert hordozó 

művészi formákra tekintettek (Semper, Jones, Pulszky–Ipolyi), egyes szerzők pedig az 

ornamentális formák összehasonlító vizsgálatát az eredetkutatás szolgálatába állították 

(Huszka József). 

 Gottfried Semper, de leginkább a Semper-követők materialista-technikai 

elméletével szemben a művészeti, így a díszítőművészeti fejlődés katalizátoraként a 

Kunstwollent (művészetakarás) jelöli meg Alois Riegl 1893-ban megjelent Stilfragen című 

művében.31 Riegl feltételezi az ornamentika folyamatos fejlődését, elveti az akanthusz 

természethű imitációját és a középkori ornamensek alapformáit az arabeszkben határozza 

meg. Hivatkozási alapként William Goodyear fejlődéstörténeti művét, a Grammar of Lotus-

t idézi, amelyben Semper neve vagy műve egyetlen egyszer sem szerepel, és ami az első 

olyan mű, amelyben a szerző egyetlen motívum fejlődéstörténetét írja le, amely példát 

nyújt Riegl számára az akanthuszinda evoluciójának kidolgozásához. Riegl elmélete a 

Mátyás-templom díszítőfestésének tervezése kapcsán a IV. főfejezet (Forma- és 

stílusteremtési kísérletek I.) A Mátyás-templom ornamentikája mint forma- és 

                                                             
29 BÖTTICHER 1852a. XV–XVI. 
30 BÖTTICHER 1852b. Tafel 2. 
31 RIEGL 1893 
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stílusteremtési kísérlet című alfejezetében (Indadíszek; Összefonódó ornamensek) kerül 

elemzésre. 

A 19. századi ornamentika-elmélet két pólusa, Semper és Riegl tanai, a 20. század 

eleji teóriákat is meghatározták. 

Riegl Kunstwollen-teóriája Wilhelm Worringerre volt különösen inspiráló hatással. 

Worringer kétpólusú pszichológiai megközelítésében a művészetek fejlődését 

meghatározó két alapvető tendenciát az ornamentikán keresztül vizsgálja, abban a 

művészeti formában, amelyben „…minden nép művészetakarása … a legtisztábban és 

legzavartalanabbul” megnyilvánul.32 Olvasatában a két tendenciát a különböző népeknek a 

természethez való eltérő viszonya és az ebből fakadó lelkiállapota határozza meg. Így a 

természettel állandó harcban álló és diszharmóniában élő népek (kelták, germán, 

skandináv, ír népek) az absztrakcióra, a természettel harmonikus viszonyban élő népek 

(ókori görögök, rómaiak) pedig a beleérzésre hajlamosak. A kétféle lelkiállapot kétféle 

forma keletkezését eredményezi: az előző a szervetlen, az utóbbi pedig a szerves formák 

születésének kedvez. Worringer az absztrakciót a stílussal, a beleérzést pedig a 

naturalizmus fogalmával kapcsolja össze, amely értelmezésében nem természetutánzást 

jelent. Worringer, szintén Riegl hatására, olyan, a beleérzés lelkiállapotában születő szerves 

formák eredetét sem a természeti minták utánzására vezeti vissza, mint például a növényi 

ornamensek közül az akanthuszlevél és a görög hulláminda, amelyekben „… az alakítás 

törvényét emelte át az ember a művészetbe.”33 Hasonlóképpen tekinti az északi 

állatornamentika motívumait is, amelynek formáiban szintén „… nem a természeti minta 

az elsődleges, hanem a belőle elvont törvény.”34 

Míg Worringer a semperi elméleten legmélyebb sebet ejtő Rieglt követi, addig Josef 

Strzygowski, a bécsi művészettörténeti iskola képviselője továbbra is egyetért Semperrel 

abban, hogy az anyag és a technika a művészet fejlődésének elsődleges tényezői. A 

művészetek történetéről és áttételesen az ornamentikáról való gondolkodás számára már 

az Orient oder Rome című áttörő elméleti munkájában35 új távlatokat nyit. Az 1900-ban 

megjelent műben Strzygowski megkérdőjelezi azt az uralkodó művészettörténeti kánont, 

                                                             
32 WORRINGER 1989. 45. 
33 WORRINGER 1989. 50. 
34 WORRINGER 1989. 51. 
35 STRZYGOWSKI [1900] 



13 
 

amely szerint a keresztény művészet közvetlenül az ókori görög-római művészetből 

fejlődött ki, hangsúlyozva a közép-keleti művészetnek a keresztény művészetre tett 

hatását. Ahogyan arra már 1902-től ismételten felhívja a figyelmet: „ … Hellász korán 

meghalt a Kelet ölelésében.”36 A művészettörténeti kutatás horizontjának felemelése 

melletti másik fontos, az ornamentikát érintő megállapítása volt az ábrázoló művészetek 

magasabbrendűségének elvetése, az ábrázoló és a nem-ábrázoló művészetek egyenrangú 

félként való kezelése. Az Ursprung der Christlichen Kirchenkunst című 

tanulmánykötetében37 így fogalmaz: „A nem-ábrázoló művészet többé nem maradi, vagy 

nem primitívebb, mint az ábrázoló művészet; egyszerűen más.”38 

Ugyanebben az időszakban születik meg az ornamentika első, kiáltványszerűen 

megfogalmazott tagadása Adolf Loos osztrák építész részéről Ornamens és bűnözés 

(Ornament und Verbrechen) címen. A tévesen 1908-ra datált szöveg előadás formájában 

először 1910-ben hangzott el, első megjelenése 1913-ban történt francia nyelven.39 Loos 

az ornamenst fejlődéstörténeti összefüggésbe állítva, annak károsságát, „bűnös” mivoltát 

feltételezi és állítja, hogy „ … a kultúra fejlődése egyet jelent az ornamens eltávolításával  a 

használati tárgyról.”40 „ … épp az jelenti korunk nagyságát, hogy képtelen új ornamenst 

létrehozni. Mi már magunk mögött hagytuk az ornaments, kiküzdöttük magunknak az 

ornamens nélküliséget.”41 Nézeteit azonban mintegy másfél évtizeddel később erősen 

revideálja az Ornamens és nevelés című írásában (1924). Bár továbbra is úgy gondolja, hogy 

a modern embernek nincsen szüksége az ornamensre és az természetes folyamat 

eredményeként eltűnik a kultúrából, azonban paradox módon az ornamentikának a 

rajzoktatásban betöltött szerepét nem vitatja, sőt nélkülözhetetlennek tartja. A Nas Smer 

című folyóirat körkérdéseire adott válaszaiban a rajzoktatás alapjaként a klasszikus 

ornamensek rajzolását tekinti, mint a latin nyelvtanhoz hasonló rendteremtő eszközt: „A 

klasszikus ornamens … rendet teremt az életünkben. A meander, a pontos fogazás! A 

                                                             
36 STRZYGOWSKI 1923. 5. 
37 STRZYGOWSKI 1920. Az angol fordítást használtam: STRZYGOWSKI 1923. 
38 „Non-representational art is not more backward or more primitive than representational; it is simply 
different.” STRZYGOWSKI 1923. 104. 
39 STEWART 2000. 182., LOOS 1913 
40 LOOS 2004. 158., 155. 
41 LOOS 2004. 156. 
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rozetta, a pontosan kivitelezett, központos fúrás, de még a helyesen kihegyezett ceruza 

is.”42 

A 20. század második felének kétségkívül legnagyobb hatású összefoglalója E. H. 

Gombrich The Sense of Order című műve (1979), amelyben a szerző a díszítőmintákat 

pszichológiai, etológiai és ismeretelméleti szempontból elemzi. Ornamentika-elmélete 

közvetlenül kapcsolódik Karl Popper vizsgálataihoz, amelyben a filozófus az állatok, 

gyermekek és a felnőttek szabályosság iránti elementáris vágyára hívja fel a figyelmet.43 

Gombrich szerint a szabályosság iránti igény (need for regularity) működik a 

díszítőmotívumok alkotása és azok észlelése során egyaránt. Bár tárgyalja a 19. századi 

elméletírók (Pugin, Ruskin, Semper, Jones, Riegl) műveit, az ornamentikának a korszakra 

jellemző taxonómiai megközelítését elutasítja. Az alaktani jellemzők helyett az ornamenst 

azokkal a folyamatokkal definiálja, amelyek a tárgy készítője és használója között foglalnak 

helyet: keretezés (framing), kitöltés (filling), összekapcsolás (linking).44 

Gombrich-hoz hasonlóan, Oleg Grabar is elveti az ornamenseknek különböző 

hordozókon alkalmazott formai vagy technikai kategóriáit. Olvasatában a díszítményt a 

tárgy (vagy mű) és a készítő / néző közötti kapcsolatként (un type de relation) értelmezi, 

annak közvetítő szerepére helyezve a hangsúlyt.45 Értelmezésében az ornamentika maga 

egy közvetítő rend (ordre intermédiaire) az alkotó / néző vagy használó és a műalkotás 

között. Platón szerelemről vallott gondolatmenetének (A lakoma) analógiájára Grabar az 

ornamenst nem azonosítja sem a tárggyal, sem annak tartalmával / jelentésével, sem a 

funkciójával, hanem közvetítőként értelmezi. „A filozófiai viták leghíresebbike a 

szerelemről … vezet bennünket az ornamentikáról való gondolkodásban.”46 „A szerelem se 

nem a szerelmes, se nem a szeretett, sem a birtokló, sem a birtokolt tárgy, sem egy férfi, 

sem egy isten. … A szerelem egy nagy démon, és … minden, ami démoni, az közvetítő a 

halandó és a halhatatlan között.”47 A L’Ornement. Formes et fonctions dans l’art islamique 

című művében48 négyféle közvetítő szerepét vizsgálja: az írásét, a geometriáét, az 

                                                             
42 LOOS 2004. 172. 
43 GOMBRICH 1984. 1. 
44 GOMBRICH 1984. 75., 78–83. 
45 GRABAR 2013. 311. 
46 GRABAR 2013. 71. 
47 GRABAR 2013. 72. 
48 GRABAR 2013. Első kiadása angolul: GRABAR 1989 



15 
 

építészetét és a természetét. Olvasatában ezek mindegyike közvetítőként funkcionál, mivel 

a nézőben érzelmeket vagy jól definiált állapotokat idéz fel (évoquer), szemben a 

szimbolizálással (symboliser) vagy az ábrázolással (représenter). Az írás a kontrollt és a 

megerősítést, a geometria a rendet, az építészet a határokat és a védelmet, a természet 

pedig az életerő minőségeit képes közvetíteni.49 

Az ornamentika-kutatás, Gombrich és Grabar tevékenységét kivéve, több évtizedes 

visszavonulást követően az 1990-es évektől lendül fel újra, és virágzása jelenleg is tart, 

amely újabb és újabb kutatási szempontok felvételével jár. A kutatási előzmények teljes 

körű bemutatása meghaladja e dolgozat kereteit, ezért az alábbiakban az általam ismert 

20–21. századi szakirodalom és irányzatok rövid felsorolását nyújtom.  

 Az MKE Könyvtára díszítőművészeti könyvritkasággyűjteménye feldolgozásának 

ötletét Dietrich Schneider-Henn Ornament und Dekoration. Vorlagenwerke und 

Motivsammlungen des 19. und 20. Jahrhunderts című 1997-es annotált bibliográfiája 

adta,50 amelyet ebben a műfajban hamarosan a berlini Kunstbibliothek 19. századi 

ornamentikakönyv-gyűjteményének teljes állományi katalógusa követett 2000-ben.51 

Elsőként Schneider-Henn hívta fel a figyelmet arra, hogy a 19. század második felében és a 

20. század első évtizedeiben Németországban ugyanaz a könyvállomány cirkulálhatott és 

játszott meghatározó szerepet az oktatási és tervezői gyakorlatban. A gondolat európai 

szintű kiterjesztésére az MKE annotált bibliográfiája szolgált kiváló példaként. Az 

ornamentikakönyv-állományok könyvtári szempontú, katalogizáló feldolgozása mellett 

előtérbe kerültek az ornamentika-elméleti művek. 2000-ben jelent meg Isabelle Frank 

szerkesztésében az az iparművészet-elméleti szöveggyűjtemény The Theory of Decorative 

Art: An Anthology of European & American Writings, amely két évszázad írásaiból válogat 

(1750–1940), ismét előtérbe állítva a 19. század ornamentika-elméleti műveit.52 Pár évvel 

később, párhuzamos kutatásai eredményeként María Ocón Fernández elemzi az 

ornamentikavitákat a német építészetelméleti diskurzusok összefüggésében az 1850 és 

1930 közötti időszakban Ornament und Moderne címmel.53 

                                                             
49 GRABAR 2013. 311–312. 
50 SCHNEIDER-HENN 1997 
51 EVERS 2000 
52 FRANK 2000 
53 FERNÁNDEZ 2004 
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 Az ornamentika-kutatás speciális szegmensét jelenti az iszlám ornamentika és 19. 

századi felfedezésének, megközelítéseinek vizsgálata, amelynek legfőbb eredményei az 

elmúlt tíz évben a francia művészettörténeti kutatás területén születtek. Az iszlám 

művészetek 19. századi recepciójának bemutatására vállalkozott a párizsi Musée des arts 

décoratifs és a Louvre közös kiállítása és kapcsolódó katalógusa Purs décors? Arts de l’Islam, 

regards du XIXe siècle címmel,54 amelyet 2011-ben az iszlám művészetek modern 

művészetre tett hatását bemutató kiállítás és katalógus követett a lyoni Musée des beaux-

arts-ban Islamophilies. L’Europe moderne et les arts de l’Islam címmel 2011-ben.55 A 

kiállítások az iszlám ornamentika iránt elkötelezett, de addig kevésbé ismert francia 

elméletírójának, Jules Bourgoinnek a tevékenységére irányította a figyelmet, akinek 

életműve az elmúlt években került teljes feltárásra egy, az ornamentika-kutatás 

szempontjából meghatározó kamarakiállítás (Jules Bourgoin (1838–1908). L'obsession du 

trait, INHA, Paris, 2012–2013),56 az azonos című kiállításkísérő57 és az építész elméleti 

kutatásait történeti és matematikai szempontból is vizsgáló tanulmánykötet formájában.58 

Az ornamentika elméleti megközelítéseinek legsokoldalúbb bemutatását nyújtja a párizsi 

INHA Perspective folyóiratának 2010-es Ornement / Ornamental című száma,59 ahol az 

ornamentika terminológiai kérdései (Grabar),60 rendszertana (Finance–Liévaux,61 

Labrusse)62 mellett az építészeti ornamentika 20. századi módosulásai (Payne) és az 

absztrakt festészet ornamentikában gyökerező eredete (Brüderlin)63 is szerepel. Az 

elméleti vizsgálatok mellett az INHA Könyvtárában őrzött Jacques Doucet-gyűjtemény 

ornamentika nyomatainak katalogizálása, feldolgozása, bemutatása és publikálása is 

                                                             
54 Purs décors? Arts de l’Islam, regards du XIXe siècle. Commissaire de l’exposition: Rémi Labrusse. Musée des 
arts décoratifs, Paris. 11 octobre 2007 – 13 janvier 2008. LABRUSSE 2007 
55 Islamophilies. L’Europe moderne et les arts de l’Islam. Commissaire de l’exposition: Rémi Labrusse. Musée 
des beaux-arts, Lyon. 2 avril – 4 juillet 2011. LABRUSSE 2011 
56 Jules Bourgoin (1838-1908). L'obsession du trait. Commissaires de l’exposition: Mercedes Volait, Maryse 
Bideault, Sébastien Chauffour, Estelle Thibault. INHA, Paris, 20 novembre 2012 – 12 janvier 2013. 
57 VOLAIT 2012 
58 BIDEAULT–THIBAULT–VOLAIT 2015 
59 Ornement/Ornemental. Perspective. La revue de l'INHA, 1. 2010. https://perspective.revues.org/1194 
Letöltés dátuma: 2017. február 27. 
60 GRABAR 2010 http://perspective.revues.org/1195 Letöltés dátuma: 2017. február 27. 
61 FINANCE–LIÉVAUX 2010 https://perspective.revues.org/1223 Letöltés dátuma: 2017. február 27. 
62 LABRUSSE 2010 https://perspective.revues.org/1222 Letöltés dátuma: 2017. február 27. 
63 BRÜDERLIN 2010 http://perspective.revues.org/1238 Letöltés dátuma: 2017. február 27. 

https://perspective.revues.org/1194
http://perspective.revues.org/1195
https://perspective.revues.org/1223
https://perspective.revues.org/1222
http://perspective.revues.org/1238
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lezajlott az Ornements – XVe-XVIIIe siècles. Chefs-d'oeuvre de la collection Jacques Doucet 

című kiállítás64 és katalógus egyidejű megjelentetésével 2014-ben. 

 Az ornamentika történetének középkortól napjainkig ívelő, a képző-, az 

iparművészet és az építészet mindhárom területét érintő, legújabb és legátfogóbb kötet az 

Alina Payne szerkesztette Histories of Ornament: From Global to Local című 2016-ban 

megjelent tanulmánykötet.65  

 

 

2.2 Az ornamentika vizsgálata a magyar művészettörténeti kutatásban 

 

Az ornamentika a 2000-es évek elején került a hazai művészettörténeti kutatás látóterébe 

elsősorban a nemzeti identitás és stílus problémája kapcsán. A téma meghatározó és úttörő 

kutatója, Sinkó Katalin több cikkében is vizsgálta a 19. század magyar ornamentikával és 

formanyelvvel kapcsolatos megközelítését (Ékítményes rajz és festés. Ornamentika-

elméletek 1900 körül, 2002;66 The Creation of a National Style of Ornamentation at the End 

of the Nineteenth Century, 2002;67 Tudománytörténeti megjegyzések a nemzeti „forma-

nyelv” kérdéséhez 1873–1906, 2002;68 Viták a nemzeti ornamentika körül 1873–1907 

között, 2004;69 Die sogennante ungarische Ornamentik und ihr historisches Umfeld, 2004;70 

Megjegyzések a 19. századi ornamentika-teóriák antropológiai vonatkozásairól, 2006;71 A 

19. századi ornamentika-teóriák antropológiai vonatkozásairól, 2006),72 összefüggésben a 

század közepén kibontakozó ornamentika-teóriákkal és -vitákkal, azok antropológiai és 

etnográfiai aspektusaival. Az ornamentika-kutatásnak újabb lendületet adott a 2005–2006-

ban a Néprajzi Múzeumban megrendezett Huszka József-életműkiállítás és a kapcsolódó 

katalógus, amelyben Sinkó az előzőekhez hasonlóan európai kontextusban vizsgálta a 

                                                             
64 Ornements - XVe-XVIIIe siècles. Chefs-d'oeuvre de la collection Jacques Doucet. Commissaires de 
l’exposition: Michaël Decrossas, Lucie Fléjou. Paris, INHA, Galerie Colbert. 3 octobre – 31 décembre 2014. 
DECROSSAS – FLÉJOU 2014 
65 NECIPOğLU – PAYNE 2016 
66 SINKÓ 2002b 
67 SINKÓ 2002a 
68 SINKÓ 2002c 
69 SINKÓ 2004a 
70 SINKÓ 2004b 
71 SINKÓ 2006a 
72 SINKÓ 2006d 
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magyar ornamentika 19. századi, Huszka-féle konstrukciójának eszmetörténeti 

előzményeit (Az ornamentikai mintalapok és az „előkép-mozgalom” 1850 és 1900 között, 

2006;73 A historizmus és a magyar ornamentika. Az etnográfia tárgyainak művészi 

szemlélete, 2006).74 

 Ugyanebben az időszakban zajlott Keserü Katalin igazgatása alatt az Ernst 

Múzeumban az a három „ornamentika-kiállítás”75 és zárórendezvényként az Ornamentika 

és modernizmus című konferencia (2006 elején),76 amelyek az ornamentika 

„rehabilititációjában” játszottak meghatározó szerepet. Az eseménysorozat a 

díszítőművészet kortárs értelmezési lehetőségein keresztül mutatott rá az ornamentum 

díszítő funkcióján túl annak műstrukturáló szerepére a képző- és iparművészet, valamint az 

építészet területén. Keserü tevékenysége több, a témát különféle formában és 

megközelítésben feldolgozó kutatás kezdeményezésével és vezetésével folytatódott, 

amelyek az ELTE Művészettörténet Tanszéke hallgatóinak bevonásával zajlottak. Ezek 

egyike volt az a kutatás, amely a magyarországi szecessziós épületornamentika 

feldolgozására irányult Budapestre (2012–2013) és a mai Magyarország (2013–2014) 

területére kiterjesztve.77 Szintén a szecesszió témaköréhez kapcsolódott a váci Karolina-

kápolna Körösfői-Kriesch általi kifestése kapcsán a szakralitás kérdését vizsgáló kötet,78 

valamint a Lechner Ödön halálának 100. évfordulójára az Iparművészeti Múzeumban 

rendezett Lechner, az alkotó géniusz című kiállítás79 nemzetközi kísérő konferenciájának 

nyitó előadása80 és ornamentika-szekciója Orientalism and ornament címmel.81 

A kortárs művészeti megközelítés 2015-ben ismét visszatért Keserü ornamentika-

kutatásaiban. A Várfok Galéria 25 éves fennállását ünneplő kiállításán, Ornamentika-

                                                             
73 SINKÓ 2006b 
74 SINKÓ 2006c 
75 Jaschik Álmos és iskolája. Kurátorok: Mezei Ottó, Boros Lili. Ernst Múzeum, Budapest, 2003. június 11 – 
július 9.; Lantos Ferenc 1948 és 1970 között készült művei. Kurátor: Fábián László. Ernst Múzeum, Budapest, 
2004. június 9 – július 4.; Bódis Erzsébet textilművésznő kiállítása. Ernst Múzeum, Budapest, 2006. január 11 
– február 19. 
76 Ornamentika és modernizmus. Konferencia. 2006. január 24–25. SZIKRA 2006 
77 www.artnouveau.hu Letöltés dátuma: 2017. február 7. A magyarországi épületeket feldolgozó kutatás 
eredményeként jelent meg a Felfedező utak. Szecessziós épületornamentika a vidéki Magyarországon című 
könyv 2016-ban Brunner Attila szerkesztésében. BRUNNER 2016 
78 KESERÜ – TUMBÁSZ 2013 
79 Lechner, az alkotó géniusz. Kurátor: Sisa József. Iparművészeti Múzeum, Budapest. 2014. november 20 – 
2015. augusztus 27. SISA 2014 
80 KESERÜ 2015a 
81 JÉKELY 2015. 105–154.  

http://www.artnouveau.hu/
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értelmezések a jelenkori képzőművészetben címmel,82 ismét az „ornamens/ornamentika 

által megindított alkotói gondolkodást”83 tükröző kortárs műalkotások kerültek a figyelem 

középpontjába. Keserü az Újraértelmezett hagyomány című 2015-ös kötet84 Ornamentika-

értelmezések című tanulmányában85 a kortárs értelmezési lehetőségeket komplex módon 

nem csupán az előzményként tekintett 19. századi ornamentika-teóriák bemutatásával, 

hanem a hazai ornamentikakutatás eddigi eredményeinek összegzésével együtt vizsgálja. 

Az ornamentika-kutatás a fentiekkel párhuzamosan haladt az oktatás- és 

intézménytörténeti kutatások területén, amely elsősorban a Magyar Képzőművészeti 

Egyetem elődintézményeinek kutatásaihoz kapcsolódott. Az MKE 19–20. századi 

időszakának szisztematikus intézménytörténeti kutatása már jóval korábban, a Könyvtár és 

különgyűjteményeinek tematikus feldolgozásával, kiállításokon történő bemutatásával 

kezdődött az 1990-es években. Az 1998 és 2001 között zajló OTKA-kutatás86 keretében a 

Mintarajztanoda (1908-tól Képzőművészeti Főiskola) története az 1871 és 1908–1921 

közötti időszakban került feldolgozásra, amelynek eredményei A Mintarajztanodától a 

Képzőművészeti Főiskoláig című kiállításon (2001–2002)87 és az azonos című kiállítási 

katalógus és tanulmánykötetben (2002)88 jelentek meg. Az ornamentikát magában foglaló 

tárgyak közül Sinkó Katalin Ékítményes rajz és festés címmel89 az ornamentika oktatásának 

eszmetörténeti hátterét mutatta be Gottfried Semper és a századforduló ornamentika-

elméleteinek, valamint a nemzeti ornamentika kérdése körül kibontakozó viták 

kontextusában. 

Az iskola történetének megírása párhuzamosan haladt gyűjteményeinek 

feldolgozásával. Az ornamentika oktatásához kapcsolódik Blaskóné Majkó Katalin 2007-ben 

kiadott, A Magyar Képzőművészeti Egyetem könyvtárának története és 

                                                             
82 Ornamentika-értelmezések a jelenkori képzőművészetben. Kurátor: Keserü Katalin. Várfok Galéria, 2015. 
június 19 – július 18. 
83 A kiállítás megnyitó szövege Ornamentika és a jelenkori képzőművészet címmel itt olvasható: 
http://docplayer.hu/18494749-Ornamentika-es-a-jelenkori-kepzomuveszet.html Letöltés dátuma: 2017. 
február 7. 
84 ROCKENBAUER 2015 
85 KESERÜ 2015b 
86 A Magyar Képzőművészeti Főiskola művészeti és könyvtári különgyűjteményeinek feltárása, rendszerezése 
és tudományos igényű feldolgozása és bemutatása. OTKA-kutatás 1998–2001. Kutatásvezető: Majkó Katalin 
87 A Mintarajztanodától a Képzőművészeti Főiskoláig. Kiállítás. 2001. november 29 – 2002. január 8. MKE 
Barcsay Terem. A kiállítás kurátora: Majkó Katalin 
88 BLASKÓNÉ–SZŐKE 2002 
89 SINKÓ 2002 

http://docplayer.hu/18494749-Ornamentika-es-a-jelenkori-kepzomuveszet.html
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különgyűjteményeinek bemutatása című összefoglalója,90 a könyvtár díszítőművészeti 

könyvritkaság-gyűjteményének említésével. Ez utóbbi feldolgozása egy 2007 és 2009 

közötti NKA-kutatás91 keretében zajlott, eredményei a Díszítmények és ideák vonzásában 

(2010–2011) című kiállításon92 és az azonos című annotált bibliográfiában (2010)93 jelentek 

meg. Az ornamentika tárgy oktatástörténete a Mintarajztanodában és a Képzőművészeti 

Főiskolán 1871-től 1932-ig az iparművészeti tárgyakkal együtt került feldolgozásra és 

pótlólagos publikálásra a Reformok évtizede. Képzőművészeti Főiskola 1920–1932 című 

kiállítás (2011–2012)94 és az azonos című tanulmánykötet (2013) keretében.95 

A Magyar Képzőművészeti Egyetem oktatás- és intézménytörténeti kutatása mellett 

a Jaschik Álmos-életműkutatás keretében Révész Emese dolgozta fel a Jaschik-féle 

szabadiskola tanítási gyakorlatát és haladó szellemű ornamentikaoktatást is.96 

2011-ben jelent meg Marosi Ernő szócikke az ornamentika középkori és 16. századi 

fogalmairól,97 amelyben a szerző kitér Semper, Riegl, Strzygowski és Gombrich 

ornamentika-elméleteire, és egyúttal rámutat arra, hogy a 20. század nem termelte ki az 

ornamentika történetének modern összefoglalását. 

Eddigi olvasmányaim és ismereteim szerint az ornamentikát feldolgozó kutatások 

nem terjedtek ki a 19. században megvalósult ornamentális falfestési emlékek vizuális 

forrásainak komplex beazonosítására, valamint a tervezői folyamat és az ornamentika-

elméletek összekapcsolására. A disszertáció IV. fő fejezetében (Forma- és stílusteremtési 

kísérletek I.) Székely Bertalan ornamentika-felfogásának a Mátyás-templom korabeli 

falfestésével összefüggésben tett rekonstrukciója során a 19. század ornamentika-

felfogását egy eddig nem vizsgált, új szempontból vizsgálom. 

                                                             
90 B. MAJKÓ 2007 
91 A Könyvtár 19–20. századi mintakönyvgyűjteményének feldolgozása. NKA-kutatás. Könyvtári 
Szakkollégium. 2007–2009. 
92 Díszítmények és ideák vonzásában. A Magyar Képzőművészeti Egyetem díszítőművészeti 
könyvritkasággyűjteménye. Kurátor: Katona Júlia. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Aula. 2010. október 20 
– november 15.; Díszítmények és ideák vonzásában. A Magyar Képzőművészeti Egyetem díszítőművészeti 
könyvritkasággyűjteménye. Kurátor: Katona Júlia. FUGA Budapesti Építészeti Központ, Budapest. 2010. 
december 20 – 2011. január 24. 
93 KATONA–GYÖRGY 2010 
94 Reformok évtizede. A Képzőművészeti Főiskola 1920–1932 között. Kurátorok: Kopócsy Anna, Révész Emese, 
Zsákovics Ferenc. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest. 2011. november 22 – 2012. január 21. 
95 KATONA 2013 
96 RÉVÉSZ 2002. 70–73. 
97 MAROSI 2011 
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3 ÉKÍTMÉNYTAN, ÉKÍTMÉNYES RAJZ 

 

3.1 Bevezetés 

 

Az ékítménytan, a díszítőművészeti formákról összegyűjtött történeti, elméleti és gyakorlati 

ismeretek rendszerezett csoportja, az európai építészet-, iparművészet- és oktatástörténet 

1830-as és 1930-as évek közötti időszakának szükségszerű és egyedi jelensége volt. 

Szükségszerűsége a történeti stílusok felelevenítésének és alkalmazásának igényéből 

adódik, egyedi jellegét pedig mi sem bizonyítja jobban, hogy ez a speciális, több művészeti 

és tudományterülethez kötődő ismeretegyüttes sem a megjelölt időszak előtt, sem azt 

követően nem szerveződött önálló tantárggyá az oktatási gyakorlatban.98 Az ékítménytant 

a 19. század második felének magyar szóhasználatában ékítményes rajznak vagy 

ornamentikának is nevezték (ornamental drawing, cours d’ornement, 

Ornamentzeichnung), amely szerves kapcsolatban állt az építészeti és iparművészeti 

alaktani ismeretekkel, valamint a síkgeometriai tananyaggal. Elsődleges célja az volt, hogy 

a növendékek elsajátítsák a történeti stílusok motívumainak formai szempontból helyes 

alkalmazását, megtanuljanak önálló terveket készíteni,99 ugyanakkor segített a stíltani 

ismeretek elsajátításában is. 

A rendszerezett ékítménytani ismereteknek és az ékítményes rajznak az oktatásba 

történő bevezetése közvetlen összefüggésben állt művészet és ipar kritikusan alakuló 

körülményeivel a 19. század első felében, valamint az ennek következtében Angliában 

induló oktatási reformokkal. Az iparosodás negatív társadalmi és művészeti 

következményeivel Anglia szembesült legkorábban, ahol az erősödő gyáripar által 

kibocsájtott ipari termékeket ízlés és művészi érzék szempontjából egyfajta 

talajvesztettség, orientálatlanság jellemezte.100 A válság akkor mélyült el, amikor a 

vámtarifák csökkentése nyomán (1824) az angliai piacot jó minőségű külföldi, főként 

                                                             
98 Ennek egy késői hazai példája Bán Tibor 1931-ben megjelent Ékítménytan című kötete, amely a 20. század 
első felében az építészeti oktatás égető hiányát pótolta. BÁN 1931 
99 Az önálló tervezési feladatok csoportjára vonatkozó megnevezések: dekoratív kompozíció, decorative 
composition, composition décorative. A német nyelvű könyvek és könyvcímek között nem találtam olyan 
megnevezést, amely kifejezetten a motívumtervezői tevékenységre vonatkozna. 
100 PEVSNER 1973. 246. 
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francia import termékek árasztották el.101 Az angol áruk versenyképességének növelését a 

tervezők képzésével kívánták elérni egy országos iskolahálózat, a Schools of Design 

kialakításával. Ennek jegyében kezdte meg működését 1837-ben a londoni Government 

School of Design a Somerset House-ban William Dyce (1806–1864) igazgatósága alatt.102 

1837–1838-ban Dyce tanulmányutat tett a kontinensen, végiglátogatva a francia, porosz, 

bajor és szász oktatási intézményeket. Nagy hatást tett rá a 18. század közepén kialakuló 

német Gewerbeschule (ipariskola) rendszer, ahol az akadémikus és esztétikai megközelítés 

helyett a geometriával és perspektívával kapcsolatos gyakorlati rajzi ismereteket oktattak, 

és amely az angol ipar- és iparművészetoktatás számára követendő példává vált. Ennek 

hatására Dyce kidolgozta újdonságnak számító, a tervezés és a rajzolás oktatására adaptált 

módszerét, amelyben az egyszerű geometriai formáktól az összetett ornamentális formákig 

szisztematikusan felépített sorozatokat állított össze.103 1842-ben kiadott, Drawing Book 

című műve104 alaptankönyv lett, amit az összes vidéki School of Designba eljuttattak. Az 

oktatás az iskolákban kezdetben két nagy egységre tagolódott, az (1) elemi részre 

(beleértve a körvonalas rajzot, az árnyékolást, a rajzolást gipszminták után, a mintázást és 

a színezést), valamint az (2) ipar speciális ágaiban alkalmazott tervezésre, amely magában 

foglalta a gyártási folyamatok ismerete mellett az ízlés történetét, továbbá a 

díszítőművészeti stílusok történetét és elméletét.105 1842-től a második rész két további 

egységre vált, amelyek egyike volt a díszítőművészet történetének, alapelveinek és 

gyakorlatának oktatása (Instruction in the History, Principles, and Practice of Ornamental 

Art), kiterjesztve az ókori, a középkori és a modern stílusokra.106 

A Schools of Design működését számos kritika érte az 1840-es évek közepétől. A 

Special Committee of the Council of the Government School of Design 1846-os jelentésében 

az alábbi éles kritikált fogalmazta meg: „… ahelyett, hogy kísérletet tennének bármely stílus 

alapelveinek tanítására, az egyetlen alapelv, amit alkalmaznak, az a folyamatos másolás.” 

(„continuous copying”)107 Az iskolák nem bizonyultak elég hatékonynak és gyakorlatiasnak, 

                                                             
101 DENISE 1999. 107. 
102 SPARKES 1884. 41–55. 
103 OWENS 2012. 61–62. 
104 DYCE 1842–1843  
105 SPARKES 1884. 41–55. 
106 JEWISON 2015. 70. 
107 SPARKES 1884. 45. 
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nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, azaz nem képeztek elég, a tervezésben 

jártas szakembert az ipar számára.108 Mindez 1852-ben az iskolák bezárásához vezetett, 

majd az intézményt magát a Henry Cole (1808–1882) és Richard Redgrave (1804–1888) 

által irányított Department of science and art (1853) alá sorolták. A Schools of Design 

rendszere a vidéki Schools of Art hálózatává alakult, központi intézménye az a National Art 

Training School volt,109 amely rajztanárképző intézetként és művészetoktatási központként 

Keleti Gusztáv számára is mintaként szolgált a Mintarajztanoda alapításakor.110 Keleti teljes 

terjedelmében közli a londoni National Art Training School 1868-ban érvényben lévő, 23 

szakaszból (stages) álló tanmenetét (National Course of Art Instruction, 1853),111 amelyben 

a rajzolási (10 szakasz), a festési (7 szakasz) és mintázási (3 szakasz) egységek ugyanarra a 

feladatsorra épülnek (díszítmények, emberi és állatalakok, virágok, növények, fák, levelek 

rajzolása / festése / mintázása mintalapok / domború minták / természet után).112 Mindez 

kiegészült 2 egységnyi tervezési gyakorlattal (composition in design), amely a természeti 

formák díszítő felhasználását, kitöltési feladatokat és díszítőművészeti stíltanulmányokat 

foglalt magában.113 

Bár Franciaország ipar- és iparművészeti oktatása 18. századi előzményekre tekint 

vissza, az ornamentikára vonatkozó új szemléletű képzés az angol oktatási reformokkal 

közel egyidőben, az 1830-as években kezdődött. Franciaország első és vezető szerepet 

betöltő iparművészeti rajziskolájának megalapítása 1766-ban a festő Jean-Jacques 

Bachelier (1724–1806) iskolaszervező tevékenységéhez kapcsolódott, aki 1806-ig egyúttal 

az intézmény első igazgatója is volt. Az École royale gratuite de dessin (a párizsi École 

nationale supérieure des Arts décoratifs 18. századi elődintézménye) célja az iparos 

mesterségek tökéletesítése és a lehető legtöbb iparos képzése volt.114 A díszítőművészeti 

                                                             
108 SPARKES 1884. 54. 
109 SPARKES 1884. 70. 
110 KELETI 1870. 35–50. II. Az iparművészeti oktatás Angliában 
111 1823-tól École royale de dessin et de mathématiques en faveur des arts mécaniques 
1843-tól École royale et spéciale de dessin et de mathématiques appliqués aux arts industriels 
1848-tól École nationale et spéciale de dessin, de mathématiques, d’architecture et de sculpture 
d’ornements, appliqués aux arts industriels 
1870-től École nationale de dessin et de mathématiques pour l’application des Beaux-arts à l’industrie 
1877-től École nationale des arts décoratifs 
RAYNAUD 2004. 209–213. 
112 KELETI 1870. 42–43. 
113 DENIS 1999. 109. 
114 RAYNAUD 2004. 209–213. 
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tanulmányok, hasonlóan a figurális stúdiumokéhoz, a Bachelier által kidolgozott 

mintalapok másolásán alapultak egészen az 1830-as évekig. A ornamentika ekkor 

formálódó új szemléletű tanítása, az angliai helyzethez hasonlóan, a díszítő tevékenységet 

végző iparosok („ouvriers ornemanistes et décorateurs”) ízlésalakítását szolgálta. Első 

újításként 1832-ben létrejött a díszítőszobrászati osztály (la classe de sculpture 

d’ornement), amely a különféle iparművészeti és az építészethez köthető iparművészeti 

ágak díszítő iparosainak („ornemanistes”), valamint a műemlékek restaurálásánál dolgozó 

iparosok képzésére szakosodott. A másik újítás Eugène Viollet-le-Duc (1814–1879)115 

nevéhez köthető, aki 1834-ben bevezette az ornamentika történetét és tervező gyakorlatát 

oktató tantárgyat (cours d’histoire et de composition d’ornement). A composition 

d’ornement tanítása több szempontból is újdonságként hatott.116 Viollet-le-Duc a 

gyakorlati órákon nemcsak modellek másolására szorítkozott, hanem bevezette a táblai 

rajzot is, továbbá az ókori görög-római ornamentika mellett az díszítőművészetnek a 

középkorral kiegészített általános történetét is tanította, amelynek során ragaszkodott az 

egyes korszakok időrendben történő bemutatásához. Nézete szerint a kronologikus 

rendnek megvan az az előnye, hogy egy ornamenst az előzményéből magyarázzon meg, 

valamint alkalmat adjon a tanulónak a korábbi korszakok és saját kora műtárgyainak 

összehasonlításához.117 Az ornamentika – az angol gyakorlathoz hasonlóan, de más 

rendszerben – egyaránt szerepelt a rajzolási, a mintázási és az építészeti rajzi feladatok 

között,118 áthatva az oktatás különböző szintjeit és területeit. 

Franciaországhoz hasonlóan a németországi ipar- és iparművészeti oktatás alapjai 

szintén a 18. század közepére nyúlnak vissza. Az ekkor kialakuló ipariskolai (Gewerbeschule) 

hálózat a 19. század közepén kiépülő Kunstgewerbeschule-rendszer előzményeként 

tekinthető. A Gewerbeschulékhoz hasonlóan ezek az iskolák is inkább a műszaki, semmint 

az akadémikus-esztétikai megközelítés hívei voltak.119 Keleti Gusztáv értékelésében: „… 

                                                             
115 Viollet-le-Duc 1840-től „professeur provisoire d’histoire de l’ornement architectural”, 1843-tól „répétiteur 
de dessin architectural pour un cours spécial de dessin d’ornement démontré au tableau” volt, majd 1844-
ben kapta meg kinevezését. 1850-ben lemondott, helyére helyettesét, Victor Ruprich-Robert-t nevezték ki az 
ornamentika professzorának. RAYNAUD 2004. 88. 
116 RAYNAUD 2004. 88. 
117 Eugène VIOLLET-LE-DUC: Programme du cours de composition d’ornement. le 8 février 1844. Archives 
nationales AJ53 100. kézirat. Közölve: WITTMER [s. a.] 
118 WITTMER [s. a.] 
119 ROTHE 2011 
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nagy fontosságúnak és kiválóan gyakorlati becsűek azon törekvések, melyek újabb időben 

Németországon az iparművészeti szakképzés terén észlelhetők … Azon intézetek 

jellemzésére kell tehát szorítkoznom, melyek a kézműiparnak a művészet által való 

nemesítését kizárólag czélozzák, s az iparnak és művészetnek közös területét mivelik 

közvetlen müszaki útmutatás és hasonló irányú tanerők kiképzése által.”120 Az iskolatípust 

képviselő intézmények közül121 elsőként a nürnbergi Königliche bayerische 

Kunstgewerbeschule alapítására került sor 1853-ban, amelynek módszerét és struktúráját 

Keleti példaértékűnek tartotta.122 A közel 20 németországi Kunstgewerbeschuléban az 

ornamentikát különféle tantárgy-elnevezések alatt tanították: „Ornamentales 

Modellieren”, „Ornamentale Malerei”, „Musterzeichnen”, „Flächenkunst”, „Ornament- 

und Musterzeichnen”, „Stoff- und Musterzeichnen”, „Ornamentzeichnung”, amelynek 

nemcsak elnevezése, hanem oktatásmódszertana is iskolánként változott. A helyzet 

sokféleségére világít rá az az összesítés, amelyet Dietrich Schneider-Henn 1997-es, 

Ornament und Dekoration című könyvében tett közzé. Schneider-Henn közel 50 olyan 

szerző nevét közli, akik a Kunstgewerbeschulék valamelyikében tanárként dolgoztak és 

egyúttal szerzőként vagy szerzőtársként is érintettek voltak különböző típusú, 

tankönyvként használt történeti, elméleti vagy gyakorlati ornamentikakönyvek 

kiadásában.123 A felsorolásban olyan nevek szerepelnek mint Karl Blossfeldt (1865–1932), 

a berlini Vereinigte Staatsschulen für freie und angewandte Kunst tanára, Heinrich 

Dolmetsch (1846–1908), a stuttgarti Königliche Kunstgewerbeschule tanára, a korszak 

legismertebb német nyelvű motívmugyűjteményének (Der Ornamentenschatz)124 szerzője, 

vagy Friedrich Fischbach (1839–1908), a Sankt Galleni Kunstgewerbeschule igazgatója, aki 

több, a textilornamentika történetét feldolgozó könyv szerzője, valamint a Pulszky Károly-

féle A magyar házi ipar díszítményei című mű125 társszerzője volt. 

Az ornamentikára vonatkozó ismeretek tanítása tehát már a 19. század első felében 

három új vonással gazdagodott Európa-szerte: (1) a díszítőformák rajzolása nemcsak 

                                                             
120 KELETI 1870. 77. 
121 Dietrich Schneider-Henn több mint 20 Kunstgewerbeschulét összesít az 1907-es Dresslers Kunstjahrbuch 
alapján. SCHNEIDER-HENN 1997. 16–17. 
122 KELETI 1870. 78. 
123 SCHNEIDER-HENN 1997. 17–18. 
124 DOLMETSCH 1889 
125 PULSZKY – FISCHBACH 1878 
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mintalapok után, hanem domború minták után történt (lásd a Department of Science and 

Art ornamentális gipszmintagyűjteményét),126 (2) a díszítőművészeti stílustan köre az antik 

és klasszikus stílusokon túl kiterjedt a középkori ornamentikára is (lásd Viollet-le-Duc 

módszerét vagy a Department of Science and Art ornamentális gipszmintagyűjteményének 

osztályozását),127 továbbá (3) az ornamentális formák vizsgálata formai-geometriai 

alapokra helyeződött (lásd William Dyce rajztankönyvét mint korai példát).128 

Az 1830-as években bevezetett módszertani újítások a század második felére 

Európa-szerte általános gyakorlattá váltak a rajzoktatás, az ipar- és iparművészeti oktatás 

területén, így Keleti Gusztáv már kiforrott módszertani modellekkel találkozhatott a 

Mintarajztanoda alapítását megelőző 1868-as európai tanulmányútja során. A 

Mintarajztanoda külföldi iparművészeti iskolák és rajziskolák mintájára kialakított 

struktúrájában az ékítményes rajz több tantárgycsoporthoz kapcsolódva hatotta át az 

oktatást. Ebben a leíró jellegű fejezetben az ékítményrajzolás tanításának rekonstrukciójára 

teszek kísérletet az 1871 és 1920 közötti időszakban. Hogyan és mely tárgyakhoz kapcsolva 

tanították az ornamentikát a Mintarajztanodában, és milyen nyugat-európai minták 

alapján? 

 

 

3.2 Az ékítményrajzolás a Mintarajztanoda oktatási rendszerében (1871–1920) 

 

A Magyar Királyi Országos Mintarajztanoda és Rajztanárképezde 1871-es alapítását129 

megelőzően Keleti Gusztáv (1834–1902) 1868-ban báró Eötvös József vallás- és 

közoktatásügyi miniszter megbízásából külföldi tanulmányútra ment, melynek során 

Franciaország, Anglia, Belgium, Németország és (ehhez kapcsolódóan) Ausztria művészeti 

„képezdéit” tanulmányozta acélból, hogy az első állami, felsőfokú művészetoktatási 

intézmény struktúráját kialakítsa. 1870-ben jelent meg A képzőművészeti oktatás külföldön 

                                                             
126 WORNUM 1854 
127 WORNUM 1854. 3. 
128 DYCE 1842–1843 
129 Az alapításra vonatkozó miniszteri rendelet: VKM 1871/22.090. Az intézet elnevezése az évenként kiadott 
Értesítőkben ebben az időszakban többféleképpen szerepel: Magyar Királyi Országos Mintarajztanoda és 
Rajztanárképezde vagy Országos Magyar Királyi Mintarajziskola és Rajztanárképző 
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és feladatai hazánkban130 című műve, amelyben a felsorolt külföldi országok művészeti 

intézményrendszereinek bemutatása mellett a felállítandó hazai tanintézet feladatait és 

irányelveit is rögzíti. Keleti a nyugat-európai példák nyomán úgy látta, hogy egy felsőfokú 

művészeti iskola küldetése a fejlettebb országokéval ellentétben hazánkban nem 

szolgálhatja közvetlenül az ipar fellendítését, ezért először azt a művelt, a művészi ízlés 

tekintetében is kifinomult, igényes vásárlóközönséget kell megteremteni, ahonnan a 

jövőben kikerülhetnek a művészi ipar termékeinek potenciális megrendelői. A közvetlen 

nemzetgazdasági célokról lemondva a Mintarajztanoda küldetését így egyfajta ízlésformáló 

tevékenységként definiálta, amelyet országos szintre kívánt emelni. Ennek eszköze volt a 

középiskolai rajzoktatás életre hívása, az ehhez vezető út pedig a megfelelő rajztanárok 

képzése volt az Országos Mintarajztanodában. A kezdeti időszakban ezért így vált a 

tanintézet elsődleges céljává a középiskolai rajztanárok képzése, küldetésévé pedig a 

műértés és ízlés minél szélesebb társadalmi köreibe való bevezetése. 

 A kezdetekkor kialakított képzési rendszer az első három évtizedben számottevően 

nem változott, az első átfogó tantervi reform bevezetésére az 1902/1903-as tanévben 

került sor.131 Három tanszékkel indult el a képzés, ahol a fő profilt alkotó festészeti és 

szobrászati tanszékek létesítése mellett az építészet-ékítményes tanszékre került „az 

intézet által nyújtandó korszerű iparművészeti oktatás súlypontja”.132 Az első évtizedek 

oktatási koncepciója Keleti mellett az alakrajzot és festést tanító Székely Bertalan (1835–

1910) és az építészet-ékítményes tanszéket vezető Schulek Frigyes (1841–1919) nevéhez 

köthető, a szobrászati oktatás profilját kialakító Stróbl Alajos (1856–1926) csak később, 

1885-ben kapcsolódott be a munkába. 

Az ékítményrajzolás a kezdeti időszakban az Építészet-ékítményes tanszék vezetője, 

és egyben a rajztanárképző intézet meghatározó tanáregyénisége, Schulek Frigyes oktatási 

                                                             
130 KELETI 1870 
131 Keleti Gusztáv haláláig töltötte be a Mintarajztanoda igazgatói tisztségét (1871–1902) az intézmény első 
vezetőjeként. Az 1902/1903-as reform már Székely Bertalan és Várdai Szilárd helyettes igazgatósága alatt 
zajlott. „KELETY Gusztáv kir. tanácsos, igazgató elhunytával a megüresedett igazgatói állás az 1902/3. 
tanévben véglegesen nem lett betöltve, hanem a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr 1902. évi 
73,971. sz. a. kelt rendeletével a folyó iskolai évre, vagyis 1903. évi szeptember hó 1-jéig egyrészt a művészeti 
és tanulmányi ügyek vezetésével: SZÉKELY Bertalan, másrészt az összes adminisztrativ és gazdasági ügyek 
ellátásaval személyes felelősség mellett: VÁRDAI Szilárd intézeti rendes tanárok, helyettes igazgatói 
minőségben bizattak meg.” ÉRTESÍTŐ 1903. 55. 
132 BLASKÓNÉ–SZŐKE 2002. 42–43. 
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tevékenységéhez kapcsolódott.133 Schulek az iskola indulásától, 1871-től 1903-ig, a Királyi 

József Műegyetem Középkori műépítéstan tanszékvezetőjévé való kinevezéséig tanított 

építészeti rajzot, építészeti stíl- és alaktant, ékítménytant (1873-ig) és látszattant (a kezdeti 

években távlat- és árnytan néven). A Mintarajziskolában elnyert tanári állás az előzőleg 

Bécsben tanult és többek között Németországban dolgozó Schulek számára stabil szakmai 

és megélhetési alapot, továbbá hazai letelepedésének zálogát jelentette. „Ezzel meg volt 

adva maradandó életpályám egyik fix pontja tudományos alapon. Az építészeti alaktannal 

való foglalkozás ugyanis rávezet a stílusok fejlődésének, titkainak kutatására; korok szerint 

való megkülönböztetésére, a műszaki eszméknek történeti és esztétikai méltatására, 

azoknak értelmes ábrázolási módjaira. Általánosabb művészeti szükségként hozzá fűződik 

ehhez a művészeti perspektíva, vagy „látszat” beható tanulmánya és a látszattannak 

művészi szempontból való tudományos művelése.”134 Mint önéletírásában is megemlíti, a 

tanítás mellett a hazai műemlékvédelmi feladatok képezték szakmai életútjának másik 

pillérét: Schulek 1872-től, megalakulásától kezdve a MOB (Műemlékek Országos 

Bizottsága) címzetes építésze (titulus sine vitulo)135 volt, és nem sokkal mintarajztanodai 

kinevezését követően a budavári Nagyboldogasszony-templom restaurálására alakított 

Budavári Főegyház Építési Bizottságában (BFÉB) kapott vezérépítészi rangot (1873). 

Az ékítményrajzolás oktatásának kidolgozása Schulek mellett Rauscher Lajos, 

Havranek Ferenc, Nádler Róbert, Várdai Szilárd és Kovách Géza nevéhez kötődött. Az 

ornamentális formák által közvetített stílustani ismeretek egyszerre négy tantárgycsoport, 

az Építészeti rajz és alaktani, az Ékítményes rajzi, az Iparművészeti rajz és alaktani, valamint 

a Geometriai tárgyak tananyagában jelentek meg, különféle összefüggésekben. Az 

alábbiakban e négy tantárgycsoportnak a Mintarajztanodában oktatott történetét 

mutatom be a tárgyalt időszakban, amely egyúttal rávilágít arra is, hogy a díszítőmotívumok 

                                                             
133 Az Országos Magyar Királyi Mintarajziskola és Rajztanárképezde Építészet-ékítményes tanszékére kiírt 
pályázatra Steindl Imre (1839–1902) hívta fel az Itáliából hazatért Schulek figyelmét, akivel abban az 
időszakban éppen a Lipót (ma Váci) utcai Új Városháza (1870–1875) tervein dolgoztak. Keleti Gusztáv Schulek 
személyét illetően így írt előterjesztésében: „… mint szakmájabeli igények mai színvonalán álló és 
tudományosan jól tájékozott művész, dacára annak, hogy művészetének különös előszeretettel és kiválóan 
csak egy főirányát, a góth stylt mívelte, tanárképesség tekintetében a legszebb felvételekre jogosít, minél 
fogva eshetőleges alkalmaztatását az orsz. mintarajztanodára nézve valóságos nyereségnek tekinteném”. 
134 SCHULEK 1895. 379. 
135 SCHULEK 1895. 379. 
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tanulmányozása milyen sokrétű módon hálózta be a korabeli művészeti oktatás építészeti 

és iparművészeti tárgyainak gyakorlatát. (1. kép) 

Az Építészeti rajz és alaktani oktatás részleges rekonstruálását az a 2000-es évek 

elején a Magyar Képzőművészeti Egyetemen előkerült több mint 200 darab hallgatói 

rajzból álló műcsoport tette lehetővé, amelyek 1875 és 1903 között készültek Schulek 

Frigyes és Havranek Ferenc (1857–1919) irányítása alatt. Ezt egészítették ki a Havranek 

Ferenc órai táblarajzairól készült fotósorozat és az I. és II. éves hallgatóknak tartott 

Építészeti alaktani előadások kéziratai, valamint a Könyvtár állományába került építészeti 

alaktani kézikönyvek csoportja. 

Az Ékítményes rajzi, valamint az Iparművészeti rajz és alaktani tárgyak menetéről és 

tematikájáról a Mintarajztanoda értesítői, az iskola kiállítási anyagairól készült 

enteriőrfotók és a főként a 20. század első feléből fennmaradt hallgatói munkák 

tájékoztatnak. 

A Geometriai tárgyak 19. századi oktatástörténeti rekonstruálása, fennmaradt 

hallgatói rajzok híján, javarészt az évkönyvek tárgyleírására és a Könyvtár geometriai 

könyveinek állományára alapozható. 

 

 

3.3 Az építészeti tárgyak136 

 

3.3.1 Schulek Frigyes 

 

A kezdeti rajztanárképzés keretében tartott építészeti tárgyak célja nem épülettervek 

készítése és tervezési ismeretek elsajátítása volt, hanem stílustani alapelvek közvetítése. 

Az 1870-es években az építészeti rajz-, stíl- és alaktan második évben kezdődő gyakorlati 

óráját a mértani rajz elméleti tárgyai vezették be az első évfolyamon. Az építészeti 

tárgyakat a kezdetektől 1903-ig Schulek Frigyes oktatta,137 az ahhoz szükséges elméleti 

                                                             
136 Az építészeti tárgyak című alfejezet az NKA Ismeretterjesztés és környezetkultúra szakkollégiuma által 
2006-ban nyújtott alkotói támogatás segítségével végzett kutatás adatait tartalmazza. A kutatási beszámoló 
címe: Az építészeti tárgyak tanítása a Mintarajztanodában Schulek Frigyes és Havranek Ferenc irányítása alatt 
(1871–1919) 
137 SZENTKIRÁLYI 1971 
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mértani alapozó tárgyakat138 ugyanebben az időszakban Pórszász József, a harmadik 

osztályban kötelező távlat- és árnytant pedig az építészeti rajzzal összefüggésben szintén 

Schulek tanította.139 A századfordulóhoz közeledve és Havranek Ferencnek az építészeti 

alaktan rendes tanárává történő 1897/1898-as kinevezésével140 az építészeti tárgyak 

bevezetése már csak a harmadik évben kezdődött, majd az 1902/1903-as tantervi 

reformnak köszönhetően egyre inkább a stíl- és alaktani ismeretek átadására, semmint az 

építészeti rajz gyakorlására került a hangsúly. 

A Mintarajziskola 1897–1898-as értesítőjében141 összefoglaltak szerint az Építészeti 

stíl és alaktan elméleti és gyakorlati részekből állt. A III. osztályban a hallgatók heti 8 órában 

hallgattak építészeti alaktani és összehasonlító stílustani ismereteket, mely utóbbi az ókori 

keleti népek építőművészetét, az ókori görög-római építészetet, valamint a reneszánsz és 

barokk stílusokat foglalta magában. Az elméleti órákkal párhuzamosan, azok anyagára 

építve, gyakorlatként a hallgatók építészeti részletek rajzolását, az előadások után készített 

vázlatok kidolgozását és árnyékszerkesztésekkel kombinált, mintalapok alapján készített 

rajzok kivitelezését kapták feladatként. Továbbá építészeti műlapok nyomán kellett 

részletes építészeti tanulmányokat készíteniük az ókori klasszikus és a reneszánsz építészet 

köréből. Schulek idejében az építészeti órák Építészeti rajz néven a IV. évben már 

kizárólagosan a középkori építészeti stílusok (romanika és gótika) megismerésével 

folytatódtak, szintén heti 8 órában. Az építészeti tárgyak (építészeti rajz-és 

styltanulmányok elnevezés Schulek, építészeti rajz, stíl- és alaktan elnevezés Havranek 

idején) az iskola fennállásának első három évtizedében kiemelt hangsúlyt kaptak. Az 

oktatott tananyagot mind összeállításában, mind követelményrendszerében egyfajta 

statikusság jellemezte, elmaradhatatlan volt a szaktanár által megkövetelt pontosság és 

                                                             
138 Elemi mértan az előkészítő osztályban, Ábrázoló mértan az első és második évfolyamon, Mértani 
módszertan a harmadik évfolyamon. 
139 Az építészeti rajz távlattani (perspektíva) óráival összefüggésben szükséges megemlíteni a 
Mintarajztanoda módszertani szempontból egyedi kezdeményezését, a Szemléleti látszattan órák Várdai 
Szilárd által kidolgozott tanmenetét. Várdai, aki kezdetben az Ornamentika (Ékítményes rajz)  
segédtanáraként, majd 1888-tól könyvtárőrként dolgozott, az 1878/79-es tanévben vezette be "A 
„perspektívai látérzéknek" szabadkézi rajz formájában történő gyakorlására és fejlesztésére szolgáló 
tantárgyat”. A szerkesztési és szabadkézi rajzi készségek kombinált oktatásához Várdai számos fából készült 
kismodellt és nagyméretű hasábos formákat készített, melyeket azóta alkalmaznak a tömeges rajzoktatásban. 
BLASKÓNÉ–SZŐKE 2002. 34–35. 
140 Schulek távozásával Havranek Ferenc vette át az építészeti tárgyak oktatását 1903-tól 1919-ig. 
141 ÉRTESÍTŐ 1898 
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precizitás a kivitelezésben, amely még a századfordulón készült növendéki rajzokra is 

rányomta bélyegét. 

A Schulek vezette építészeti rajz- és styltanulmányok anyagából 2004 folyamán 

összesen 78 darab, 1874 és 1899 között készült III. osztályos hallgatói rajz került elő.142 Bár 

az 1879-es tantárgyleírás szerint az építészeti rajz- és styltanulmányok a második tanévben 

kezdődtek, a művek datálásának a hallgatói jegyzékkel történő összevetése alapján az 

derült ki, hogy az anyag célirányos oktatása főként a III. osztályra esett. 

 

A 78 növendéki rajzot áttekintve az alábbi tematikus csoportok különíthetők el: 

1. építészeti tagozatok, szerkezeti elemek, 

2. az antik (azon belül is az egyiptomi, a görög és a római) építészet elemei, 

3. a középkori építészet román kori emlékeinek elemei, 

4. a középkori építészet gótikus stílusban épült emlékeinek elemei, 

5. reneszánsz kori épületrészletek. 

 

 A tematikus csoportok közül kis számban szerepelnek szerkezeti elemeket, 

építészeti alapformákat bemutató rajzok. Az ábrázoló geometriai órákhoz kapcsolódó 

sematikus építészeti alapformákat merőleges vetületi ábrázolásban bemutató 2 lap mellett 

összesen 3 darab nyílászárókat és tagozatokat feldolgozó rajz maradt fenn. A 

volutaszerkesztéseket különféle szerkesztési módszerekkel bemutató rajzok (összesen 4 

db: Csigaszerkezet Vignola szerint; Ioni csigák szerkesztése; Consol szerkesztése I. Vignola 

után II. Újabb módszer; Ioni csiga Palladio szerint) pedig ugyanúgy sorolhatók az antik 

építészet elemeinek tematikus csoportjába, mint az építészeti alaktani alapismeretek 

körébe. 

 Az antik építészeti stílusok közül az egyiptomi (kisebb részben), az ókori görög és az 

ókori római építészet elemeit bemutató rajzok maradtak fenn. Az ókori görög-római 

építészet stíluselemeit a hallgatók hagyományosan a dór, ión és korinthoszi 

oszloprendeken keresztül ismerhették meg, amelyek alaktani jellemzőit 16. századi 

építészek, Andrea Palladio, Giacomo Barozzi Vignola és Vincenzo Scamozzi mintái után 

kellett reprodukálniuk merőleges vetületi ábrázolásban. 

                                                             
142 34., 35. mappa. MKE Könyvtár grafikai raktára. 
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 A középkori építészeti stílusok közül a román kori építészet elemei 

hozzávetőlegesen azonos súllyal szerepelnek a későbbi reneszánsz építészet motívumaival. 

Külön csoportot alkotnak azonban a gótikus stílusú épületelemeket és 

mérműszerkesztéseket ábrázoló lapok. Ezek a síkgeometriai tudás készségszintű 

alkalmazásával a Mintarajztanoda Schulek által oktatott tárgyainak szerkesztéselvű 

karakterét reprezentálják. Az előbbiekben felsorolt korszakok az építészeti stíltan óráin 

csak egy-egy jellegzetes stíluselemmel voltak képviselve szemben a gótikával, amelyről a 

növendékek kivételesen teljes, minden stíluselemre kiterjedő, komplex ismeretegyüttessel 

rendelkeztek. A hallgatók a gótikus építészet formakincsét a mérműszerkesztési feladatok 

gyakorlásán keresztül ismerhették meg részletesen. A rózsaablakok, csúcsíves ajtó- és 

nyílászárók, 3-, 4- és többkaréjos ablaknyílások szerkesztése mellett a tananyagban 

szerepelt még fiatornyok, üvegablakok rajzolása is. Schulek mintáit e tematikai csoportban 

egyrészt német építészek mintakönyvei alkották, másrészt minden bizonnyal az a 

műhelytudás képezte, amelyet tanulóévei alatt az osztrák építész Friedrich Schmidt mellett 

sajátított el.143 A mérműszerkesztési feladatok mintái egyenként beazonosíthatók a német 

gótikus „újjászületés” első elméletírójának, az építész és tanár Georg Gottlob Ungewitter 

Gotisches Musterbuch (1856–1861)144 és Lehrbuch der gotischen Constructionen (1875),145 

valamint Rudolf Redtenbacher építész Beiträge zur Kenntnis der Architectur des 

Mittelalters in Deutschland (1872)146 című mintakönyveiben. (2–7. kép) 

 

 

3.3.2 Havranek Ferenc 

 

Az 1897/1898-as tanév több szempontból is fordulópontnak számított mind az intézmény 

egésze, mind az építészeti tárgyak oktatása szempontjából. Az ezredéves kiállítást 

követően a Mintarajztanoda szervezeti felépítését gyökeresen átalakították. Ebben a 

tanévben differenciálták az iskolából eltérő végzettséggel kilépő diákok csoportjait és 

ennek megfelelően az alábbi három tanszakot hozták létre: a rajztanár- és 

                                                             
143 SISA 2004 
144 UNGEWITTER 1856–1861 
145 UNGEWITTER 1875 
146 REDTENBACHER 1872 
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rajztanítójelöltek, a rajztanítónőjelöltek és a művésznövendékek tanszakjait. Az egyes 

tanszakoknak testreszabott tanmeneteket dolgoztak ki, amely nemcsak az óraszámok más 

arányú elosztásában, hanem a specifikált tananyagokban is tükröződött. 

 Az építészeti tárgyak oktatásában is változás állt be, hiszen Schulek Frigyes mellé 

Havranek Ferencet nevezték ki az Építészeti alaktan rendes tanárává, aki már az új, 

differenciált rendszerben kezdte meg oktatói tevékenységét. A tantárgy elnevezése is 

megváltozott. A kezdetektől, 1871-től Építészeti rajz- és stíltanulmányok átfogó néven 

szereplő, 1897/1898-ig kizárólag Schulek Frigyes személyéhez köthető építészeti tárgyak 

ettől a tanévtől kezdve a következőképpen különültek el: Építészeti rajz (Schulek Frigyes), 

Építészeti rajz-órák (Havranek Ferenc), Műhelyi rajz (Benczúr Béla).147 

 Havranek Ferenc időszakából három műcsoport maradt fenn, amelyek lehetővé 

teszik a tantárgy ebben az időszakban történő oktatásának részleges rekonstrukcióját.148 A 

táblarajzok az építészeti tárgyak intézményi értesítőben rögzített témáihoz kapcsolódnak. 

Az építészeti alaktani rajzok a hagyományos tematikát követik az ókori görög-római és 

reneszánsz stílusok összehasonlító alaktanával, a szerkezeti részek alaktanával és az 

összehasonlító alaktani ábrákkal. Az építészeti stíltani táblai rajzok azonban a historizmus 

                                                             
147 A tanintézményben újra és újra felmerülő paradigmaváltások mindig tükröződtek a képzőművészeti 
oktatást kiegészítő és támogató tantárgyak óraszámában és a tananyagnak az évfolyamok közötti 
megoszlásában. A „művészeti” és a „mérnöki” szemlélet közötti elvi harcnak estek áldozatul az 1902/1903-as 
tanévben az addig erős elméleti és gyakorlati alapot nyújtó geometriai tárgyak is. A geometriai módszertani 
órákat egyszerűen eltörölték, az elemi geometriát fakultatív tárggyá minősítették, az ábrázoló geometria-
órák számát pedig radikálisan csökkentették. Az építészeti tantárgyakért folyó óraszámharc pedig a 
következőképpen alakult: az első másfél évtizedből (1871/1872 – 1885/1886) hiányosan fennmaradt, évente 
kiadott hivatalos mintarajziskolai Értesítőkből az valószínűsíthető, hogy Schulek Frigyes a II. évfolyamnak 
tartotta Építészeti rajz- és styltanulmányait heti 8 órában, és ekkor próbálta meg nemcsak az alaktani, hanem 
az ókori, a közép- és újkori építészeti stílustant is összefoglalni. A helyzet a következő három évben 
(1885/1886 – 1887/1888) úgy módosult, hogy ugyanez a tananyag 3 évfolyamra oszlott el (II-III-IV.), 
évfolyamonként heti 8 órában. Schulek regnálásának utolsó időszakában (1888/1889 – 18961897) azonban 
már csak a III. és IV. évfolyamon oktatta ugyanazt az anyagot (heti 8–8 órában), amiben szintén egyfajta 
szemléletváltás tükröződött. 
148  
1. 36 db hallgatói rajz 1897 és 1903 között (VI. mappa, Építészeti rajz, stíl- és alaktan, II., III., IV. osztályos 

növendékek rajzai, szaktanár: Havranek Ferenc, Építészeti tárgyak, modellek, épületrészletek rajzai, 
épülettervek, 36 db rajz változó méretben, sorszám: 36/1 – 36/36) 

2. 128 db kartonra kassírozott fotó, Havranek Ferenc táblai krétarajzainak fotódokumentációja (J.XII.34, 
kartonméret: 17 x 12 cm) 

3. Havrenek Ferenc 3 db kéziratos Építészeti alaktani kötete (J.XII.7 Építészeti alaktan, I.-ső évfolyam, 
összeállította: Havranek Ferenc műépitész és tanár, 1897–1898) (Építészeti alaktan, II. évfolyam, 
összeállította: Havranek Ferenc műépitész és tanár, 1897–1898) (J.XII.35 Válogatott fejezetek az 
épitészeti alaktan köréből. Az ipariskolai tanárok 1912. évi szűnidei tanfolyamán előadta: Havranek 
Ferenc a m. k. képzőművészeti főiskola tanára) 
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időszakának anyagához képest bővített spektrumban mozognak, hiszen a stílusok 

„decorativ apparatus”-ának körében a természeti formák, az akanthus mint kiemelt 

díszítőelem és a középkori díszítmények mellett az arab és perzsa díszítőmotívumok is 

feltűnnek. Az építészeti rajz és stíltani ismeretek oktatását a Mintarajztanodában tehát a 

századfordulóra érte el a díszítőművészeti mintakönyvek keleti stílusokat is integráló 

formakészlete. A tematikában a Schulek által preferált középkori stílusok alaktana háttérbe 

szorult, azonban a korábbi évtizedekhez hasonlóan ugyanúgy az ókori építészeti alaktani 

ismeretek képezték az oktatás magját, amely kiegészült az iszlám díszítőművészet és a 

magyar ornamentika formakincsével. (8. kép) 

 

 

3.4 Az Ékítménytan (Ornamentika)149 

 

Az Ornamentika gyakorlati tantárgyként a Mintarajziskola alapításától, 1871-től kezdve 

1920-ig szerepelt a tanmenetben.150 Fennállásának fél évszázada alatt különböző 

ismeretanyagokhoz kötődött, illetve többféle tárgyat „szolgált” ki. Keleti Gusztáv az iskolát 

alapításakor három nagy tanszékre osztotta fel, a festészeti és szobrászati tanszék mellett 

azonos súllyal és fontossággal bírt az építészet-ékítményes tanszék is, így az ornamentika 

órák az első években elsősorban az építészeti stíltani ismeretekhez kapcsolódtak. Az 

ékítményes rajz kezdeti építészeti orientáltságát csak fokozta az a tény, hogy a tárgy oktatói 

                                                             
149 A fejezet „Az iparból elköltözött a művészet” című tanulmány felhasználásával készült, amely a 
Képzőművészeti Főiskola 1920 és 1932 közötti időszakának oktatástörténetét feldolgozó, Reformok évtizede 
című kötetben jelent meg. KATONA 2013 
150 1871–1873 Schulek Frigyes az ornamentika rendes tanára. 1873–1875 Rauscher Lajos az ornamentika 
rendkívüli tanára. 1875–1884 Rauscher Lajos az ékítményes és iparművészeti rajz rendes tanára. 1875–1877 
Gyárfás Ferenc az építészeti és iparművészeti rajzszak tanársegédje. 1878–1892 Várdai Szilárd az ékítményes 
és az iparművészeti rajz, valamint a perspektíva tanársegédje. 1884–1889 Uhl Sándor az ornamentika és 
iparművészeti tervezés rendes tanára. 1889–1917 Nádler Róbert az ékítményes és iparművészeti rajz rendes 
tanára. 1892–1923 Várdai Szilárd az ékítményes rajz és a szemléleti látszattan rendes tanára. 1893–1918 
Dörre Tivadar az iparművészeti rajz megbízott tanára. 1894 Kovách Géza az ékítményes rajz kisegítő tanára. 
1897–1903 Erdőssy Béla az ékítményes rajz segédtanára. 1897–1919 Havranek Ferenc az építészeti és 
iparművészeti rajz rendes tanára. 1885–1919 Benczúr Béla az iparművészeti tervezés és stíltan rendes tanára 
az Iparművészeti Iskolában. 1903–1906 Edvi Illés Aladár a csendéletrajz- és festés, valamint az ékítményes 
rajz óraadó tanára. 1903–1924 Erdőssy Béla az ékítményes rajz rendes tanára. 1911–1932 Bosznay István az 
ékítményes és szemléleti rajz rendes tanára. 1911–1918 Pilch Dezső az ékítményes rajz és állattanulmány 
megbízott tanára. 1915 Havranek Ferenc az iparművészeti stíl és alaktan tanára. 



35 
 

közel a századfordulóig Schulek Frigyes és Rauscher Lajos (1845–1914)151 személyében 

gyakorló építészek voltak. 

Bár az ékítményes rajz oktatása a század utolsó harmadában Európa-szerte hasonló 

módszerrel és taneszközökkel zajlott,152 a tárgy Mintarajztanoda-beli rekonstrukcióját 

megnehezíti, hogy kevés mű, órai, házi vagy vizsgarajz maradt fenn ebből az időszakból 

annak ellenére, hogy a Könyvtár Iparművészet, ornamentika elnevezésű csoportja a teljes 

                                                             
151 Az Ornamentika oktatását 1873-ban a német származású építész és grafikus, Rauscher Lajos vette át 
rendkívüli tanárként Schulektől. Rauschernek – bár 1871-es Magyarországra településekor először Lechner 
Lajos irodájában dolgozott a főváros nagyszabású városrendezési pályázatán – egyetlen ismert épülete a 
Mintarajztanoda Sugár úti, ma is iskolaépületként használt neoreneszánsz stílusú palotája (1875–1876). Az 
addig ideiglenesen a Rombach utca 6-os szám alatt működő tanintézet 1876-ban költözött át a mai Andrássy 
úti épületbe. Ez az itáliai reneszánsz stílusban épült, Felvinczi Takács Zoltán szavaival élve „szigorú logikával 
megszerkesztett, részleteiben jól megoldott épület” Budapest historizáló palotaépítészetének egyedi és ritka 
jelensége a sgraffitós homlokzatdíszítés tekintetében. A Mintarajztanoda neoreneszánsz homlokzati 
dekorációja híven tükrözi az iskola oktatási koncepcióját. Ikonográfiailag közvetlen előképeként Heinrich von 
Ferstelnek a bécsi Iparművészeti Múzeum homlokzatán alkalmazott díszítési programja tekinthető (1868–
1871). A Sugár úti épület háromszintes homlokzatának első és második emeleti sávjában a részletgazdag 
dekoráció, aranyozással kombinált sgraffito technikával megoldott. Az első emeleti ablakközök hat dekoratív 
mezőjében reneszánsz groteszkeket idéző, akanthuszlevél formájú alsótestben végződő nőalakok, 
állatfigurák és fantázialények által határolt medallionokban az iskola főbb ismeret-együttesének emblémái 
láthatók. Balról jobbra haladva fedezhetők fel az építészet, a rajz (grafika), a szobrászat, a festészet, a 
művészettörténet és a népművészet jelképei. A rajzot jellemző tárgyak között olyan eszközök szerepelnek, 
mint a körző, vonalzó, ecsetek, papír, melyek a tantárgy korabeli, a mértani szerkesztést hangsúlyozó 
sajátosságaira utalnak: a rajzoktatás a szabadkézi rajz mellett a szerkesztéssel, avagy a körzővel és vonalzóval 
történő rajzolást is jelentette. Az első emeleti ablaksor alsó vonalában futó könyöklőpárkány és a földszintet 
az első emelettől elválasztó övpárkány közötti fríz hat medallionjában Tiziano, Dürer, Leonardo, Kupeczky, 
Michelangelo, Raffaello mellképei láthatók. Rauscher számára a Mintarajziskola épülete után a Kodály Körönd 
Petschacher Gusztáv által tervezett MÁV Nyugdíjintézetének (1880–1881) sgraffito díszítése következett. Az 
ornamentális elemeket, az iskolaépülethez hasonlóan Rauscher, a figurális emblémákat és medallionokat 
Székely Bertalan tervezte. Az épületek homlokzati dekorációjának kivitelezésénél használt 1:1 méretarányú, 
a kontúrvonalak mentén átlyuggatott kartonok közül mintegy 250 db került 2000-ben a Rauscher-
hagyatékból a Magyar Építészeti Múzeumba. A köröndi homlokzatok kivitelezését Rauscher a Mintarajziskola 
növendékeivel készítette azzal a céllal, hogy a sgraffitós felületek tervezését és a technika elsajátítását is 
beillessze az ékítményes és iparművészeti rajz órák tananyagába, valószínűleg ezért is tarthatták meg a 
kartonokat. Rauscher az 1880-ban megnyíló és 1896-ig Keleti Gusztáv igazgatósága alatt működő Országos 
Királyi Iparművészeti Tanoda oktatási koncepciójának kialakításában jelentős részt vállalt művészeti 
vezetőként, az első szervezeti szabályzatot is ő fogalmazta meg. Az Iparművészeti Iskola Keleti elképzelése 
szerint szorosan együtt működött a Mintarajztanodával és az Iparművészeti Múzeummal, a Mintarajztanoda 
szomszédságában, a régi Zeneakadémia épületében. Az Iparművészeti Iskola tanárai egy kivételével 
kezdetben mind a Mintarajztanoda tanárai közül kerültek ki és a tanintézet oktatási módszerei sem ütöttek 
el markánsan az anyaintézettől. A segédtárgyként oktatott ékítményes rajz is nagy valószínűséggel hasonló 
koncepció mentén alakulhatott, hiszen oktatója, Rauscher is mindkét intézettől csak 1884-es Műegyetemre 
történő távozásakor vált el. A Királyi József Műegyetem építész szakosztálya abban az évben bővült egy új 
tanszékkel, melyet szabadkézi rajzi tanszék néven indítottak el – immár Rauscher vezetésével, aki haláláig, 
1914-ig harminc éven át töltötte be ezt a tisztséget (a tanszék a mai Rajzi és formaismereti tanszék elődje 
volt). Az ő személyében a historizáló szemléletű művészeti oktatás egyik jelentős képviselőjét láthatjuk, aki 
meghatározó oktatásszervezői tevékenységet fejtett ki mind a mai MOME, mind a BME 19. századi 
elődintézményeiben is. 
FELVINCZI TAKÁCS 1910. 100., LÁJER 2009 
152 Lásd: III. Ékítménytan, ékítményes rajz. Bevezetés 
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állomány legterjedelmesebb tematikus egysége. Így természetesen csak a teljesség igénye 

nélkül lehet felvázolni az órák anyagát, követelményrendszerét és menetét a fennmaradt 

rajzokon kívül olyan közvetett források alapján mint a Mintarajziskola értesítői, a – csak 

1902-től vezetett – tanácsülési jegyzőkönyvek, korabeli kiállítások fotói, fényképalbumok, 

különböző, szintén korabeli művészeti folyóiratok cikkei és illusztrációs blokkjai alapján. 

Az iskola értesítőiben foglaltak szerint az Ékítményes rajz tantárgy két fő témája a 

síkékítmények és a domború díszítmények rajzoláson át történő megismerése volt.153 Az 

utóbbi domború gipszminták különféle technikákkal készült plasztikus ábrázolását, az 

előbbi a síkékítmények szerkesztését-rajzolását-festését jelentette. 

Az iparművészeti tervezést az 1870–1890-es években a növendékek csak hosszas, 

beható ékítménytani ismeretek elsajátítását követően kezdhették el. Gróh István (1867–

1936), aki 1885 és 1890 között volt a Mintarajztanoda növendéke, 1915-ből visszatekintve 

így foglalja össze a tervezés folyamatát: „Általában az ornamentális tervezést valami olyan 

dolognak tartották, amire csak több évi buzgó, töredelmes előkészület után térhet rá az 

ifjú, mint növendékpályáját befejező, megkoronázó művészi remeklésre. Így tanítottak 

akkor iparművészetet egész Európában […].”154 … valamint Nádler, 1911-ből visszatekintve 

ugyanerről az időszakról: „Idehaza, mint már említettem, teljesen hamis bázis volt, amelyen 

álltunk, jó magam is, mint az iparművészet tanítója a mintarajziskolában. Megdicsértünk 

embereket oly dolgokért, olyan erényekért, amiért legkevésbé dicsérni kellett volna. Egy-

egy rajzon, tusrajzon, eldolgozott valamely növendék félévig is. Ma ugyanannyi idő alatt 

tizenöt-húsz rajzot csinál. Mert az elv ugyanis az volt, hogy «szép rajzokat» kell csinálni. 

Ezenkívül az volt a feladat, hogy a régi stílusokat, aki a megszólalásig hűen tudja utánozni, 

variálni, az a legtöbbet tud. Nem a természetből, nem is az anyagból, nem is a célból, a 

rendeltetésből indultunk ki, hanem már meglévő formákból. Még pedig úgy, hogy ezektől 

a formáktól egy hajszálnyira sem szabad eltérni. Ami pedig megcsalása önmagunknak, 

korszerűtlen, egy kicsit, hogy úgy mondjam: rabszolga-tervezés.”155 

                                                             
153 „ÉKÍTMÉNYES RAJZ / I. osztály. Heti 8 óra. / Síkékítmények rajzolása tömeges tanítás mellett, kü lönös 
tekintettel a jellegzetes összefoglalható formák gyors felvázolására. Domború ékítmények rajzolása, a 
különböző rajzszerek és anyagok kezelésében, valamint a különböző előadási módokban való gyakorla tok. / 
Geometriai síkékítmények, harmonikus szin összeállítási gyakorlatok. / II. osztály, heti 8 óra. / Folytatása a 
domború mintákról való rajzolásnak, továbbá síkdíszítményi tanulmányok főleg a görög és re-naissance 
stílben. Tervezési gyakorlatok." ÉRTESÍTŐ 1898. 9. 
154 GRÓH 1915. 176. 
155 CHRONIQUER 1911. 206. 
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Az idézetek rávilágítanak arra a későbbiekben annyi kritikával illetett elvárásra, mely 

szerint a növendékeknek adott történeti „stílusban” is tudniuk kellett tervezni anyagtól, 

céltól, rendeltetéstől függetlenül. Valóban, a tervezés elvi síkon maradt, az első és másod 

évfolyamokon konkrét gyakorlati cél nélkül született tervek kivitelezése a harmad- és 

negyed évfolyamokra hárult, a tervező jellemző módon nem egy adott tárgyat tervezett, 

hanem annak egy részfelületét díszítette történeti motívumokkal.156 A tervezés és 

kivitelezés ilyen értelmű szétválasztása, az anyag és a konkrét tárgy teljes figyelmen kívül 

hagyása vezethetett a korszak jellemző tervezői bakijához, a megvalósíthatatlan tervek 

készítéséhez.157 

A Mintarajziskola hallgatóinak „stílusos” tervezéseiből több példát is közölt a 

Művészi Ipar című folyóirat 1894-ben. Fittler Kamill158 A Mintarajziskola és 

rajztanárképezde növendékeinek iparművészeti tervezései159 című cikkében a Nádler-

tanítványok munkáit elemzi és dícséri számos illusztrációval. A hallgatók német és itáliai 

reneszánsz, rokokó stílusban kigondolt tervei mellett bőséggel szerepelnek reneszánsz 

korabeli arabeszkeket követő díszítmények, „magyar ízlésű” motívumok régi magyar 

hímzésekből és a népiparból kölcsönzött díszítőelemek felhasználásával. Fittler a tervekben 

a történeti stílusokba némi egyéni színt vegyítő tervezés ideális egyensúlyát látja: 

„Felhasznál elismert jó régi motívumokat, de iparkodik azoknak kompozíciójába, 

csoportosításába egy kis eredetiséget behozni; nem hányja villa végére a hagyományokat 

– de szolgailag sem másolja azokat.”160 

A Mintarajziskola még az 1890-es években is a Keleti által több mint húsz évvel 

korábban megfogalmazott idea nyomán működött, tehát fő célja az volt, hogy az iskola falai 

közül kilépő diplomás rajztanárok az ország teljes területén betölthessék ízlésformáló 

küldetésüket, ekképp formálva a műipari tárgyakat vásárló potenciális közönség művészi 

érzékét. „Egy fiatal ember, ki 4-5 féle hasonló stil-gyakorlaton átment, felvilágosodva, 

                                                             
156 GRÓH 1915. 185. 
157 Gróh István visszaemlékezése szerint ő és kollégái is egyaránt elkövették ezt a típushibát. Horti Pál 1890-
es évek végén készített akvarell engobe edény-tervei például teljes mértékben kivitelezhetetleneknek 
bizonyultak, és Horti maga is csak az agyagiparban tett későbbi tanulmányai során tudott átlendülni ezen a 
krízisen. GRÓH 1915. 185. 
158 Fittler Kamill építész és művészeti szakíró, az Iparművészeti Iskola későbbi igazgatója Keleti Gusztávot 
követően 1896 és 1910 között. 
159 FITTLER 1894 
160 FITTLER 1894. 70. 



38 
 

tisztult izléssel fog eredeti kompozíciókba is átmenni; arra pedig épen hivatott lesz, hogy a 

serdülő ifjuságot a kellő körültekintéssel, biztos szemmel vezesse.”161 Ebben az értelemben 

a Mintarajziskola „az iparművészettel csak elméletileg és graphikailag foglalkozik […]”162 – 

ugyanis az iparművészeti eljárások és technikák oktatása ekkor már az 1880-ban 

magalakuló Iparművészeti Iskola feladata volt. 

Az ékítményes rajzórák taneszközeiként domború minták, lapminták, mintakönyvek 

és mintalapok szolgáltak. Ezek egyik nagy csoportját a gipszből készült domború minták 

alkották. A növendékek az első két évben rengeteg itáliai reneszánsz ornamentális 

gipszmintát rajzoltak, melyek közül sem a modellek, sem a róluk készült eredeti rajzok nem 

maradtak fenn, a főszöntvények után szabadkézi rajzolásról a Mintarajziskola hivatalos 

fényképalbumának163 és az Iparművészeti Iskola 1894-es iskolai kiállításának fotói alapján 

alkothatunk képet. Az órákon használt, azóta megsemmisült gipszmintagyűjtemény 

darabjai feltételezhetően az iskola gipszöntödéjében készültek, amely a szobrász-tanár 

felügyelete alatt állt, ő ellenőrizte a főszminták sokszorosítását is.164 Mindezek mellett 

elképzelhető, hogy az iskola külföldről is rendelt mintadarabokat iránymutatásképpen.165 

(9–10. kép) 

A mintakönyvek, mintalapok és lapminták az ékítménytani órák taneszközeinek 

legnagyobb csoportját alkották. A könyvtári állomány Greguss János166 (1838–1892) által 

kidolgozott csoportosítási szisztémájában a „K” raktári jelzetű Iparművészet, ornamentika 

elnevezésű egység volumene a nevezett tantárgynak az oktatásban betöltött vezető 

szerepét mutatja. A külföldi mintagyűjtemények mellett az ékítményes és stíltani, 

építészeti, távlati és boncztani órákon használt lapmintákat (falitáblákat) az egyes 

szakosztályok tanárai készítették. Az első évtizedekben ugyanakkor a Könyvtárban őrzött 

külföldi falitáblákat is használták. Ezek kisebb méretű mappákban tárolt összehajtogatott 

                                                             
161 FITTLER 1894. 70. 
162 HOLLÓS 1897. 226. 
163 Az Orsz. Magy. Kir. Mintarajziskola és Rajztanárképző fénykép-albuma és az intézet alaprajzai / Intérieurs 
de l'École Normale Roy. Hongr. de Dessin et du Séminaire de Professeurs de Dessin et les Plans de l'Institut. 
[mappa] [s. n.], Budapest, [ca. 1900] 
164 ÉRTESÍTŐ 1898. 5. 
165 Az iskolai használatra szánt gipszmintagyűjteményekről és egyéb taneszközökről: PUBLICATIONS 1900 
166 Greguss János a könyvtár őre 1878 és 1888 között, őt követően Várdai Szilárd vezette a könyvtári állomány 
gondozási és gyarapítási teendőit 1923-ig. 
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ívek voltak, amelyek kiterítve esetenként meghaladták az 50 cm-es magasságot is.167 A 

falitáblák másik típusa volt a kartonra kasírozott fekete-fehér litográfiák csoportja, 

amelynek legszebb példája az Európa-szerte leggyakrabban használt és legtöbbet idézet 

Owen Jones-féle The Grammar of Ornament című úttörő jellegű történeti mintakönyv 

görög ornamentikát bemutató lapjainak másolata. A Mintarajztanoda tanárai közül Várdai 

Szilárd168 volt az, aki több faliminta-gyűjteményt is összeállított, de elsősorban közép- és 

polgári iskolai használatra.169 Mintagyűjteményeiből az 1910-ben kiadott Magyar 

diszitmények címűt használhatták a Képzőművészeti Főiskola iparművészeti rajz óráin a 

magyaros formák, díszítőmotívumok tanulmányozásához.170 

A külföldi szakirodalom nagyságrendjéhez viszonyítva az ékítménytan témájának 

hazai feldolgozása elenyésző volt. Jellemző módon az „első magyar nyelvű rendszeres 

stíltan” 1897-ben jelent meg, nem sokkal a historizáló szemléletű rajzoktatás leáldozása 

előtt. Benczúr Béla (1854–1941) az Iparművészeti Iskola rendes tanáraként tartott 

előadásainak anyagát közli hiánypótló, A művészi ipar és decoratív művészetek stíltana171 

című művében, amely a téma nagyobb, Nyugat-Európában megjelent összefoglalóin 

alapult.172 Benczúr könyvét követően nem sokkal az Ékítményes rajz önálló tárgyként 

Európa-szerte, így hazánkban is, az 1900-as évek elején jelentős változáson ment keresztül. 

Bekövetkezett a történeti stílusok és motívumok rohamos devalválódása, amely az 

ékítménytan leáldozásához vezetett, és helyébe az iparművészeti tervezés funkció- és 

anyagorientált szemlélete lépett.  

 

 

  

                                                             
167 Például VOGEL [S. A.] című művének tárgyszavai így szerepelnek a könyvtár 1900-ban megjelent 
címjegyzékében: „Faliminták a szabadkézi rajzoláshoz. Körrajzokban.” 
168 A tárgy és egyben a tanintézet egyik kulcsfigurája volt az iskola „szürke eminenciása”, a rajztanár ifj. Várdai 
(Werdenstetter) Szilárd, aki az 1878/1879-es tanévben lett az Ornamentika tanársegédje Rauscher mellett, 
majd 1892-ben kinevezték az ékítményes rajz rendes tanárává. Várdai, bár művészeti tevékenysége nem volt 
számottevő, rajztanárként a Mintarajziskolát több mint ötven éven át szolgálta, az ékítményes és 
iparművészeti rajz mellett a saját koncepciója szerint kidolgozott szemléleti látszattan elnevezésű tantárgyat 
is oktatta, 1888-tól az iskola könyv- és metszettárának őre, 1905-től 1923-as nyugdíjba vonulásáig pedig az 
intézmény adminisztratív és gazdasági igazgatója volt. 
169 VÁRDAI 1891, VÁRDAI 1899, VÁRDAI 1910 
170 SINKÓ 2002b 
171 BENCZÚR 1897 
172 SEMPER 1861/1863, MEYER 1888 
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3.5 Az iparművészeti tárgyak 

 

Az iparművészeti és iparoktatás a 20. század első éveire olyan erős tényezővé vált a hazai 

művészeti és gazdasági életben, hogy vezető intézményeinek (Mintarajztanoda, 

Iparművészeti Iskola, Budapest Székesfővárosi Iparrajziskola és az állami ipari szakiskolák) 

közös bemutatkozása az 1906-os milánói világkiállítás iparművészeti részlegén kiemelkedő 

sikert és széleskörű sajtóvisszhangot kapott.173 Azonban a szervezett hazai iparoktatás 

alapjainak kidolgozása csupán az 1890-es évek első felében, Baross Gábor és Lukács Béla 

kereskedelemügyi miniszterek idején, megszilárdítása pedig Dániel Ernő minisztersége 

alatt történt meg.174 A Kereskedelemügyi Minisztérium az 1891-ben költött 38.000 

forinthoz képest 1895-ben már 300.000 forintot irányzott elő az iparoktatás területére, és 

fejlesztési koncepciójának részeként ettől az évtől kezdve jelentette meg negyedévente a 

Mintalapok iparosok és ipariskolák számára című mintalap-gyűjteményét. A kiadvány célja 

a hazai műipar fejlesztése érdekében a vas- és fémművesség különféle korú és stílusú 

példáinak, valamint a korabeli műiparosok különféle stílusokban (főként gótikus, 

reneszánsz, barokk és rokokó) kivitelezett alkotásainak fotóreprodukciókon történő 

bemutatása volt.175 

 A hazai iparművészeti és iparoktatás tehát jelentősen megerősödött és kiépült a 

századfordulóra az 1870-es évek elejéhez képest, az 1896-tól önállósodott Iparművészeti 

Iskola és a Budapest Székesfővárosi Iparrajziskola (1886) mellett számos állami ipariskola 

létesült az iparosok gyakorlati képzésére és művészi ízlésének fejlesztésére. Mi volt a helye 

és funkciója ebben az intézményi környezetben a Mintarajztanoda, 1908-tól kezdve a 

Képzőművészeti Főiskola iparművészeti oktatásának, amely a II. világháborúig stabil, 

szerves ismeretegyüttese volt az iskola tankoncepciójának?176 

                                                             
173 SZÉKELY MIKLÓS 2012 
174 SZTERÉNYI 1896 
175 A kiadvány szerkesztője a minisztérium részéről az 1896-ban országos iparoktatási főigazgató Szterényi 
József (1861–1941) volt, a szerkesztőbizottság tagjai közé tartozott Edvi Illés Aladár (gépészmérnök, állami 
ipariskolai tanár, 1858–1927), Gaul Károly (gépészmérnök, faipari tanár, műegyetemi magántanár, 1854–
1932) és Györgyi Kálmán (az Iparrajziskola tanára, 1860–1930). A Mintalapokat 1903-tól a Magyar 
Iparművészeti Társulat adta ki a Ráth György vezette szakbizottság szerkesztésében Vasipari mintalapok és 
Fémipari mintalapok címmel. 
176 A Mintarajziskola az 1906-os milánói világkiállítás Grand Prix-jét nyerte el, Nádler Róbert díszoklevelet 
nyert a kiállítás-rendezésért, a tanárok aranyérmet, a diákok közül többen arany- és ezüstérmet kaptak.  
SZÉKELY 2012 
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Az iparművészeti rajz és tervezés oktatása az építészeti tárgyakkal szemben a 20. 

század első felében is kiemelt fontosággal bírt az oktatási koncepció egészében, olyannyira, 

hogy az iparművészeti tanulmányokat az 1920-as évek reformintézkedései az összes 

növendék, így a művésznövendékek számára is kötelezővé tették az első évben. Míg a 

művésznövendékek a felsőbb évfolyamokban fakultatíve vehették fel a tárgyat, addig a 

rajztanárjelöltek számára a tanulmányi idő egészében kötelező volt, amely továbbra is a 

rajztanárok ízlésformáló szerepével magyarázható. 

 

 

3.5.1 „Az anyagok igazsága”177 

 

Az iparművészeti tervezés oktatása Európa-szerte mintegy fél évszázados kerülő után a 

századfordulón érkezett meg ahhoz a felismeréshez, hogy a díszítő formák tervezése csak 

a cél, az anyag és a megmunkáló eszköz hármasának együttes ismeretében lehetséges.178 

A historizmus művészeti oktatási szemlélete már eleve meglévő, a történeti stílusokból 

kiemelt formák reprodukálását írta elő, ami az iparművészeti tervezés, a kompozicionális 

gyakorlatok tekintetében maximum az egyes elemek egyéni módon történő variálását 

jelentette úgy, hogy a tervek nem egy adott tárgyhoz készültek, hanem felhasználhatóak 

voltak bizonyos tárgytípusok díszítéséhez. Ettől a felfogástól a gyakorló művészként oktató 

építész-iparművész tanárok is csak a századfordulót követő évtizedben szakadtak el és 

fokozatosan jutottak el oda, hogy tervezéseik során a célból, a rendeltetésből, az anyagból 

induljanak ki. 

Nádler Róbert (1858–1938),179 aki tanárként 27 évet töltött a Mintarajztanodában, 

mindkét időszak módszereivel dolgozott. A historizmus jegyében végzett tanítói 

                                                             
177 CZAKÓ 1911. 3., 46. 
178 CZAKÓ 1911. 3. 
179 Az ékítményes rajz és az iparművészeti tárgyak oktatásának egyik kiemelkedő tanáregyénisége a német 
származású festő, építész, és iparművész Nádler Róbert volt, aki 1889 és 1917 között tanított az 
intézményben. Nádler a Mintarajztanodában végzett Székely Bertalan és Izsó Miklós növendékeként, majd 
építészeti tanulmányokat folytatott a müncheni és a bécsi Műegyetemeken, ezt követően a bécsi 
Képzőművészeti Akadémia festészeti osztályát látogatta. Uhl Sándor távozását követően, 1889-től kezdte 
tanítani az ékítményes és iparművészeti rajzot a Mintarajziskolában (1896-ig ideiglenesen, majd abban az 
évben véglegesítették). Az 1894/1895-ös tanévben bízták meg a nők számára tartandó színes ékítmények 
oktatásával. 1915-ben az Iparművészeti Iskola igazgatója lett, amely tisztségéről rövid idő múlva lemondott, 
ebben az évben Havranek Ferenc tanította az iparművészeti stíl és alaktan tárgyat a Mintarajztanodában. 
1916-ban kinevezték a Királyi József Műegyetem rendes tanárává, ahol építészhallgatók számára oktatott 
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tevékenysége a századfordulóra már bőven megreformálásra szorult, így azt az 1900-as 

évek legelején az új elvekre helyezett irányzattal váltotta fel. Nádler maga személyesen 

ambicionálta és vitte végig többek között Györgyi Kálmánnal (1860–1930) együtt a hazai 

általános rajzoktatás reformját, aminek szükségességét számos fórumon hangoztatta, és 

amely természetesen hatással volt az 1902–1903-ban Iparművészeti rajz és tervezés 

elnevezésre módosított mintarajziskolai tantárgy oktatására is. „Ma persze egészen 

máskép tanítunk, itt, ebben az intézetben is. A történelmi stílusokat ma is megismertetjük, 

mert azt még senki sem mondta, s nem is mondhatja, hogy ezeknek az ismerete árt. 

Megismertetjük, de nem terveztetünk benne, kötelességszerűen. A tanuló felhasználhatja 

azt, amit ezekből tanul, megismeri és hasznára van az a kisugárzó szellem, ami ezekben 

művészet, de nem dolgozik kötött formákkal. Emellett aztán nagy súlyt fektetünk a 

naturális felvételekre, mert ez a legfontosabb. A természet, mint a tervező kincses bányája. 

Súlyt fektetek a népművészet megismerésére, amit a növendékek a kivitel, a technika 

szempontjából tanulmányoznak. Itt láthatják legjellemzőbben az anyag uralmát, 

sajátszerűségét, ahol minden dísz az anyagból sarjad ki, mert nem a díszítő az erősebb, 

hanem az anyag, a munkásszerszám felett való uralmával. Ezek fejlesztik a különféle 

anyagból kialakuló formák iránti érzést. Másik szempont aztán a szigorú célszerűség, hogy 

a tanuló előbb jöjjön tisztába feladatának praktikusságával, ami ezelőtt nem jelentett 

számukra kiindulást.”180 

Nádler számára a paradigmaváltás éve 1900 volt, az azt kiváltó események pedig a 

párizsi világkiállítás és Walter Crane gyűjteményes kiállítása a budapesti Iparművészeti 

Múzeumban. „Walter Crane kiállítása volt az első fontos, nagyjelentőségű etape, ami 

idehaza gondolkozóba ejtett bennünket, a legkonzervatívabb felfogásuakat is. Arról volt 

                                                             
ornamentális (műszaki és díszítményi) rajzot, ezért megvált a Képzőművészeti Főiskolától és a következő 
évben lemondott Iparművészeti Iskola-beli vezetői tisztségéről is (őt követte Gróh István az iskola élén 1917 
és 1926 között). Nádler a Műegyetemen a két évvel korábban elhunyt Rauscher Lajos helyét, azaz a 
szabadkézi rajzi tanszék vezetését vette át 1929-es nyugdíjba vonulásáig. Az 1900-as párizsi világkiállítást 
követően jelentős mértékben ambicionálta a hazai rajzoktatás teljes körű megreformálását, és tevékenyen 
részt vett a hazai művészeti közéletben. Tagja volt többek között az Országos Magyar Iparművészeti 
Társulatnak, az Országos Magyar Képzőművészeti Társaságnak, az Országos Magyar Rajztanárbíráló 
Bizottságnak, a Magyar Nemzeti Szalonnak, a Magyar Gyermektanulmányi Társaságnak, a Szépművészeti 
Múzeum rendező bizottságának, és nem utolsó sorban a Magyar Teozófiai Társulat elnöke volt 1911 és 1927 
között, valamint a Magyar Aquarell- és pasztellfestők Egyesületének és a Magyar Képzőművészek 
Egyesületének elnökeként, továbbá a Székesfőváros Képzőművészeti Bizottság tagjaként is tevékenykedett. 
180 CHRONIQUER 1911. 206. 
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szó, hogy elfogadják, komolyan vegyék-e ezt vagy sem, nálunk, az iskolában pedig, hogy 

mily álláspontot foglaljon el vele szemben az iskola. Hogy tudomást vegyen-e róla. 1902-

ben kiküldtek Németországba, Münchenbe, Karlsruhe-ba, hogy ott nézzem meg, mennyire 

engednek helyt ennek az új áramlatnak. Természetes, azzal az eredménnyel jöttem haza, 

hogy ott mindjobban engednek, hogy az iparművészeti oktatás mind szabadabb lesz, siet 

követni a nagy angoloktól kiadott princípiumokat.”181 

Az új áramlatok nyomán az anyaggal való megváltozott viszonynak rengeteg egyéb 

hozadéka is volt: elkezdték tanítani a részletek megfigyelése helyett a folt- és összhatást, 

az apró elemek helyett a jó arányt keresték, s egyáltalán, a tervezés során nem a tárgy egy 

részfelületéből, hanem a tárgy egészéből indultak ki. A művészi forma és az anyag szoros 

kapcsolatának jelentőségét nem lehetett túlértékelni. Az 1920-as, 1930-as évek 

iparművészeti tanmeneteit is ennek az „anyag”-elvű szemléletnek a nyomán alakították ki: 

„Itt az uralkodó principium az anyag. Iparművészeti oktatásunk lényege ennek a 

megismertetésében és megmunkálásának gyakorlatában áll, támogatva ezt a 

stílustörténeti ismeret s az elméleti és a rajzi kultura minden reávonatkoztatható 

eszközével.”182 

 

 

3.5.2 Szemléletváltás a gyakorlatban: műhelyoktatás 

 

Az anyaggal való közvetlen kapcsolat új felfogása hívta életre a műhelyoktatás rendszerét 

is. Czakó Elemér az 1911-ben megjelent Iparművészeti oktatásunk jövője című írásában azt 

hangsúlyozza, hogy a tanulás súlypontját át kell tenni a műhelyoktatásra, amely során az 

addig a rajztáblához és a padhoz kötött növendékek saját maguk tehetnek szert a 

tervezéshez szükséges anyagismeretre, aminek Czakó óriási jelentőséget tulajdonít, hiszen 

táplálólag hathat és ugyanakkor a realitás talaján tarthatja a tervező fantáziát, egyúttal 

                                                             
181 CHRONIQUER 1911. 206. 
A századforduló új iparművészeti stílusának és szemléletének kialakítása erősen kötődött az angol 
invenciókhoz. Az angol művészek közül kétségtelenül Walter Crane hatása volt a legerősebb hazánkban, 
amely maximálisan beleillett a korszak angol orientációjába, a budapesti Iparművészeti Múzeum angol 
kapcsolatainak hálózatába és angol tematikájú kiállítás-sorozatába (National Competition, 1898; Walter 
Crane kiállítása, 1900; Brit iparművészeti kiállítás, 1902; Aubrey Beardsley kiállítása, 1907). GELLÉR 2001,  
HORVÁTH 2001 
182 ÉRTESÍTŐ 1930. 23. 
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csökkenti a tervező és a kivitelező közötti szakadékot. „Fő, hogy a tervezés és megvalósítás 

tanulságai kideríttessenek. Ellenőrizhető legyen az anyagok igazsága, formálhatósága és a 

munka eszközének stiláris jelentősége. Pl. a fának faragása, gyalulása, szinezése, fényezése 

közben új ötletek születnek, a rajztábla számára is. Vagy a fém öntése, cizellálása, 

patinázása után az anyagban mintázó képzelete is meggazdagszik.”183 

Az I. világháborút követően Megyer-Meyer Antal (1883–1948)184 iparművész tanári 

tevékenységének köszönhetően szoros kapcsolat alakult ki a Székesfővárosi Iparrajziskola 

és a Képzőművészeti Főiskola között.185 Az előbbi pótolta azt a hiányt, amelyet az akkorra 

már nélkülözhetetlenné váló műhelyoktatás technikai feltételeiként a Főiskola nem tudott 

megteremteni, nevezetesen jól működő szakirányú műhelyeket biztosított. 1921-től a 

tanítás az összes növendéknél a műhelylátogatásra korlátozódott, melyet Meyer vezetett 

az Iparrajziskola grafikai, faipari, ötvösművészeti, könyvkötői, kerámia, üvegfestészeti, 

textilipari, szőnyeg-gobelinszövő, csipkeverő, batik és géphímzési tanműhelyeiben. 

„Ezenkívül a nyomdaipari rész tanulmányozása céljából ellátogattak a növendékeink a 

székesfővárosi házinyomdába; a textilipari ismereteik kiegészítése végett pedig a kir. 

József-műegyetem szövőműhelyét tekintették meg. Alkalmuk volt továbbá, ROTH MIKSA 

üvegfestő műtermeiben, SIPOS TESTVÉREK szobafestői patronkészítő üzemeiben és végül 

                                                             
183 CZAKÓ 1911. 46. 
184 A 20. század első felének meghatározó iparművész tanáregyénisége Megyer-Meyer Antal volt, aki maga is 
a Képzőművészeti Főiskolán szerzett középiskolai rajztanári oklevelet 1905-ben. Iparművészeti 
tevékenységének fő köre az egyházművészet volt, amelynek két világháború közötti felvirágoztatása részben 
az ő nevéhez kötődött. Meyer az Oberbauer egyházművészeti cég állandó tervezőjeként dolgozott, és 
egyházművészeti megrendeléseibe tanítványai egy csoportját is bevonta, együtt több templomfestés 
kivitelezését vállalták. Az egyházi körökkel való szoros kapcsolatából fakadóan főiskolai növendékei között 
számos apáca volt, többek között a Szent Orsolya-rendből, a Redemptorissa Szerzetesnők Szent Margit 
Nevelőintézetéből és az Irgalmas Nővérektől. 1920-ban kapott megbízást a Képzőművészeti Főiskola 
iparművészeti tanszékére, ahol 1923-ban nevezték ki rendes tanárrá és egyben ekkor fejezte be iparrajziskolai 
tanári pályafutását. Sokoldalú iparművészeti tevékenysége mellett szenvedélyesen festett és elkötelezetten 
tanított, ez utóbbiról a szűkebb értelemben vett tudásátadáson túl komplexebb elképzelései voltak. Valóban, 
Meyer Antalnak az MTA Művészettörténeti Kutatóintézet Adattárába került levelezése arról tanúskodik, hogy 
tanítványai őszintén rajongtak érte és többükkel a formális tanári kapcsolaton túl sokkal mélyebb, egyfajta 
apai kapcsolatba került. Számos iparművészeti kiállításon vett részt és több magasrangú szakmai elismerést 
is elnyert. 1923 – Monza, Grand Prix; 1926 – Budapest, egyházművészeti kiállítás, iparművészeti első díj és 
arany diploma; 1930 – Barcelona, világkiállítás, Grand Prix; 1937 – Párizs, világkiállítás, Diplome d’honneur; 
1940 – Milánó, Nemzetközi Triennálé, Grand Prix; 1941 – Magyar Corvin-koszorú. 1937–1939 között a 
Főiskola rektora, azt követően 1941-es nyugdíjba vonulásáig az intézmény protektora volt. Megyer-Meyer 
Antal kéziratos és stencilezett életrajzai: MTA Művészettörténeti Kutatóintézet Adattára, MDK-C-II-675; MKE 
Adattár, X – 331, Történeti anyag személyzeti, 462–468. 
185 Meyer 1905-ben kezdett el tanítani a Székesfővárosi Iparrajziskolában a díszítőfestő, a sokszorosító, a textil 
és a faipari osztályokon, itteni oktatói tevékenységét 1923-ban fejezte be. 
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JUNGFER GYULA műkovács műhelyében látókörüket bővíteni.”186 A két tanintézet közötti 

együttműködésbe belefért az is, hogy Meyer Antal és Pilch Dezső (1888–1949) által a 

Főiskola növendékeinek az Iparrajziskola tantermeiben tarthatták meg az iparművészeti 

rajz és tervezés órákat. A rajzszakos tanárjelöltek műhelygyakorlatai az Iparrajziskolában 

még az 1940-es években is folytatódtak, melyek során az Iparrajziskola több műhelyvezető 

tanára (Fáy Aladár (1898–1963), Lakatos Artúr (1880–1968), Legát Albert) segédkezett a 

tanításban. 

 

 

3.5.3 Szemléletváltás a formákról való gondolkodásban 

 

A műhelyoktatás bevezetése, a tervezés és kivitelezés gyakorlati összekapcsolása, az 

anyagelvű szemlélet térhódítása a formákról való gondolkodásnak is új távlatokat nyitott.  

 A századforduló tájékán a történeti formakincs elértéktelenedése együtt mozgott a 

természeti formák újrafelfedezésével, az oktatás során egyre nagyobb hangsúlyt kapott a 

„naturális felvételek” készítése és a természeti formák díszítőművészeti adaptálása. Ennek 

az időszaknak jellemző, az MKE Könyvtárában is fellelhető, használatban lévő mintakönyvei 

voltak Eugène Grasset és Maurice Pillard Verneuil szecessziós stílusú, természeti 

formákból, levelekből, virágokból, termésekből kiinduló tervezéseit összefoglaló színes 

albumjai.187 Bár a historizmus és a századforduló tervezői egyaránt a természetben találták 

meg a formaképző elvek inspirációs forrását,188 mégis különbözőképpen gondolkodtak 

mind arról, mind a formaalkotásról. Míg a historizmus művészei a történeti stílusok díszítő 

formáiban a természetből levezethető geometriai alapelveket vélték felfedezni, addig a 

szecessziós formaalkotás közvetlenül a természeti formákból kívánta kialakítani az új stílus 

jellemző díszítőformáit. A historizmus absztrakt, geometrizált természetszemléletét a 

századforduló organikus természetszemlélete váltotta fel. 

A történeti minták helyét a természeti formák mellett még a népművészeti 

formakincs vette át. Nádler, aki a kötött történeti formák helyett már az 1900-as évek 

elejétől természeti formákkal terveztetett és külön hangsúlyt fektetett a népművészet 

                                                             
186 ÉRTESÍTŐ 1921. 10. 
187 GRASSET [1896], VERNEUIL [1897] 
188 JONES 1856, RUPRICH-ROBERT 1876, VERNEUIL [1897] 
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megismerésére, a népművészeti tárgyalakítás példájával szerzett érvényt az iparművészeti 

tervezés pragmatikus, cél- és anyagelvű szemléletének a Képzőművészeti Főiskolán. A 

Magyar Iparművészet egyik 1908-as számában közölte a Képzőművészeti Főiskola 

rajztanár- és tanítónőjelöltjeinek iparművészeti és építészeti tervezéseit. A hallgatói tervek 

között több ékrovásos fafaragás-tervezet látható, amely népi technikát Nádler kifejezetten 

kívánatosnak tartott a tanítványaival elsajátíttatni és abban terveztetni. A technika 

alkalmazásának részletes leírását Nádler meg is jelentette az Iparművészeti Iskola igen 

rövid életű, Díszítő Művészet189 című lapjában (1914–1919) Ékrovás190 címmel, amelyhez 

kalotaszegi faragványok (orsótartó, sulyok) és előzőleg Somogy megyei faragott fadobozok 

reprodukcióit mellékelték. Nádler az ékrovásos fafaragványok példáján igyekezett 

bemutatni azt a semperi elvet, amely az ornamensnek az anyagból való eredeztetését 

vezeti le. A díszítmények az adott technika eljárásának fogásaiból alakulnak ki, így pl. az 

ékrovásos tárgyak felületén a véső és a kés anyagba történő mélyítése nyomán formálódó 

ékalakú síkokból geometrikus ornamensek képződnek. Így a magyar népművészet egyes 

formaegyüttesei az iparművészeti órák kompozíciós gyakorlatainak alapfeladatai lettek. Az 

angol hatás ezen a területen is megmutatkozott, hiszen a későbbiekben annyira kedvelt 

kalotaszegi népművészet formái éppen Walter Crane 1900-as magyarországi látogatásának 

köszönhetően kerültek a figyelem középpontjába, és váltak a század első felének 

kimeríthetetlen forrásaivá.191 (11. kép) 

 

 

  

                                                             
189 A lap, amelyben ez az írás megjelent, az anyaghasználat, az ornamentika és az iparművészeti tervezés terén 
Nádlerhez hasonló elveket valló Czakó Elemér szerkesztése alatt állt és az Iparművészeti Iskola hivatalos 
orgánuma volt, többféle missziót is betöltött. A Díszítő Művészet különféle iparművészeti, háziipari és népi 
kézműves technikák leírásait közölte reprodukciókkal ellátva, kifejezett célja volt a népi motívumok gyűjtése, 
és a magyaros formanyelv iránt érdeklődők számára alkalmas minták közreadása. A folyóirat a magyar 
öntudatot éltető művészetet kívánta bevezetni az iskolákba, a műhelyekbe és az otthonokba egyaránt, mely 
által a magyar népművészet alapjain kibontakoztatott ízlésfejlesztői küldetést teljesített be. 
190 NÁDLER 1917 
191 MURÁDIN 2008 
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3.6 A geometriai tárgyak192 

 

A geometriai tárgyak vagy más néven „mértani segédszakok”193 az elméleti tárgyak önálló 

csoportját képezték. Ide tartoztak az elemi geometria, az ábrázoló geometria, a geometriai 

módszertan és a látszattan (kezdetben távlat- és árnytan) elnevezésű órák. Ezek a 19. 

század utolsó harmadában kiemelt jelentőséggel bírtak, és szervesen kapcsolódtak más 

tantárgyak tanmeneteihez. Egyrészt az akkor szintén hangsúlyos építészeti tárgyak és az 

ékítménytan oktatásának alapját jelentették, másrészt a szabadkézi rajzi készség 

elsajátítására Várdai Szilárd által kidolgozott szemléleti látszattani órák kiegészítéseként 

szerepeltek az oktatási rendszerben. 

A tantárgykapcsolatok kidolgozása, egy átfogó rajzoktatási rendszer kialakítása, 

amelybe hálószerűen épült be a geometriai tárgyak ismeretanyaga, már az iskola első 

tanéveiben megkezdődött. Az 1910-es években ábrázoló geometriát és látszattant oktató 

Kovách Géza (1862–?) 1928-ban megjelent, középfokú iskolák számára kidolgozott 

Illusztrált tanmenetének bevezetőjében a 19. század utolsó harmadában megszülető 

rajztanárképzés koncepciójának kialakítását Székely Bertalan és Schulek Frigyes nevéhez 

kötötte.194 Az általuk kidolgozott rajztanítási gyakorlat az I. világháborúig képezte az oktatás 

                                                             
192 A fejezet a Szerkesztés és szabadkézi rajz című tanulmány felhasználásával készült. KATONA 2002 
193 Az elemi geometria a sík- és térmértan alapjait, az ábrázoló geometria az ábrázolási rendszereket, a 
geometriai módszertan a tanítás módszertana mellett a földrajzzal és földméréssel kapcsolatos ismereteket 
összegezte. 1872-tól több mint harminc évig mindhárom tárgyat PÓRSZÁSZ József oktatta, a növendékek 
felzárkóztatására indított elemi geometriai tanfolyamok vezetésében pedig az 1890-es évektől kezdve 
KOVÁCH Géza segédkezett. Az 1902-1903-as tanévben bevezetett tanrendi módosítások az általános 
geometriaoktatást is erősen befolyásolták. A profilváltást egyrészt egy miniszteri rendelet, másrészt az a régi 
pedagógiai törekvés indokolta, �hogy a rajzoktatók működésének súlypontja a művészeti rajznak tanítására 
helyeztessék". Ennek következtében eltörölték a geometriai módszertani órákat, az elemi geometriát pedig 
fakultatív tárggyá minősítették (szaktanára Pórszász József maradt 1915-ig), a csökkentett számú 
ábrázológeometria-órákat pedig Kovách Géza és ERDŐSSY Béla adták elő. Az elméleti jellegű geometriai 
tárgyak anyagának javarésze egyre hangsúlyosabban a perspektívaszerkesztések készségszintű alkalmazását 
szolgálta és a művészeti rajz előtérbe helyezésével az ábrázológeometria-órák szerkesztő feladatai közé 
szabadkézi rajzzal kombinált gyakorlatok is kerültek. Az építészeti példákkal kísért látszattani órákat 1871-tól 
az 1902-1903-as tanévig SCHULEK Frigyes, majd azt követően VÁRDAI Szilárd, Kovách Géza és Erdőssy Béla 
oktatták. A váltás évétől kezdve a szerkesztő perspektívát felölelő órák anyagában is megjelentek a szabadkézi 
rajzzal kombinált feladatok, így a tantárgy közelebb került, sőt szoros kapcsolatban állt a szemléleti látszattam 
gyakorlatokkal. 
194 „Rajzoktatásunk rendszeres fejlődése az 1871-i évvel, az Orsz. m. kir. Mintarajziskola és Rajztanárképző 
megnyitásával vette kezdetét. Ezen időtől fogva lassanként képzett szakemberek foglalták el iskoláink rajzi 
tanszékeit, melyeket addig avatatlan, vagy hiányos felkészültségű egyénekkel töltöttek be, ha ugyan a 
rajztanításról egyáltalában történt gondoskodás. A Rajztanárképző nagy mestereinek, Székely Bertalannak és 
Schulek Frigyesnek irányítása jelölte meg rajzoktatásunk számára a haladás útját.” KOVÁCH 1928. 7. 
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törzsanyagát. Az 1871 és 1914 között megrendezett nemzetközi rajzoktatási kiállítások 

fennmaradt dokumentációi szerint az újdonságot nem a tananyag forradalmi jellege, 

hanem egy módszertani újítás, a tantárgykapcsolatok módja jelentette. 

Az 1912-es drezdai IV. Nemzetközi Rajzoktatásügyi Kongresszuson és Kiállításon az 

akkor már Országos Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskola címet viselő tanintézet 

egyöntetű sikert ért el, amely a geometriai ismereteken alapuló rajztanítási módszertannak 

volt köszönhető. „SCHREINER A. stuttgarti tanárt, mint építészt főleg a magyar 

Rajztanárképző építészeti és geometriai tananyaga érdekelte s nagyon helyesnek tartja azt, 

hogy a szabadkézi rajz s a konstruktiv ábrázolás között szoros kapcsolat van s megjegyezte, 

hogy ezen elvet iskolájában is meghonosítja.”195  

A perspektívai ismeretek átadásán kívül hasonló módon fonódott össze az 

ékítménytani ismeretek gyakorlati oktatása is, ahol a díszítményrajzolás szabadkézi módja 

az Ékítménytan, szerkesztett formája pedig a síkbeli alapalakzatok tulajdonságainak 

leírásával és szerkesztéseivel foglalkozó Planimetria órák196 keretében zajlott. Ez utóbbi 

tananyaga az ékítményes rajzi órák mellett párhuzamosan az építészeti rajzi órákhoz is 

kapcsolódott. (12. kép) 

 

 

3.6.1 Planimetria és Ékítményes rajz 

 

Az Ékítményes rajzi feladatok közül a síkékítmények rajzolása és festése kötődött szorosan 

a geometriai tárgyak alapját képező planimetriához. A síkékítmények szerkesztésénél a 

hallgatók alkalmazhatták a planimetria-előadásokon elsajátított, síkmértani alapalakzatok 

szerkesztésére, illetve azok tulajdonságaira, belső törvényszerűségeire vonatkozó 

ismereteiket. Ez látható a Magyar Királyi Iparművészeti Iskolának a Mintarajziskola 

                                                             
195 VÁRDAI 1915. 8. 
196 „PLANIMETRIA / Heti 4 óra ea. és 2 óra rajzolás az I. oszt. számára. / 1. A térelemek (pont, egye nes) relatív 
vonatkozásai és az idomok képzése általában. / 2. Az alapidomok (véges egyenes, kör, szög, öv) helyzeti és 
metrikus tulajdonságai. / 5. A főidomok, és pedig: / A) az egyenes vonaluak (pont- és sugársor, tört egyenes, 
3-, 4- és sokszög) alkotó részei, projectivitása (congruens és axialis symmetria, ha sonlóság és centrikus 
symmetria, collineatio és involutió), transversálisai és területe. / B) a görbe és vegyes vonalak, és pedig: / a) 
A kör, vonatkozások a térelemek és az előbb tárgyalt idomokhoz (projectivikus, potentialis, polárikus és 
harmonikus tulajdonságok), kerület és terület. / b) A kúpszeletek elemei. / c) A cycloisok, evolvensek és az 
alkalmazott csigavonalak leírása. / Constructiv föladatok az egész tárgy körből.” ÉRTESÍTŐ 1889. 9–10. 
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épületében 1894-ben megrendezett iskolai kiállításáról készült fotódokumentáción. Mivel 

a Mintarajztanoda korai ékítményes rajzai nem maradtak fenn, ezért a tárgy oktatása 

egyrészt az Iparművészeti Iskola 1894-es kiállításának enteriőrfotói, másrészt külföldi 

mintarajzkönyvek képei segítségével rekonstruálható. A tízdarabos fotósorozat197 egyikén 

Mértani síkékítmények felirattal egy álló paravánon végtelenített mintahálókat bemutató 

díszítményes mintalapok láthatók. A szerkesztett mezők feltételezhetően akvarell-

technikával színezettek-festettek. A míves, dekoratív mintalapok alatt egy asztalon 

Szerkesztő planimetria megjelöléssel valószínűleg ezekkel kapcsolatos síkmértani 

szerkesztési gyakorlatok lehettek kiállítva. (10. kép) 

Az Ékítményes rajz tananyagának kidolgozása is külföldi – a könyvtár idevágó részét 

áttekintve főleg német – minták alapján történhetett. A 19. század második felében a 

hagyományos díszítőmotívumok geometriai „felfejtésére” kétféle módszert dolgoztak ki: 

az egyiknél a négyzethálót vagy annak egyszerűsített formáját, a ponthálót (csak a 

négyzetháló rácspontjait jelölve)198 alkalmazták, a másiknál a szerkesztés nehezebb, 

síkmértani tudást feltételező eljárását használták. Az ornamensrajzolás alapjait tárgyaló 

könyvek javarésze mindkét módszert bemutatta.199  

Ez a szemlélet hatotta át a síkgeometriát felsőfokon tárgyaló összefoglaló műveket 

is. H. Becker 1905-ös Geometrisches Zeichen című műve200 például vegyesen közöl 

könnyebb módszerekkel megrajzolható díszítményeket, bonyolultabb szerkesztési 

lépésekkel előállítható, például egymást metsző görbékből álló ívekkel. Első fejezetében az 

eddigiekhez híven a négyzethálón alapuló elemeket mutatja be, majd a következőben már 

tisztán mértani alapokon a kúpszeletek, az ellipszis, a parabola, a hiperbola szerkesztését 

írja le, sőt tulajdonságaikra kitérve részletezi példaképpen a Pascal-Brianchon-tételt. Külön 

részben tárgyalja a különféle csúcsívek, és egy másikban a gótikus mérművek szerkesztését. 

A görbéket, a spirálisokat, a csigavonalakat a díszítményektől elvonatkoztatva, a 

síkgeometria határain belül tekinti át, majd beiktat egy szakaszt, amelyben a 

díszítőmotívumok stílustörténeti összegzését nyújtja. (12. kép) 

                                                             
197 MKE Könyvtár Ltsz. 3072 
198 [SCHOPP] 1871 
199 ANDEL 1877, BAER–DREESEN 1882, BECKER 1905, HERKSPRUNG–SAUER 1874, SCHREIBER 1864 
200 BECKER 1905 
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Az ornamentális formák geometrizálásának tendenciája, amely a síkgeometria 

oktatásában is megfigyelhető, kifejezetten a 19. század második felében és a századforduló 

időszakában jellemző jelenség. A geometriaoktatás tananyagaiban megjelenő 

típusfeladatok szoros összefüggésben álltak a díszítőművészeti mintakönyvek 

formakészleteivel és analitikus szemléletével, mint arról a IV. főfejezet Az ornamentális 

kompozíció kézikönyvei című fejezetében esik szó. 
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4 FORMA- ÉS STÍLUSTEREMTÉSI KÍSÉRLETEK I. 

 

 

4.1 Bevezetés 

 

Az ékítménytannak a Mintarajztanodában és utódintézményében, a Képzőművészeti 

Főiskolában az alapítástól, 1871-től az 1920-as évekig áttekintett fél évszázados története 

jól illusztrálja azt a tendenciát, amitől Owen Jones annyira tartott, és a következőképpen 

fogalmazott meg a Grammar of Ornament előszavában: „Több mint valószínű, hogy e 

gyűjtemény publikálásával komolyan növeljük azt a veszélyes tendenciát, hogy számosan 

megelégednek lesznek azzal, hogy a múltból kölcsönözzenek … formákat…”201 A 

századfordulóra a történeti stílusok díszítőformái kiüresedtek, csupán másolásra alkalmas 

formakészletekké redukálódtak, amelyeket mintakönyvek tucatjai közvetítettek a 

rajztanár- és művészjelöltek számára. Ugyanezek a mintakönyvek ugyanakkor tudatos 

stílusalkotó törekvések kiindulópontjaként is szolgáltak, mint azt a következő fejezetek 

esettanulmányai illusztrálják. A külföldi ornamentika-irodalomban több olyan mű is 

megjelent, amely a századforduló „modern”, stílusalakító törekvéseit összegezte, és a hazai 

oktatási gyakorlat számára is „jó gyakorlatként” szolgált. Ezek közül a legtöbbet forgatott 

gyűjtemények a szecessziós növényi és állatalakos formakincset közvetítő tervsorozatok 

Eugène Grasset és tanítványai (La Plante et ses applications ornementales),202 illetve 

Maurice P. Verneuil (L’animal dans la décoration, Étude de la plante)203 szerzőségében. 

 A hazai tervezési és művészetoktatási gyakorlatban azonban ritka és elszigetelt 

jelenségként tűntek fel az autonóm forma- és stílusteremtési törekvések, amelyek közül 

Székely Bertalan és Schulek Frigyes, valamint Gróh István, Hollós Károly és Kovách Géza 

kísérleteit mutatom be. 

 A forma- és stílusteremtési kísérletek első hazai példája a Mátyás-templom 

ornamentális festése, amely Székely Bertalan ornamentika-felfogásának rekonstrukcióján 

keresztül érthető meg teljességében, ezért a templom falfestésének tárgyalása a festő 

                                                             
201 JONES 1856. 1. 
202 GRASSET [1896]. 
203 VERNEUIL [1897], VERNEUIL [ca. 1900]. 
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díszítőművészetről vallott nézeteinek összefüggésében történik. Úgy tűnik, Székely szó 

szerint értelmezte és komolyan vette az angol építész James Kellaway Colling már 1850-

ben elhangzott felhívását, amely a templom díszítőfestésének tervezésekor a növényi 

ornamentika és a történeti stílusok alapos tanulmányozására késztette: „...kutassunk új 

természeti formák után és tanulmányozzuk azok botanikus jellemzőit azért, hogy új, eredeti 

formák és kombinációik születhessenek meg. Egyszóval, célunk a fejlődés legyen, mottónk: 

Excelsior!”204 A Mátyás-templom ornamentális festése több szempontból is rendhagyó. A 

vezérépítész Schulek Frigyes és a festő Székely Bertalan a tervezéskor aktívan használták a 

Mintarajztanoda Könyvtárának mintakönyv- és mintalapállományát, mint azt Székely 

vázlatai és feljegyzései tanúsítják, másrészt próbáltak a szimpla stílusimitáción túllépni és a 

középkor stílusához „hűen” valamiféle „stílszerűt”, de mégiscsak a saját korszakukra 

jellemzőt alkotni. A historizmus-kori díszítőfestési gyakorlat ritka példája a Mátyás-

templom ornamentikája abból a szempontból is, hogy a források alapján konkrétan 

kimutatható a mintakönyvhasználat a tervezési folyamatban. A mintakönyvhasználaton és 

azoknak a tervezésre tett hatásán kívül a téma külön érdekessége a történeti és portréfestő 

Székelynek az ornamentika mint „tárgy nélküli” művészet205 felé fordulása, amely a 

művésznek a kompozicionális elvek iránti elméleti érdeklődéséből fakadt. Ezért az 

ornamentális festéshez használt források és a formaproblémák elemzése mellett ebben a 

fejezetben kitérek Székelynek az ornamentika mint „tárgy nélküli” művészet206 iránti 

érdeklődésére is. 

Míg a Mátyás-templom ornamentikája a historizmus és szecesszió határán, a 

„stílszerűség” keretein belül mozgó, a történeti stílusokhoz ezer szállal kötődő 

formateremtő kísérletnek tekinthető, addig a művészeti oktatás területén zajló 

stílusteremtési kísérletekben (lásd a Forma- és stílusteremtési kísérletek II. című fejezetet) 

a történeti stílusok „relativizálása” figyelhető meg. A reneszánsz és barokk stílusjegyek már 

csupán mint a magyar népies ornamentikára ható „idegen” elemek tűnnek fel. Az 

elsősorban a rajzoktatásban megjelenő stílusalkotó törekvések az „új” stílus alapját nem 

elsősorban a történeti stílusok ornamentikájában és nem is a természeti formák 

                                                             
204 COLLING 1848/1850. Vol. II. 7. 
205 Székely Bertalan kéziratos jegyzete. MNG Adattár 13983/60. 
206 Maksay 1962 
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transzformációjában látták, hanem a magyar népművészet jellemző formáiban határozták 

meg. Gróh István, az Iparművészeti Iskola igazgatójaként az új magyar stílus kidolgozása 

mellett kötelezte el magát, és pedagógiai hitvallását is ennek a magasabb rendű célnak 

rendelte alá. Eugène Grasset-hoz hasonlóan ő is tanítványai közreműködésével tett 

kísérletet az új stílus létrehozására és eredményeit további oktatási célú felhasználásra 

mintalap-sorozatokban publikálta. Gróh és tanítványai számos tervet készítettek, azonban 

az újonnan tervezett formákat nem rendezték egységes, következetesen felépített formai 

rendszerbe. Az 1910-es években azonban a Mintarajztanoda és a Rajztanárok Egyesülete 

kezdeményezésében előkészített és 1915-ben megjelent Normál-tanmenet az általános 

irányú középfokú rajzoktatás számára207 című oktatásmódszertani munka újabb lendületet 

adott a koherens magyar díszítő stílus szisztematikus kidolgozásához. Ennek a folyamatnak 

a kulcsszereplői Hollós Károly rajztanár, az egyesület elnöke, és Kovách Géza, a 

Mintarajztanoda és az Iparművészeti Iskola tanára voltak. A magyar díszítő stílus elemeit és 

összefüggéseit rendszerbe foglaló mű végül Kovách szerzőségében jelent meg jelentős 

késéssel, 1926-ban Magyar mustrák címmel. A disszertáció záró része az új magyar stílus 

kidolgozásának a hazai rajzoktatásban kibontakozó tendenciáit mutatja be. 

 

 

4.2 Székely Bertalan ornamentika-felfogása és a Mátyás-templom díszítőfestése 

 

A Székely Bertalan grafikai és írásos hagyatékában fennmaradt vázlatkönyvek, önálló 

vázlatok és jegyzetfüzetek számos utalást tartalmaznak azokra a 19. században Európában 

megjelent ornamentikakönyvekre, valamint különböző típusú és tematikájú kézikönyvekre, 

amelyeket a művész a tervezői gyakorlata során inspirációs forrásként használt. Mielőtt 

azonban ezeket a dokumentumokat és vázlatokat az ornamentika-szempontú 

művészettörténeti kutatás számára forrásként használnánk, szükséges a forrásanyag 

jellegének bemutatása. 

 

 

                                                             
207 NORMÁL-TANEMENET 1915 
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4.2.1 A forrásanyag 

 

A kutatás során az MTA Könyvtár Kézirattárában található jegyzetfüzeteket, az MNG 

Grafikai Osztályán őrzött, főként a Mátyás-templom díszítőfestéséhez készült vázlatokat 

tartalmazó konvolutumokat, valamint a BTM Kiscelli Múzeum Építészeti Gyűjteményében 

található Schulek-hagyaték vonatkozó, szintén a Mátyás-templom díszítőfestéséhez készült 

Székely-féle vázlatokat néztem át. Ezek képezték az eredeti forrásanyagot. Székely 

ornamentikáról vallott nézeteinek rekonstruálásához további adalékokat szolgáltatott a 

Maksay László szerkesztésében és válogatásában 1962-ben közreadott, Székely Bertalan 

válogatott művészeti írásai című kötet. Bár a művész kéziratainak nagy része a II. 

világháború során elveszett, az anyagot Zádor Anna még a háború előtt lemásolta, ami 

lehetővé tette a források közlését.208 

Az írásos hagyaték történetét összegzi Szőke Annamária doktori disszertációjának 

első fejezetében „10.000 folio”. A Székely-kéziratok története címmel.209 Ehhez végzett 

kutatása során Szőke teljes spektrumában tekintette át Székely Bertalan fennmaradt írásos 

hagyatékát és tematikusan listázta a művész által feljegyzett olvasmányokat. Összeállította 

a kéziratokban kiolvasható ornamentika-könyvek listáját is Székely Bertalan 

ornamentikával kapcsolatos olvasmányai, hivatkozásai címmel,210 amely azonban nem 

került publikálásra. Ebben Szőke összesen 30 könyvcímet sorol fel a forráshely pontos 

megjelölésével, valamint azzal a kiegészítő információval, hogy ezek a könyvek a 

Mintarajztanoda Könyvtárában elérhetőek voltak-e avagy sem. Kutatásaim során e listát 

több tétellel is kiegészítettem, így a beazonosított ornamentika-könyvek száma összesen 

55-re emelkedett. A fentebb felsorolt kéziratos források és grafikai állományok áttekintését 

követően azonban nem csak a konkrétan feljegyzett olvasmányokat vettem fel a listába. 

Több esetben sikerült beazonosítani jelzetlen díszítményvázlatok forrásait is, amelyek 

szintén ezt a jegyzéket gyarapították (lásd: Függelék II. Székely Bertalan ornamentika-

vonatkozású olvasmányainak jegyzéke). A motívumvázlatok forrásainak beazonosítása a 

                                                             
208 MAKSAY 1962 
209 SZŐKE 1998. Ezúton szeretnék köszönetet mondani Szőke Annamáriának, hogy a doktori disszertációjában 
összegzett kutatási eredményeit a Székely Bertalanra vonatkozó fejezetben felhasználhattam. 
210 A listát Szőke Annamária a Mátyás-templom díszítőfestésével kapcsolatos kutatásaim kezdetén, 2013-ban 
bocsájtotta rendelkezésemre, amelyért ezúton mondok köszönetet. 
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kutatás jelentős szeletét képezte. Ennek egyik része, Székely ornamentikáról vallott 

nézeteinek rekonstrukciója, a Székely-kutatásnak abba a vonalába illeszkedik, amely a 

művész elméleti munkásságának feltárására irányul.211 

Az MTA Könyvtár Kézirattárában őrzött jegyzetfüzetek egy része datálatlan. Bár az 

egyes vázlatoknak a megvalósult művekhez történő rendelésével megállapítható lenne egy 

adott intervallum, azonban Székely jegyzetelési módszere (oda írt és rajzolt, ahol üres 

felületet talált, a füzeteit pedig hátulról újrakezdte) egyes esetekben nem teszi lehetővé a 

források biztos datálását. Ugyanez a helyzet a Lándor Tivadar ajándékozása által az MNG 

Grafikai Osztályára került IX. számú konvolutum esetében Ornamentális rajzok. főleg 

Mátyás templomi dekoráció címmel,212 vagy a BTM Schulek-hagyatékában lévő több száz 

akarell esetében is. Székely számos díszítőmotívumot rajzolt 19. századi mintakönyvekből 

és más kézikönyvekből, melyekhez több esetben a könyv szerzőjének nevét (Racinet, Jones, 

Hittorff, Bourgoin), másutt a könyv címét jelzi (esetleg a szerző nevének említésével: „Aus 

Monumentos arquitectonicos de Espana”,213 „Aus Romanische kunst und Ornamentik von 

Kutschmann, Hessling, Berlin”,214 „Aus Babelon Manuel d'archéologie orientale”),215 vagy 

az adott könyvre történő utalás mellett szerepelteti a rajz forrásának pontos helyét a 

táblaszám megadásával („Art Foliage Pl 2”216 vagy „Racinet I 39”).217 Egyes 

könyvutalásoknál a szerző neve vagy a cím mellett olyan szám szerepel, amely a 

Mintarajztanoda könyvtára 1900-as címjegyzéke218 tételei219 mellett szereplő, ceruzával írt 

számaira vonatkozik („Day ornamentika elemzése 104”,220 „Nature in ornament 104”,221 

                                                             
211 Lásd Szőke Annamária kutatásait a lómozgás-tanulmányokra (SZŐKE 1992), a menyezet-elméletre (SZŐKE 
1999a, SZŐKE 2007) és a fríztervekre (SZŐKE 1999a) vonatkozóan. 
212 SZÉKELY Bertalan: Ornamentális rajzok. főleg Mátyás templomi dekoráció. IX. konvolutum., MNG GRO 
213 MTA KT Kézirattár, Ms 5005/222 fol. 4r 
214 MTA KT Kézirattár, Ms 5005/222 fol. 5r 
215 MTA KT Kézirattár, Ms 5006/28 fol. 7r 
216 BTM KM ÉGY, Schulek Frigyes-hagyaték, ltsz.: 52.41.911.1 
217 SZÉKELY Bertalan: Ornamentális rajzok. főleg Mátyás templomi dekoráció. IX. konvolutum., fol. 1915-
1172v, fol. 1915-1997r. MNG GRO 
218 VÁRDAI 1900 
219 Második rész. Szerzők, illetőleg eredeti czimek után, szakok szerint fő-csoportokra osztva. VÁRDAI 1900. 5. 
220 MTA KT Kézirattár, Ms 5008/76 
221 MTA KT Kézirattár, Ms 5005/222 fol. 5v 
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„Keller növényornamentika 673”,222 „Lewis Day - The Anatomy of Pattern 649”,223 

„Planning of Ornament K/678”).224 

Ezen a helyen kell kitérni Székely kutatásainak helyszíneire. Azok elsődleges helye 

nyilvánvalóan a Mintarajztanoda könyvtára lehetett, de Székely olyan könyvekről is 

említést tesz, amelyeket az intézmény nem vásárolt meg. Ezek vagy fellelhetők más 

könyvtárakban, vagy budapesti közkönyvtárakban nem érhetők el, tehát Székely 

magánúton juthatott hozzájuk. Feljegyzéseiből kiderül, hogy megfordult még az Akadémia 

és az „ipar múzeum” könyvtárában, mint arra az egyik, 1887-re datált noteszében utal: 

„Ezek az akadémiai könyvtárban találhatók.” „Az ipar muzeumban.”225 Feltételezhető még, 

hogy egyes művek Székely magánkönyvtárában is megvoltak, bár ennek összetétele és 

sorsa nem ismert.226 

Arra, hogy a feljegyzett könyveket Székely valóban elolvasta-e vagy csak 

szándékában állt azokat elolvasni, több esetben a hozzájuk fűzött megjegyzésekből 

következtethetünk. A véleményezett olvasmányokról feltételezhető, hogy azokat valóban 

olvasta, továbbá azokról a kötetekről is, ahol az elméletekre utal („Mayeux la Composition 

décorative – gut”,227 "Owen Jones Grammar of Ornament, und Exemples of Chinese 

Ornament von Owen Jones – gut",228 „Hulme ornamentika alapelvei”,229 „Day ornamentika 

elemzése 104”).230 Másutt egymással összefüggő tematikájú olvasmányjegyzékeket 

találhatunk. Az olvasmányjegyzékek „Gelesen” megjegyzéssel ellátva egyértelműsítik azok 

ismeretét, „es empfielt” megjegyzés esetében azonban csak feltételezhető azok mélyebb 

ismerete. A könyvlisták között olyan is előfordul, amely egy Székely által olvasott mű 

további bibliográfiai referenciáit tartalmazza, mint például Alfred Haddon The Evolution in 

Art: As Illustrated by the Life-Histories of Designs (1895) című műve esetében,231 amely 

további referencia irodalmat nyújtott számára az evolucionista művészetelmélet 

                                                             
222 MTA KT Kézirattár, Ms 5008/76 
223 MTA KT Kézirattár, Ms 5005/222 fol. 5v. A címjegyzékben a 679-es szám szerepel, a 649 valószínűleg 
Székely elírása lehet. 
224 MTA KT Kézirattár, Ms 5005/222 fol. 5v 
225 MTA KT Kézirattár, Székely Bertalan jegyzetfüzete (1887), Ms 5006/24 fol. 40r 
226 Szőke Annamária szóbeli közlése alapján. 
227 MTA KT Kézirattár, Ms 5006/28 
228 MTA KT Kézirattár, Ms 5005/224 
229 MTA KT Kézirattár, Ms 5008/76 
230 MTA KT Kézirattár, Ms 5008/76 
231 HADDON 1895 



57 
 

témájában. Több könyvet a kézírás olvashatatlansága miatt nem lehetett beazonosítani, 

tehát a kéziratok és a grafikai vázlatok alapján végzett összegzés végeredménye csak 

hozzávetőleges lehet: Székely az ornamentika témájában 55, a kutatás során beazonosított, 

a korszakban alapvetőnek számító könyvet ismert, amelyek között gyakorlati és elméleti 

művek egyaránt szerepeltek. Székely ornamentika-vonatkozású könyveinek összesített 

listája a Függelékben olvasható.232 

 A forrásanyag jellegének áttekintése során kirajzolódott, hogy Székelyt az 

ornamentika mint művészeti probléma intenzíven foglalkoztatta, arról vallott gondolatait 

azonban összefüggően nem fogalmazta meg. A díszítőművészetről kialakított nézeteinek 

rekonstrukciója, szemben például írásos formában összegzett mennyezet-elméletével,233 

csak indirekt módon végezhető el. 

 

 

4.2.2 A forrásanyag és a megvalósult művek 

 

Az ornamentika a falfestési megbízások kapcsán került Székely látókörébe, azok közül is 

elsődlegesen a budavári Mátyás-templom díszítési rendszerének megtervezésekor, amely 

az 1890 és 1896 közötti időszakra tehető.234 Valószínűleg már azt megelőzően, a pécsi 

székesegyház falfestményeinek (1888–1890) kivitelezésekor és azzal párhuzamosan, a 

kecskeméti Városháza dísztermének (1895–1897) esetében, valamint a vajdahunyadi vár 

Mátyás-loggiájának (1880-as évek, 1902) tervezésekor. Székelyt azonban nem csak a 

díszítőfestések megtervezése, hanem történeti alakjai korhű megformálásához végzett 

viselettörténeti kutatásai felől is érték a díszítőművészettel kapcsolatos impulzusok. 

Érdeklődése az 1880-as évek második felében fordulhatott az ornamentika felé és szinte 

haláláig foglalkoztatta, hiszen 1905–1906-os datálású jegyzetfüzetében is találunk a témára 

                                                             
232 A lista összeállításánál figyelembe vettem Szőke Annamária korábbi, Székely Bertalan írásos hagyatékának 
feldolgozása során készített, publikálásra nem került könyvlistáját, amelyet a saját kutatásaim során további 
bibliográfiai tételekkel egészítettem ki. 
233 SZŐKE 1999a 
234 Székely Bertalan a Maksay László által közölt Életrajzi feljegyzéseiben e két dátum közé „… (és ezen túl is)” 
teszi a „Mátyás-templomi kartonok, … falfestés és ornamentáció” készítését, „…mit Schulekkel együtt 
csináltunk.” (MAKSAY 1962. 40.), azonban a Budavári Főegyház Építési Bizottságának (BFÉB) irataiban csak 
1894 júliusáig esik szó a festésről (FORSTER TI, BFÉB-iratok 1890–1894). Az iratok összesítését Farbakyné 
Deklava Lilla bocsájtotta rendelkezésemre, amelyért ezúton szeretnék köszönetet mondani. 
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vonatkozó bibliográfiai referenciát. Az MTA jegyzetfüzeteinek dátumait,235 a vonatkozó 

olvasmányokat és a vázlatokat nem minden esetben lehet konkrétan a megvalósult 

ornamentális festések valamelyikéhez kötni. Ezek a mintakönyvekből készült skiccek az 

érdeklődés folytonosságát mutatják és rávilágítanak azokra a művészeti problémákra, 

amelyek Székelyt az ornamentika témakörén belül foglalkoztatták. Ugyanakkor az MNG 

Grafikai Osztályán őrzött, a templom ornamentális festéséhez készült konvolutum és a BTM 

Schulek-hagyatékában lévő ornamentális vázlatok jegyzetei egyértelműen köthetők a 

Mátyás-templomban kivitelezett falfestéshez. 

 Feltételezésem szerint Székely a 19. századi mintakönyveket inspirációs forrásként 

tekintve használta, azokból folyamatosan rajzolt, majd a motívumok másolása helyett egy 

önálló ornamentális formanyelvet alakított ki falfestéseiben. Alkotói folyamatának kezdő 

pontján állnak tehát a forrásként használt mintakönyvek és kézikönyvek, köztes művekként 

jelennek meg a jegyzetfüzeteiben és grafikai vázlataiban feltűnő másolt motívumskiccek, 

továbbá azok az eredeti motívumtervek, amelyek megvalósult (pécsi székesegyház, 

kecskeméti Városháza, Mátyás-templom) és tervezett ornamentális festésekben 

(vajdahunyadi vár Mátyás-loggiája) öltöttek formát. Az egyik oldalon tehát a forrásként 

szolgáló mintakönyvek és kézikönyvek, a másik oldalon pedig a megvalósult vagy 

kivitelezésre nem került, azonban grafikai vázlatok formájában fennmaradt művek állnak, 

amely műcsoportok együttesen reprezentálják Székelynek az ornamentikáról vallott 

felfogását. 

 

 

4.2.3 A feldolgozás módszere 

 

A jegyzetek szórványossága, Székely fentebb említett jegyzetelési módszere és a nehezen 

megállapítható időrendiség miatt több esetben egy adott időszak olvasmányai és a 

kivitelezésre került művek nem kapcsolhatók közvetlenül egymáshoz, ezért az időrendiség 

                                                             
235 Az MTA KT Kézirattárában őrzött jegyzetfüzetek datálását Sszőke Annamária végezte el. 
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szempontja helyett, Maksay módszeréhez hasonlóan,236 a tematikus szempontot 

érvényesítem.  

Első lépésként az írásos és grafikai anyagban feltűnő ornamentika-témájú 

bibliográfiai referenciák listáját készítettem el, amely tartalmazza Székely 

díszítményvázlatainak vagy írott hivatkozásainak képét, az őrzés helyét és jelzetét, Székely 

írásos megjegyzéseit, a beazonosított művet vagy szerzőt és egy általános tematikai 

besorolást (Függelék II).237 A forrásanyag áttekintésekor összesen 55 könyvet sikerült 

egyértelműen azonosítani. A könyvlista olyan tematikus csoportokra bontható, amelyek 

egyrészt közvetlenül kapcsolódnak Székely dekoratív terveinek konkrét gyakorlati 

kérdéseihez, másrészt tükrözik a művész ornamentika-elmélet iránti érdeklődését. A 

könyvek tematikus bontásával és elemzésével egyúttal körvonalazódnak a korszak 

ornamentika-szemléletének főbb, Székely és Schulek tervezési munkájára is kiható 

csomópontjai, amelyekkel a Mátyás-templom díszítőfestése a historizmus ornamentikáról 

vallott felfogásának Európa-szerte érvényes keretébe illeszthető (lásd A Székely Bertalan 

által használt ornamentika-vonatkozású könyvek tematikus bemutatása című fejezetet). 

A Székely által bizonyíthatóan használt mintakönyvek tematikus csoportosítását a 

Mátyás-templom díszítőfestésében manifesztálódó stílus- és formaproblémák elemzése 

követi. Itt hivatkozom a forrásanyag és a megvalósult mű közötti összefüggésekre. Székely 

díszítőművészeti tervezési gyakorlata azonban nem tekinthető a teljes életmű elszigetelt 

jelenségeként. Nem független mennyezet-elméletétől, történeti kompozícióitól és 

tájképfestészeti felfogásától, több szállal kötődik más irányú művészeti tevékenységeinek 

és elméleti munkásságának szövetébe, ezért a különböző területek és az ornamentika-

felfogás közötti párhuzamok feltárása önálló fejezetben történik (lásd A Mátyás-templom 

ornamentikája mint forma- és stílusteremtési kísérlet című fejezetet). 

A Mátyás-templom javarészt Székely által tervezett díszítőfestése több 

szempontból is tanulságos a historizmus falfestészeti gyakorlata tekintetében. A korszak 

                                                             
236 „Székely írásos hagyatékának legnagyobb része tematikailag annyira szerteágazó, az ugyanabba a 
témakörbe tartozó problémák annyira szétszórtan, olyan sok helyen jelentkeznek, hogy feljegyzései 
sorrendjének követése nem látszott célszerűnek. Az egyetlen követhető megoldás tehát az volt, hogy teljes 
hagyatékának áttanulmányozása után összeállítottuk annak problematikáját, majd minden egyes felvetett 
problémakörre összegyűjtöttük a mester vonatkozó feljegyzéseit, tehát témakörökként szedtük össze 
írásait.” MAKSAY 1962. 9. 
237 Függelék II. Székely Bertalan ornamentika-vonatkozású olvasmányainak jegyzéke 
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falfestészetének azon ritka példája, ahol (1) egyértelműen kimutatható a 19. századi 

mintakönyvek konkrét forrásként való használata, ahol megfigyelhető (2) a historizmus 

korabeli művészeknek a történeti stílusok imitációját túlhaladó, új és önálló díszítőstílus 

megteremtésére irányuló kísérlete, és ezzel összefüggésben a szecessziós formavilág 

kialakítása, amely a templomfestési gyakorlatban sem maradt egyedülálló példaként. A váci 

Karolina-kápolna díszítőfestése mint a koronázó templom ornamentális festésének – eddigi 

ismereteim szerint – egyedülálló követője kerül bemutatására (lásd A Mátyás-templom 

díszítőfestésének hatása: a váci Karolina-kápolna című fejezetet). 

A Mátyás-templom ornamentikája egyúttal rámutat arra, hogy a mintakönyvek 

kromo-, fotó- és egyszerű litográfiai sokszorosító grafikai eljárásokkal kivitelezett 

képanyaga hogyan hatott a megvalósult falfestészeti ornamentikára, amely ennek a 

főfejezetnek a záró részében kerül tárgyalásra (lásd A mintakönyvek közvetítő szerepe és 

hatása a díszítő tervezésre című fejezetet). 

 

 

4.3 A Székely Bertalan által használt ornamentika-vonatkozású könyvek tematikus 

bemutatása 

 

Az ornamentika-vonatkozású könyvek listázása azt mutatja, hogy Székely járatos volt a 19. 

századi ornamentika-irodalom sokrétű világában, tehát a mintaként szolgáló, különféle 

szempontú motívumválogatások mellett ismerte az ornamentika-elméleti 

megközelítéseket és más tudományterületek ornamentika-értelmezéseit is. 

Előképkutatásai során sem szorítkozott csupán a motívumgyűjtemények kompakt 

mintakészleteire, hanem erre a célra egyaránt használt régészeti (pl. Babelon régészeti 

kézikönyvét)238 és keresztény ikonográfiai alapműveket (pl. Westwoodnak a Biblia-

másolatok középkori és reneszánsz történetét összefoglaló művét),239 valamint a művészet 

evolucionista szemléletét képviselő könyveket is (Haddon, Stolpe és Goodyear műveit).240 

A díszítőművészeti vonatkozású könyvek tematikus csoportokban történő áttekintése 

                                                             
238 BABELON [1888] 
239 WESTWOOD 1843–1845 
240 HADDON 1895, STOLPE 1891–1892, GOODYEAR 1891 
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egyben rávilágít arra, hogy Székely milyen történeti stílusokat preferált, és kirajzolódik az 

is, hogy ornamentika-felfogását milyen nézetek és elméleti kérdések alakították. 

 

 

4.3.1 Középkori ornamentika 

 

Székely az ornamentikával falfestési megbízásai során került kapcsolatba, amelyek 

tematikája már eleve meghatározta érdeklődésének irányát. A pécsi székesegyház Szent 

Imre és Szent Mór kápolnái, a Mátyás-templom, a kecskeméti Városháza dísztermének 

falfestései, valamint a vajdahunyadi vár Mátyás-loggiájának kifestésének tervei stílszerűen 

egyaránt főként középkori stílusú ornamentális formákat igényeltek, amelyekhez Székely 

többféle kiadványtípusból merített formai inspirációt. Ezzel összhangban az 

ornamentikával kapcsolatos olvasmányai között a középkorral foglalkozó művek találhatók 

a legnagyobb számban. Motívumgyűjtésének legfőbb korszakát a középkoron belül is a 

románkori díszítőművészet képezte. 

A középkori falfestészet ikonográfiájáról, motívumairól, anyaghasználatáról, 

technikáiról és azok historizmus korabeli alkalmazásáról több önálló, 19. századi mű 

született, amelyek közül a legjelentősebbeket az oktatási gyakorlatban is használták és a 

Mintarajztanoda számára megvásárolták. Az elméletben is irányadó szerzők közül Viollet-

le-Duc és az Audsley-testvérek vonatkozó műveit ismerte.241 A középkori falfestészet 

technikáit és motívumait tárgyaló szócikk (Peinture) a Dictionnaire raisonné de 

l’architecture française du XIe au XVIe siècle VII. kötetében242 és a párizsi Notre Dame 

kápolnáinak helyreállított falfestményeit bemutató könyv (Peintures murales des chapelles 

de Notre-Dame de Paris, 1876)243 egyaránt elérhető volt a Mintarajztanodában.244 A Viollet-

le-Duc által meghatározott kánont követi a téma legjelentősebb, gyakorló díszítőfestők 

számára összeállított összefoglalója, az a 36 darab, kiváló minőségű arany- és 

                                                             
241 Ms 5006/24 fol. 40r, Székely megjegyzése: „Audsley 501 jó”, Ms 5005/230 fol. 98v 
242 VIOLLET-LE-DUC 1854–1868. T. VII. 56–109. 
243 VIOLLET-LE-DUC 1876 
244 A Mátyás-templom 19. századi rekonstrukciójának történetében egy másik, szintén Viollet-le-Duc nevéhez 
köthető épületresturálás és dokumentáció is feltűnik. A Gara-kápolna (Szent István-, majd Szent Jobb-
kápolna) díszítését Trefort Ágoston a források szerint a párizsi Sainte Chapelle mintájára képzelte el. 
SZVOBODA 1996. 195. 
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kromolitográfiai nyomatból álló sorozat, amelyet a skót építész testvérpár William és 

George Ashdown Audsley jegyzett. A Dekorative Wandmalerei des Mittelalters (1883)245 

részletesen tárgyalja a középkori falfestészetnek a rajzvázlattól a faliminták kifestéséig 

terjedő menetét, továbbá a díszítő tervek kivitelezésének alapelvei mellett leírja az 

olajfestés, a temperafestés és az enkausztika technikáit, és kitér a falfestészet színtani 

elveire is. A kromolitográfiai sorozat lapjai angol és francia példák bemutatásával nyújtanak 

reprezentatív válogatást a középkori falfestészetben általánosan használt 

motívumtípusokból (stilizált növényi szalagmotívumok, indadíszek, festett brokátminták, 

heraldikai elemek, összetett cikcakkminták, szimbolikus állatfigurák, iniciálék, a festett 

architektonikus elemek közül a pártázatos oromzatok, többkaréjos medallionok, stilizált 

pillérek, pillérfők, árkádívek, kolonnádok, vízköpők fantázialényei, kváderkő-imitációk). A 

kötet több szempontból is a téma alapművének számított. Az Audsley-testvérek az 

építészeti polikrómia 1830-as években kibontakozó,246 korai szakaszában az ókori görög-

római építészet festészetét középpontba állító diskurzusához a középkori falfestészet 

polikrómiájának önálló kiadványban közreadott vizsgálatával járultak hozzá. A középkori 

díszítőfestés jellegzetes elemeit kromolitográfiai nyomatokon mutatták be, valamint önálló 

fejezetben összegezték Az ékítményes rajz és a színezés elveit.247 (13. kép) 

Székelynek az építészet és épületdíszítés kapcsolatáról vallott szórványos jegyzetei 

több szempontból is Viollet-le-Duc, valamint a nézeteit osztó és idéző Audsley-testvérek 

felfogását követik. A francia építész szerint: „Az építészetben alkalmazott festészet … csak 

két módot tud követni: vagy tekintetbe veszi a szerkezet vonalait, formáit, rajzát, vagy nem 

tükrözi azt, és attól függetlenül kiterjeszti a falakon, a boltozatokon, a pilléreken és a 

tagozatokon.”248 „Az első esetben a festészet lényegében az építészet része, … a 

másodikban pedig egyfajta mozgatható díszítéssé válik, ami … gyakran megsemmisíti az 

építészeti hatást, és annak a festészet művészetéhez tartozó hatást kölcsönöz.”249 Az 

épületdíszítésnek tehát az épület struktúráját kell követni a harmonikus összhatás 

érdekében, ami az architektúra és az ornamentáció hierarchikus viszonyát jelenti. A skót 

                                                             
245 AUDSLEY 1883 
246 A téma feldolgozását lásd: ZANTEN 1977. A polikrómia-vita korabeli összefoglalása: HITTORFF 1851 
247 Principes de dessin décoratif et de coloration. AUDSLEY 1881. 29–32. 
248 VIOLLET-LE-DUC 1854–1868. T. VII. 57–59 (art, peinture) – idézi: AUDSLEY 1881. 3. 
249 VIOLLET-LE-DUC 1854–1868. T. VII. 57–59 (art, peinture) – idézi: AUDSLEY 1881. 3. 
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építészek megfogalmazásában: a templomi díszítés legfontosabb elve „… az, hogy ne 

alkalmazzunk egyetlen olyan ornamenst és kompozíciót sem, amely nincsen összhangban 

az épület strukturális jellegével, hanem ellenkezőleg, egyesítsünk mindent az épület 

fejlődéséért és szépségének növeléséért. Az igazi monumentális díszítés az építészet 

szerves része és azzal együtt kell fejlődnie, összhangban annak fiziognómiájával …”250 

Székely felfogása szerint a falfestés (figurális és ornamentális) az architektúrát 

kiegészíti, amint azt a kecskeméti Városháza dísztermének kifestése kapcsán fogalmazza 

meg Lestár Péter polgármesterhez írt 1895-ös levelében.251 Másutt, művészetoktatással 

kapcsolatos jegyzeteiben, az ornamentációt puszta tagolásként határozza meg, elsősorban 

annak építészeti kontextusában. „Az egész ornamentáció nem egyéb, mint tagolás (hogy a 

főbb dolgok hassanak, a mellékesek ornamentul hatnak).” Valamint: „Építészetileg minél 

lényegesebb valami, annál kevésbé ornamentálandó.”252 

Az elméleti művek mellett minden bizonnyal a középkori falfestészet francia és 

német emlékeit feldolgozó legkiemelkedőbb kromolitográfiai albumok is ismertek voltak 

Székely számára. Így Pierre Gélis-Didot-nak a franciaországi díszítő falfestészet 11–18. 

századi történetét bemutató mű első kötete, amely a középkori falfestészeti emlékekre 

fókuszál (La peinture décorative en France du XIème au XVIème siècle, ca. 1880),253 Jules 

Gailhabaud-nak az 5–17. századi építészetet és társművészeteit (szobrászat, falfestészet, 

üvegablakfestészet, mozai, fémművesség, stb.)254 feldolgozó műve, vagy Hans Kolb 

németországi középkori fal- és mennyezetfestészeti emlékeiről készített dokumentációja 

(Aufnahmen mittelalterlicher Wand- und Deckenmalereien in Deutschland, c. 1892).255 Az 

építészeti polikrómia középkori időszakának 19. századi vizsgálata az üvegablakfestészet 

területére is kiterjedt, amelyek összefoglalói a Mintarajztanodában szintén használatban 

voltak, Kolbtól a Glasmalereien des Mittelalters und der Renaissance,256 valamint Carl 

Schäfer Ornamentale Glasmalereien des Mittelalters und der Renaissance nach 

                                                             
250 AUDSLEY 1881. 29. 
251 A levelet teljes terjedelmében közli: SZUNYOGHY 1935. 207– 208. (Lásd: Függelék I.) Változtatásokkal közli: 
MAKSAY 1962. 133–135. A levél piszkozata: MNG Adattár 14151/61 
252 MAKSAY 1962. 132. 
253 GÉLIS-DIDOT [ca. 1880]a 
254 GAILHABAUD 1858 
255 KOLB [ca. 1892] 
256 KOLB [ca. 1890] 
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Originalaufnahmen in Farbendruck című művei.257 Bár Székely nem e művek címeit jegyezte 

fel és nem ezekből a kötetekből rajzolta a középkori díszítőmotívumokat, de kimutathatóan 

használta például Carl Schäfer egy másik, a romanika és gótika épületornamentikáját 

bemutató művét (Bauornamente der romanischen und gotischen Zeit).258 (14. kép) 

Székelynek a középkori ornamentikára vonatkozó kutatásai két fő területre 

irányultak: az épületornamentikára és a könyvfestészet díszítőművészetére. Túlnyomórészt 

kétféle díszítőmotívum előképeit gyűjtötte, a növényi indadísz variánsait és a festett 

épületarchitektúra oszlopos / pilléres – íves motívumait, és csak kisebbrészt állatalakos 

motívumokat. Ezekkel a motívumrajzaival keverve jelennek meg jegyzetfüzeteiben 

különféle keresztény ikonográfiai típusok kompozíciós vázlatai. Történeti példáit meglepő 

módon nem a középkori falfestészetre és polikrómiára specializálódott, fentebb felsorolt 

alapművekből rajzolta (AUDSLEY 1881, GÉLIS-DIDOT [ca. 1880]a, KOLB [ca. 1892]), hanem 

a német és francia középkori építészeti monográfiákban és a korszak épületornamentikáját 

feldolgozó tematikus művekben kereste (KUTSCHMANN [ca. 1900], REVOIL 1867–1874, 

SCHäFER [ca. 1880]). (15. kép) 

Székely másik választott területe a középkori művészeten belül az illuminált 

kódexek, kéziratok ornamentikája volt. Indadíszes és architektonikus motívumainak 

tervezéseihez főként a középkori könyvfestészet iniciáléi, lapszéldíszei és miniatúrái közül 

válogatott, amiket olyan reprezentatív összefoglalókból másolt, mint Auguste Bastard 

D’Estang-nak az európai kódexfestészet és ornamentika történetét a 4. és 16. század között 

bemutató, eredeti nyomataival az 1851-es londoni világkiállításon szereplő Peintures et 

Ornements des manuscrits,259 Henry Shaw-nak a főként a British Museum kódexeiből 

válogató, a középkori kódexfestészet anyaghasználati és technikai kérdéseit tárgyaló, A 

handbook of the art of illumination, as practised during the Middle Ages című kézikönyve,260 

Arnoldnak a müncheni Hof- und Staatsbibliothek állományába tartozó 11–17. századi 

iniciálé-gyűjteményét bemutató könyve,261 valamint Carl Lamprecht Karoling-kori, Ottó-kor 

és érett románkori iniciáló-ornamentikát feldolgozó kötete.262 A kells-i evangéliárium Márk 

                                                             
257 SCHäFER 1885 
258 SCHäFER [ca. 1880] 
259 BASTARD 1835–1869 
260 SHAW 1866 
261 ARNOLD [ca. 1870] 
262 LAMPRECHT 1882 
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evangélistát szimbolizáló szárnyas oroszlán-figuráját Székely például J. O. Westwood 1840-

es években megjelent Paleographia Sacra Pictoria: Being a Series of Illustrations of the 

Ancient Versions of the Bible Copies from Illuminated Manuscripts Executed between the 

Fourth and Sixteen Centuries című, 4–16. századi Biblia-másolatok illusztrációit feldolgozó 

könyvéből rajzolta – lehet, hogy további ornamentális vagy figurális felhasználásra.263 (16. 

kép) 

Az autentikus példák mellett a középkori díszítőfestés 19. századi adaptációi közül 

Székely a bajorországi Neuschwanstein várkastélyára hivatkozik.264 A Julius Hofmann 

tervezte belső kialakítás dokumentációja, az épületbelsőt díszítő romanizáló falfestésről 

készült fénynyomat-sorozat 1885 körül jelent meg, és szintén megtalálható a 

Mintarajztanoda Könyvtárában.265 (17. kép) 

 Székely jegyzetfüzeteiben a középkori motívum-skiccek közé figurális 

kompozicionális vázlatokat rajzolt,266 amelyeket a Mátyás-templom általa festett Mária-

ciklusaihoz használhatott előtanulmányként. A Mária életéből vett jelenetek és a 

kompozíció-együtteseket formailag összekötő angyalfigurák előképei olyan keresztény 

ikonográfiai kézikönyvekből származnak, mint Grimouard de Saint-Laurent Manuel de l’art 

chrétien (1878)267 című műve vagy Charles Rohault de Fleury Szűz Mária ábrázolásait 

összefoglaló kétkötetes könyve, La Sainte Vierge (1879) címmel.268 Székely figurális 

kompozícióinak tervezési folyamata analóg ornamentális kompozícióinak előkészítésével 

és tervezésével: a munka folyamán a történeti stílusok kompozícióit kompiláló 

mintakönyvekből és kézikönyvekből rajzolt formai variánsok szolgáltatják a kiindulópontot, 

amelyek továbbgondolásával és nem másolásával születtek meg ugyanannak a 

kompozíciónak a vázlatai, majd a végső, egységes kompozíció. (18. kép) 

 

 

                                                             
263 WESTWOOD 1843–1845 
264 MTA KT Kézirattár, Ms 5005/222 fol. 5r 
265 HOFMANN [ca. 1885] 
266 MTA KT Kézirattár, Ms 5005/222 fol 3r, Ms 5006 fol. 44r, Ms 5006 fol. 45v, Ms 5006 fol. 46r, Ms 5006 fol. 
48v. Az 5006-os számú jegyzetfüzet az MTA KT Kézirattárában 1900-as datálással szerepel, ugyanakkor ebben 
a noteszben számos olyan utalás, referencia és ornamentális vázlat található, amely a Mátyás-templom 
díszítőfestéséhez kapcsolható. 
267 GRIMOUARD DE SAINT-LAURENT 1878 
268 ROHAULT DE FLEURY 1879 
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4.3.2 Iszlám ornamentika 

 

A középkori keresztény építészet és képzőművészet díszítőművészete mellett Székely 

előkép-kutatásainak másik fő történeti forrása az iszlám ornamentika formakincse volt. Az 

e témára történő bibliográfiai hivatkozásai a középkori művek után számszerűleg a második 

helyen állnak az összesített olvasmánylistában. Tematikájukban kiterjednek az iszlám 

díszítőművészet legfőbb területeire, a mór, az arab, a török, a perzsa, a szaracén-normann 

és a közép-ázsiai iszlám ornamentikára.  

Székelynek a témában tanúsított szerteágazó érdeklődése korántsem meglepő, 

hiszen az iszlám díszítőművészet a 19. század második felének ornamentika-diskurzusaiban 

kitüntetett szerepet kapott. Mélyebb vizsgálatát az 1830-as és az 1850-es évek között 

megjelent útibeszámolók és építészeti felmérési dokumentációk készítették elő,269 

amelyek által megismerhetővé vált a spanyolországi mór építészet Girault de Prangey,270 

Owen Jones és Jules Goury271 1830-as évekbeli felmérési tevékenységének köszönhetően, 

az arab építészet Pascal Coste272 és Friedrich Maximilien Hessemer273 kairói felmérései 

által. A kis-ázsiai török építészet megismerését Charles Texier 1839-től megjelenő 

Description de l’Asie Mineure című háromkötetes műve274 tette lehetővé, a perzsa építészet 

pedig Pascal Coste és Eugene Flandin Voyage en Perse című útibeszámolója275 által vált 

elérhetővé az 1850-es években. (19. kép) 

Az iszlám ornamentika mindazonáltal az 1850-es évek közepén a mór építészet 

emlékein keresztül vált széles körben ismertté Európában, azon belül is különös hangsúly 

került a granadai Alhambrára, amely Owen Jones elfogult ízlésítéletének volt köszönhető. 

Jones az 1830-as évek elején Jules Goury francia építésszel együtt kezdte el a 13–14. századi 

épületegyütes részletes építészeti felmérését, amelynek eredményeként 1842 és 1845 

között jelent meg a kétkötetes Plans, Elevations, Sections and Details of the Alhambra című, 

kromolitográfiai táblákkal illusztrált dokumentáció.276 Jones, aki az 1851-es londoni 

                                                             
269 LABRUSSE 2011, VOLAIT 2013 
270 PRANGEY 1837, PRANGEY 1841 
271 JONES–GOURY 1842 
272 COSTE 1837 
273 HESSEMER 1842 
274 TEXIER 1849 
275 FLANDIN– COSTE 1851–1852 
276 JONES–GOURY 1842 
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világkiállítás Alhambra-udvarának tervezője és vezetőjének szerzője volt, 1856-ban kiadott 

The Grammar of Ornament című művében,277 amely a korabeli motívumgyűjtemények 

legnagyobb hatású úttörő kiadványa volt, egyenesen a mór ornamentika, valamint az 

Alhambra mint emblematikus építészeti emlék elsőségét hirdette az arab, a török és a 

perzsa díszítőművészettel szemben. Jones önálló fejezeteket szentel az arab,278 a török,279 

a mór280 és a perzsa281 ornamentikának, a 20 fejezetből álló mű egyötödét szánva az iszlám 

díszítésnek. Jones formai és színtani kritériumokon alapuló osztályozási rendszere szerint a 

történeti stílusok közül azok tekinthetők az ornamentika kiemelkedő korszakainak, amelyek 

emlékei a természeti törvényeket követő formaképzési elvek szerint díszítettek. Jones az 

Alhambrában olyan építészeti emléket lát és láttat, amely minden részletében megtestesíti 

a „ornamentika nyelvtanának” („Grammar of Ornament”) elveit: (1) a szerkezet díszítését; 

(2) a díszítmény szemlélésekor annak egészéből áradó nyugalom törvényét; (3) a 

fokozatosság elvét; (4) az egyenes, a ferde és a görbe vonalak megfelelő egyensúlyából és 

kontrasztjából eredő formai harmóniát; (5) az egyenlő felosztás törvényét; (6) a radiációt, 

avagy a közös szárból történő sugárirányú elágazás szabályát és a vonalfolytonosság elvét; 

(7) az ívek törésmentes találkozását; (9) a természet valóságű ábrázolása helyett az 

ornamens stilizálását és végül az egész és a részek harmonikus viszonyát.282 Jones 

viszonyítási rendszerében a mór építészethez hasonló tökéletességet ért el az 

ornamentációban, ezért a művészeti stílusok kiemelkedő korszakaihoz sorolható még az 

ókori görög művészet érett korszaka,283 a Parthenón-frízzel mint az Alhambrával párba 

állítható csúcsteljesítménnyel284 reprezentálva, és az angol gótika korai periódusa (Early 

English Ornament).285 (20. kép) 

Székely jól ismerte Jones művét, hiszen az indadísz történeti formáira irányuló 

kutatásai során számos ókori görög-római megoldást rajzolt ebből a műből. (45. kép) 

Azonban tájékozódását nem korlátozta a legtöbbet forgatott motívumkompilációkra, 

                                                             
277 JONES 1856 
278 JONES 1856. 55–60. Arabian Ornament 
279 JONES 1856. 61–63. Turkish Ornament 
280 JONES 1856. 65–74. Moresque Ornament 
281 JONES 1856. 75–76. Persian Ornament 
282 JONES 1856. 66–70, valamint Propositions 
283 JONES 1856. 31–36. 
284 JONES 1856. 66. 
285 JONES 1856. 101. 
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hanem az iszlám ornamentika egyes területeit feldolgozó kulcsműveket is ismerte. A 

spanyolországi mór ornamentikát abból a méreteiben is monumentális luxuskiadványból 

tanulmányozta, amelyből egy példányt a Mintarajztanoda Könyvtára is megvásárolt. A 19. 

századi korai spanyol műemlékvédelem monumentális vállalkozásának eredményeként 

1852 és 1881 között jelentek meg a Monumentos arquitectonicos de Espana című sorozat 

kötetei,286 amelyek a nehezen hozzáférhető luxuskiadványok kategóriájába tartoznak. A 

méretükben is monumentális kötetekből (73 cm-es magassággal) eddigi ismereteim szerint 

a magyarországi nyilvános könyvtárak közül még az Iparművészeti Múzeum Könyvtára őriz 

példányokat. A madridi Real Academia de Bellas Artes de San Fernando és az Escuela 

Especial de Arquitectura közreműködésével indított projekt célja a spanyolországi pogány, 

mohamedán és keresztény kultúra építészeti emlékeinek felmérése és felmérési rajzainak 

kiváló minőségű kromolitográfiákban történő publikálása volt. A félbeszakadt felmérési 

munka megvalósult eredményeként 281 nyomat készült el a Calcografía Nacional 

műhelyében, amely az 50 spanyolországi provincia közül 24 épített örökségét mutatja be. 

Székely a sorozat negyedik, cordóbai emlékeket bemutató kötetét használta (Monumentos 

Latino-Bizantinos de Córdoba),287 amelyek közül a córdobai nagymecset 10. századi, 

bizánci-mór ornamentikáját rajzolta. (21–22. kép) 

Székely iszlám díszítőművészet iránti érdeklődése egyaránt kiterjedt a perzsa, a 

török, továbbá a közép-ázsiai, valamint szerzői listája alapján az arab területekre is. A 

Grammar of Ornament vonatkozó négy fejezetén kívül a perzsa ornamentikát E.-V. Collinot 

és A. de Beaumont rajzgyűjteményéből288 ismerte, a török, a közép-ázsiai és az arab 

díszítőmotívumokat pedig épületfelmérési dokumentációkból tanulmányozta. Az általa 

ismert tudományos publikációk között található Viollet-le-Duc tanítványának, az 

orientalista építész és kerámiaművész Léon Parvillée-nek litográfiákkal és 

kromolitográfiákkal illusztrált 1874-es kötete a bursai Yeşil-dzsámi és a Yeşil-türbe 

felméréséről Architecture et décoration Turques au XVe siécle címmel,289 valamint Nikolai 

Simakoff-nak az előzőekhez nagyon hasonló, kromolitográfiai mellékleteklel illusztrált 
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1882-es dokumentációja a közép-ázsiai emlékeket feldolgozó tudományos expedícióról.290 

(23. kép) 

Az arab építészeti ornamentika specialistái közül Székely, olvasmánylistája alapján, 

Jules Bourgoin publikációit ismerte, akinek ornamentika-elmélete szoros összefüggésben 

állt Kairóban, Jeruzsálemben és Alexandriában végzett felmérési tevékenységével. 

Bourgoin műveinek ismerete azonban nem csupán az arab építészeti és díszítőművészeti 

példák vonatkozásában, hanem az azokra építkező formatani analízise és matematikai-

kombinatorikai megközelítése291 miatt is reveláns lehetett Székely számára, H. Mayeux,292 

L. F. Day293 és E. Grasset294 tervezéselméleti műveihez hasonlóan. A Mintarajztanoda 

Könyvtára számára is megvásárolt Bourgoin-művek közül a Les arts arabes (1873)295 

bevezetője az ornamentális formák analitikus megközelítését nyújtja, a Les éléments de 

l'art arabe: le trait des entrelacs (1879)296 190 fekete-fehér táblán az arab összefonódó 

minták síkgeometriai vázrajzait és szerkesztési menetét tartalmazza, a Grammaire 

élémentaire de l'ornement (1880)297 pedig a szerző komplex ornamentika- és 

tervezéselméleti rendszerét mutatja be. (24. kép) Mindemellett Székely valószínűleg Prisse 

D’Avennes reprezentatív albumát298 is ismerhette az arab ornamentika témájában. 

Székely iszlám ornamentika iránti kitüntetett érdeklődését jelzi továbbá az olyan 

kevésbé ismert és feldolgozott területek tanulmányozása, mint a szicíliai és dél-itáliai 

szaracén-normann építészet emlékanyaga.299 
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4.3.3 Motívumkompilációk 

 

Az 1850-es évek közepén Owen Jones emblematikus művével indult az „összes” művészeti 

korszakra kiterjedő összehasonlító történeti mintakönyvek kiadása. Jones 1856-ban 

megjelent nagy hatású és számos szempontból elemzett The Grammar of Ornament című 

művében300 a díszítőmotívumokat a tárgyi felületről leválasztva földrajzi-történelmi 

kontextusba helyezte. 112 kromolitográfiai táblán közölt törzsi, ókori egyiptomi, ókori 

asszír és perzsa, ókori görög, római, pompeji, bizánci, arab, török, mór ornamenseket (ez 

utóbbiakat az Alhambrából), valamint perzsa, indiai, hindu, kínai, kelta, középkori, 

reneszánsz, Erzsébet-kori és itáliai díszítőelemeket, végül a történeti táblákat a 

természetből vett levelek és virágok ábrázolásaival egészítette ki. Hamarosan megszülettek 

Jones művének francia és német pendant-jai. 1869-ben jelent meg Auguste Albert Racinet 

L'ornement polychrome301 című történeti mintakönyve, amelynek közel 2000 motívumot 

tartalmazó 100 táblája Jones-éval azonos történeti korokat dolgoz fel, kiegészítve a barokk 

és a rokokó stílusokkal, azonban kizárja a díszítőművészet számára fontos természeti 

formákat. A német nyelvű könyvkiadásban mintegy két évtizedes késéssel, 1887-ben jelent 

meg Jones és Racinet műveihez hasonlóan kiemelkedő minőségű motívumkompiláció az 

építész és épületrestaurátor Heinrich Dolmetsch összeállításában. A Der 

Ormementenschatz ein Musterbuch stilvoller Ornamente aus allen Kunstepochen302 

illusztrációi számos esetben utalnak vissza Jones és Racinet műveire. A reprezentatív 

motívumkompilációk egy késői, talán Székely által is ismert példája volt a szintén számos 

reprint kiadást megért, a művészeti oktatásban aktívan használt, az angol nyelvű kiadás303 

előszava szerint először 1904-ben kiadott Das farbige Ornament aller historischen Stile 

című válogatás Alexander Speltz-től.304 (25–27. kép) 

 Székely az alapművek közül Jones és Racinet műveit használta, ezekre néhány 

esetben a képtábla számával együtt hivatkozik a motívumvázlatok mellett. Az ókori római 

és pompeji ornamentika motívumait a Grammar of Ornament nyomatairól és szövegközi 
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ábráiról rajzolta (Roman No. 1, Pl. XXVI; Roman No. 2, Pl. XXVII; Pompeji No. 2, Pl. XXIV), a 

bizánci, kelta, középkori motívumokat pedig a L’Ornement polychrome lapjairól emelte ki 

(Celtique, Pl. XXXIX; Moyen Âge, Pl. LI). A motívumkompilációk azonban nem csupán 

mintagyűjteményként funkcionáltak, hanem összehasonlító módszerük, a 

díszítőmotívumok dekontextualizált,305 komparatív bemutatása, az egyes kromolitográfiai 

táblák tervezőgrafikai szempontból is úttörő szemléletű kompozíciója Székely és Schulek 

tervezői gyakorlatára is termékenyítő hatással volt (lásd A mintakönyvek közvetítő szerepe 

és hatása a díszítő tervezésre című fejezetet). 

 A historizmus rekontextualizáló gyakorlata a stílusokon átívelő, összehasonlító 

kompilációk mellett kiterjedt a mintáknak az egyes stílusok és iparművészeti ágak szerinti 

rendszerezésére, osztályozására is, ami lehetővé tette egy adott stílus vagy technika 

fejlődéstörténeti áttekintését. A motívumválogatások külön csoportját alkották azok a 

művek, amelyek a síkornamentika különböző területeit dolgozták fel. Ide tartoznak a 

textilornamentikára, az intarziára, a mozaikra, a padlóburkolatokra és a csempedíszítésre 

specializálódott könyvek, amelyek közül Székely a textilornamentikát feldolgozó művek 

témájában két alapműre, az illusztrátor Friedrich Fischbach306 és a bankár-műgyűjtő 

Auguste Dupont-Auberville307 1870-es években kiadott textilminta-válogatásaira 

hivatkozik. (28. kép) 

Végül a motívumkompilációk közül mindenképpen érdekes rámutatni arra a pozitív 

értékelésre, amivel Székely Owen Jones-nak a kínai ornamentikát feldolgozó, főként a 

South Kensington Museum gyűjteményén alapuló művét minősíti („Owen Jones Grammar 

of Ornament, und Exemples of Chinese Ornament von Owen Jones - gut”).308 (28. kép) 

 

 

4.3.4 Orosz és közép-ázsiai ornamentika 

 

A történeti stílusokat feldolgozó művek között utolsóként kerül említésre az orosz és közép-

ázsiai ornamentikát bemutatók csoportja. Ezek nem kifejezetten az ornamentikatervekkel, 
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hanem Székely történeti jeleneteinek kosztümterveivel hozhatók kapcsolatba. Az 1887–

1888-as datálású jegyzetfüzetében309 Székely V. Stasov L'Ornement Nationale Russe 

(1872)310 és Boutovsky Histoire de l'ornement russe du Xe au XVIe siècle d'après les 

manuscrits című művét311 említi, amihez csak ezt a megjegyzést fűzi: „igen sok szentnek 

művészietlen schemáit tartalmazza”, továbbá báró Alexis Ouvaroff Les Meriens et leur vie 

d'après les recherches faites dans les kourganes című könyvére312 hivatkozik. Egyedül N. 

Simakoff Közép-Ázsia iparművészetét bemutató könyvét találjuk az 

ornamentikatervezéssel kapcsolatos datálatlan műlistáján.313 

 

 

4.3.5 Növényi ornamentika, botanika 

 

A Grammar of Ornament 1856-os kiadásához írt Előszavában Owen Jones minden 

erőfeszítését latba vetette azért, hogy elkerülje gyűjteményének általa is előre látott, 

károsnak ítélt következményét. „Az volt a vágyam, hogy ezt a tendenciát megállítsam, és 

egy magasabb ambíciót („a higher ambition”) ébresszek fel.”314 Jóslata beigazolódott, 

motívumgyűjteménye további, elsősorban másolásra buzdító kompilációk tucatjait 

eredményezte, amelyek mellett eltörpültek az igazán invenciózus, elméleti művek. Jones 

komplexebb módon gondolkozott a történeti stílusok felhasználásáról és még az Előszóban 

lefektette azokat a téziseit, amelyek a század második felében a történeti stílusok és a 

természeti törvények egymásra vonatkoztatott tanulmányozásának nyitottak utat az új 

stílus megteremtése érdekében. „Ha bármikor bármely díszítőstílus egyetemes csodálatot 

vált ki, az mindig azzal a törvénnyel összahangban történik, amelyik a forma elosztását 

szabályozza a Természetben.”315 Ezért a Grammar of Ornament történeti stílusainak tábláit 

tíz, természeti formákat (leveleket és virágokat) ábrázoló lappal zárja le. „A 20. fejezetben 

igyekeztem megmutatni, hogy a Díszítőművészet jövőbeli haladása a legjobban a 
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következők által biztosított: a múlt tapasztalatainak beoltásával, amely tudást úgy 

nyerhetjük el, ha friss inspirációért a Természethez fordulunk. Megkísérelni művészeti 

teóriákat építeni vagy egy stílust kialakítani a múlttól függetlenül, a legostobább cselekedet 

lenne. Egyszerre csak elutasítanánk az évezredek alatt felhalmozódott tapasztalatot és 

tudást. Ellenkezőleg, úgy kell tekintenünk az örökségünkre, mint a múlt sikeres munkásaira, 

és nem vakon követni őket, hanem egyszerűen vezetőként használni azokat az igaz út 

megtalálásához.”316 

A természeti törvényeknek az ornamentikával, pontosabban az ornamensek 

struktúrájával összefüggésben történő vizsgálata azonban nem Jones-nál jelent meg 

először. Az általam ismert első példák az angol gótikus épületornamentika kapcsán emelik 

be a díszítőművészeti diskurzusba a botanika tudományát, a növények rendszertani 

ismereteit. A gótikus építészet levéldíszes ornamentációjára specializálódott angol építész, 

James Kellaway Colling már 1848–1850-ben javasolta a középkori angol építészet 

levéldíszeinek összevetését a természeti levélformák felépítésével, az új természeti formák 

utáni kutatást és azok részletes botanikai tanulmányozását azért, „hogy új és eredeti 

formák és kombinációik születhessenek meg.”317 „Néhányan azt gondolhatják, hogy a 

természeti levélzet ilyen alapos tanulmányozása és a szigorú botanikus formák 

megfigyelése egy építész számára szükségtelen. De ahogy a festőknek és szobrászoknak 

tanulmányozniuk kell az emberi test anatómiáját, mielőtt anatómiai hibáktól mentes 

figurákat rajzolnának, úgy az építésznek vagy a faragónak tanulmányoznia kell a növények 

anatómiáját, mielőtt megtervezné vagy csoportosítaná a levélzetet természetes érzéssel 

vagy pontossággal;”318 Ugyanekkor jelent meg először a Gothic Revival vezéregyénisége, A. 

Pugin saját tervezésű, hasonló szemléletű, virág- és levéldíszes motívumokat bemutató 

Floriated ornament című műve, amelynek referenciájaként egy középkori botanikai mű, az 

1590-ben Frankfurtban kiadott Tabernae montanus eicones Plantarum című könyv 

szolgált.319 Colling következő, Art Foliage (1865) című művében továbbmegy, és a levéldíszt 

egyenesen az új művészeti és építészeti stílus meghatározó elemének tekinti: „bármilyen 

új és különféle építészeti stílus születik ebben az országban ezek után, a levéldíszes 
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ornamentációnak fontos szerepet kell abban játszania, és e munkának az a célja, hogy 

segítsen megérteni ennek a jelentőségét.”320 Második kiadásának előszavában pedig utal 

következő, tervezett, végül meg nem valósult munkájára Art Botany címmel. (29. kép) 

Colling illusztrációi, amelyekből néhányat Jones is átvett a középkori ornamentikáról 

írt fejezetében, a Mátyás-templom Rózsafüzér-ciklusa ornamentális keretrendszerének 

kialakításához közvetlenül is hozzájárultak. Székely Colling Art Foliage című könyvének 

Analysis of Geometric Form fejezetéhez készült minták közül választotta ki azt az 

alapformát, amelyből végül a képciklus teljes díszítő rendszerét felépítette (Alapmotívumok 

és keretrendszerek). (73. kép) 

A díszítőművészeti botanika321 jegyzetfüzetekben és vázlatokban hivatkozott 

elméletírói révén Székely jól ismerte a növényi ornamentikának a század közepén kialakult 

paradigmáját, amely a díszítmények struktúrájában és szerveződésében egyetemes 

természeti törvények és geometriai elvek manifesztálódását látta. A hasonló logika mentén 

felépített elméletek egyúttal a geometriai alapú díszítménytervezés gyakorlatát is 

megalapozták.  

Székely Colling geometriai alapú szisztémája322 mellett közvetlen inspirációt 

merített Ruprich-Robert Flore ornementale323 című könyvéből a vajdahunyadi vár Mátyás-

loggiájához készített falfestéstervekhez, valamint ismerte L. F. Day könyvét, amelyben az 

ornamentikának a természetből történő kifejlődését és az azzal való szerves kapcsolatát 

elemzi.324 Mindhárom szerző az ornamentika–természet–geometria fogalomhármasán 

nyugvó elméleteket dolgozott ki. 

 Colling az Art Foliage bevezetőjében a levélzet művészeti alkalmazását geometriai 

alapokon és szimmetrikus elrendezésben írja elő,325 amelyben a minta vázát az elsőként 

tanulmányozandó ágak adják. Tervezési útmutatójában első lépésként ezek harmonikus, a 

környezettel kompozicionális összhangban történő elrendezését javasolja, amit második 

helyen a levelek és virágok formai kidolgozása, végül a fény-árnyék hatás kialakítása követ. 
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elemei. KELLER 1890 
322 COLLING 1878 
323 RUPRICH–ROBERT 1876 
324 DAY 1892 
325 COLLING 1878 



75 
 

Colling a levél- és virágformákat szabályos síkgeometriai alapalakzatokra (háromszög, 

négyszög, ötszög) vezeti vissza, ami a korszak több, a díszítő tervezés alapelveit tárgyaló 

mű alapgondolatává válik. A szabályosság fogalmát, amely a természet geometriai 

szemléletén alapul, párba állítja a természeti formák kifejlődésében testet öltő 

szabálytalanság fogalompárjával: „… a szabályosság a természetben állandó 

szabálytalanságban testesül meg és a levéldíszítésben két alapelv érvényesül a művelet 

folyamán: az egyik a szabályosság, amivel minden tárgyat megtervezünk, a másik a 

szabálytalanság, amivel az kifejlődött” (Professor Kerr megjegyzése Colling előadása 

kapcsán az Institute of British Architects)”.326 

 Székely használta továbbá Ruprich-Robert hasonló szemléletű, a díszítő tervezés 

alapjait a növényi ornamentikán keresztül bemutató Flore ornementale című könyvét , amit 

a szerző a párizsi École impériale et sociale de dessin professzoraként (professeur de 

Composition et d’Histoire de l’ornement) dolgozott ki „ornemaniste”-ok számára 

használható kézikönyvként.327 Természetszemléletének középpontjában az anyag állandó 

átalakulásának eszméje áll, amely a természet három fő területének (ásványvilág, állatvilág 

és a kettő között elhelyezkedő növényvilág) szakadatlan transzformációját eredményezi, és 

amelyből a szerves és szervetlen testek közös szerkezeti felépítése vezethető le. A 

természeti formák strukturális azonosságának analógiájára a díszítő tervezésben a 

különféle díszítő formák szintén hasonló, a geometrián nyugvó kompozíciós elvek 

követését jelenti.328 A növényi formák geometriai alapú ornamentalizációja ugyanakkor 

kiegészül a hasznosság, a szépség és Isten „kedves” (Istennek tetsző, kedves) 

geometriájának fogalmaival („géométrie de l’utile”, „géométrie de la beauté”, „géométrie 

aimable de Dieu”).329 Ruprich-Robert összetett, háromkaréjos befoglaló formáiba tervezett 

növényi motívumai szolgáltak kompozicionális mintaként a vajdahunyadi vár Mátyás-

loggiája falfestményeit lezáró ornamentális frízhez. (30–31. kép) 

 Az angol designer L. F. Day Nature in Ornament330 címmel 1892-ben önálló kötetet 

szentelt ornamentika és természet közvetlen kapcsolatának kimutatására egyes stilizált 
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növényi díszítménytípusok elemzésén keresztül abban a sorozatban, amit Székely is jól 

ismert, hiszen többször hivatkozik az 1880-as és 1890-es években kiadott Textbooks of 

Ornamental Design sorozat köteteire. Ebből a Nature in Ornament mellett a The Anatomy 

of Pattern331 és a The Planning of Ornament332 szerepelnek cím szerint Székely 

jegyzetfüzeteiben, a Mintarajztanoda könyvtári címjegyzékében található referencia 

számmal, valamint az MTA Könyvtárának Kézirattárában található Sz. B. ornamentika 

jegyzetei című fólió333 listájában olvashatók azok a bejegyzései („Day ornamentika 

elemzése 104”,334 „Day természet és ornamentika”),335 amelyek a fent idézett Nature in 

Ornament kötetetre utalnak. Day több, Székely által is rajzolt példán keresztül igyekszik 

bebizonyítani természet és ornamentika szerves kapcsolatát és a természeti törvényeknek 

az ornamentikában látensen vagy nyíltan manifesztálódó elveit: „Első látásra nem 

nyilvánvaló, hogy az összes díszítmény milyen sokkal tartozik a természetnek.” Vagy 

másutt: „A design majdnem minden részletében, akár tudatosan, akár nem, de ott van a 

természet remineszcenciája.”, valamint: „A legabsztraktabb design is önkéntelenül 

engedelmeskedik a szerkezet és a növekedés természeti törvényeinek.”336 

 Az elméleti szempontból is meghatározó szerzők művei mellett Székely ugyanúgy 

hivatkozik az alapfokú oktatásban használatos nagyméretű falimintákra és népszerűsítő 

könyvekre, amelyek leginkább erősen stilizált jellegük és geometriai alapú szemléletük 

miatt lehettek tanulságosak számára. A faliminták közül Eduard Herdtle stuttgarti rajztanár, 

festő, szobrász, a stuttgarti Königliche Zentralstelle für gewerbe und handel 1867-ben 

kinevezett rajztanárának a szabadkézi rajz alapfokú oktatásához, reál- és ipariskolák 

számára kidolgozott sorozatai,337 valamint L. Völlinger és C. Voltz elemi ékítménytani 

szemléletető eszközei338 szerepelnek Székely felsorolásában. Alfred Kellernek a Ville de 

Paris rajziskoláiban használt, címadásában is beszédes Éléments de botanique ornementale 

című népszerűsítő műve 1890-ből azonban jóval részletesebben elemzi a növényi részek 

(gyökér, szár, levélzet, virágzat) ornamentális felhasználásait, az ágak szárról történő 

                                                             
331 DAY 1887a 
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333 MTA KT Kézirattár, Ms 5008/76 
334 MTA KT Kézirattár, Ms 5008/76 
335 MTA KT Kézirattár, Ms 5008/76 
336 DAY 1892. 32–33. 
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kinövéseinek, elágazásainak rendszerét, az indák és levelek kapcsolatának koronkénti 

variációit, illusztrációként motívumkompozíciók vázrajzait közölve. Az ornamentális 

formaképzés szabályaiként az alábbiakat állapítja meg: (1) tengelyes szimmetria (la 

symétrie), (2) ismétlés (la répétition), (3) váltakozás (l’alternance), (4) fejlődés és 

fokozatosság (la progression et la gradation), (5) centrális szimmetria (le rayonnement), 

valamint a színre vonatkozólag: (1) kontraszt (le contraste), (2) rendetlenség (la confusion) 

és (3) bonyolítás (la complication).339 (32. kép) 

 

 

4.3.6 Az ornamentális kompozíció kézikönyvei 

 

Az ornamentális kompozíció vagy díszítő tervezés módszertani kézikönyveire történő 

utalások azt jelzik, hogy a falfestészeti – és azon belül is kiemelten a Mátyás-templomi – 

megrendelések díszítőfestészeti részeit Székely nem pusztán a motívumok másolásával 

kívánta megoldani, hanem azokat figurális műveihez hasonlóan, kompozicionális művészeti 

feladatként kezelte. Ezért került érdeklődésének terébe a díszítő tervezéssel 

szisztematikusan foglalkozó első francia kézikönyv Henri Mayeux-től La composition 

décorative címmel (1885),340 vagy ugyanebből az időszakból L. F. Day angol designer 

Textbooks of Ornamental Design sorozatának első, már említett kötetei The anatomy of 

pattern (1887) és The planning of ornament (1887) címmel.341 Az MTA Könyvtár 

Kézirattárában őrzött, Sz. B. ornamentika jegyzetei című fólió342 listáján továbbá szerepel a 

téma előfutárának tekinthető Jules Bourgoin neve, sajnos pontos műhivatkozás nélkül 

(„Bourgoin”),343 továbbá Eugène Grasset neve a Mintarajztanoda könyvtára 1900-as 

címjegyzékének hivatkozási számával („Grasset 96”),344 amely a növényi motívumokat 

konkrét tárgyakra adaptáló szecessziós formatervezés alapművére, a La Plante et ses 

applications ornementales345 címűre vonatkozik. Bár Grasset-nak a szecessziós 

                                                             
339 KELLER 1890. 19–24. 
340 MAYEUX 1885 
341 DAY 1887a, DAY 1887b 
342 MTA KT Kézirattár, Ms 5008/76 (1 db fólió) 
343 MTA KT Kézirattár, Ms 5008/76 (1 db fólió) 
344 MTA KT Kézirattár, Ms 5008/76 (1 db fólió) 
345 GRASSET [1896].  
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formatervezést reprezentáló művét Székely nem ítélte jónak,346 egy másik művét, a 

kétkötetes Méthode de composition ornementale címűt347 azonban, tekintettel 

gondolkodásmódjának szoros rokonságára, e helyütt, az ornamentális kompozíció 

kézikönyveinek sorában kell bemutatni. A Mintarajztanoda könytára számára is 

megvásárolt, 1905-ös és 1907-es megjelenésű nagyszabású tervezéselméleti mű a Mátyás-

templom díszítőfestésével nem hozható közvetlen összefüggésbe, azonban Székelynek más 

művészeti területeken felmerülő kompozicionális kérdéseivel szoros kapcsolatot mutat. 

 Az időrendi sorrendet követve Bourgoin, Mayeux, Day és Grasset kompozíció-

elméleti nézeteit és módszertani útmutatásait két okból is indokolt önállóan bemutatni: (1) 

ezek a művek egyfelől hozzásegítenek Székely alkotói gondolkodásmódjának 

megértéséhez, (2) másfelől tovább árnyalhatják a historizmusnak a történeti stílusokhoz 

való viszonyáról kialakult egysíkú képet. 

 Mivel Székely könyvlistájában Jules Bourgoinnek, a francia építészettörténet 

talányos, mizantróp alakjának csak a személyére és nem a műveire olvasható utalás, ezért 

csak feltételezhető, hogy a Mintarajztanoda számára megvásárolt négy mű közül az arab 

ornamentika díszítési rendszerét tárgyalók348 mellett a Théorie de l’ornement (1873)349 és 

a Grammaire élémentaire de l'ornement (1880)350 is ismertek voltak a tervezők számára. 

Annál is inkább, mert Grasset mintegy három évtizeddel későbbi módszertani művének 

osztályozási rendszere alapjaiban és felépítésében is nagyon sok hasonlóságot mutat 

Bourgoin ornamentika-elméletével. 

Bourgoin 1863 és 1866 között a Külügyminisztérium megbízásából Alexandriában 

tartózkodott, 1874-ben szintén minisztériumi megbízásból Damaszkuszban, Jeruzsálemben 

és Kairóban dolgozott, 1881 és 1884 között pedig a kairói École française-ben tanított. A 

dokumentációs feladatok elvégzésén kívül az arab művészet motívumképzési elveivel is 

foglalkozni kezdett, így Les arts arabes című, 1873-ban kiadott művében kairói, jeruzsálemi, 

alexandriai arab épületek, épületrészletek és belsőépítészeti elemek közlése mellett egy 

általános bevezetőt is írt az arab művészetről Le trait général de l'art arabes címmel. 

                                                             
346 MTA KT Kézirattár, Ms 5008/76 (1 db fólió). Székely Grasset-nak ezt a művét a fólión „rosz” minősítéssel 
illeti.  
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Utóbbiban a francia mintakönyvszerzők sorában először, analitikus módon közelített a 

díszítőművészethez úgy, hogy az arab ornamentika díszítési rendszerét próbálta 

szisztematikusan feltérképezni. 

Bourgoin 1879-ben átfogó ornamentikaelméleti- és történeti kurzust tartott a 

párizsi École nationale des Beaux-Arts-ban, amelynek anyagát a Grammaire élémentaire de 

l'ornement című kötetben tette közzé. A díszítőművészetre adaptált nyelvtan fogalmával 

vezeti be az ornamentika összehasonlító nyelvtanát a görög, a japán és az arab stílusok 

vonatkozásában, az ornamentika történeti nyelvtanaként, valamint az ornamentika elemi 

nyelvtanát. A „formanyelvtanának” bázisát képező Grafikai ABC-t (L’Alphabet graphique) 

12 jelből, pontosabban fogalmazva vonalformából építi föl, amelyek segítségével az összes 

összetett forma leírható. Ezek az egyes elemek irányított konjugálásával, 

összekapcsolásával (la conjugaison – igeragozás, összekapcsolás) képezhetők. Bourgoin 

ABC-jének utolsó jelét alapul véve kétszer 32 kapcsolási lehetőséget mutat be. Tankönyve 

második részében az alapalakzatokat veszi sorra, önálló fejezetekben elemezve a sokszögű 

és görbe alakzatokat, a hármas-, a négyes osztású formákat, a rozettákat, a csomókat és a 

fonatokat, végül a szerves díszítőművészeti formákat. A harmadik részben a felosztásokkal 

(Les partitions), a negyedik részben pedig a motívumok elhelyezésével (Les motifs et les 

dispositions) foglalkozik. (33. kép) 

Amit Owen Jones csírájában és nagyvonalakban fogalmazott meg az iszlám 

díszítéssel kapcsolatban, azt Bourgoin teljes mélységében tárta fel. Kettőjük orientációja az 

iszlám ornamentika máig tartó divathullámát indította meg mind a látvány, mind a formai 

analízis számára. Az ornamentika analitikus szemléletének kialakulásában, a formatani 

művek megjelenésében ugyanakkor jelentős szerep jutott a középkori levéldíszes 

ornamentáció már említett, szintén geometriai alapú vizsgálatának, amivel először J. K. 

Colling foglalkozott a gótikus épületornamentikáról írt könyveiben. A gótikus mérművek 

egyidejűleg indult tanulmányozása R. W. Billings angol építész The infinity of geometric 

design exemplified (1849)351 és The power of form applied to geometric tracery (1851)352 

című műveiben a középkori épületornamentika e speciális területét is a geometriai analízis 

alá vetette. A gótizálásnak köszönhetően a gótikus mérműszerkesztések tananyagba 
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emelése is ezt a folyamatot erősítette. Az 1890-es évekre az iszlám és a gótikus 

ornamentika szerkeszthető formái egyaránt az alapfokú rajzoktatás részévé váltak (lásd 

Garneri elemi rajzoktatási könyvét és Huszka Rajzoló geometria című tankönyvét).353 

Mindkét terület analízise ugyanazon tartomány, a geometria keretein belül mozgott, amely 

egyúttal a díszítőművészet geometrizálásához is elvezetett. A folyamat a díszítő tervezési 

kézikönyvek mellett a kor általános alap- és középfokú oktatásában virágzott. Az 

ornamentális formák rajzolása jelen volt az ékítményes, az iparművészeti, az építészeti, a 

geometriai és a szabadkézi rajz tárgyak anyagában. (34. kép) A motívumrajzolás 

átszivárgott a geometria területére, a geometria ugyanakkor behatolt a díszítőművészet 

territóriumára. A kettő kölcsönös egymásra hatásának eredményeként figyelhető meg az 

ornamentika geometrizálása a 19. századi rajzoktatási tankönyvekben. 

A Bibliothèque de l’enseignement des beaux-arts sorozat részeként jelent meg Henri 

Mayeux La Composition décorative című kézikönyve, amit Székely kifejezetten jónak ítélt 

(„Mayeux La composition décorative – gut”).354 Mayeux könyvének célját olyan speciális 

minőségek (qualités) tanulmányozásának szenteli, mint a mű különböző elemei közötti 

összhangzat (accord), a forma (maga a hordozó felület) és díszítés kapcsolatának, valamint 

a mű és környezete közötti harmónia kutatása. 

A két nagy fejezetre tagolt kézikönyv első része kizárólagosan elméleti, a második 

pedig a díszítő tervezés iparművészeti és építészeti alkalmazásának gyakorlati kérdéseivel 

foglalkozik. Az első, elméleti részben355 Mayeux a kompozícionális alapelvek világos leírása 

érdekében a díszítményt a tárgytól (a formától) elválasztva elemzi, ami nem csak az 

ornamens, hanem a tárgy szempontjából is jelentőséggel bír. Előírása szerint a formának 

önmagában véve kell szépnek lennie és nem szabad a díszítésre bízni, hogy annak 

tökéletlenségeit korrigálja.356 A háromdimenziós formáknak jó aránnyal (une bonne 

proportion) és jó profillal (un bon profil), a kétdimenziós formáknak pedig megfelelő 

kontúrral kell rendelkezniük. A tárgyaknak ugyanakkor meg kell felelniük a stabilitás 

(stabilité) elvének. 
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Mayeux elméletében a tárgy formájától független ornamentális formák három 

forrásból táplálkoznak: a Természetből (La Nature), az Invencióból (L’Invention) és a 

Geometriából (La Géométrie). Mayeux a díszítő ábrázolások három módját (Des trois 

modes de représentations décoratifs) különbözteti meg a stilizálás mértékének 

megfelelően, ahol a természethű ábrázolás (Vérité) és a stilizálás (Convention) az 

ábrázolásmódok két végpontját jelenti. Az ornamensek alkalmazásának elvei közé sorolja a 

változatosságot (La Variété), az ismétlést (La Répétition) és a váltakozást (L’Alternance).  

A szerző önálló alfejezetben tárgyalja a szomszédos ornamensek 

összekapcsolásának módjait, ami a díszítőművészeti formatan egyik központi kérdése volt 

ebben az időszakban. Owen Jones már 1856-ban a megfelelő ornamensek egyik fő 

jellemzőjeként írja le az ívek törésmentes találkozását az iszlám ornamentika kapcsán, 

Mayeux pedig két szomszédos elem formai összekapcsolásának háromféle módját 

határozza meg: (1) egy kötő elem / vonal segítségével történő összekapcsolással 

(rapprochement), (2) érintkezéssel (tangence) vagy (3) direkt kereszteződéssel 

(croisement).357 Ez Székely ornamentika-felfogásában is visszaköszön, hiszen ceruza- és 

akvarellvázlatai alapján úgy tűnik, az alapmotívumok és az ívek kapcsolatának kutatása és 

a megfelelő megoldása kikísérltezése a Mátyás-templom ornamentikájának egyik kiemelt 

problémaköre volt. 

Az általános díszítőművészeti alapelvek (változatosság, ismétlés, váltakozás, a 

részletek hasonlósága) mellett Mayeux a díszítő kompozíciók felsőbbrendű minőségei közé 

sorolja a stílust (le style), az ízlést (le goût), a karaktert (le caractère) és az eredetiséget 

(l'originalité). (35. kép) 

A Székely által legtöbbet hivatkozott, ornamentika-elmélettel és gyakorlati díszítő 

tervezéssel foglalkozó szerző az angol designer és elméletíró, L. F. Day, a londoni School of 

Design (a mai Royal College of Art) előadója volt. Összesen hét utalást találhatunk 

feljegyzéseiben műveire, és konkrét utalást ornamentika elemzésére („Day ornamentika 

elemzése 104”,358 „Day természet és ornamentika”,359 „Day Nature in ornament 
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megvan”,360 „Lewis Day the Anatomy of Pattern 679”,361 „Lewis Day Anatomy of 

Pattern”,362 „az ornamentika elemzése 679”,363 „Nature in ornament 104”,364 „Planning of 

ornament K/678”,365 „Planning of ornament published by Batsford […]”,366 „Day”),367 

amelyből arra lehet következtetni, hogy Székely mélységeiben ismerte az angol designer 

komplex ornamentika- és kompozíció-elméletét. Day teóriájában összegződnek a század 

közepe óta fölvetett díszítőművészeti formaproblémák, amelyből egy sajátos, a botanika, 

az anatómia és a geometria keverékéből fakadó, Székely számára is tanulságos biologikus 

ornamentika-felfogás bontakozik ki. 

Az Anatomy of Pattern (1887)368 című, tervezéselméleti és gyakorlati útmutatásokat 

is tartalmazó könyvében Day a designer geometriai tudását a rajzoló anatómiai tudásához 

hasonlítja, analóg módon Colling párhuzamával, aki az emberi test anatómiájának 

mintájára az építészeknek és a kőfaragóknak a növényi anatómia, a botanika 

ismeretanyagát tenné kötelezővé. Day részéről ez az összehasonlítás azonban nem pusztán 

egy jól csengő, az ornamentikatörténettel- és elmélettel foglalkozó 19. századi írók 

elképzeléseihez idomuló frázis, hanem a mintatervezés lényegét érintő megállapítás. 

Felfogásában a geometriai, azon belül is a síkgeometriai tudás a designer munkaeszköze. 

Olyan eszköz, amelyet a tervező kétszeres előnnyel forgathat: használhatja egyrészt a 

megismerés, másrészt a teremtés eszközeként. Segítségével a grafikai tervezést tanuló 

növendék feltárhatja és megismerheti a tradicionális díszítőformák bármelyikének 

struktúráját, valamint elindulhat az önálló motívumképzés útján. Az egyik esetben a 

mintákat szétdarabolja, a másik esetben elemeiből illeszti össze. Ebben a kontextusban a 

designer geometriai tudása a sebész operációs eszközeivel asszociálható. Nem túlzás ezt 

állítani akkor, amikor Day a főcímben a minta anatómiájáról beszél és alcímeiben is ezt a 

biologikus szemléletet erősíti. A II. fejezet címe is kétértelmű: Pattern dissection, amely 

mintaelemzésként éppúgy fordítható, mint mintaboncolásként. Day az ornamentális 
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formákat bizarr módon az emberi testhez hasonló organikus egészként képzeli el: a 

díszítmények élő, szerves képződményekként tárulnak elénk, olyanok, akár a testünk. Az 

ornamens „csontvázát” ebben a gondolatkörben az egymást bizonyos szisztéma alapján 

keresztező vonalhálók alkotják, amelyekre a szerves természeti jelenségeken alapuló 

motívumok, például a levéldíszek úgy fonódnak rá, ahogyan az izmok tapadnak a 

csontozatra. 

Day ornamentika-elméletének kiindulópontja, az ornamens szerkeszthetőségének 

elve („Ornament is constructed, patiently”)369 már 1856-ban megjelenik Owen Jones-nál a 

harminchét, építészetre és iparművészetre alkalmazott általános díszítési elv közül a 

nyolcadikként: „Minden díszítménynek geometriai szerkesztésen kell alapulnia.”370 Bár ez 

a geometriai alap kitüntetett szerephez jut Day mintaanalízisében, a díszítményt az emberi 

test analógiájára olyan felépítményként határozza meg, amelynek szerkezetét a vonalakból 

álló (csont)váz képezi („skeleton lines”). Egy még direktebb megfogalmazásban, anatómiai 

analógiával: „A minta egy gerinces dolog;”371 A szervetlen, geometriai alapon szerveződő 

minták szervességét a leveles indadísz példájával illusztrálja, amely történeti formáiban 

(például a római vagy a reneszánsz arabeszkeknél) nem matematikailag, szerkesztéssel 

előállított, azonban annak formai analízise során megállapítható, hogy „hátgerince” egy 

hullámvonal vagy spirál. Az ornamensnek Day által találóan megfogalmazott „gerinces” 

jellege a Székely-féle motívumalkotási módszer egyik legfontosabb minősége. Székely az 

indadísz történeti formáit kutató vázlatai pedig tekinthetők akár e gondolatmenet 

illusztrációiként is. 

A geometriának mint az analízis eszközének bevezetése Day-t további 

felismerésekhez vezette. Megállapította, hogy ugyanazok a díszítőformák többféleképpen 

is képezhetők. Példaként ugyanannak a csillag formájú alapalakzatból álló terülőmintának 

hatféle előállítási módját nyújtja (Plate 16). „Nem lehet biztosan dogmatizálni ennek vagy 

annak a formának az eredetét; olyan sokféle módon [képezhetők]” – mond ellent a formák 

eredetét fejlődéstörténeti összefüggésekben vizsgáló irányzatoknak. 

                                                             
369 DAY 1887a. 3. 
370 „Proposition 8: All ornament should be based upon a geometrical construction.” JONES 1856 
371 DAY 1887a. 45. 
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 Day elméletében, Colling és Jones nézetei mellett, Gottfried Semper technikai-

materialista szemlélete is megjelenik. A vonalstruktúra alapján két nagy csoportra tagolt 

osztályozási rendszerében az egyenes- és a görbevonalú minták családjait különbözteti 

meg. Az előzőek családjába tartoznak az egymással párhuzamosan futó vonalakból 

felépíthető, illetve arra visszavezethető szalagminták, amelyek gyakorlatilag a szövés 

technikájából fejlődtek ki, az egymást keresztező vonlak (sakktábla minta), a rács- vagy 

kosármintát eredményező egymást metsző vonalak, valamint a háromszögű és a 

nyolcszögű alapmintából építkező motívumok. Day osztályozási rendszere Semper 

technikai-materialista elméletén alapul, amely szerint az egyes motívumok, minták 

születését a kivitelezés technikája és anyaga határozza meg. A textilművészet semperi 

prioritását Day is átveszi, amikor a szövőszék adottságai által meghatározott, a párhuzamos 

vonalakon alapuló csík- vagy szalagmintákat tekinti a legegyszerűbb díszítőformáknak. Day 

a szövés és fonás ősi kézműves technikáit adaptálhatónak látja a modern manufakturális 

körülmények között is, hiszen a „vonalakat a nyomóhenger (printing roller) vagy a gépi 

szövőszék (power loom) ugyanúgy rajzolhatja” a designer számára, mint a hagyományos 

szövőszék. 

 Az Anatomy of Patternben lefektetett elméleti alapok gyakorlati alkalmazását Day 

a Planning of Ornamentben vázolja, olyan konkrét tervezési kérdések megválaszolásával, 

mint egy adott mező (példájában a panel, ajtó, könyv, szőnyeg, függöny, ablak befoglaló 

formájaként tekintett paralelogramma) kitöltésének módjai, a szegélyezés és keretezés 

problémái, a rend és a véletlen designban betöltött funkciója. (36. kép) 

 A díszítő kompozíció kézikönyvei közül Eugène Grasset kétkötetes műve, a Méthode 

de composition ornementale372 leginkább Székely figurális és tájképfestészeti 

formaproblémáival állítható párhuzamba. A fejezetnyitó illusztrációiban a szecesszió 

formavilágát tükröző mű a vonalat állítja középpontba. Már minimalista címadásaiban 

(Egyenes vonalak – első kötet, Görbe vonalak – a második kötet)373 is beszédesen sugallja 

azt, hogy a történeti stílusok sallangjaitól mentesen, tisztán formaalkotási problémákra 

fókuszál. Szerzője véleménye szerint a századforduló díszítőművészetének a 19. század 

második felével ellentétben, már nincsen szüksége új formákra, nincsen szükség egy új, 20. 

                                                             
372 GRASSET 1905/1907 
373 Tome premier: Éléments rectilignes, Tome second: Éléments courbes. GRASSET 1905/1907 
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századi stílus kialakítására. Amire szüksége lehet, az a természeti formák vagy az ismert 

absztrakt formák elrendezési szisztémájának bemutatása. Grasset leegyszerűsített 

geometrián alapuló osztályozási rendszere nem kizárólag a formák (alaptípusok) 

osztályozására vonatkozik, hanem főbb elhelyezési és elrendezési típusaik 

meghatározására is kiterjed. A pontok és vonalak különféle kombinációi, csoportosításuk 

„végtelen” lehetősége, hasonlóan Jules Bourgoin formatanulmányaihoz (Grammaire 

élémentaire de l’ornement),374 a matematikai kombinatorika területét érintette.375 Az 

egyszerű síkgeometriai alapalakzatok felosztása, az elemek formai fejlődése / fejlesztése, a 

vonalhálókon alapuló mintázatok variációi, a görbe vonalak és vonalegyüttesek 

harmóniája, csoportosítása, az indadíszek kapcsolódási mechanizmusai, az összetett 

görbevonalú motívumok szisztematikus csoportosítása, az alapelemek irányai, 

tengelyekhez való viszonyaik, mind olyan formaproblémák voltak, amelyek Székelyt is 

foglalkoztatták. Ha nem is feltétlenül az ornamentika összefüggésében, de más területek 

formaproblémáinak tekintetében. Ez, a formák szerkezeti jellemzőit és lehetséges variációit 

kutató megközelítés (Bourgoin, Grasset) figyelhető meg Székely természettanulmányaiban, 

így a levélszélek megmunkálását bemutató grafikai lapjain. A művésznek az MNG Grafikai 

Osztályán őrzött XIV. Vázlatkönyve egyik lapján egyetlen levélforma nem kevesebb, mint 

száz variációja látható az alábbi jegyzetekkel ellátva: I. „nagy minták a szélen – vagy végig”, 

II. „radiatio – egy pontboli sugárzás”, III. „kerekdedség”.376 Székely, aki fa-, ág- és 

levéltanulmányait kiegészítő jegyzetekkel látta el, egy másik helyen az „ágak 

anatómiájáról” beszél,377 amely ugyanakkor a természeti és az ornamentális formák Day-

féle biologikus szemléletéhez kapcsolódik. (37. kép) 

Grasset formatana leginkább egy olyan figurális festészeti problémával állítható 

párhuzamba, amely Székelyt tisztán elvi alapon foglalkoztatta. A festő mennyezet- és 

gruppelméletéről van szó, amelyet írásban is összefoglalt és amellyel kapcsolatban az 

eddigi kutatás nem talált konkrét megbízáshoz köthető dokumentumokat.378. Az alapelvek 

kereséséről általában, a mennyezetről című írása 1899 októberi datálású, de Székelyt a 

                                                             
374 BOURGOIN 1880 
375 BIDEAULT–THIBAULT–VOLAIT 2015, LEPDOR 2011 
376 Székely Bertalan XIV. Vázlatkönyv, MNG GRO, 1915–2120. 19. 
377 Székely Bertalan XIV. Vázlatkönyv, MNG GRO, 1915–2120. 11v 
378 SZŐKE 1999a. 293. 
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probléma még 1900 őszén is foglalkoztatta. Grasset Méthode de composition ornementale 

című műve pedig csak pár évvel ezután jelent meg, 1905-ben (I. kötet: Éléments rectilignes) 

és 1907-ben (II. kötet: Éléments courbes), szinte párhuzamosan a Székelyt foglalkoztató 

problémák írásos megfogalmazásával. 

Székely mennyezetelméletének középpontjában a forma és a téma (szüzsé) 

kapcsolata áll. A figurális mennyezetkompozíciónak nyolcféle követelménynek („I. a vonal, 

II. a fénytömeg, III. az árnyéktömeg, IV. a fény, árnyék és középárnyalat együttes 

ábrázolása, V. a fény beesési szöge (a fősugár) és a grupp viszonya, VI. a szemlélőtől való 

perspektivikus távlat, VII. a szín, VIII. a szimbolika”)379 kell megfelelnie, amelyek közül 

Székely a témának ad elsőséget. „A primer, az elsődleges fontosságú a szüzsé kell legyen és 

annak szimbolikus formája, hogy a szüzsé alkalmas-e a mennyezetként való feldolgozásra - 

elég általános, elég érdekes, elég ábrázolható, festői formákat kellő mértékben lehetővé 

tevő-e -, és aztán, hogy milyen szimbolikus össze- vagy széttartó erőkkel jeleníthető meg - 

vagy kiegyensúlyozottabb módon. Mi a fő dolog, és milyen epizódok, másodlagos 

motívumok szükségeltetnek. Hogyan lehet mindezt egy egységes formába önteni - 

frappáns, a szüzsét adekvát módon kifejező formába. Elbírja-e a szüzsé a szükséges 

négytengelyűséget (a négy különböző oldalról való szemlélhetőséget.)”380 Példájában a 

mennyezet “szüzséjeként” az “Arany” áll, “melyért mindenki verseng.”381 “Ez egy 

középpont felé tartó törekvés szimbolikus ábrázolását követeli meg, csakhogy mivel egy, a 

formátum középpontjában elhelyezkedő, egyetlen cél felé való koncentrikus törekvés 

túlságosan szimbolikusat adna, így az Arany mint középpont nem a formátum centrumába 

kerül, hanem a csoportokat úgy helyezzük el, hogy egyesek közelebb lesznek az Aranyhoz, 

mások pedig attól távolabb. A gruppok úgy vannak kialakítva, hogy többen egyesülnek egy 

törekvésben.” A két tengely által négy részre tagolt ovális mezőbe komponált 

vázlatsorozatában az egyes figuracsoportoknak a témához (Arany), egymáshoz és a 

kerethez való viszonyát elemzi „A gruppok dispositiója a formátumban.” Székely ceruza- és 

akvarellvázlataiban a figurális formákat kétféle módon egyszerűsíti le. Az összhatás 

érzékeltetéséhez a csoportok foltszerű megjelenítését, a csoportkapcsolatok 

                                                             
379 SZÉKELY [1899]. 277. 
380 SZÉKELY [1899]. 279. 
381 SZÉKELY [1899]. 279. 
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modellezéséhez pedig a geometrizálást választja. Kompozíció-elmélete az ornamentika 

vonatkozásában éppen ez utóbbi megoldásában válik érdekessé. A figuracsoportokat 

leegyszerűsített síkgeometriai alakzatokká (kör, négyzet, cseppforma, több esetben amorf 

görbe alazatok) redukálja, formátumon belüli elhelyezkedésüket pedig szabályos vagy 

szabálytalan négyszögek rácspontjaiként jelöli. (38. kép) A kompozicionális alapelemeknek 

ilyen egyszerű jelekké alakítása ugyanis az ornamentális tervezés Bourgoin- és Grasset-féle 

rendszereiben tűnik fel, ahol a díszítés alapelemei, amelyek sok esetben maguk is egyszerű 

síkgeometriai alapalakzatok, egy geometrikus vonalháló rácspontjain helyezkednek el vagy 

csoportosításuk rendező elvét a befoglaló vagy megsokszorozandó formátum tengelye(i), 

középpontja vagy azok metszéspontjai adják. (39. kép) 

 Székely egy helyen saját maga is utal a figuracsoportok „ornamentális” 

elhelyezésére („… a csoportvonulatokat a térben ornamentálisan rendezzük el, jóllehet 

nem mindig és mindenhol.”),382 amelyen a csoportok „ritmikus-szimmetrikus 

dispositioját”383 érti, illusztrációként pedig egy triszkelészre (fylfot) emlékeztető, háromágú 

forgó kompozíció vázlatát közli. A szimmetrikus, szabályos elhelyezést rossznak véli, „mert 

az élet általában több esetlegességet mutat.”384 A legszerencsésebbnek a csoportoknak egy 

szabálytalan háromszög csúcspontjain történő elhelyezését tartja, a szabályos alakzatokon 

történő elrendezést pedig „megfelelő eszközök közbeiktatásával álcázni kell.”385 

Az ornamentális kompozíciós elvek analógiájára Székely figurális kompozíció-

elméletében a figuracsoportok ornamentális jelekké válnak, ami rámutat Székely 

gondolkodásmódjának arra a jellemző vonására, amellyel egyes művészeti kérdéseket 

tisztán formai problémaként kívánt megoldani. 

Bár a figurális festészet és a díszítőfestészet közötti hierarchia az ornamentika 

exponáltsága ellenére a 19. században is fennállt, Székely jól dokumentált, részleteiben 

kidolgozott, vizuálisan és írásban is jól artikulált mennyezet- és ahhoz kapcsolódó 

gruppelmélete, valamint csak indirekt módon rekonstruálható ornamentika-felfogása 

hátterében ugyanaz a művészi indíték húzódik: a forma- (vagy motívum-)kapcsolatok 

problémájának megfelelő művészi megoldása. Ez az a közös nevező, amely Székelyt a 

                                                             
382 SZÉKELY [1899]. 282. 
383 SZÉKELY [1899]. 282. 
384 SZÉKELY [1899]. 282. 
385 SZÉKELY [1899]. 282. 
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díszítő tervezés 19. századi legfőbb képviselőinek (Bourgoin, Mayeux, Day, Grasset) 

ornamentika-felfogásához kapcsolja. 

 

 

4.3.7 Ornamentika-elméleti könyvek 

 

Az ornamentika-elméleti művek közül Owen Jones alapművét kell elsőként megemlíteni 

annak ellenére, hogy ez a kötet a kromolitográfiai luxus motívumkompilációk úttörő, 

emblematikus darabjaként vált ismertté – miként a Grammar of Ornament című műre 

Székely is csak mint történeti motívumrajzainak vizuális forrására („Owen Jones görög 

ornament”) és nem mint elméleti műre hivatkozik. Azonban Jones a General principles in 

the arrangement of form and colour, in architecture and the decorative arts 37 

propozíciójában összegzi mindazokat a megállapításokat, amelyek a század második 

felének ornamentika-felfogásában irányadóvá váltak. Ezek négy fő gondolatkör (építészet, 

formai szépség, stilizálás, színtan) köré szerveződnek. Jones megállapítja a 

díszítőművészetnek az építészet alá rendelt és attól függőviszonyát, és a formai szépséget 

az iszlám ornamentika közvetítésével a keleti gyakorlatból („oriental practice”) átvett, az 

Iszlám ornamentika című fejezet alatt már felsorolt szabályokkal definiálja. 

Ugyanekkor, 1856-ban jelent meg Ralph Nicholson Wornumnak, a Department of 

Science and Art (Government School of Design) Könyvtára és Gipszgyűjteménye őrének 

Székely által is ismert elméleti műve Analysis of Ornament címmel, amelyben a szerző a 

Government School of Designban 1848 és 1850 között tartott 16 előadásának anyagát 

publikálta. Wornum, Jones-szal egyidőben, azon elsők közé tartozott, aki a zenében már 

jóval korábban adaptált törvényeknek (harmónia, idő, ritmus, dallam) az ornamentikában 

való felismerését és alkalmazását javasolta. „Az ornamentikában ezek nem ismertek, és 

talán nem is ismerték fel mint ismeretlen mennyiségeket, mert nem volt senki, aki magát 

ennek … szentelte volna; bár számos ókori és középkori tervező azokat igazából érzékelte, 

felismerte.”386 A tudat egyik szükségszerűségeként definiált ornamentika387 alapelveiként 

                                                             
386 WORNUM 1856. 24. 
387 „Az ornamentika a tudat szükségszerűségeinek egyike.” WORNUM 1856. 6. 
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a kontrasztot, az ismétlést és a sorozatot határozza meg,388 másutt még 

leegyszerűsítettebb formában a díszítőművészetet a kontrasztok rendszereként 

értelmezi.389 A stilizálás kontra naturalizmus vitájában, bár Wornum a tárgyak kezelésének 

stilizáló (conventional) módját ornamentálisnak (ornamental) is nevezi a természetes 

(natural) kezelésmóddal szemben, egy meglehetősen vegyes álláspontot képvisel. Nézete 

szerint egy tárgy ornamentális kezelése (ornamental treatment) nem szükségszerűen zárja 

ki az imitációt a részletekben. Példája szerint egy indadísz elemei állhatnak természetesen 

kezelt növényi formákból, azonban, mivel nincsen olyan növény, amely pontosan spirális 

irányban nőne, ezért az indadísz elrendezése ornamentális módon történhet.390 

 A stilizálás–naturalizmus fogalompárja körül zajló diskurzus szintén kiemelt helyen 

szerepel Frederick Edward Hulme angol amatőr botanikus, a londoni King’s College 

szabadkézi- és geometria rajztanárának Székely által is jól ismert ornamentika-elméleti 

könyvében. Hulme az 1875-ben kiadott Principles of ornamental art című mű VII. 

fejezetében mutatja be a természeti formák naturalisztikus és nem-naturalisztikus 

kezelésének nyitott kérdését (vexata questio), azt a több évtizede zajló vitát, amiben a 

stilizálás-pártiakat képviseli. A vita a megközelítések sokféle árnyalatát mutatta. John 

Ruskin tisztán naturalista álláspontja („A díszítésnek természetesnek kell lennie;”)391 

mellett megjelenik Wornum kevert, a stilizálás mellett egyidejűleg az imitációt is 

megengedő álláspontja, míg a stilizálás mellett érvelők különféle szempontokat 

sorakoztatnak fel. Christopher Dresser az imitáció ellenében a természet szándékát 

legmegfelelőbben kifejező stilizálást preferálja: „A puszta imitáció nem díszítés … ahhoz, 

hogy ornamentika legyen, legalább adaptációról kell beszélni … a legtökéletesebb példái 

annak, amit általában stilizált természetként határozunk meg, azok a természet szándékát 

fejezik ki.”392 Sir Gardiner Wilkinson pedig az anyag és az elhelyezés gyakorlati szempontjai 

szerint alakítja ki hasonló álláspontját, és a naturalizmust az invenció és a design iránti érzék 

hiányának tartja: „A természeti tárgyak pusztán imitációs célú felhasználása általában nem 

                                                             
388 „Az ornamentika teljes nyelvtana a következőkből áll: kontraszt, ismétlés, sorozat.” WORNUM 1856. 14. 
389 „Az ornamentika tehát a kontrasztok rendszere.” WORNUM 1856. 6. 
390 WORNUM 1856. 16. 
391 HULME [ca. 1880]. 112. „Ornamentiation should be natural;” 
392 HULME [ca. 1880]. 112–113. : „Mere imitation is not ornamentation and is no more art in the higher sense 
of the term than writing is itself literature, for in order to the production of ornament there must at least be 
adaptation … for the most perfect examples of what is usually termed conventionalised nature are those 
which express the intention of nature…” 
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egyezik sem a használt anyagokkal, sem a hellyel, ahová azt szánták; egyúttal a szegényes 

invenció és a design iránti érzék hiányának fokmérője.”393 Owen Jones még tovább lép, 

amikor a naturalizmust a díszítőművészet hanyatló korszakainak szimptómájaként értékeli, 

míg a legkimagaslóbb korszakok egyik legjellemzőbb vonásának a stilizálást és a természeti 

formák utánzása helyett a természeti törvények adaptálását tartja: „A virágok vagy más 

természeti tárgyak nem használhatók a díszítésben, csak stilizált ábrázolásaik …”394 vagy 

másutt: „A művészet minden kimagasló korszakában az összes díszítmény sokkal inkább 

azoknak az alapelveknek a megfigyelésén alapult, amelyek a formáknak a természetbeli 

elrendezését szabályozzák, semmint bármilyen kísérleten, amely azok abszolút formáinak 

imitációjára irányult; amikor bármely művészet elérte ezt a határt, az a hanyatlás 

legerősebb tüneteinek egyike volt. Az igazi művészet a természeti formák idealizálásában 

és nem másolásában áll.”395 

 A Wilkinsonnál megjelenő invenció fogalma Székelynél is feltűnik, azonban más 

értelemben. Székely abban a „művészet lényegét” látja, az absztrakcióban pedig a „stílusok 

lényegét". „... a Művészet lényege az inventio a stilok lényege az abstractio" – jegyezte fel 

1902-ben A rajztanárok képzéséről című írásában.396 Az invenciót, hasonlóan más 

fogalmakhoz, saját művészi gyakorlatának minden szegmensére kiterjeszti, beleértve a 

dekoratív festészetet is. A Mátyás-templom ornamentikája éppen ennek az invenciózus 

megközelítésnek a mintapéldája, hiszen nem a történeti formák utánzásával, hanem elveik 

adaptálásával történt annak kidolgozása. 

 Hulme elméleti műve,397 Day sorozatához398 hasonlóan, kitüntetett szerepet töltött 

be Székely ornamentika-vonatkozású olvasmányai között. Könyvére való utalás szerepel az 

ornamentika-könyveket felsoroló datálatlan lapon („Hulme ornamentika alapelvei”),399 

                                                             
393 HULME [ca. 1880]. 113. „The imitation of natural objects for mere ornamental purposes usually disagrees 
both with the materials used and the place where they are introduced; it is also and indication of poverty of 
invention and a deficiency of taste for design.” 
394 HULME [ca. 1880]. 113. „Flowers or other natural objects should not be used in ornament, but 
conventional representations of them …” 
395 HULME [ca. 1880]. 113. „In all the best periods of art, all ornament was rather based upon an observation 
of the principles which regulate the arrangements of form in nature, than any attempt to imitate the absolute 
form of those works; whenever this limit was exceeded in any art, it was one of the strongest symptoms of 
decline, true art consisiting in idealising, and not copying, the forms of nature.” 
396 SZÉKELY 1902. MTA KT Kézirattár Ms 5005/26–43 
397 HULME [ca. 1880] 
398 DAY 1887a, DAY 1887b, DAY 1888, DAY 1892, DAY 1898 
399 MTA KT Kézirattár, Ms 5008/76 
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valamint az 1887–1888-as datálású jegyzetfüzetében400 egy teljes lap található a Hulme-

féle alapelvek felsorolásával és Székely német nyelvű magyarázataival.401 A szimmetria 

(symmetry), ismétlés (repetition), variáció (variation) fogalmai itt kiegészülnek az Owen 

Jones-nál is szerepelő fokozatosság (gradation) és alárendelés (subordination) elveivel.402 

Hulme ugyanakkor számos további fogalmat is részletesen tárgyal.403 Kitér az ismétlés 

különböző formáira, így a centrális szimmetriára (radiation), a váltakozás (alternation) 

különböző verzióira (interchange és countechange), valamint az ismétlésnek (repetition) a 

forma, a szín, az irány és a méret váltakozásával (alternation) elért módosulásaira. Hulme 

mindezen törvények alkalmazásával látja megvalósulni az ornamentikában az egység a 

sokféleségben (unity in the midst of variety) és a hasonlóság a különbözőségben (similitude 

in dissimilitude) elveit. Jones-ra utalva Hulme a geometriát minden más megfontolás fölé 

helyezi: „A geometriának az ornamentikára való alkalmazása, ez a nagyszerű alapelv, 

kimagaslóan mindegyikük előtt áll” – írja. Hozzá hasonlóan azt vallja, hogy minden 

díszítményeknek geometriai szerkesztésen kell alapulnia („All ornament should be based 

on a geometric construction”),404 kiegészítve azzal, hogy minél nemesebb egy ornamens, 

annál kevésbé kell a geometriai alapnak nyilvánvalónak lennie. Hulme két erőteljes 

univerzális motívumcsoportot különböztet meg: (1) a rombuszból származtatott 

ornamensek csoportját és (2) az összefonódó díszítmények csoportját (interlacing 

ornament). Úgy tűnik, Székely összefonódó minták iránti érdeklődésében az angol szerző 

összefoglalója egyfajta iránymutatás lehetett, hiszen az általa kiemelt történeti példák, a 

kelta fonatdíszek közül a Kells-i evangéliárium, a mór építészet, a korai itáliai gótika és a 

kínai ornamentika mind az általa vizsgált példák közé tartoztak. A vonalak 

összefonódásának módozatai (interlacing – összefonódás, intersection – metszés, 

interpenetration – áthaladás) pedig kiemelten érdekesek voltak Székely számára. 

Hulme egyúttal rámutat arra a tényre, hogy néhány kiemelkedő forma, mint például 

az akanthusz és az indadísz, képes tévedhetetlenül jellemezni egy adott stílust.405 Ez a fajta 

individualitás az, amit Székely és Schulek valósítottak meg akkor, amikor az indadísznek a 

                                                             
400 MTA KT Kézirattár, Ms 5006/24 
401 MTA KT Kézirattár, Ms 5006/24, fol. 39r. 
402 MTA KT Kézirattár, Ms 5006/24, fol. 39r. 
403 HULME [ca. 1880]. 83–106. Chapter VI. 
404 HULME [ca. 1880]. 2. 
405 HULME [ca. 1880]. 83. 
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saját korukra jellemző variációit tervezték a Mátyás-templom számára. A hangsúlyos 

formatani részek mellett Székely olvasmánylistájában ez az a komplex elméleti mű, amely 

kitér az ornamentika esztétikai és szimbolikai kérdéseire, továbbá külön fejezeteket szentel 

a kalligráfiának, a betűdíszítésnek és a heradikának, valamint a polikrómia kérdésének. (40. 

kép) 

 

 

4.3.8 Evolucionista elméletek 

 

Az 1890-es években sorra jelentek meg azok az antropológiai, etnológiai és etnográfiai 

összefoglalók, amelyek az evolucionizmus eméletét a díszítőművészetre adaptálták. 

Székely bibliográfiai hivatkozásaiban Hjalmar Stolpenak a törzsi népek ornamentikájának 

fejlődését (On Evolution in the ornamental Art of Savage Peoples, 1891),406 Henry 

Balfournak az emberiség „modern fajai” díszítőművészetének fejlődését vizsgáló (The 

evolution of decorative art: an essay upon its origin and development as illustrated by the 

art of modern races of mankind, 1893)407 művei mellett feltűnik az amerikai régész William 

Goodyearnek a lótuszmotívum fejlődéstörténetét elemző műve (The grammar of the lotus, 

a new history of classic ornament as a development of Sun worship, with observations on 

the „Bronze culture” of prehistoric Europe, as derived from Egypt; based on the study of 

patterns, 1891),408 valamint a különféle elméleteket összefoglaló Alfred Haddon 

evolucionista műve 1895-ből (The Evolution in Art: As Illustrated by the Life-Histories of 

Designs).409 

Bár vitathatatlan Székelynek a művészet evolucionista felfogása iránti érdeklődése, 

nem állítható biztosan, hogy Haddon könyvén kívül mindezeket a műveket olvasta. Ezt  

azonban elolvasta és kijegyzetelte (német nyelven), ábráit rajzolta, és ezeken keresztül 

alkothatott képet a többi elméletről is.410 Haddon tulajdonképpen egyszerű biológusként 

végez kísérletet, amelyben az ornamentika tudományos, biológiai megközelítését nyújtja. 

                                                             
406 STOLPE 1891–1892 
407 BALFOUR 1893 
408 GOODYEAR 1891 
409 HADDON 1895 
410 MTA KT Kézirattár, Ms 5007/7 fol. 1r 
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Ismeri a díszítőművészetek esztétikai megközelítését, a tárgyak általa szubjektívnek 

nevezett, bizonyos művészeti kánon szerinti osztályozását, amelynek egy lehetséges 

tudományos alternatíváját nyújtja. Az egzakt, tudományos megközelítés egyik útja lehet a 

művészet fizikai alapjainak (az érzékelés, a látás, stb. törvényeit kutató) kidolgozása, a 

másik pedig a biológiai analízise. Ez utóbbi könyvének tárgya. A művészettel mint a biológia 

egyik ágával foglalkozik, és azt mint az agyi tevékenységek miriádnyi eredményeinek 

egyikét értelmezi. Ha ez igaz, folytatja gondolatmenetét, akkor a művészetre ugyanazok az 

általános törvények vonatkoznak, mint az összes élőlényre, ezért adaptálható rá a biológia 

alaptörvénye: „Omne vivum e vivo” (Minden élet az életből ered). Ez a törzsi művészetre 

adaptálva a mintákat mint különböző variáció-sorozatok eredményeit értelmezi, és a minta 

eredetijében is egy természeti vagy egy mesterséges tárgy direkt másolatát jelöli meg. A 

mintakapcsolatok a biológus szemével nézve kémiai kötések, ismételhetőségük, 

variálhatóságuk végtelen. „Egyes egyszerű minták a végtelenségig ismételhetők, észlelhető 

variáció nélkül – mint az egyszerű kémiai összetevők, amelyek stabilak, mert néhány elem 

kombinálásával keletkeztek, melyek jól egymáshoz kapcsolódnak. Másfelől minél 

komplexebb az eredeti elgondolás, annál nagyobb a lehetőség a variációra”.411 Haddonnak 

a mintákat „élő organizmusként”412 értelmező felfogása annak a biologizmusnak a 

természettudományos megközelítése, amely Lewis Foreman Day ornamentika-

elméletében a motívumoknak mint „csontvázzal” rendelkező szerves képződményeknek az 

analógiáját eredményezi. Haddon az ornamentikával, és áttételesen a művészettel 

kapcsolatban több úttörő gondolatot is felvázol, amelyek közül az egyik a díszítőművészet, 

vagy tágabb értelemben a művészet, információátadási, kommunikációs funkciója.413 

Nézete szerint a művészeti erőfeszítéseket generáló szükségletek egyike az 

információátadás, amely, ha szóbeli vagy gesztusnyelvi formájában ellehetetlenül, akkor 

helyére a képi jelekkel történő kommunikáció lép.414 

Haddon nemcsak utal rá, hanem le is írja, sőt továbbfejleszti az evolúció-elmélet 

díszítőművészeti adaptálásának egyik legelső, és motívumképzési szempontból is 

figyelemreméltó kísérletét. Az egymást követő másolást (successive copying) mint a minták 

                                                             
411 HADDON 1895. 310. 
412 HADDON 1895. 310. 
413 HADDON 1895. 4. 
414 HADDON 1895. 4. 
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fejlődésének egyik kulcsfogalmát a brit régész, Henry Balfour The evolution of decorative 

art művéből idézi,415 amelyet Székely maga is felvett az olvasmányjegyzékébe. Balfour a 

University of Oxford régészeti és antropológiai gyűjteménye, a Pitt Rivers Museum első 

kurátora volt 1893 és 1939 között, akinek egyetlen, a díszítőművészet fejlődésével 

foglalkozó könyve kinevezésének évében, 1893-ban jelent meg. Gyűjteményszervezői és -

gyarapítói gyakorlati munkája, valamint a gyűjteményi anyagon alapuló elméleti, a 

művészetek, illetve szűkebben a díszítőművészet fejlődésére vonatkozó következtetései 

egyaránt a múzeumalapító Augustus Pitt Rivers angol etnológus és régész gyakorlati és 

elméleti munkásságát követik. Bár a múzeumalapító Pitt Rivers publikációi között nem 

maradt fenn egy sem a díszítőművészetek történetére vonatkozóan, a régészeti és 

etnológiai gyűjtemények innovatív szemléletű múzeumi bemutatása a díszítőművészetek 

fejlődéstörténetére vonatkozóan is számos tanulsággal és eredménnyel szolgált.416 

Pitt Rivers meghatározó kísérletében olyan tárgyi sorozatokat állított össze, 

amelyek a minták fejlődését követik nyomon.417 Pitt Rivers egyik sorozata, amely Balfour 

fejlődéselméletének is kiindulópontjává vált, az emberalakos motívumok fokozatos 

degradálását mutatja be, az emberi alak konverzióját, átalakulását jelentés nélküli 

ornamenssé, ezzel illusztrálva az egymást követő másolás (successive copying) fontosságát, 

mint a motívumok fejlődésének egyik tényezőjét. Ezen a nyomon haladva Balfour a 

díszítőművészetekre kidolgozott fejlődéselméletében három, az adaptív (I), a kreatív (II) és 

a variatív (III) fázist különböztette meg. A kezdetleges adaptív fázisban a természetben 

megjelenő dekoratív hatások felismerése és azoknak mesterséges eszközökkel való 

létrehozása történik, a kreatív fázisban a hasonló hatások mesterséges előállítás zajlik 

imitációval vagy másolással, a harmadik variatív fázisban pedig a különféle minták 

átalakulásának folyamata követhető nyomon. A motívumok metamorfózisának folyamata 

kétféleképpen történhet, tudatalatti variációval (Unconscious Variation), azaz nem 

szándékos módosításokkal, és tudatos variációval (Conscious Variation), ahol a 

módosításoknak valamilyen célja van (a tulajdon jelzése, az ornamentális hatás fokozása, 

valamilyen fontos vonás kihangsúlyozása, stb.). A fejlődéstörténet második, kreatív 

                                                             
415 BALFOUR 1893 
416 BALFOUR 1893. vi–ix. 
417 BALFOUR 1893. vii. 
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fázisában Balfour az imitáció két módját, a közvetlen másolást (copying at first hand, 

másolás az eredetiről) és az egymást követő másolást (successive copying) mint a 

motívumfejlődés kulcsfogalmait tárgyalja. A balfouri fejlődéselméletben tehát a fejlődés 

mozgatórugója a másolás, a successive copying pedig a motívumok fejlődésének 

leglényegesebb katalizátora, amelynek jelentőségét, állítása szerint, nem lehet túlbecsülni 

a díszítőművészetek fejlődéstörténetének tekintetében. Ez utóbbi, a Pitt Rivers sorozatai 

hatására kidolgozott fogalom, már a harmadik, variatív fázis „tudatalatti” kategóriájába 

utalható, amelyet egy faágon átmászó csiga motívumának metamorfózisával illusztrál 

tizennégy ábrán keresztül, annak egy madárfigurává történő átlényegülésig. A másolás, 

akár tudatos, akár tudatalatti formájában, szükségszerűen jelentésmódosuláshoz vezet 

(mint Balfour állatalakos példájában), ami egyes esetekben jelentésvesztéssel is társul 

(mint Pitt Rivers példájában).418 (41–42. kép) 

Az ornamentika evolúciójával foglalkozó művek közül meghatározó a Metropolitan 

Museum első kurátorának, William Henry Goodyearnek Székely által is hivatkozott, Balfour 

és Haddon által egyaránt elemzett és kritizált, Rieglre pedig nagy hatást tett könyve, a 

Grammar of Lotus.419 Az 1891-ben megjelent mű az első átfogó „motívumtörténeti mű”, 

amely egyetlen motívum, a lótuszforma fejlődéstörténetét írja le, a szimbolizmus által 

szabályozott egyiptomi ornamentikából levezetve. A fejlődés, Goodyear szerint, mint 

minden, a „díszítőművészeti teóriák és a South Kensington tanítás” előtti időszakból 

származó motívum esetében, természetes és fokozatos módon zajlik.420 Mint műve 

címében is utal rá, a lótusznak mint klasszikus ornamensnek az új történetét a napkultusz 

elterjedésével összefüggésben összegzi, a prehistorikus Európa bronzkori kultúrájára tett 

megfigyeléseivel kiegészítve. Riegl, aki a Stilfragen (1893) című művében Gottfried Semper 

materialista-technikai szemlélete ellenében hivatkozik a Grammar of Lotus-ra, pont 

Goodyearnek a napkultuszon nyugvó interpretációját és a lótuszformának az ókori 

ornamentika valamennyi területére való kiterjesztését kritizálja. Ennek megfelelően a 

könyv nem korlátozódik csupán a lótusz és fejlődéstörténeti változatainak bemutatására, 

hanem számos olyan közismert ókori díszítőmotívumot is bemutat, mint a ión voluta, a 
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koncentrikus körök, a meander, az inda-spirál motívum, a rozetta, a tojásléc és a 

borostyánlevél, amelyek eredetét Goodyear szintén a lótuszforma elterjedésére vezeti 

vissza. 

 A motívumok fejlődésének és „vándorlásának”, elterjedésének történetét megíró 

könyvekkel párhuzamosan jelentek meg a szimbólumok fejlődéstörténetét elemző 

tanulmányok. Székely hivatkozott gróf Goblet D’Alviella The migration of symbols (1891) 

című művére, amelyben Goblet D’Alviella, hasonlóan az ornamentális formák elterjedését 

vizsgáló szerzőkkel, a szimbolikus ábrázolások népcsoportról népcsoportra való terjedését 

tanulmányozza, amelyet közvetlen összefüggésbe hoz a kereskedelmi kapcsolatok 

történetetével. Állítása szerint a szimbólumok vándorlásaik során nemcsak formájukban, 

hanem jelentésükben is módosulnak, mint azt választott példáinak (swastika, Szent Fa, 

triszkelész, szárnyas glóbusz) elemzése is igazolja.421 (42. kép) 

 

 

4.3.9 Összefoglalás 

 

A fejezetben azokat a 19. századi ornamentika könyveket tekintettem át, amelyekre Székely 

Bertalan az MTA Könyvtára Kézirattárában található jegyzetfüzeteiben, az MNG Grafikai 

Osztályán őrzött, főként a Mátyás-templom díszítőfestéséhez készült vázlatokat tartalmazó 

konvolutumok rajzaiban, valamint a BTM Kiscelli Múzeumának Építészeti Gyűjteményében 

lévő Schulek Frigyes-hagyaték vonatkozó, általa készített vázlataiban hivatkozott. Az 

eredeti forrásanyag alapján készített olvasmányokat tematikus csoportokba soroltam és a 

bemutatást ez alapján végeztem. A könyvek tematikus osztályozása egyúttal rávilágít 

azokra a területekre, amelyek Székelyt a korabeli ornamentika-irodalmon belül kiemelten 

érdekelték. Ha tekintetbe vesszük azt, hogy Székely elsősorban történeti és 

portréfestészetet művelt, a Mintarajztanodában alakrajzot, festészetet, alakrajzi 

kompozíciót és festészeti boncalaktant tanított,422 különös jelentőséget nyer az 

ornamentikatörténeti és -elméleti művekben való jártassága. 

                                                             
421 GOBLET D'ALVIELLA 1894 
422 BAKÓ 1999, BLASKÓNÉ–SZŐKE 2002. Alakrajz és festés 16–21., Elemi kompozíciókísérletek és 
mozdulatkompozíció 22–25., Bonczalaktan. Székely Bertalan mozgástanulmányai 26–29. 
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 Az áttekintés során az körvonalazódott, hogy Székely a díszítőművészet 19. század 

közepén kialakult új paradigmájának összes vetületével tisztában volt, olvasta és használta 

az egyes szegmensek alapvető irodalmát, az ornamentika analízisének művészeti, esztétikai 

és tudományos megközelítéseit, és a bennük megfogalmazódó elméleti kérdéseket saját 

tervezői gyakorlatában próbálta megválaszolni. A legismertebb motívumkompilációk közül 

Owen Jones és Auguste Racinet művei szolgáltak állandó forrásaiként, a történeti stílusok 

közül kiemelten a középkort (Bastard, Colling, Kutschmann, Lamprecht, Revoil, Schaefer, 

Shaw, Westwood), azon belül is a románkori és a bizánci ornamentika területét, valamint 

az iszlám díszítőművészet (Bourgoin, Collinot-Beaumont, Kutschmann, Parvillée, Terzi) 

emlékeit tanulmányozta. Érdeklődésének középpontjában a növényi ornamentika állt 

(Colling, Day, Herdtle, Keller, Ruprich-Robert, Völlinger), amely az ornamentikának a 

botanikával történő társítását és biologikus szemléletét eredményezte. Ezzel 

párhuzamosan olvasta és használta az ornamentális kompozíció szabályait tárgyaló 

kézikönyveket (Bourgoin, Day, Grasset, Mayeux), amelyek a botanika mellett az anatómia 

és a geometria területeit is integrálták. Tájékozott volt a főleg angol nyelvű ornamentika-

elméleti irodalomban, ugyanakkor jegyzeteiben és vázlataiban az eddigi kutatás nem 

fedezett fel utalást Gottfried Semper Der Stil423 vagy Alois Riegl Stilfragen424 című 

meghatározó műveire, azonban minden bizonnyal ismerte azokat. Semper materialista, a 

stílust az anyagból és az anyagkezelésből levezető elmélete, valamint az ornamentális 

formáknak a kézműves technikákból való származtatása a korszak legnagyobb hatású 

nézetei közé tartozott. Riegl Stilfragen425 című paradigmatikus művének kiadási éve (1893) 

pedig a Mátyás-templom falfestésének időszakára esik. 

 Az ornamentika 19. század közepén formálódó új paradigmája fényében a díszítő 

formákhoz új minőségek társultak. Ebben az új paradigmában az ornamensek olyan, a 

tárgytól és a szerkezettől független művészi formává léptek elő, amelyek különféle 

szempontok (történeti, földrajzi, iparművészeti ágak, technikák) szerint 

összehasonlíthatók, sokszínűek (polikrómia), a síkgeometria elvei szerint szerkeszthetők, 

alkalmasak forma- és színtani elveket reprezentálására, valamint egy új stílus teremtésének 
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eszközeivé válhatnak. A 19. század végén pedig az ornamentika paradigmája kiegészült a 

motívumok fejlődéstörténeti kontextualizálásával. 

 A díszítőművészetnek ez a sokrétű megközelítése, úgy tűnik, komplexitásában volt 

ismert Székely számára, amelyből a formatani, kompozicionális szabályokat összegző 

műveket tervezői gyakorlatába is be építette. 

 

 

4.4 A Mátyás-templom ornamentikája mint forma- és stílusteremtési kísérlet 

 

Székelynek az ornamentika területén tanúsított irodalmi tájékozottsága teljes mértékben 

igazolja és egyben tovább árnyalja azt a képet, amely a művészt korának legműveltebb, 

művészeti problémákon töprengő pictor doctus-aként jellemzi. Lyka Károly befelé forduló 

festőként emlékezik rá, aki „… kis műtermében problémákat ad föl magának s problémákat 

old meg.”,426 Gerő Ödön „a legtudósabb magyar festő”-ként írja le Marées-hoz és Cézanne-

hoz hasonlítva,427 akiben Petrovics Elek szerint "... teljes mértékben megvolt … a tudósnak 

az a lelki kényszere is, hogy gondolkodásának eredményeit rendszerbe foglalja. "Rendszer 

nélkül nem jutok tovább." - írja 1858-ban naplójegyzeteiben."428 Dobai János szintén a 

„tudós foglalatosságok”-ra való erős hajlamát emeli ki, megállapítva, hogy „… néha a 

szisztémáig kutatja a művészete szabályait és szinte szisztematikusan fest.",429 Maksay 

László pedig „festészetünk egyik legnagyobb teoretikusa”-ként ír róla.430 A „legtudatosabb 

festőnk egyike”, akinek „írásos hagyatéka magában foglalja a művészi alkotó-folyamat 

szinte valamennyi fontos problémáját.” - folytatja Maksay.431  

 A Székely-recepcióban már elég korán gyökeret vert az az állítás, amely a művész 

grafikai vázlatait és írásos hagyatékát az életmű teljes értékű részének tekinti és a 

megvalósult művek összefüggésében vizsgálja, továbbá ez alapján tárja fel a művészi 

                                                             
426 LYKA 1902. 1. 
427 GERŐ 1913 
428 PETROVICS 1936. 3. 
429 DOBAI 1955 
430 MAKSAY 1962. 6. 
431 MAKSAY 1962. 6.  
Székely Bertalan elméleti tevékenységének recepciótörténetét Szőke Annamária foglalta össze PhD-
értekezésének második fejezetében „...ostoba angyalkákkal játszik üres óráiban.” A kutató és elmélkedő 
Székely Bertalan-kép a kritikában és a művészettörténet-írásban címmel. SZŐKE 1998. Újraközölve: SZŐKE 
1999b 
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alkotófolyamat menetét. Gerő Ödön 1913-as kismonográfiájában „a jegyzetek és egyes 

művek összefüggését, problémacentrikusságát hangsúlyozza”,432 Brestyánszky Ilona pedig 

először tesz kísérletet az életműnek a kéziratok és a vázlatok összefüggésében történő 

áttekintésére 1946-ban.433 

A Székely Bertalan által használt ornamentika-vonatkozású könyvek áttekintését 

követően (lásd A Székely Bertalan által használt ornamentika-vonatkozású könyvek 

tematikus bemutatása című fejezetet) a művész ornamentika-felfogásának 

rekonstrukciójára tett kísérlet második forráscsoportjaként azt a grafikai vázlatanyagot 

elemzem, amely elsősorban a Mátyás-templom ornamentikájával hozható összefüggésbe. 

A BTM Kiscelli Múzeumának Építészeti gyűjteményében őrzött Schulek Frigyes-hagyaték 

koronázó templomra vonatkozó akvarelljei között Székely vázlatai mellett számos jelzett és 

jelzetlen Schulek-rajz is szerepel. Az MNG Grafikai Osztályán található, a Lándor Tivadar 

ajándékozásával közgyűjteménybe került IX. konvolutum434 kizárólag Székely Bertalan és 

Székely Jenny ceruzarajzati és akvarelljeit tartalmazza. Ezekkel kapcsolhatók össze az MTA 

Könyvtár Kézirattárának Székely-féle személyes jegyzetfüzetei.435 

 

 

4.4.1 A díszítőfestés leírása 

 

A Mátyás-templom belső dekorációjának kialakításában Schulek Frigyes mellett Lotz Károly 

és Székely Bertalan vettek részt. Bár több jelentős figurális freskó kompozíciója 

egyértelműen Lotz Károly műve,436 az ornamentális festés koncepcióját Schulek és Székely 

dolgozták ki közösen úgy, hogy a díszítőrendszer elemeit alkotó motívumok és 

motívumkompozíciók tervezését javarészt Székely végezte. Közös munkájuk 

eredményeként az építészi és a festői gyakorlat közös metszetéből alakult ki a koronázó 

templom enteriőrjét meghatározó, a középkor stílusát invenciózus módon transzformáló, 

                                                             
432 SZŐKE 1998. 49. 
433 BRESTYÁNSZKY 1946, SZŐKE 1998. 67. 
434 SZÉKELY Bertalan: Ornamentális rajzok. főleg Mátyás templomi dekoráció. IX. konvolutum., MNG GRO 
435 MTA KT Kézirattár Székely Bertalan vázlatfüzetei. Ms 5005/215–230, Ms 5006/1–32 
436 Lotz Károly művei a Máltai lovagterem Ferenc József koronázását ábrázoló jelenete, a déli fal Refugium-
sorozata, az északi fal Szűz Mária magyarországi vonatkozású csodatételeinek hat ábrázolása, a Béla-toronyalj 
északi falának három figurális jelenete, az északi fal ívháromszögei és a nyugati kórusmellvéd alatti rész. 
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keleti, magyar népi és szecessziós elemeket ötvöző „nagyon stílusos”437 összkép. A 

templom 1890-es években438 készült díszítőfestése a vezérépítész Schulek Frigyes 

irányítása alatt kialakított figurális festéssel, az üvegablakok programjával és a 

berendezéssel együtt alkot koncepcionális egészet.439 

A csarnoktér „rettenetes nyugtalan”,440 túlzsúfolt hatású falfelületeit, 

támrendszerét és boltozatait összefüggően borítja a legendáris festést441 keretező és annak 

dekoratív hátteret biztosító díszítőfestés, melynek keretrendszerét az épület szerkezeti 

elemei határozzák meg.  

A legegységesebb kiképzést a hajók boltozatai és a pillérkötegek kapták, a falak és 

a mellékterek ornamentális festésében azonban különböző koncepciókon alapuló 

díszítőfestés látható. A boltozatok festése a három azonos magasságú hajó alkotta 

csarnoktérben és a mellékterekben különböző módokon történt. A hajók boltozatfestése 

egységes, a boltmezők sarkaiban összefonódó levéldíszekből, a zárókövek körüli 

koncentrikus levélformákból és a bordákon megjelenő geometrikus mintákból álló 

kompozíciós sémára épül. Bár Schulek a templom helyreállításánál az 1400 körüli 

csarnokteres kialakítás megtartása mellett döntött,442 a fő- és a kereszthajó 

                                                             
437 BÁNFFY 2012.12. 
438 Székely Bertalan a Maksay László által közölt Életrajzi feljegyzéseiben 1890 és 1896 közé „… (és ezen túl 
is)” teszi a „Mátyás-templomi kartonok, … falfestés és ornamentáció” készítését, „…mit Schulekkel együtt 
csináltunk.” (MAKSAY, 1962. 40.). A Budavári Főegyház Építési Bizottságának (BFÉB) irataiban csak 1894 
júliusáig esik szó a festésről. Az iratok összesítését Farbakyné Deklava Lilla végezte, ennek eredményeit 
rendelkezésemre bocsájtotta, amelyért ezúton szeretnék köszönetet mondani.  
439 A templom 19. századi ornamentális festéséről Szvoboda Dománszky Gabriella írt részletesen 1996-os, a 
Mátyás templom dekóruma. A nemzeti iskola formálói: a politika és a tudomány című cikkében. A 
díszítőfestés kialakítását a legendáris festéssel és az üvegablakok koncepciójával összefüggésben tárgyalja. 
SZVOBODA 1996 
440 BÁNFFY 2012.12. IV. Károly, az utolsó Habsburg uralkodó 1916. december 30-án, a Mátyás-templomban 
zajlott koronázásának előkészületeiről és az ünnepségről gróf Bánffy Miklós, a koronázás művészeti 
rendezéséért felelős kormánybiztos ír visszaemlékezéseiben. „A legnagyobb és legszebb feladat azonban a 
templom belső dísíztése volt. Lechner Jenővel középkori miniatűr képekből merítettük a díszítés motívumait, 
elhatározva, hogy az egész templomot sötétvörösbe öltöztetjük, hogy nyugodt háttere legyen a díszruhás 
tömegnek, amely majd meg fogja tölteni. A templom pillérei számára is hosszú függönyburkolást rendeltünk, 
mert azokon is végigkanyargott az a talán nagyon stílusos, de rettenetes nyugtalan falfestés, mely ha 
csupaszon marad, tűrhetetlen tarkabarkaság lett volna az egész kép. A templom építője, az öreg Schulek, kitől 
ezek a festések származtak, rettentően megsértődött. Fűhöz-fához szaladt, hogy minket, „vandálokat” 
beáruljon, botránnyal fenyegetőzött, és azt híresztelte, hogy tnkretesszük az ő remekművét. Úgy emlékszem, 
utolsó előtti este volt, midőn nem éppen rendeletet, de „tanácsot” kaptam, hogy a pillérburkolást hagyjuk 
el.” BÁNFFY 2012.12–13. (A „tanácsot” azután Bánffy saját hatásköében döntve nem fogadta meg.) 
441 A „legendáris” festés kifejezést Szvoboda Dománszky Gabriella használja a Mátyás templom dekóruma 
című tanulmányában. SZVOBODA 1996. 
442 FARBAKYNÉ 2015a 
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boltszakaszainak kék és a mellékhajók sárga alapszíne a 13. századi bazilikális elrendezés 

hierarchiáját őrzi. Az egyes boltszakaszok díszítési struktúrája három elemből áll: a 

boltcikkelyek sarkaiból induló leveles-virágos-indás sarokmotívumból, a bordák két oldalán 

szalagszerűen futó levéldíszből, valamint a zárókő körül szétterülő centrális növényi 

motívumból. A boltozati bordák, követve a pillérkötegek festését, egyszerűbb, geometrikus 

sorokkal díszítettek. A hajóboltozatok díszítése két, funkcionális szempontból kiemelt 

helyen tér el ettől a sémától: a négyezeti térben és a főszentélyben. Az előbbiben a zárókő 

körüli aranyozott sugárnyalábok együttesében a négy evangélista szimbóluma látható, a 

bordákat kísérő levélsorokat pedig a négy paradicsomi folyót (Pison, Gichon, Tigris, 

Eufrátesz) szimbolizáló, hullámformákban úszó, arany színű halak díszítő sora váltja fel. A 

főszentély hét-cikkelyes boltozatának központi, mennyei szférákat jelképező kilencsávos, 

hullámos szélű koncentrikus központi motívuma mellett annak kék alapja is eltér a hajó 

boltszakaszainak hátterétől, szabályosan rendezett apró, arany rombuszmintáival, valamint 

a bordákra festett arany sugarakkal. 

A főtérhez közvetlenül kapcsolódó mellékterek boltozatainak festése eltérő, a 

legreprezentatívabb kialakítást a Mátyás-torony aljában elhelyezkedő, a templom 

kegyszobrának helyet adó, kitüntetett szerepet játszó Loretói kápolna kapta. A kék alapon 

aranycsillagokkal telehintett boltmezők nagy részét felhőmotívumból szétterülő csillagos 

sugárnyalábok és cikkelyenként egy-egy angyalfigura tölti ki, a kezükben látható szalagokon 

pedig a Mária-énekből vett részletek olvashatók. A 13. századi állapot szerint kialakított 

egyenes záródású északi és déli szentélyek közül a Szent Kereszt-kápolna boltozatfestése 

tematikájában az apszishez hasonlóan szintén a mennyei szférákra utaló koncentrikus 

központi formával veszi körül a zárókövet, hátteret adva egy erősen stilizált, szimmetrikus 

virágkompozíciókban végződő keresztformának, a Szent László-kápolna boltozatfestése 

pedig a sugárnyalábos központi motívumnak inkább virágszirmokra emlékeztető 

kompozícióját nyújtja. A Szent Kereszt és Szent László kápolnák, valamint a Loretói kápolna 

boltozatfestéséhez képest jóval szerényebbek a Schulek által újonnan tervezett 

mellékterek: a dél-nyugati előcsarnok főhajóhoz hasonló díszítőfestése, a Szent Imre és a 

Béla-kápolna kialakítása, továbbá az eddigiektől is eltérő kompozíciós csoportot képeznek 

a nyugati oldalhoz tartozó kevésbé reprezentatív terek, a Béla-torony alja és a nyugati 

előcsarnok. Ez utóbbi kettő, a mellékszentélyekhez hasonlóan, 13. századi állapotában 
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került visszaállításra, Schulek a Béla-toronynak az északi mellékhajó és a nyugati karzat 

alatti előcsarnokkal eredetileg is egybenyitott terét ilyen formában rekonstruálta, 

boltozatainak díszítőfestését pedig Székely a többi melléktértől eltérő módon egy 

terülőminta kétféle variációjának alkalmazásával oldotta meg, tekintettel a terek liturgikus 

szempontból kevésbé hangsúlyos jellegére. A Királyi lépcsőházon keresztül elérhető, a 

főtérhez csak közvetetten (Királyi oratórium), illetve egyáltalán nem kapcsolódó 

mellékterek három teljesen eltérő, önmagukon belül következetesen felépített díszítést 

kaptak. A Máltai lovagterem szecessziós jellegű boltozatfestése pedig szervesen 

kapcsolódik a Lotz-féle Ferenc József koronázási jelenet ornamentális keretegyütteséhez. 

A templombelső összképének meghatározó eleme a pillérkötegekből álló 

támrendszer, amelyben az összetett támaszok mindegyike különböző díszítőfestést kapott. 

Bár a hajókat elválasztó, szabadon álló pillérkötegek mindegyike különböző, az északi és a 

déli fal azonos boltszakaszára eső faloszlopain ugyanazok a motívumok ismétlődnek, és a 

pillérkötegeken belüli szimmetrikus elrendezés is a támrendszer díszítésének egységes 

koncepcióját tükrözi. A pillérkötegek díszítési rendszerében a pillérmag geometrikus vagy 

levéldíszes szalagdísszel fedett, a sarkok háromnegyedoszlopai négyzetrácsos, függőleges 

vagy ferde sávos kiképzést kaptak, a pillérmagot körülvevő féloszlopok pedig cikcakkvonalú 

sémán alapuló egyenes és görbe vonalú, tengelyesen szimmetrikus, erősen stilizált 

levéldíszekkel festettek. A pillérkötegeken belül egységesen kiképzett elemek mintáit 

többek között a főszentély északi oldalfalából 1877-ben előkerült ülőfülkék és ablakbélletek 

festett falmaradványai inspirálták, melyekről Uhl Sándor és Reissig Adolf készítettek 

akvarellmásolatokat 1878-ban.443 (43. kép) 

A hajófalak díszítőrendszere a déli, a nyugati és az északi falon egységesen három 

fő horizontális sávra tagolt. Az alsó zóna a déli mellékhajó falának negyedik boltszakaszában 

nyíló csúcsíves ablak pereméig tart, az északi falon annak felső határát a kápolnák csúcsíves 

árkádsora jelöli ki. A középső zóna felső határát a boltvállindítások és az északi fal 

háromkaréjos záródású árkádsora határozza meg. Az alsó zóna a déli és az északi falakon 

sávos tagolású, a nyugati fal e szempontból releváns falszakaszán pedig vegyes, a Mátyás-

tornyot reprezentáló figurális elemekkel együtt kialakított. 

                                                             
443 BTM KM ÉGY, Schulek Frigyes-hagyaték, ltsz.: 52.41.636–52.41.657 
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A sávos kialakítás tekintetében Székely és Schulek követik a korabeli 

kézikönyvekben előírt, a középkor falfestési stílusát leíró szabályokat, így a Mátyás-

templom esetében több szempontból is mintaértékű, az Audsley-testvérek Viollet-le-Duc 

nyomán a középkori stílusú falfestészetről írt könyvét La Peinture Murale Décorative, dans 

le Style du Moyen Age (1881), illetve német nyelvű kiadásában Dekorative Wandmalerei 

des Mittelalters (1883) címmel.444 Ennek a díszítő rajz és színezés elveiről szóló fejezetében 

(Principes de dessin décoratif et de coloration)445 olvashatók a díszítőfestés 

templomterekben alkalmazható, középkori elveket követő szabályai. A szerzők 

iránymutatása szerint a templomi díszítés legfontosabb elve „… az, hogy ne alkalmazzunk 

egyetlen olyan ornamenst és kompozíciót sem, amely nincsen összhangban az épület 

strukturális jellegével, hanem ellenkezőleg, egyesítsünk mindent az épület fejlődéséért és 

szépségének növeléséért. Az igazi monumentális díszítés az építészet szerves része és azzal 

együtt kell fejlődnie, összhangban annak fiziognómiájával …”.446 A díszítőfestés 

kialakításánál kerülni kell a plasztikus hatást, és a vízszintesen osztott falfelületek alsó 

szintjén alkalmazott motívumoknak zártaknak és általában sötétebb színűeknek kell 

lenniük ahhoz, hogy a könnyedebb és részletgazdag felsőbb részek alapjaként szolgáljanak. 

Követendő még az alsó zónában alkalmazott sötét színek apró, sötét vagy világos színű 

mintákkal történő tagolása, a zónának egy vagy több festett vonallal vagy egyszerű 

rajzolatú szalaggal történő lezárása, a kváderkő-rajzolatú minta, a heraldikus szimbólumok 

és apró virágminták alkalmazása, valamint az összefüggő, nagy, tagolatlan felületeken a 

brokátminta használata. 

A déli hajó kváderes rajzolatú, átlósan osztott mezősoraiban vörös-drapp és szürke-

drapp színű stilizált növényi formák homogén okkersárga és szürke színűre osztott 

mezőkkel váltakoznak, melyet a második és a harmadik boltszakasz alsó harmadában egy 

meanderekkel díszített rombuszhálós, festett drapériaimitáció fed. A nyugati fal Mátyás-

tornyot határoló szakaszában az alsó zóna heraldikai és figurális elemekkel egészül ki, az 

alsó harmad téglafal-utánzatú mezőiben a csőrében gyűrűt tartó címerállat ornamentális 

elemként váltakozik geometrikus és virágos-levéldíszes sorokkal. Felső harmadában az 

                                                             
444 AUDSLEY 1881, AUDSLEY 1883 
445 AUDSLEY 1881. 29–32. 
446 AUDSLEY 1881. 29. 
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1893-ban ide helyezett, eredetileg a torony délnyugati ablakában lévő Mátyás-címer 

látható festett csúcsíves mezőben, a Székely Bertalan-féle két vitéz alakjával, az 

ívmezőkben pedig feliratszalagot tartó angyalfigurákkal.447 Az északi hajó alsó zónája 

szintén sávos, de eltérő mintázatot mutat, félköríves, váltakozó állású, stilizált 

palmettasorokkal díszített, melyek stílusukban a korszak magyar jellegű 

formafejlesztéseihez kapcsolódnak. Míg az alsó zóna a középkor stílusát követő 

hagyományos kialakítást követi, a középső és a felső zóna tartalmi összefüggéseket is 

egybefűző invenciózus ornamentális keretezést kapott. A középső zóna figurális frízének 

téglalap alakú mezőiben (déli fal) Mária közbenjárásáért könyörgő imádságok feliratos 

jelenetei láthatók,448 melyeket alulról feliratos sáv, felülről középkori jellegű, olyan csüngő 

formákból álló stilizált levéldísz szegélyez, amely vizuálisan is összeköti az északi fal azonos 

zónájában futó, tartalmilag kapcsolódó figurális fríz jeleneteit. A magyar történelem 

eseményeit Mária oltalma alatt bemutató sorozatban a Boldogasszony mint a nemzet 

védasszonya jelenik meg, az egyes történelmi eseményeket leíró feliratszalagok a fríz alsó 

sávját és az árkádívek közötti középmezőket töltik ki.449  

A déli fal nyugati boltszakaszának falfelületén, a Mátyás-torony és a Béla-torony 

keleti falain látható Rózsafüzér titkai-ciklus azonban gyökeresen eltérő kompozíciós sémára 

épül. A Mária örvendetes (déli fal nyugati boltszakasza), fájdalmas (Mátyás-torony keleti 

fala) és dicsőséges (Béla-torony) titkainak ábrázolása háromszor öt kör alakú, a középső és 

a felső zónában elhelyezett medallionban látható, melyek ornamentális háttere is elkülöníti 

azokat a déli és északi falak ciklusaitól. A falak középső zónáiban Székely invenciózus 

motívumtervezési kísérletei láthatók, melyben középkori, kelta forgó motívumegyüttesek 

inspirációjára helyenként konkrét keleti (pl. indiai) alapmotívumból építkezve alakítja ki 

                                                             
447 A felirat szövege: „Kegyes Szent Szűz Anya Szenvedőknek gyámola” 
448 A kifestés teológiai programját Farbakyné Deklava Lilla elemzi részletesen. A feliratok feloldását az ő cikke 
nyomán közlöm. Balról jobbra az alábbi sorrendben: „Imádkozz értünk halálunk óráján” (az Angyali üdvözlet 
ima egyik sorának rövidített változata) – „Őrizz meg a veszedelemtől”, „Bűnösök oltalmazója” (Loretói litánia) 
– „Szomorúak vigasztalója” (Loretói litánia), „Betegek gyógyítója” (Loretói litánia) – „Keresztények segítsége” 
(Loretói litánia). A Lotz Károly festette ún. Refugium-sorozat. FARBAKYNÉ 2015b. 428. 
449 „Szent István a bold Szüzhöz folyamodván Konrád császár seregei visszavonultak”, „Nagy Lajosnak álmában 
a bold. Szűz diadalt igér ha képét zászlajára tűzi és Czellbe felajálja”, „Szűz Mária szobra – a törökök befalazott 
– Budavár visszavételekor 1686-ban újból látható lesz”, és a ciklus záró, a Máltai lovagteremben látható, ám 
feliratával az északi falon megjelenő esemény: „Ezen ősi egyházban, kimagasló történeti események 
szinhelyén, az alkotmány visszaállítása után, 1867 junius 8.án koronázta meg a nemzet Szent István 
koronájával fejedelmét, I. Ferencz Józsefet és felséges nejét Erzsébetet. – Isten szent áldása velünk!” 
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folytonos vonallal összekapcsolt, három, négy, illetve hat forgó elemből álló centrális 

motívumkompozícióit, a három tematikus csoportot követő háromféle variációban. 

A mellékterek falainak díszítési rendszere két zónára osztott, a különböző kápolnák 

alsó falszakaszaiban háromféle, egyszerűbb rendszer tűnik fel. A (1) festett 

textilmotívumok, a források szerinti megnevezésben „szőnyegdíszek”450 (Loretói kápolna, 

Béla-toronyalj), amelyek közül a Loretói kápolna reneszánsz jellegű, gránátalma-

motívummal és aranyozott, koronás Mária-monogrammal gazdagított brokátmintája 

egyúttal a templom egészének legreprezentatívabb díszítőfestése, a (2) különféle 

aprómintákkal tagolt sávos díszítés (szívalak – Béla-torony; toboz, fa – Máltai lovagterem; 

cikcakksávban levéldísz – Szent Imre-kápolna) mellett a Királyi lépcső és a Szent István-

kápolna erősen leegyszerűsített (3) téglafal-motívumai tűnnek fel. Az alsó zónához képest 

jóval összetettebbek a kápolnafalak felső zónái, ahol a csúcsíves homlokívek befoglaló 

formáihoz igazodó reprezentatív, az oltárépítmények hátterét kiemelő különféle keretezés-

variációk láthatók. A Loretói kápolna és a Máltai lovagterem falai az enyhe csúcsívet 

megismétlő díszítő sávban dús levéldíszes ornamentációba szövött medallionokban a tér 

koncepciójához illeszkedő heraldikai, illetve ikonográfiai utalásokat tartalmaznak. A nyugati 

előcsarnokban, a Béla-toronyaljban és a Szent László-kápolnában aranyozott hátterű, 

három- illetve négykaréjos formába foglalt jelenetek összefűzött sorai láthatók, harmadik 

variációként pedig a radiáció, sugárirányú elágazás elvét követő, leginkább a szecesszió 

jegyeit magukon viselő kompozíciók tűnnek fel a Béla-kápolnában és a Szent Imre-

kápolnában. A stílus szempontjából legrendhagyóbb Máltai lovegterem figurális jelenetét 

keretező ornamentika központi, legattraktívabb eleme a Mária alakját övező dicsfény arany 

és fehér sugárnyalábja, és az azt szabályosan lemetsző ívmező geometrikus, japán eredetű, 

hat- és háromszögű alapformákból képzett mintahálója. 

 

 

  

                                                             
450 FORSTER TI, BFÉB 31 
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4.4.2 Forma- és színtani kérdések 

 

A grafikai vázlatok, az akvarell díszítménytervek, a noteszekbe bejegyzett skiccek azt 

mutatják, hogy Székelyt a Mátyás-templom ornamentális festésének tervezésénél is a 

különféle formaproblémák foglalkoztatták. „…a formák létrejöttének és érzékelésének 

alapjaiig akart eljutni. Miért ilyenek? Milyen törvényszerűségek állnak mögöttük?”451 Az 

épület díszítőfestéséhez készített vázlatok tematikus rendszerezése kirajzolja a főbb 

formaproblémákat jelző csomópontokat, amelyek közül az (1) indadísz, az (2) összefonódó 

ornamensek, az (3) alapmotívumok és a keretrendszer kapcsolatának kérdései, valamint a 

(4) polikrómia tekinthetők a legfontosabbaknak. 

 Mielőtt azonban e négy témakört elemeznénk, ki kell térni a tervezők 

épületdíszítésről vallott nézeteire, architektúra és ornamentika kapcsolatának kérdésére. 

Schulek Frigyes 1891-ben nyilatkozott összefüggően a Mátyás-templom díszítésével 

szemben támasztott elvárásairól. A belső díszítésnek (beleértve a belfelszerelések 

összességét is) ugyanolyan magas színvonalúnak kell lennie, mint az építésnek. A festés (1) 

„hangsúlyozza az építészeti eszméket”, (2) az „ellentéteket kibékítse”, (3) a „felületek 

megtöltésével foglalkoztassa a szemet és szellemet” és ezzel (4) „vallásos szellemet 

élesszen” és tartson fenn.452 Ez utóbbit a legendáris és szimbolikus festés, az első három 

kívánalmat pedig az ornamentális festés tudja majd kielégíteni. Mindez összecseng 

Székelynek azokkal, az architektúra és ornamentika szoros, hierarchikus kapcsolatát 

kifejező gondolataival, amelyet a festő a kecskeméti polgármesterhez írt, már említett 

levelében fejt ki részletesebben.453 

A Mátyás-templom díszítőfestésének domináns növényi ornamentikája kiválóan 

illusztrálja az építészet és díszítés kapcsolatának 19. századi felfogását, amelyet az angol 

szobrász John Bell metaforikusan így fogalmazott meg: „Az ornamentika, úgymond, az 

építészet közvetlen közeli élősködője. Az abból kinövő zuzmó – egy természetes 

növekmény; a borostyán vagy a lonc, ami az oszlop törzsén csüng; a fagyöngy, ami az ágai 

                                                             
451 SZŐKE 1998. 121. 
452 Az idézetek a Budavári Főegyház Építési Bizottsága (BFÉB) Farbakyné Deklava Lilla által összesített listájából 
származnak és nem az eredeti dokumentumból, mivel a Forster Központ Tudományos Irattára a disszertáció 
ezen fejezetének írásakor zárva tartott. FORSTER TI, BFÉB 15 
453 MNG Adattár 14151/61 
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között rügyezik. A díszítés nem főnév, hanem melléknév. Nem egyedül áll; nem önmagában 

lévő dolog; valami mást díszít: egy melléknév. Másrészt, egy festmény, egy szobor vagy egy 

építészeti szerkezet egy főnév – magában lévő dolog. Nem úgy a díszítmény. A díszítés 

csüng: támaszra van szüksége. Követ: nem mutatja az utat. Kiemel: nem teremt. Ez az ő 

korlátozott tartománya.”454 

 A díszítő tervezés milyen lehetőségeivel élt tehát Schulek és Székely ebben a 

„korlátozott tartományban”? Hogyan tudták megvalósítani „a templom magasztos 

rendeltetéséhez méltó”, „a hivek vallásos érzületének örök időkre” megfelelő „stylszerű 

kivitelezés, átszellemült ízlés örökbecsü jellegét”455 és ezzel egyidejűleg a saját koruk 

stílusát reprezentáló egyedi „invenció” érvényesítését? 

 

 

4.4.3 Indadíszek 

 

A stílszerű ornamentika kialakításának egyik központi problémája az indadíszek tervezése 

volt. A Mátyás-templom falfestéséhez Székely és Schulek a fennmaradt vázlatok alapján 

több mint egy tucat indás szegélydíszt tervezett az ívbélletek, boltmezők és ívmezők 

díszítésére, valamint frízként alkalmazva. Ezek egy kivételével többségükben indás-virágos, 

kisebbrészt indás-leveles összetételűek. Ez az egy kivétel a Loretói kápolna falain teljes 

szélességben végigfutó indás-állatalakos (a Szentlélek galambjával) fríz. Az indadísz frízként 

való alkalmazása ezen kívül csak egy helyen, a Szent Imre-kápolnában tűnik fel, 

leggyakoribb előfordulási helye az ívmezők és boltmezők széle, valamint az ívbélletek 

felülete. (44. kép) 

 Az indadísz-tervek azt mutatják, hogy a tervezők ismerték ennek a motívumtípusnak 

a történeti változatait, fejlődéstörténetét, és tudatosan alakították saját terveiket a 

középkor időszakából a bizánci indadíszek és a perzsa-török-mór arabeszkek formai 

jellemzői szerint, illeve azok stílusában. 

                                                             
454 Bell nézeteit Hulme idézi Principles of ornamental art című művében. A fordított idézet helye: HULME [ca. 
1880]. 84. 
455 FORSTER TI, BFÉB 15 
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Az indadísz problematikája az ornamentika-elméleti művek egyik központi kérdése 

volt a 19. század második felében. Bár az akanthuszinda fejlődéstörténeti vizsgálata önálló 

formában csak Riegl 1893-as Stilfragen-jében történt meg, formai módosulásainak analízise 

már a század közepén feltűnik Jones Grammar of Ornament-jének görög ornamentikát 

bemutató fejezetében. Jones elemzése szerint „A görög ornamens legjellemzőbb vonását, 

az indadísz egyes részeinek egy folytonos vonal mentén (egymásból) történő kifejlődését a 

rómaiak folytatták, de a bizánci periódusban feladták.”456 A római indadísz voltaképpen a 

görög továbbfejlesztése, azonban a közös szárból kinövő inda egy virágmotívumot kerít be. 

Az áttörés, amit Jones egy tudományos igazság, törvényszerűség felfedezésének 

nagyságához mér, a bizánci díszítőművészetben következik be. „A bizánci, az arab mór és a 

korai angol gótikában [az eredetiben: „Early English Styles”] a virágok egy folytonos vonal 

mindkét oldalán terjednek szét. Itt láthatjuk annak példáját, hogy egy egészen csekély 

változtatás bármilyen, általánosan elfogadott elvben elég ahhoz, hogy a formák és az 

eszmék teljesen új rendjét hozza létre. … A változás a bizánci időszakban következett be, 

amikor e berögzült törvénytől való megszabadulás ugyanolyan fontos tényező volt az 

ornamentika fejlődésében, mint az egyenes architráv helyettesítése az ívvel a rómaiaknál, 

vagy a csúcsív bevezetése a gótikus építészetben. Ezeknek a változásoknak ugyanolyan 

hatása volt egy új stílus kifejlődésében, mint egy általános törvény felfedezésének a 

tudományban …”457 Jones gondolatmenetében tehát az a formai módosulás, amely a 

virágoknak a folytonos indavonal két oldalára kerülésével járt, a díszítőművészet 

történetében egy új stílus születését jelentette. 

Az indadísz történeti formáinak kutatásához Székely egyik forrása Jones műve volt, 

az ókori római és pompeji példákat abból rajzolta, a középkori mintákhoz pedig többek 

között Racinet könyvét használta. (45–46. kép) Ugyanakkor jegyzeteiben utalt L. F. Day 

indadísz-elemzésére is az 1892-es kiadású Nature in ornament-ben. Ornamentika-

könyveket felsoroló datálatlan lapján „Day ornamentika elemzése 104” megjegyzésével 

utal a másutt többször is hivatkozott könyv motívumelemzésére.458 Day egyik központi 

problémaként tárgyalja a stilizálás kérdését, amelyet nélkülözhetetlennek ítélt az 

                                                             
456 JONES 1856. 33. 
457 JONES 1856. 34. 
458 MTA KT Kézirattár, Ms 5008/76 
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ornamentikában: „… a díszítés lehetetlen valamiféle stilizálás nélkül (ha muszáj ezt a szót 

használnunk). Nincs művészet stilizálás nélkül;”459 A stilizálást viszont konkrétan tárgyhoz 

kötötten kell kezelni, a történeti korok stilizálási módozatainak ismeretében. Ennek 

összefüggésében elemzi Day az akanthuszinda ókori változatait, amely felfogásában a 

puszta spirálvonalaknak valamilyen levélfélével történő felöltöztetéséből nőtt ki. Az 

egyszerű görög és a továbbfejlesztett római indadíszekben végletesen lecsupaszítva, 

„stilizált levélzetbe öltöztetett spirálformát” lát, ami logikusan illeszkedik az ornamensek 

szerkezetét az emberi test csontvázához hasonlító ornamentika-teóriájába. Mindez 

visszavezethető a szerzőnek a stilizálás-naturalizmus vitában elfoglalt álláspontjára, és arra 

a megközelítésre, ami a leggyakoribb növényi ornamensekben nem a természeti formák 

imitációját látja. „… Ez a gyökere és eredete az akanthuszindának – nem egy kísérlet az 

akanthusz ornamenssé redukálásának, hanem a vágy arra, hogy az indavonalak 

felöltöztetve legyenek.”460 

A leveles indadísz Day olvasatában, direkt anatómiai analógiával, „egy gerinces 

dolog”. Az Anatomy of Pattern-ben közölt formai analízisében kimutatja, hogy a római vagy 

a reneszánsz arabeszkek „hátgerince” „egy hullámvonal vagy spirál”. „Minden bizonnyal 

úgy találod, hogy van hátgerince. A minta egy gerinces dolog; és egy indában a gerincvelő 

nagyon határozottan megfogalmazott. Könnyen észrveheted, ha egy inda törött hátú.”461 

(47. kép) 

Pár évvel később, 1893-ban jelent meg Riegl Stilfragen című meghatározó 

ornamentika-történeti műve, amelyben a Kunstwollen fogalmát legtisztább 

megnyilvánulási formájában, az ornamentikában vizsgálja. Riegl Semper materialista-

technikai elméletével szemben a művészeti, így a díszítőművészeti fejlődés 

katalizátoraként a Kunstwollent (művészetakarás) jelöli meg. Feltételezi az ornamentika 

folyamatos fejlődését, elveti az akanthusz természethű imitációját és a középkori 

ornamensek alapformáit az arabeszkben határozza meg. Nem lehet tudni, hogy Székely és 

Schulek mennyire ismerte Riegl elméletét és a Stilfragen illusztrációit a Mátyás-templom 

ornamentikájának tervezésekor, ugyanis az eddigi kutatás során átnézett anyagban eddig 

                                                             
459 DAY 1892. 10. 
460 DAY 1892. 34. 
461 DAY 1887a. 45. 
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nem találtam olyan feljegyzést, amelyben Székely utalást tett volna a művészettörténész 

nevére és műveire. Hasonlóan nem találtam említést az ornamentika-vonatkozású 

forrásanyagban Semperre és alapművére, a Der Stil in den technischen und tektonischen 

Künsten oder praktische Ästhetik címűre sem.462 A Stilfragen recepciója már a megjelenés 

évében, 1893-ban olvasható a Művészi Ipar hasábjain,463 a könyvet pedig még 1900 előtt 

beszerezték a Mintarajztanoda Könyvtára számára.464  

Riegl fejlődéstörténeti kutatásainak középpontjában három növényi forma állt: a 

lótusz, a palmetta és az akanthuszinda, amely az arabeszkben öltött középkori formát. Riegl 

közvetlen „genetikai”465 kapcsolatot állapított meg a szaracén növényi indadísz és az azt 

közvetlenül megelőző antikvitás indadísze között. Szaracén művészeten a középkor és a 

modern kor keleti művészetét értette. Arabeszk-elemzéseiben, L. F. Day-hez hasonlóan, és 

vele közel egyidőben, az anatómia analógiáját alkalmazza, amikor az ornamens 

csontvázáról beszél („Gerippe des Gesammtornaments”),466 bár Day műveire nem 

hivatkozik. Riegl az arabeszk fejlődéstörténeti stációit a spirál alakban tekeredő vagy 

egymást csúcsívben metsző indahálóba szőtt levélmotívumok vonalkontúr-változásaival 

írja le. Hétféle levélmotívumot különböztet meg, amelyett kettő, az oldalnézeti és a 

frontális ábrázolású formák csoportjába oszt. Az oldalnézetiek között kitér az elágazó 

formákra, amelyeket „villás indadísznek” nevez.467 Az arabeszkben mint a keleti indadísz 

kifejlett formájában az indakontúrok (ovális, törött és íves), a levelek, valamint az indák és 

a virágmotívumok kapcsolata az a három jellemző, aminek változása egyúttal a művészeti 

stílusok fejlődését is leírja. A szaracén (keleti) és a bizánci indadísz fejlődésének szétválását 

Riegl a 10–11. századra teszi, közös történetük utolsó állomását pedig 10. századi példákon 

keresztül elemzi, abból az időszakból, amelyből Székelyék is tanulmányozták a bizánci 

indadísz variánsait. (48. kép) 

                                                             
462 SEMPER 1861/1863 
463 O. F. 1893 
464 RIEGL 1893. A Mintarajztanoda 1900-as címjegyzékben: „Stilkérdések. Alaptétel az ornamentika 
történetéhez" 
465 RIEGL 1893. 259. 
466 RIEGL 1893. 261. 
467 Az elágazás kérdése és az elágazás módja, mint egy adott stílus jellemzője, Székelyt is foglalkoztatta. 
SZÉKELY Bertalan: Ornamentális rajzok. főleg Mátyás templomi dekoráció. IX. konvolutum., MNG GRO, 1915–
1172. 
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Székely több forrásból is rajzolta a mintaként szolgáló bizánci indadíszeket. Egyik fő 

forrása Andrea Terzi 1889-es kiadású, a palermói Cappella Palatinát bemutató 

kromolitografált kötete, amelyből Székely a 12. századi bizánci mozaikok ornamentális 

keretrendszerének különféle akanthuszleveleit emelte ki. Példaként szolgálhattak még  

számára Racinet azonos témájú táblái.468 A keleti és a bizánci művészet határán mozgó 

átmeneti stílus legjellemzőbb formáit ezzel párhuzamosan Riegl 10–11. századi bizánci 

kódexdíszítéseken keresztül elemezte.469 (49–50. kép) 

Bár Riegl műve nem tekinthető a Mátyás-templom díszítőfestésének konkrét és 

közvetlen forrásaként, az abban felmutatott formaproblémák párhuzamba állíthatók 

állíthatók Székely és Schulek terveivel és a templom ornamentikájával. 

A folytonos vonalú, szalagszerűen kialakított indadíszítésre többféle verzió született 

(44. kép). Ezek közül azok valósultak meg, amelyek az akanthuszlevél valamilyen stilizált 

formáját fejlesztették tovább: a Szent Imre-kápolna bizánci jellegű fríze, ugyanennek a 

kápolna északi falán látható perzsa-török jellegű, érdekes módon egy sárkányalakból 

kibomló ornamentikája (51. kép), a Szent Kereszt-kápolnát a déli mellékhajótól, és 

hasonlóan, a Szent László-kápolnát az északi mellékhajótól elválasztó ívbélletek indadísze, 

a Szent László-kápolna boltmezőit a bordák mentén díszítő indadísze és végül, de nem 

utolsó sorban, a Loretói kápolna indás-virágos és indás-állatalakos, leginkább gótikus 

stílusúként meghatározható, az előzőektől teljesen elütő indadíszei (52. kép). Nem valósult 

meg ugyanakkor az a terv, amelyben egyértelműen felismerhető egy természeti forma, a 

convolvulus levele. 

Az indadíszekben az indák és a levelek kapcsolata hasonló sémára kialakított, a 

folytonos indavonal két oldalán elhelyezett váltakozó állású levelek esetenként az indákba 

„kapaszkodnak”, vagy azokat legalábbis keresztezik. Ilyen, az indákat átfogó stilizált 

akanthuszlevelek láthatók Székelynek az északi mellékhajó ívmezőibe tervezett 

indadíszvázlatai között és a megvalósult festésben is, amelyek strukturális mintáit Racinet 

L’Ornement polychrome című művének középkori lapjain reprodukált 12–13. századi 

kódexdíszítések inspirálhatták. Az északi mellékhajó ívmezőinek díszítése ugyanakkor egy 

másik formai kérdést is felvetett: a figurális és az ornamentális elemek összakapcsolásának 

                                                             
468 RACINET [1869–1873] 
469 RIEGL 1893. 260–261. 
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problémáját. A Lotz Károly festette, Szűz Máriát a magyarok védőszentjeként ábrázoló fríz 

három jelenete470 fölött az ívmezők középtengelyében álló kompozíció három 

angyalfigurája és ornamentális festésének terve teljes egészében Székelyhez köthető, aki a 

homlokívek mellett futó indadíszeken kívül önálló tervezési problémaként tekintett az 

angyalfigurák és a növényi ornamentika összekapcsolására is. (53. kép) A feliratszalagot 

tartó figurák és a hátterüket alkotó, saját szárukra visszacsavaródó leveles indákhoz Székely 

hozzávetőlegesen egy tucatnyi levélformát tervezett, amelyek közül többet is 

„ígéretesnek” tartott (széljegyzeteiben: „jónak látszik”, „jónak ígérkezik”, „jó”), míg eljutott 

a végső formai megoldáshoz. Ebben egy olyan, az angyalfigurákkal szerves kapcsolatban 

lévő ornamentális hátteret alkotott, amiben a stilizálás felől a levéldísz szerves felfogása 

felé mozdult el. (54. kép) 

A figurális és ornamentális elemek kapcsolatának kérdése merült fel a Szent László-

kápolna feletti, az északi mellékhajót, és a Szent Kereszt-kápolna feletti, a déli mellékhajót 

záró karzatfalak díszítésében is. A virágkehelyből kifejlődő, hibrid, feliratszalagot tartó 

angyalfigurákhoz számos, az inda-szalag-figura kapcsolatát elemző vázlat készült, 

amelyekben a figurális elem erőteljes ornamentalizáláson ment keresztül. A rajzok a 

Schulek-hagyatékban találhatók, nem szignáltak és datálatlanok. A rajtuk látható 

széljegyzetek kézírása alapján Székelynek tulajdoníthatók. (55. kép) 

 Az indák és levelek kapcsolata melletti másik „megoldandó” probléma az indadíszek 

és arabeszkek elhelyezésének kérdése volt, amelyre úgy tűnik, az iszlám ornamentika 

nyújtotta a legjobb formai megoldásokat. Székely számos vázlatot készített a cordóbai 

mecset ornamentikájáról a spanyol építészeti emlékek kromolitografált építészeti 

dokumentációja nyomán.471 Leginkább a mecset legreprezentatívabb tere, a mihráb 

bejáratának és boltozatának díszítőrendszere érdekelte, amit áttételesen a Mátyás-

templom ornamentális festésébe is átültetett. A mihráb bejáratának 19 sávra osztott 

patkóívében arany, sötétkék és vörös alapszínű mezőkben szimmetrikusan elhelyezett, 

mozaikból kirakott növényi arabeszkek sorakoznak a körívet hangsúlyozó sugárirányú 

elrendezésben, és ugyanez a megoldás tűnik fel a mecset oldalsó bejáratának patkóívénél 

                                                             
470 Szent István Szűz Máriát hívja segtségül Konrád császár ellen vívott csatájában, Nagy Lajos álmában 
megjelenik Szűz Mária, Buda visszavételekor megjelenik Szűz Mária budai kegyszobra 
471 MONUMENTOS 1852–1881 
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redukáltabb formában (15 mező arany és vörös alapszínekkel), valamint az aranyalapú 

mozaikokkal fedett nyolcosztatú mihráb-boltozat cikkelyeiben. Székely jegyzetei között 

felfedezhetők a patkóívek arabeszkjeiről készített skiccek, valamint a mihráb-boltozat 

síkban tartott félköríves vázlata. A bejáratok osztott, növényi arabeszkekkel díszített 

patkóíves ornamentális megoldása a Mátyás-templom díszítőfestésében több ponton is 

feltűnik. Egyszerűbb formájában a déli fal festett architekturális motívumainak csúcsíves 

lezárásában és az északi fal karzatának háromkaréjos íveiben látható, összetett és látványos 

alkalmazására pedig a Szent Imre-kápolna keleti falának díszítésében került sor. A Szent 

Imre-oltárt keretező boltozat homlokívét teljesen kitöltő díszítő kompozíció félköríves 

mezője 15-osztatú, amelynek sugárirányú cikkelyeiben váltakozó, okkersárga és arany 

alapon magyaros stílusú tulipánmotívumok keretezik a szárnyasoltárt. 

 

 

4.4.4 Összefonódó ornamensek 

 

Az előző fejezet központi díszítőművészeti kérdésének, az indadíszek kialakításának 

hátterében egy Székely által is ismert diskurzus, a vonalak és vonalrendszerek áthatásának 

formai problémája állt. Edward Hulme szerint, akinek ornamentika-elméletére Székely 

külön hivatkozik, az „ornamentisták” különbséget tesznek a vonalak „találkozásának” 

háromféle módja között: míg az összefonódás (interlacing) a vonalak és szalagok egymásba 

fonódásából ered, a metszés (intersection) a vonalaknak a metszéspontokban való 

metszését jelenti, addig az áthaladás (interpenetration) német vagy angol gótikában 

kimutatható példáin a formák voltaképpen áthaladnak egymáson.472 

A vonalak összefonódásának és metsződésének kérdése, annak történeti 

megoldásai, több ízben és több szempontból is foglalkoztatták Székelyt. A koronázási 

jelenet Mária-alakja alatti, stilzált tölgyfalevelekkel és tobozformákkal tagolt nyaláboknak 

szecessziós vonalvezetésű, összemetsződő rendszere és a Szent Imre-kápolna keleti falának 

sugárirányban, legyezőszerűen szétterülő, „tulipános” motívumokkal kitöltött, ívesen 

metsződő vonalrendszere kialakításához Székely jegyzetfüzeteiben főként az iszlám 

ornamentika területéről találunk példákat. (56–58. kép) A palermói Cappella Palatina 12. 

                                                             
472 HULME [ca. 1880]. 128. 
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századi főhajójának festett muqarnas-mennyezetébe illesztett nyolcágú csillagminták az 

összefonódó ornamensek kifogyhatatlan tárházát szolgáltatták, amelyeket Székely A. Terzi 

már említett, 1889-es dokumentációjából ismert és rajzolt.473 Ugyanez az emlék az arab 

díszítés nyújtotta strukturális megoldások mellett a Mátyás-templom ornamentikájában 

alapmotívumként használt akanthuszlevelek bizánci megformálására is remek példákat 

kínált. Ez utóbbiakat a palotakápolna bizánci mozaikdíszítése szolgáltatta. (50. kép) 

A vonalak találkozásának kérdése elvezet annak az indadísztípusnak a formai 

problémájához, amelyet Székely a fő- és a mellékhajók boltmezőibe tervezett. A 

boltozatfestés önmagában véve egységesen megtervezett, és elüt a hajófalak és a 

mellékterek díszítőfestésétől. Az egyes boltszakaszok azonos sémára kialakítottak. A 

négyezet boltozásán kívül mindegyik növényi ornamentikával fedett, ugyanabban a 

rendszerben: a boltcikkelyek sarkain leveles-virágos-indás sarokmotívumokból, a bordák 

két oldalán szalagszerűen futó levéldíszből, a zárókő körül pedig egy központosan 

szétterülő növényi motívumból áll. Nincs két egyformán díszített boltszakasz, csak a 

struktúrájuk azonos. Különböző alapmotívumokból építeznek, így valósítva meg a 

természetben is megnyilvánuló variábilitás elvét. Az indadíszek és az összefonódó 

ornamensek témakörében a sarokmotívumok kialakítása szolgál további tanulságokkal, 

amiket trapéz alakú mezőkbe terveztek. (59. kép) Az ezekhez végzett kutatásai során 

Székely elsősorban Racinet L’Ornement polychrome című könyvének kelta és középkori 

tábláit,474 valamint Henry Shaw A handbook of the art of illumination című művét 

használta.475 (60–61. kép) A Racinet példáiról készített vázlatai kifejezetten vázszerűek, 

ezeken látszik leginkább, hogy Day struktúrákban gondolkodó, az ornamensek szerkezetét 

kutató, vonalegyüttesekre lecsupaszító módszere nagy hatással lehetett Székely 

ornamentika-felfogására. A feltett kérdés így hangozhatott: hogyan ágaznak el az 

indavonalak és hogyan kapcsolják össze a rendszerükbe illesztett virág-, levél- vagy 

állatalakos motívumokat? Ezzel összefüggésben Székely az elágazások módját mint 

stíluselemet is vizsgálta, egyik lapszéli jegyzetében a villa alakban elágazó és közöttük 

                                                             
473 TERZI 1889 
474 RACINET [1869–1873]. Pl. XXXIX. Greco-byzantin, Pl. XL. Byzantin, Pl. XLI. Celtico-byzantin, Pl. XLII. Moyen 
âge, Pl. XLIII. Celtique, Pl. Pl. XLIV–LIII. Moyen âge, Pl. LIV. Romano-byzantin, Pl. LV–LXII. Moyen âge, Pl. LXXII. 
Moyen âge 
475 SHAW 1866 
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áthaladó indák egymáshoz való elhelyezkedésére tért ki a 12. század végi kódexfestészeti 

példák tanulmányozása során.476 

A fő- és mellékhajók boltozatdíszítéséhez fennmaradt egy koncepcionális vázlat a 

„Déli hajó boltozata” felirattal és összesen 2 x 3 boltszakasz vázlatos jelölésével (az alábbi 

feliratokkal: „Cd / Japán műv. / Db geflochten / Ab Átmeneti nagyság Makkos / 

Átdolgozandó… / Ba … … / Japán)”. A négyzetek közül kettőben két vázlatos levélforma is 

látható, amely jelzésszerű utalás az oda tervezett kompozíciók alapmotívumaira. A 

terveken magyar és német nyelvű megnevezések is olvashatók, amelyek az 

alapmotívumokra („makkos”, „fehér bogyók”), a struktúrára („geflochten” = fonott), vagy 

egy stílusra („japán”) utalnak. A boltozatok ornamentikájában valóban sikerült egy olyan 

eklektikus, a korszak gondolkodásmódjára jellemző, de mégis egyedi stíluselegyet 

létrehozni, amelyben a variábilitás jegyében felfedezhetők az aszimmetrikus japán 

vonalvezetés (D-i mellékhajó, 1. boltszakasz), a kifejezetten természethű, szecessziós 

növényi ábrázolás és vonalvezetés (D-i mellékhajó, 2. boltszakasz), a bizánci és kelta 

kódexfestészet indás-leveles, tekeredve fejlődő formai megoldásai (a kereszthajó D-i 

boltszakasza, valamint a főhajó négy boltszakasza, a négyezetet is beleértve) és az iszlám 

ornamentika Riegl által is elemzett csúcsos indazáródásai (a kereszthajó három 

boltszakasza és a szentély boltmezői). (62–66. kép) 

A hajó- és a szentély boltozatainak díszítése, eltérően a korszak historizáló 

hajóboltozatfestéseitől, teljesen egyedi koncepciót képvisel. Középpontjában a növényi 

ornamentika mint formai és stíluskérdés áll. Megjelenik benne az indadísz és az arabeszk 

témája, a variábilitás mint kulcselem, a szimmetria – aszimmetria fogalompárja, a stilizálás 

és a naturalizmus kérdése, valamint a növényi ornamentikának, és általában az 

ornamentikának az épített környezethez való viszonya. Az építészetnek és a 

díszítőművészetnek a korszakban elfogadott hierarchikus viszonya itt még egy 

jelentésréteggel bővül, amennyiben megfigyelhető az egyes boltszakaszoknak – még 

mindig a keretrendszeren belül mozgó – eltérő díszítése. Mindegyik boltszakasz alapvető 

formai problémája a levelek és a szövevényes indahálók kapcsolata. A liturgikus 

szempontból fontosabb térszakaszok (a négyezet, az (ál)kereszthajó és a szentély) nemcsak 

                                                             
476 SZÉKELY Bertalan: Ornamentális rajzok. főleg Mátyás templomi dekoráció. IX. konvolutum., MNG GRO, 
1915–1172. 
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a mennyre és Máriára utaló kék alapszínükben térnek el a mellékhajók boltozati 

díszítésétől. Míg ez utóbbi térszakaszok festésében felfedezhetők naturalisztikus 

virágelemek és a középkori stilizálási hagyománytól eltérő vonalvezetésű, „újszerű”, 

szecessziós megoldások, az architekturális és a liturgikus hierarchiában magasabbrendű 

terek boltozatának növényi ornamentikája arabeszkbe hajló, erősen stilizált, az arab 

díszítőművészetből ismerős indazáródásokat mutat, és 19. századi megfogalmazásában is 

a középkori (bizánci, iszlám, kelta) konvenciókat idézi. 

 

 

4.4.5 Alapmotívumok és keretrendszerek 

 

Miként a hajóboltozatoknál, úgy más, több tér- vagy falszakaszra kiterjedő keretrendszerek 

esetében is különös gonddal, több forrásból történt az alapmotívumok és variánsaik 

kiválasztása. 

 A nyugati előcsarnok orgonakarzat („zene kórus”) alatti térrésze és a forrásokban 

„Béla-torony alja”-ként nevezett tér boltozatfestéséhez Székely és Schulek egy 

háromkaréjos alapformát és variánsát választotta, esetleges utalásként a főszentély északi 

oldalfalából 1877-ben előkerült ülőfülkék és ablakbélletek festett falmaradványain 

többhelyen is szereplő, leegyszerűsített trilob-formára.477 (67–68. kép) A két boltozati 

díszítőfestés azonos struktúrára épül: az íves formájú, háromszög alakú boltmezőket 

folytonos, egymást keresztező indavonalak töltik ki, amelyek hármas, az alapformát 

körbefogó karéjokban végződnek. A „bogyószerű”, valójában virág- és levélmotívumok, 

összetett minták egyenletesen elszórva tűnnek fel a felületen. A mezőket kitöltő indák 

elrendezésének kialakításához szintén a középkori kódexfestészet megoldásai 

szolgáltathattak mintákat. A két boltszakasz részletalakítása azonban jelentős eltéréseket 

mutat. Tervezési szempontból a Béla-torony aljába tervezett háromkaréjos motívum 

alapformájának kialakítása tűnik egyszerűbbnek, ahol a szegfű jellegű virágformákat 

körbefutó indák külső íveiken levelekkel tagoltak. Ugyanakkor a nyugati előcsarnok 

alapformája a terveken két, oldalnézetű, egymásra forduló, vörös és zöld színű 

                                                             
477 A fennmaradt motívumokról Uhl Sándor és Reissig Adolf készítettek akvarellmásolatokat 1878-as 
datálással. BTM KM ÉGY, Schulek Frigyes-hagyaték, ltsz.: 52.41.636–52.41.657 
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virágkehelyhek párosaként tűnik fel, amelyek azonos színű száraikból nőnek ki – nem kis 

fejtörést okozva a tervezői logikának. A trilobok és indák közötti hátteret itt azok a 

szabálytalan, szecessziós vonalvezetésű levélformák töltik ki, amelyek a déli mellékhajó 

első, „japán” jelzésű boltmező-festésén is feltűnnek. Az indák elrendezése a szomszédos 

térszakaszéval ellentétben itt aszimmetrikus. (69–71. kép) 

 A három falszakaszt elfoglaló Rózsafüzér titkai-ciklus (a déli fal nyugati 

boltszakaszának falfelületén, a Mátyás-torony és a Béla-torony keleti falain), bár 

kompozicionális szempontból jóval összetettebb, mint az előzőekben leírt terek 

boltozatfestése, mégis ugyanazt a logikát tükrözi: a centrális alapmotívumok és az 

indavonalak kapcsolatának kérdésére ad egyedi, a historizmus gondolkodásmódját hűen 

kifejező formai megoldást. A Rózsafüzér titkai-ciklus alapmotívumát azonban nem a 

fennmaradt eredeti középkori festésmaradványok ornamentikája, hanem egy teljesen 

stílusidegen elem, az indiai paisley-minta inspirálta. A templom díszítőfestésének tervezési 

folyamata ebben a ciklusban követhető nyomon a legtisztább formában, ezért egyúttal a 

historizmus nem-imitatív, invenciózus alkotói folyamatának ritka példájaként tekinthető. 

 A Mária örvendetes (déli fal nyugati boltszakasza), fájdalmas (Mátyás-torony keleti 

fala) és dicsőséges (Béla-torony) titkainak ábrázolása háromszor öt kör alakú, a középső és 

a felső zónában elhelyezett medallionban látható, amelyet a hármas osztatú körre mint 

alap formára épülő, ornamentális rendszer fűz össze egyetlen nagy formátumú képciklussá. 

(72. kép) Székely az alapforma kiválasztásához James Kellway Colling angol építésznek a 

levéldísz művészeti alkalmazásáról írt Art Foliage, for sculpture and decoration című 

könyvét használta,478 mint azt ceruzavázlatainak széljegyzetében jelöli. Az Analysis of 

geometric form című fejezetet illusztráló ábrák között az indiai paisley-motívum még egy 

terülőmustra részeként szerepel tengelyesen szimmetrikus elrendezésben, amelyet 

Székely egy központosan szimmetrikus kompozícióba helyezett. A paisley-motívum 

Székely-féle átirata, a minta körbe foglalt, forgó hármasa leginkább a triszkelész 

motívumára emlékeztet, arra a szimbólumra, amelyet Goblet D’Alviella is példaként 

választott a szimbólumok vándorlásának és jelentésmódosulásainak illusztrálásához a 

Székely által szintén ismert The migration of symbols című könyvében.479 A hármas osztatú 
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479 GOBLET, D'ALVIELLA 1894 
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kör mint ornamentális alapegység köti össze a Rózsafüzér titkai-ciklust a nyugati előcsarnok 

és a Béla-toronyalj ornamentikájával. Székely továbbá kialakítja az alapforma négyszeres, 

ötszörös és hatszoros változatait is, amit azután a keretrendszer csomópontjain helyez el. 

Az alapmotívumot a kells-i evangéliárium iniciáléjában található triszkelész-motívumok 

kapcsolódási logikája szerint köti össze, amit Owen Jones vagy Auguste Racinet kelta 

tábláiról480 ismerhetett.481 (73–74. kép) 

 A Rózsafüzér titkai-ciklus ornamentális keretrendszere alapmotívumának, a 

triszkelésznek vagy fylfotnak a kiválasztása összecseng a templom teljes teológiai 

programjával, amelynek részletes elemzését először Szvoboda Dománszky Gabriella, majd 

Farbakyné Deklava Lilla nyújtotta.482 Szvoboda hívja fel először a figyelmet a világi és 

szakrális jelenetek és figurák hármas kapcsolatainak rendszerére, amelyet a kompozíciók 

és keretrendszerek hármasságai tesznek még hansúlyosabbá és egyértelművé. „A 

konceptus természetesen követi Schulek kilenc fő részre osztott rendszerét. Végigtekintve 

a teljes programon feltűnik, hogy az alkotók, a bizottsági férfiak és a mesterek együttesen, 

milyen szép és egyszerű formát alakítottak ki a világi és a szakrális elemek összefonására, 

mely korántsem veszélytelen vállalkozás. Hármas kapcsolatok rendszerét alkalmazzák, 

mely már magában is misztikus gondolatokat sugall, és e hatos és kilences egységekké 

tömörülnek a mintegy negyven önálló kompozíción. Ilyen a középkori szent 

„Háromkirályok" - Szt. István a térítő, Szt. Imre a példakép és Szt. László a keresztény lovag 

- vagy a legnagyobb uralkodóink hármasa: ismét Szt. István, az alapító és a kapcsolat, Nagy 

Lajos, aki a legnagyobb birodalmat uralta és Mátyás, aki a független Magyarország jelképe. 

Mária, Erzsébet és Margit felidézése az ablakokon alá támasztja a rendszert. Az ideológiát 

kifejező csoportosítások a kompozíciók szerkezetének és az azokon belüli formák 

következetesen végigvitt segítségével válnak nyilvánvalóvá. Ezt a hatásos megoldást mind 

Székely mind Lotz alkalmazta, de az iniciátor kiléte ismeretlen.”483 A Rózsafüzér titkai-ciklus 

medallion-hármasai mellett hármasságon alapuló ornamentális keretrendszereket kaptak 

a Béla-torony alja északi falának nándorfehérvári diadalt dicsőítő kompozíciói, a nyugati 

                                                             
480 RACINET [1869–1873]. Pl. XLI. Celtico-byzantin, Pl. XLIII. Celtique 
481 Székely ugyanennek a kódexnek az evangélista figuráját is rajzolta Westwood Paleographia Sacra-jából. 
WESTWOOD 1843–1845 
482 SZVOBODA 1996, FARBAKYNÉ 2015b 
483 SZVOBODA 1996. 198. 
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előcsarnok déli falának Köpenyes Madonnát ábrázoló háromkaréjos befoglaló formája, a 

Szent Imre-kápolna nyugati falának Szent Ferenc három csodatételét (Szent Ferenc 

stigmatizációja, Szent Ferencnek megjelenik a gyermek Jézus, Szent Ferenc a madaraknak 

prédikál) összekötő befoglaló forma, ami hasonló módon ismétlődik meg a Szent István-

kápolna Szent István életének három jelenetét (Szent István Szűz Mária oltalmába ajánlja 

az országot, Szent István a fiát tanítja, Szent István kihirdeti a kereszténységet) ábrázoló, 

szintén hármas ívvel záródó ciklusában, valamint a Szent László-kápolna Szent László 

életének három jelenetét (az északi falon: Vízfakasztás-jelenet, Cserhalmi ütközet, és a 

Váradi templom építése, a keleti falon: Szent László tetemének Nagyváradra szállítása, 

Tetemének felvétele és Eskütétel Szent László sírjánál) összefogó hármas csúcsíveiben. 

 Az imént tárgyalt három nagy, egymással részleteiben vagy alapmotívumaival 

kapcsolódó díszítőrendszer, (1) a hajóboltozatok, (2) a nyugati előcsarnok és a Béla-

toronyalj, valamint (3) a Rózsafüzér titkai-ciklus díszítőfestése még egy további közös 

vonást is tartalmaz. A boltozati bordák (1, 2) mellett futó és a festett ívbélletek jelzésére 

szolgáló (3), szalagszerűen futó ornamentika festészeti kiképzése a gótikus építészet 

kúszóleveleinek egymást követő sorozatához hasonlóan lett kialakítva, ahol a 

levélmotívumok plasztikusságukat elveszítve csupán egymáshoz és az építészeti tagozathoz 

való kapcsolataik módjában reprodukálódtak a díszítő falfestésben. Ilyen formában a 

kúszólevelek mint épületplasztikai elemek díszítőfestészeti motívumokká alakultak. (75. 

kép) 

 

 

4.4.6 Polikrómia 

 

A templombelső kialakításának központi kérdése volt a polikrómia. Míg a Mátyás-templom 

ornamentikájának formatani aspektusaival kapcsolatosan nem maradtak fenn írásos 

feljegyzések (leszámítva a ceruza- és akvarell vázlatok párszavas lapszéli jegyzeteit és 

irodalmi hivatkozásait), addig az építészeti polikrómia kérdését több ízben is érintették a 

BFÉB üléseken, amelyek a jegyzőkönyvekben fenn is maradtak. 

A téma először az 1890. február 8-i ülésen merült fel a templom belfelszerelése 

(oltárok, berendezési tárgyak, csillárok, szőnyeg, stb. és leginkább a majolika főoltár) 
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kapcsán. Akkorra már ismertek voltak az 1877-ben előkerült eredeti középkori 

festésmaradványok, és a bizottság úgy döntött, hogy a templomtér festve legyen a 

harmónia miatt. Steindl azért tartja fontosnak a polikrómiát, mert „a szín az, mely életet 

ad, s annak elenyészésével a művészet is elenyészik”. A boltozat szabadon tervezhető, lehet 

figurális vagy ornamentális, de „a vezérépítész felhívatik, hogy a motívumokra nézve a 

hazánkban előforduló festészetre figyelemmel legyen”.484 A belső tér teljes kifestésével 

kapcsolatban azonban nem volt egyetértés a bizottság tagjai között. Az 1891. május 5-i 

bizottsági ülésen ismét napirendre került a kifestés kérdése. Legyen-e teljes festés, a 

főszentély és a Loretói kápolna festését követően? Lipthay Béla amellett érvelt, hogy a 

templom ne legyen teljesen kifestve, mert olcsóbb, jobban érvényesülnek a templom 

arányai és a „fényesen kidolgozott s élénk színek által előidézett czifraságokban emelkedett 

szellemet nem talál; s habár elismeri, hogy az újabb korban a templomok kifestetnek, de 

nem látja indokolva, hogy e téren majomilag mindent utánozzunk”. A teljes kifestés pártján 

álló Schulek Frigyes pedig azzal érvel, hogy az művészi kívánalom, az épületek régen is csak 

rövid időszakokban voltak festetlenek és a festést magát „fényesen” kell megoldani, mert 

az élénk színek idővel halványulnak, „ami a régi templomokban oly bájolóan hat a 

szemlélőre”. Pártos Gyula szintén a teljes festés mellett áll, mert „a térhatás, a világítás és 

a szinezés együtt idézi elő a kedélyre jótékony hatást, s a szín egyúttal a formákat is 

kiegésziti. És a stylszerűség elvének követése nem utánzása a korábbi stílszerűen épült 

templomoknak.” Zichy Antal pedig, bár nem híve a kifestésnek, de véleménye szerint a kor 

kívánalmának megfelelően fessék tovább a főhajót is. A bizottság végül a templom teljes 

kifestése mellett dönt, amelynek kivitelezését a bútorozás előtt kell befejezni.485 

A templom „fényes” polikrómiája kétségtelenül megvalósult, és pont ez az elem az, 

ami a korabeli közönségben visszatetszést keltett: a sokszínűség inkább zavaró, semmint 

harmonikus összhatást váltott ki, mint Bánffy Miklós visszaemlékezéseiben is olvasható. 

Gróf Bánffy Miklós, a koronázás művészeti rendezéséért felelős kormánybiztos, IV. Károly, 

az utolsó Habsburg uralkodó 1916. december 30-án, a Mátyás-templomban zajlott 

koronázásának előkészületei és az ünnepség kapcsán így ír a templom díszítéséről: „A 

                                                             
484 FORSTER TI, BFÉB 7. Az iratok összesítését Farbakyné Deklava Lilla bocsájtotta rendelkezésemre, amelyért 
ezúton szeretnék köszönetet mondani. 
485 FORSTER TI, BFÉB 12. Az iratok összesítését Farbakyné Deklava Lilla bocsájtotta rendelkezésemre. 



121 
 

legnagyobb és legszebb feladat azonban a templom belső díszítése volt. Lechner Jenővel 

középkori miniatűr képekből merítettük a díszítés motívumait, elhatározva, hogy az egész 

templomot sötétvörösbe öltöztetjük, hogy nyugodt háttere legyen a díszruhás tömegnek, 

amely majd meg fogja tölteni. A templom pillérei számára is hosszú függönyburkolást 

rendeltünk, mert azokon is végigkanyargott az a talán nagyon stílusos, de rettenetes 

nyugtalan falfestés, mely ha csupaszon marad, tűrhetetlen tarkabarkaság lett volna az 

egész kép. A templom építője, az öreg Schulek, kitől ezek a festések származtak, rettentően 

megsértődött. Fűhöz-fához szaladt, hogy minket, „vandálokat” beáruljon, botránnyal 

fenyegetőzött, és azt híresztelte, hogy tönkretesszük az ő remekművét. Úgy emlékszem, 

utolsó előtti este volt, midőn nem éppen rendeletet, de „tanácsot” kaptam, hogy a 

pillérburkolást hagyjuk el.” (A „tanácsot” azután Bánffy saját hatáskörében eldöntve nem 

fogadta meg.)486 

A „hazánkban előforduló festészet” emlékei sem igazán fedezhetők fel a 

díszítőfestésben, hiszen, mint az előzőekben elemzésre került, a kelta, indiai, bizánci és 

perzsa elemek keveredése és az új, „invenciózus” motívumkísérletek egy igencsak 

eklektikus összképet eredményeztek. 

 Schulek és Székely a polikrómia kérdésében is a külföldi ornamentika-irodalom 

irányadó publikációit követhették, hiszen ismerték Owen Jones George Field elméletén 

alapuló nézeteit487, Viollet-le-Duc Dictionnaire raisonné d’Architecture című művének 

vonatkozó fejezeteit488, vagy Audsley-nak a középkori falfestészet szín- és 

festékhasználatát tartalmazó fejezetét.489 A Mintarajztanoda Könyvtárának Székely 

Bertalan által is használt 1900-as katalógusa490 önálló fejezetet szentel a könyvtári 

állomány Művészetbölcselet (G csoport) főcsoportján belül a színtani műveknek. A 

Szinharmonia és stiltan elnevezésű 2. számú alcsoportba sorolva találhatók többek között 

Michel Eugène Chevreul, Georeg Field, Tafferner Béla és Benczúr Béla művei.491 

Még a templom kifestését megelőzően megjelent az a hiánypótló magyar színtani 

publikáció, amely a francia, a német és az angol színtani szakirodalmat követte, valamint 

                                                             
486 BÁNFFY 2012. 12–13. 
487 JONES 1856 
488 VIOLLET-LE-DUC 1854–1868. Art, Peinture 
489 AUDSLEY 1881, AUDSLEY 1883 
490 VÁRDAI 1900 
491 VÁRDAI 1900. 74–76. 
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megpróbálkozott a téma magyar nyelvű terminológiájának meghonosításával. Ez volt 

Tafferner Béla (1850–1908) 1885-ös Szin és szinharmónia: kiváló tekintettel: a 

sikornamentikára és a műipar igényeire. A szinstyl és a szinharmónia történetének 

vázlatával című könyve,492 amely a 19. századi hazai rajzoktatási és műipari irodalom 

akkorra már égető hiányát pótolta. Hiánypótló jellegét és a témának a magyar 

szakirodalomban tapasztalható feldolgozatlanságát mi sem bizonyítja jobban, hogy 

Benczúr Béla, akinek A művészi ipar és decoratív művészetek stíltana című alapvető 

műve,493 amely a Mátyás-templom kifestésével közel egyidőben, 1897-ben jelent meg, 

színtani fejezete forrásaként Tafferner könyvét jelöli meg. 

A csupán 6 színes melléklettel illusztrált mű alapvetően a síkdíszítés színezési 

szabályait tárgyalja, kiegészítve a színtani elvek leírásával. Az első rész (I. A szintan 

elmélete)494 a színtan elméletével foglalkozik, kitérve többek között Goethe, Brücke, 

Adams, Helmholtz, Chevreul, Field, Runge, Bezold és Schreiber, valamint Schopenhauer495 

művészetekre alkalmazott színelméleteire, valamint külön fejezetet szentel a színek érzéki 

és erkölcsi hatásának és a színszimbolikának. A második rész (II. A szinek harmóniája)496 a 

síkdíszítmények színezési szabályait foglalja össze Jones, Brücke, Fischbach, Racinet és 

Falke irányelveinek bemutatásával, a harmadik rész pedig (III. A szinharmónia történetének 

vázlata)497 az ornamentális “szinstylusok” leírását és összehasonlító történeti elemzését 

tartalmazza. (76. kép) 

 A második főfejezet utolsó előtti alfejezetét a Mátyás-templom polikrómiája 

vonatkozásában több szempontból is érdemes részletesen idézni. Tafferner második rész 

IV. fejezetében foglalkozik kifejezetten a síkdíszítmények polikrómiájával („A szinek a 

sikdíszítményekben”),498 amelyben lényeges megállapításokat tesz a síkornamentikára, 

azok rajzos-geometrikus jellegére és a stilizálás fontosságára vonatkozóan. „Az 

ornamentica alapja a rajz, ez pedig komoly tanulmány tárgya ; – anyagát a növény- és 

                                                             
492 TAFFERNER 1885 
493 BENCZÚR 1897 
494 TAFFERNER 1885. 13–93. 
495 Tafferner az alábbi meghatározó színtani művekre hivatkozik: GOETHE 1810, SCHREIBER 1868, BRÜCKE 
1866, HELMHOLTZ 1867, CHEVREUL–DIGEON 1864, FIELD 1817, RUNGE 1810, BEZOLD 1874, SCHOPENHAUER 
1816 
496 TAFFERNER 1885. 95–176. 
497 TAFFERNER 1885. 177–235. 
498 TAFFERNER 1885. 153–163. 
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állatvilágból veszi, melyet az alkotó saját individuális felfogása szerint változtat át, melyben 

azután bizonyos műirány, valamely elv vagy alapeszme hozatik érvényre, ez a stylizálás … A 

rajz adja az alakot, a szin az életet … A síkdiszitmény valóságos szin- és formajátéknak 

nevezhető, mert a különféle organicus motivumok geometriai sajátsága, rhythmicus 

változata s lendületes vonalvezetése mellett, a szinek és a szinhatás összes jelenségeit tárja 

elénk.”499 A megfelelő síkdíszítmény kritériumia Tafferner szerint: „a) A formák 

szabályossága és elegantiája. b) A körrajz tisztasága és határozottsága. c) A szinek szépsége 

és harmónikus combinátiója. d) A könnyen áttekinthető elrendezés.” Az elsőt azért emeli 

ki, mert a „formák szabályosságának és elegantiájának” feltételeként az „arányos, helyes 

és a körülmények szerint symmetricus” mértani alapidomot tekinti, a másodikat pedig 

azért, mert a kontúrozást (körrajz), követve a különböző „műstylek” polikróm 

ornamentikájának szabályait, a főleg a távolabbról szemlélendő díszítés színhatásának 

eszközeként értelmezi. 

 A kontúrozás mint a távolról szemlélendő motívumkompozíciók színharmóniájának 

eszköze, a Mátyás-templom ornamentikájában is kulcsfontosságú szerepet játszott. „Hogy 

tehát a formákat kiemeljük, illetőleg hogy két szin körvonalainak határozatlanságát 

megakadályozzuk, a formákat bekeriteni, vagyis a szinek közé elválasztó vonalat helyezni 

szükséges. Ezen bekeritő vonalak contouroknak nevezetetnek s annál szükségesebbek, 

minél távolabbról esik a szinösszeköttetés szemléletünk alá … A contour-vonalak kiemelik 

a diszitmény formáinak szépségét és határozottságát. Nélkülök sokszor a legszebb formák 

is veszítenek s bizonytalan kifejezést nyernek ; … A contour-vonalak a stylizált elemeket 

határozottabban tünteik föl, a kisebb részleteket pedig, mint pl. a virágkocsán, levélnyél, 

kacs stb.-it az elmosódástól óvják meg.” – írja Tafferner.500 Kitér továbbá a kontúrvonal 

vastagságának és színének (háttértől függpően fehér, fekete, színes) megválasztására is, 

Jones, Fishbach, Falke, de elsősorban Jones műveire hivatkozva: „Ha valamely színes 

diszitmény ellentétes szinű alapon vagy mezőben áll, világosabb szinű körrajzzal 

választandó el az alaptól. Igy pl. zöld alapon álló vörös virágnak világosabb körrajzzal kell 

ellátva lenni (Owen J. Prop. 29.) … Ha színes diszitmények arany alapon állanak, sötét szinű 

körrajzzal veendők körül. (O. J. prop. 30.) … Arany diszitmények bármily szinű alapon, 

                                                             
499 TAFFERNER 1885. 153–163. 
500 TAFFERNER 1885. 155. 
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mindég fekete körrajzzal keritendők be. (O. J. pr. 31.) Akármilyen szinben festett diszitmény 

az alaptól fehér, fekete vagy arany szegélyzettel vagy körrajzzal mindég jó sikerrel 

választható el (O. J. pr. 32.) … Fehér vagy fekete alapon, arany vagy bármily szinű 

diszitmények körrajz nélkül állhatnak.”501 

A kontúrozás ugyanakkor nem csupán a megfelelő, harmonikus színhatás eszköze, 

hanem az ornamentikában a naturalizmussal szemben megkövetelt stilizálás kifejezője is: 

„A contour az organicus motivumok diszitménynyé alakitásánál … arra szolgál, hogy a 

subjectiv elemet emelje s az objectivet elnyomja, vagyis a tárgyakat – mint mondani szokás 

– természetességüktől megfoszsza. Azért igen helyesen jegyzi meg Brücke, hogy a contour 

a rajzban a subjectiv elem kifejezője, a rajzoló kézirata ; ujabb időben való eltünése pedig 

szoros összefüggésben van a meddő naturalistikus izlés irányával.”502 

 Bár Székely és Schulek Mátyás-templomi díszítőfestésében főként középkori, és 

azon belül is bizánci, román és gótikus stílusok színharmóniáit követte és a kontúrozás sok 

esetben az ornamentika egyik fontos eleme volt, Székelynek a figurális kompozíciókról 

vallott felfogása, miszerint a tervezést „színben és foltban” kell elkezdeni, fellazította a 

vonal színnel szembeni elsőségének szabályát az általuk tervezett síkornamentikában. 

Tafferner könyve nemcsak a színtani elvek elméleti-természettudományos és 

gyakorlati-művészeti megközelítése miatt tekinthető egyedülálló publikációnak, hanem 

azért is, mert az egyes stílusok jellemző színharmóniáinak története e könyvben kerül 

először átfogó bemutatásra, a „szinstyleket” antik, keleti és nyugati csoportok szerint 

osztályozva.503 A bizánci (A byzancz szinizlés) és a középkori rész (A középkori (román és 

góth) szinizlés) a „nyugati színstíl” című stílustörténeti fejezetben kap helyet és szintén az 

irányadó külföldi szakirodalom504 alapján lett összegezve. (76. kép) 

 

 

  

                                                             
501 TAFFERNER 1885. 159. 
502 TAFFERNER 1885. 160. 
503 TAFFERNER 1885. A 3 fő fejezet: I. Az antik szinstyl, II. A keleti színstyl és III. A nyugati szinstyl 
504 A bizánci színstílus hivatkozott szakirodalma: SALZENBERG 1854, QUAST 1842, RACINET [1869–1873], 
BOUTOVSKY 1873, BOCK 1864 
A középkori színstílus hivatkozott szakirodalma: GESSERT 1839, LASTEYRIE 1853–1857, SCHäFER 1885, SHAW 
1843, SHAW 1851, AUDSLEY 1883, PFNOR 1866–1868, VIOLLET-LE-DUC 1854–1868, AMÉ 1859 



125 
 

4.4.7 Ornamentális tervezés és Székely Bertalan kompozíció-elmélete 

 

Székely nem rendezte az ornamentikával és a díszítő tervezéssel kapcsolatos gondolatait 

koherens elméletté, logikusan felépített rendszerré és nem írt összefüggő tanulmányt a 

díszítőművészetről vallott nézeteiről. Olvasmánylistáinak, ornamentika-terveinek és 

széljegyzeteinek elemzése azt is mutatja, hogy ornamentika-felfogása nem függetleníthető 

más művészeti problémákat analizáló gondolatmeneteitől, és közvetlenül kapcsolható 

mennyezet- és kompozíció-elméletéhez. A díszítőművészeti alaktannal foglalkozó 

olvasmányai és a Mátyás-templom festéséhez készített tervei egyaránt a kompozíció, mint 

általános értelemben vett művészeti kérdés, iránti érdeklődését tanúsítják. Hogyan és 

milyen kompozicionális elvek érvényesülnek a történeti stílusok ornamentikájában és 

mindezek hogyan érvényesíthetők a díszítő tervezés gyakorlatában? A kompozíció 

fontossága, mint Székely művészi és pedagógiai tevékenységének központi eleme, már a 

Székely-recepció legkorábbi publikációiban felmerült. „Tanítása elsősorban a compositiora 

vonatkozik, vagyis arra, ami minden művészeti alkotásnak a legfőbb princípiuma, életeleme 

[...] minden alkotó tevékenységnek legszellemibb, legbölcsésziesebb része." – írja Palágyi 

Menyhért 1910-ben.505 

 Az 1990-es és a 2000-es években Szőke Annamária munkája nyomán a művész 

kompozícióról vallott nézeteinek feldolgozására és az eredmények publikálására került sor. 

A Magyar Képzőművészeti Főiskola Barcsay Termében 1992-ben rendezett, Székely 

Bertalan mozgástanulmányai című kiállítás kísérő kiadványának „Lassított lónézés”. Székely 

Bertalan mozgástanulmányai című tanulmányában506 Szőke Székely mozgáselmélettel, és 

azon belül is kiemelten a ló mozgásával kapcsolatos kutatásaira fókuszált. A szerző a 

művész kutatásának pedagógiai vetületei (a zootrópszalagok mint oktatási szemlétető 

eszközök, valamint a „Bonczalaktan” tanítása a Mintarajztanodában)507 mellett a 

lómozgástanulmányoknak a művészi gyakorlatba történő átültetését is összegezte a Szent 

István legyőzi a pogányságot témájú freskó (Mátyás-templom, Szent István-kápolna), a 

                                                             
505 PALÁGYI 1910. 13. 
506 SZŐKE 1992. Újraközölve: SZŐKE 1992a, valamint a doktori disszertáció 3. fejezete: „Lassított lónézés". 
Székely Bertalan mozgástanulmányai. SZŐKE 1998. 79–116. 
507 SZŐKE 1992. 6–8., illetve lásd később a Mintarajztanoda oktatástörténetét feldolgozó kötet vonatkozó 
részeit szintén tőle, BLASKÓNÉ-SZŐKE 2002. 26–29. 
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Halászbástyához és a vajdahunyadi várhoz készített vázlatok, valamint a Zeneakadémiához 

kidolgozott fríztervek kompozíciós megoldásain keresztül.508 Ez utóbbi, a 

mozgástanulmányokkal összefüggésben tárgyalt ritmikus tagolású kompozíciók egyben a 

hierarchikus képfelépítés, „a gruppírozás primátusának” megszűnését is reprezentálják 

Székely oeuvre-jében.509 A fríztervekről a Magyar Nemzeti Galéria Történelem – kép. 

Szemelvények múlt és művészet kapcsolatából Magyarországon (2000) című kiállításának 

katalógusában jelent meg önálló tanulmány.510 Szőke Székely Bertalan írásos hagyatéka 

című doktori disszertációjában (1998)511 a lómozgástanulmányok témája mellett (3. fejezet: 

„Lassított lónézés". Székely Bertalan mozgástanulmányai)512 a művész kompozíció-

elméletét freskóterveivel összefüggésben vizsgálta (4. fejezet: A Székely tanításának és 

elméletének középpontjában álló kompozíció-elmélet némely aspektusa freskóterveivel 

kapcsolatban),513 továbbá külön alfejezetben elemezte Székely „plafond-elméletét” (4b. 

Kompozíciós sémák és a „plafond-elmélet”).514 A Székely mennyezet-elméletét és 

mennyezetterveit feldolgozó kutatás eredményei a Magyar Nemzeti Galériában 1999–

2000-ben rendezett Székely Bertalan (1835–1910) című kiállítás katalógusában jelentek 

meg515 a Az alapelvek kereséséről általában, a mennyezetről című német nyelvű Székely-

kézirat516 és az MNG Grafikai Osztályán őrzött mennyezettervek517 közlésével együtt. 

 A díszítő tervezésnek Székely kompozíció-elméletével összefüggésben történő 

vizsgálata közvetlenül kapcsolódik a művész elméleti tevékenységét feltáró kutatási 

irányhoz. Az eddigi eredmények arra engednek következtetni, hogy Székelynek a figurális 

kompozícióról és a kompozicionális elvekről vallott nézeteit az ornamentika korabeli 

paradigmája és az annak nyomán kibontakozó díszítő tervezés elmélete és gyakorlata 

számos ponton megerősítette, és feltételezhetően hatott freskó- kompozícióira. Amikor 

1902-ben A rajztanárok képzéséről című, Keleti Gusztáv halála után írt rövid 

                                                             
508 SZŐKE 1992. 24–25. 
509 SZŐKE 1992. 25. 
510 SZŐKE 2000 
511 SZŐKE 1998 
512 SZŐKE 1998. 79–116. 
513 SZŐKE 1998. 117–146. 
514 SZŐKE 1998. 141–146. 
515 SZŐKE 1999a. Újraközölve: SZŐKE 2007 
516 SZÉKELY [1899] 
517 BAKÓ 1999. 255–274. 
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értekezésében518 Székely a művészetek lényegeként az invenciót, a stílusok esszenciájaként 

pedig az absztrakciót jelöli meg,519 akkor ezt a művészet összes területére kiterjesztve érti, 

beleértve az ornamentikát is. Mindehhez elméleti támogatást is talál például Mayeux már 

idézett, La Composition décorative című, általa „jó”-nak tartott munkájában.520 Míg 

Mayeux már 1885 óta saját díszítőművészeti tankönyvéből oktatja az ornamentika három 

fő forrásának Székely számára is általános érvényűre emelt alapelveit (Természet, Invenció, 

Geometria), addig a festő 1902-re jut arra az oktatásmódszertani álláspontra, hogy „ezek 

tanitása már kezdőnél meg kell, hogy kezdessenek."521 A díszítő kompozícióra 

specializálódott külföldi tankönyvek új szempontból járulhattak hozzá Székely 

oktatásmódszertanában a "naturalistikus imitatív" módszer elvetéséhez és a kompozíció 

tanításának bevezetéséhez. 

Azok az elvek, amelyek Székely művészi, oktatási és elméleti tevékenységében 

érvényesültek, ugyanannak a struktúrákban gondolkodó művészetfelfogásnak a különböző 

területeken manifesztálódó vetületei. 

A struktúrát a látvány, a stilizálást a naturalizmus elé helyező megközelítés 

párhuzamosan érvényesül Székely kompozíció-elméletében, művészetpedagógiájában és 

ornamentika-felfogásábán. „A természetet nem esetleges összeállításban, hanem 

törvényeiben kellene megismerni; nem az egyes természeti képet utánozni, hanem azon 

közös szabályt ismerni, amely szerint a természet eljár."522 – összegzi Székely. 

Természetfelfogásában Owen Jones-nak Edward Hulme által idézett gondolatai térnek 

vissza: „A művészet legjobb korszakaiban minden díszítmény inkább azoknak az 

alapelveknek a megfigyelésén alapult, amelyek a formák elhelyezését / elosztását 

szabályozzák a természetben, semmint bármiféle, az abszolút formák másolására irányuló 

kísérleten; amikor bármiféle művészet elérte ezt a határt, az a hanyatlás egyik legerősebb 

tünete volt. Az igazi művészet a természeti formák idealizálásából és nem másolásából 

áll.”523 Amikor a fejrajzolás első lépéseként Székely a felépítés megértését határozza meg 

és ehhez a fej geometrikus struktúráját modellező, a három segédsíkot bemutató vasvázat 

                                                             
518 SZÉKELY 1902 
519 SZÉKELY 1902 
520 MAYEUX 1885 
521 SZÉKELY 1902 
522 SZÉKELY 1877. 1. 
523 HULME [ca. 1880]. 112. 
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konstruál, megállapítván, hogy „Rajzolni annyit tesz, mint a természet által nyujtott, s 

geometriai alakzatokban nyilvánuló anyagokkal aesthetikailag elbánni”,524 akkor Collingnak 

és Day-nek a természeti és az ornamentális formák struktúráját a geometria eszközével 

elemző tankönyveire asszociálhatunk. 

A struktúrákban gondolkodó művészetfelfogás általános elvein túl konkrét 

feljegyzések találhatók a díszítőművészetre vonatkozóan Székely írásos hagyatékában. Az 

ornamentikáról fennmaradt két legösszefüggőbb Székely-szöveget Maksay közli 1962-ben. 

Az egyik a „díszítő művészetről” szól,525 a másik Lestár Péter kecskeméti polgármesterhez 

írt levele 1895-ből.526 „A díszítő művészet tárgynélküli művészet ... Az ornamentális 

művészet inkább a ritmusra, mint az értelemre van alapítva. Az egyforma elosztás az első 

törvény ... Mentől egyszerűbb valamely alak, annál kevésbé fárasztó az ismétlése. Két 

oldalon ismétlés = szimmetria; központ körüli ismétlés = euritmia. Az ismétlésnek ellentéte 

a változatosság, a variáció. Az egész ornamentáció nem egyéb, mint tagolás (hogy a főbb 

dolgok hassanak, a mellékesek ornamentul hatnak). Építészetileg minél lényegesebb 

valami, annál kevésbé ornamentálandó."527 Valamint: „A rendelkezésre álló teret a 

fentebbi körülményeknek megfelelően kell kitölteni. Egy magában álló képnél is, de itt 

különösen tekintettel kell lenni az egészet összekötő ritmusra, a foltoknak teret kitöltő 

egységeire. Egymáshoz hasonló benyomások rendezett sorozata képezi a ritmust; ...., 

alteráló ..... s a többi. Az egész lét teli van a ritmus tüneményeivel, a szívdobbanás, a lépések 

zaja, a nap és éj, az évszakok váltakozása - mely az égitestek menetétől függ -, a 

gondolkodás érzésekben, eseményekben ismétlődő jelenségek, mind ritmus-féle 

jelenségek. Így az architektúra, mely az emberi szükségeknek megfelelő alakot, a 

természeti nagy törvények, nyomás, ritmus, symmetrie stb. kellékeivel mint kifejező 

móddal kell, hogy ellássa, követeli, hogy az architektúrát kiegészítő festészetben is, az 

önmagához hasonló meglegyen; ablakok, pillérek, oszlopok, párkányok díszítésének 

ismétlődő sora stb. a képekre is visszahat - itt is követeli az egyféle benyomások sorozatát, 

a ritmust. Az egység, mely ismétlődik, lehet kisebb vagy nagyobb."528 

                                                             
524 SZÉKELY 1881. 3. 
525 MAKSAY 1962. 132. 
526 MAKSAY 1962. 133–135. MNG Adattár 14151/61 
527 Maksay 1962 
528 Maksay 1962. 133–135. 
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Székely az ornamentikát a ritmuson, ismétlésen alapuló művészetnek tekinti, és ez 

a fogalom az, ami ornamentika-felfogását és megvalósult motívumkompozícióit a figurális 

festészetben alkalmazott kompozicionális törekvéseivel összekapcsolja. Maksay 1962-es 

forrásközlésének bevezető tanulmányában követi nyomon komponálásmódjának 

fejlődését, amelynek során a korai időszaknak a „drámai hatás fokozásának érdekében” 

kialakított „szoborszerű tömbökkel való komponálását” (pl. Dobozi és hitvese) a század 

végén a „ritmikus kompozíciós elrendezés” (főleg falfestményeiben), valamint a 

foltkompozíciók kifejlesztésére tett kísérletei (mennyezetvázlatok) váltották fel.529 A 

ritmikus tagolású képszerkesztési séma az 1880-as és 1890-es években készült fríztervei 

(Dionüszoszi menet, frízterv, Zeneakadémia, 1881; az Operaházhoz készült fríztervek, 

1882–1884) és a vajdahunyadi vár Mátyás-loggiájához készített freskótervei jellemzője. Ez 

utóbbiakban Lyka Károly a „vonalritmus” és a „hatalmas formális, lineáris megoldásokat” 

dícséri 1902-es elemző cikkében.530 A kecskeméti Városháza freskóinak előkészítésével 

kapcsolatos levelében Székely továbbá utal arra is, hogy a figurális csoportkompozíciók 

ritmikus elhelyezésének módjára az épületdíszítés ismétlődő szekvenciái is hatással 

vannak: „ablakok, pillérek, oszlopok, párkányok díszítésének ismétlődő sora stb. a képekre 

is visszahat – itt is követeli az egyféle benyomások sorozatát, a ritmust.”531 

A Mátyás-templom Rózsafüzér titkai-ciklusa, amelynek 15 figurális kompozícióját és 

teljes ornamentális keretrendszerét Székely és Schulek közösen tervezték, Székely 

ornamentika-felfogása legreprezentatívabb példájának tekinthető. Az indiai paisley-minta 

és a korai angol gótika háromkaréjos levélformájából, mint alapmotívumokból építkező 

keretrendszerben a választott alapforma a kör. Mária életének jelenetei kör alakú 

medallionokba foglaltak, amelyeket a kells-i evangéliáriumból ismert, körformákba 

illesztett, triszkelészre emlékeztető hármas alapmotívumok kötnek össze folytonos 

vonallal. A figyelmet itt a díszítőrendszer kör alapformájának ismétlése irányítja a 

„főmotívumra”, a figurális jelenetre, a ciklus tulajdonképpeni mondanivalójára. A 

változatosság (variáció, variábilitás) az alapmotívumok különbözőségével valósul meg, és 

hasonlóan érvényre jut a Székelynél az ornamentika első törvényeként említett532 egyenlő 

                                                             
529 MAKSAY 1962. 16. 
530 LYKA 1902 
531 MAKSAY 1962. 133–135. 
532 Székely Bertalan kéziratos jegyzete. MNG Adattár 13983/60. 
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elosztás elve is, amelyet először Owen Jones fogalmaz meg a Grammar of Ornamentben. 

Ebben a kompozícióban manifesztálódik továbbá az az elv, amit Jones az egész és a részek 

harmonikus viszonyának nevez, Székelynél pedig a kép vagy kompzíció „organizmusaként” 

jelenik meg: „A kép organizmus kell, hogy legyen. Organizmus oly alkatrészek összege, 

melynél egy alkatrész - ahogy a többieket támogatja - éppúgy támogattatik a többi alkatrész 

által. Egy rész éppen annyira a többiekért van, mint azok ő érette."533 Mindezek 

megvalósulásával jut érvényre az a képi egység, amely, „… hogy a szem egyetlen pillantással 

át tudja fogni, … sem túl sok kontraszt, sem túl különböző, sem túl egyforma és hasonló 

dolog ne legyen."534 

A Mátyás-templom díszítőfestészete és Székely kompozíció-kísérleteinek 

összefügésében ismételten felmerül a folthatásra épülő tervezés kérdése. A 

foltviszonyokban való komponálást Székely mennyezetelméletében fogalmazza meg, 

amelyről 1899 és 1900 során ír Az alapelvek kereséséről általában, a mennyezetről címmel. 

Ebben az összhatás érzékeltetéséhez a csoportok foltszerű megjelenítését javasolja. Bár a 

motívumtervek elsősorban a vonalstruktúrára épülnek, a folthatás kérdése már csak a 

polikrómia stílszerű megvalósítása miatt is felmerülhetett, mint azt a templom 

ornamentikatervei között található egyik akvarellvázlat is tanúsítja, ami a déli mellékhajó 

második boltszakaszának festéséhez készült a következő felirattal: „DC javitas a 

foltfejlesztésre nézve / Déli II ik szakasz átdolgozandó […]”535 Székely szerint „Egészen 

hiábavaló arra törekedni, hogy valamit, ami végül színben kell hasson, vonalban 

komponáljunk meg; mert a legjobb vonalakat is felborítja a színek szabálya. Tehát nem 

marad más hátra, mint színben és foltban elkezdeni." Mivel az idézet a „foltviszonyokban 

való komponálást”536 a „szüzsével” felruházott képi kompozíciókra537 és nem a tárgynélküli 

ornamentális együttesekre vonatkozik, ezért csak feltételezhető, hogy Székely és Schulek 

munkájuk során a folthatás szempontját is figyelembe vehették a tervezés folyamán.  
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535 BTM KM ÉGY, Schulek Frigyes-hagyaték, ltsz.: 52.41.1548 
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4.5 A Mátyás-templom ornamentális festésének hatása: a váci Karolina-kápolna 

 

A Székely és Schulek tervezte díszítőfestés rendszerének követése, eddigi ismereteim 

szerint, egyetlen századfordulós épület ornamentikájában mutatható ki közvetlenül. A váci 

Karolina-kápolna Körösfői-Kriesch Aladár (1863–1920) nevéhez köthető díszítőfestése 

azonban nem csak ebben, hanem a mintakönyvhasználatban és a formateremtési 

kísérletekben is a Mátyás-templomban érvényesülő felfogást követi.  

A váci Karolina-kápolnát Csáky Károly Emmánuel váci püspök 1912–1913-ban 

építtette Salkovics Károly építész tervei szerint. Körösfői, aki a Mintarajztanodában 1880 és 

1883 között Székely Bertalan tanítványa volt, egy „csakazértis Székely-növendék”,538 a 

kápolna díszítőfestésére 1915-ben kapott megbízást, mint „az egyetlen olyan festő[t], aki 

díszítőfestéssel (is) foglalkozik, s akinek ebben társai is vannak.”539 Körösfői ekkor már az 

Iparművészeti Iskola díszítőfestő szakosztályának vezetője volt (1911-től). Monumentális 

díszítőfestészetet tanuló felsőbb éves növendékeivel, élükön Leszkovszky György 

tanársegéddel, több falfestészeti munkát is vállalt, többek között a zebegényi templom, az 

Országos Színművészeti Akadémia Egressy-termének és a Mester utcai kereskedelmi iskola 

lépcsőházának kifestését.540 

Az egyterű kápolna román stílusú historizáló építmény, a Körösfői által tervezett 

belső, figurális elemeket nélkülöző díszítőfestés pedig stílusában követi a külsőt, így a 

művész ornamentika-felfogásának atipikus, a historizmus jegyében született példája. A 

kápolna egészének díszítőfestése szintén hangsúlyosan historizáló jellegű, több helyen 

magyaros motívumokkal keverve és mégis modern megfogalmazásban előadva. 

A kápolna falazatfestése, a Mátyás-temploméhoz hasonlóan, az Audsley-testvérek 

Viollet-le-Duc nyomán megfogalmazott díszítőfestészeti szabályait követi és közvetlenül 

másolja a mintakönyvekben közölt ábrákat. A falak háromféle téglarajzolatú mintával 

díszítettek, melyek közül a legegyszerűbb, sima, vonalas osztású a karzat hajó felé eső 

oldalán látható. Kissé összetettebb változata az előcsarnok falán található, ahol a homogén, 

halványbarna tónusú téglaosztást a sarkokban negyedköríves apróminták tagolják, 

                                                             
538 NAGY [2005]. 22–25. 
539 Buzna Sándor levele. Váci Püspöki és Káptalani Levéltár Fundationes, Vác, 2500/1915. Idézi: KESERÜ–
TUMBÁSZ 2013. 17. 
540 RÉVÉSZ 2003. 96–98. 
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legdíszesebb variációja pedig a hajó és a szentély falazatán jelenik meg, ahol a mezőket 

barna árnyalatú és arany stilizált minták, valamint zöld, piros és arany félköríves motívumok 

kék-arany növényi minták díszítik. A belső tér falazatának többi része díszítettség 

szempontjából inkább az egyes boltszakaszokhoz rendelt félköríves ablakok 

keretezéseként, semmint a falazat tagolására szolgál. A hajó és a szentély szakaszonként 

kettő, összesen nyolc félköríves ablakát Körösfői egységesen díszítette: az ablakbélleteket 

piros-fekete alapú aranyozással látta el, melyet egy medallion-koszorú vesz körül, 

ablakonként kilenc medallionnal. 

Körösfői igazi terepe az ornamentalitás szempontjából a boltozatok díszítése.541 A 

kápolnában kétféle térlefedési megoldást alkalmaztak: az előcsarnok (az orgonakarzat 

alatti térrészben) sima keresztboltozattal fedett, a hajó és a szentély pedig keresztirányú, 

egymástól diadalívekkel elválasztott csehsüvegboltozattal fedett. A boltozatdekorációban 

nyilvánul meg leginkább a díszítés alárendelt és erősítő funkciója, így az az Audsley-féle 

értelemben jelentősen hozzájárul az épület egészének harmóniájához, szépségének 

emeléséhez. A boltozatok mértanilag és szerkezetileg is releváns íveit és pontjait 

(homlokívek, metszésvonalak, áthatások, záradékpontok, szimmetriatengelyek) Körösfői 

pusztán a ornamentikával emeli ki. Mindez nemcsak a hajónak, mint a díszítés kiemelt 

egységének boltozati díszítésében, hanem az előcsarnok kifestésében is megfigyelhető. 

Ebben a tekintetben a váci Karolina-kápolna követi a húsz évvel azelőtt ünnepélyes keretek 

között átadott Mátyás-templom épületdíszítési logikáját, ornamentális templomfestési 

rendszerét. Bár a váci kápolna karzata alatti tér nem bordás, hanem sima keresztboltozattal 

fedett, díszítésében a bordás boltozatoknak a Mátyás-templom hajóiban megvalósított 

rendszere fedezhető fel. A záróköveket a váci Karolina-kápolna esetében mind a hajó, mind 

az előcsarnok boltozásánál a centrumból induló, sugárirányban szétterülő motívum 

hangsúlyozza. 

Körösfői azonban nemcsak szemléletében és struktúrájában, hanem 

motívumválasztásában is erősen kötődik a historizmus formatárához, hiszen a boltozatok 

egyes díszítőelemei mintha csak jól ismert mintakönyvek lapjairól léptek volna a tér falaira. 

Bár saját maga csak egyfajta „romános-magyaros-modern” ízkombinációról számol be 

feljegyzéseiben, nem elhanyagolható az egyiptizáló, egyiptomi jellegű minták ismétlődő 

                                                             
541 KESERÜ–TUMBÁSZ 2013. 12. 
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feltűnése a boltszakaszok felületén, az előcsarnokban és a hajóban egyaránt. A papirusz- és 

lótuszvirágra emlékeztető növényi ornamensek és legyezőszerű elrendezésük az 

egyiptizáló formavilág jellegzetes, teremtés- és tavasz-szimbólumokként értelmezhető 

kliséi.542 A folyóvizet jelentő cikcakkvonal és az abból legyezőszerűen kinövő lótusz- és 

papiruszkompozícióknak többféle verziója forgott kézen elsősorban Owen Jones-nak, 

George Ashdown Audsley-nak és Prisse D’Avennes-nek a Mintarajztanoda könyvtárában is 

fellelhető köteteiben.543 

A kápolna középkori és egyiptomi motívumokat felvonultató ornamentikája a 

századforduló azon falfestészeti példái közé tartozik, amely historizálás és modernitás 

határán mozog. A romanizáló szakrális épület díszítése egyfelől a 19. század historizáló 

szemléletéhez igazodik, amennyiben történeti mintáit közvetlenül mintakönyvekből 

másolja és azokat szabadon keveri, másfelől teret enged az új stílus formavilágának is. Az 

épület struktúráját támogató díszítőrendszer historizáló mintákat és beidegződéseket 

követ, azonban egy „kis önkénytelen magyaros íz” mégiscsak kibillenti ebből a történeti 

összképből. Talán pont ettől a hangsúlyától válik a belső tér historizáló látványa mégis 

modernné, és jelöli ki időbeli helyét a századforduló időszakán túlra. (77. kép) 

Bár Körösfői visszafogottan csak egy „kis önkénytelen magyaros íz”-ről beszél, a 

díszítőrendszer „magyaros” motívuma az az akkor már évtizedek óta több forrásból is 

ismert kunkorodó végű levélsor, amely a honfoglaláskori tarsolylemezeknek és más 

kiegészítőknek volt sajátja, és amely zárt formájában életfa-szimbólumként vált ismertté, 

ezért ilyen értelemben harmonizál a kápolna festett ívein látható famotívummal, 

hangsúlyozva a festés „életelvű”544 jellegét. A levéldísz a historizáló díszítés kulcseleme, 

annak szó szerint a „gerincét” adja. A díszítőrendszer legfontosabb stratégiai pontjain, 

helyein jelenik meg, az épület strukturális elemeit a Viollet-le-Duc- és Audsley-féle 

értelemben kiemelve: a hajó csehsüvegboltozatainak felületén megrajzolt képzeletbeli 

tengelyeken, a boltozattal áthatásban megjelenő fiókos dongák metszésvonalain, a 

boltozatok és a fal találkozásainál adódó homlokíveken, az előcsarnok keresztboltozatán  

                                                             
542 KESERÜ–TUMBÁSZ 2013. 26. 
543 JONES 1856, AUDSLEY 1881, AUDSLEY 1883, AUDSLEY 1893, PRISSE D’AVENNES 1878–1879 
544 KESERÜ–TUMBÁSZ 2013. 27. 
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pedig az átlósíveken, a boltszakaszokat egymástól elválasztó hevederíveken és a 

homlokíveken látható. 

A levéldísz ornamentikában betöltött „stratégiai” szerepe szinte szóról szóra 

beteljesíti James Kellaway Collingnak azt, a már idézett jövendölését, amelyben 

évtizedekkel korábban egy új stílus központi elemének gondolta a művészi igénnyel képzett 

levéldíszek csoportját.545 Ugyanez a kunkorodó levéldísz ugyanakkor még egy másik 

vonatkozásban is kötődik a Mátyás-templom által reprezentált ornamentika-felfogáshoz. 

Feltűnik Körösfői képzőművészeti motívumhasználatában mint a Zách Klára-képek 

aranyozott keretdíszeleme, ráirányítva a figyelmet az építészeti és képzőművészeti 

formaalkotás közötti átjárhatóságra és az ornamentikának a különböző műfajok között 

betöltött közvetítő szerepére. (78. kép) 

 

 

4.6 A mintakönyvek közvetítő szerepe és hatása a díszítő tervezésre 

 

Az előző fejezetekben Székely ornamentika-felfogásának rekonstruálására tettem 

kísérletet az általa olvasott és használt díszítőművészeti mintakönyvek, grafikai vázlatai és 

írásos hagyatéka egymásra vonatkoztatott elemzésével. Vizsgálatom fókuszában a Mátyás-

templom ornamentikája állt, mint annak a forma- és stílusteremtési törekvésnek a kivételes 

példája, amely az új formakészlet kidolgozását a mintakönyvek által közvetített 

motívumkincs és analitikus gondolkodásmód segítségével képzelte el. A 19. század közepén 

megjelent kromolitográfiai motívumkompilációk stílus- és formafelfogása, grafikai 

szemlélete és technikája azonban sokkal nagyobb hatással volt mind a historizmus 

művészeti gyakorlatára, mind a századfordulón kibontakozó szecesszió formavilágára, mint 

ahogy erre a művészettörténeti szakirodalom eddig reflektált. 

Hogyan történt mindez? Ebben is Owen Jones 1856-os Grammar of Ornament-jét 

kell kiindulópontként megjelölni, ahol a történeti stílusok eredeti kontextusuktól 

megfosztott ornamensei mint részletelemek kerülnek egymás mellé, amely lehetővé teszi 

összehasonlíthatóságukat. Ez a fajta hasonlíthatóság azonban nemcsak a látvány, hanem a 

                                                             
545 „… bármilyen új és különféle építészeti stílus születik ebben az országban ezek után, a levéldíszes 
ornamentációnak fontos szerepet kell abban játszania …” Introduction. COLLING 1878. 1–10. 
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látvány mögött rejlő szerkezet hasonlíthatóságát is magával vonta és elvezetett a stílusok 

ez alapján történő összevetéséhez is. Jones rendszerében a természet rendjét alapul vevő 

formaképzési elvek alkalmazása teszi nagyjá, kiemelkedővé az egyes stílusokat, ez köti 

össze a mór építészet csúcsteljesítményének tekintett Alhambrát a kairói mecsetekkel és a 

canterbury, salisbury, lincolni és westminsteri katedrálisokkal. Távoli korok és kultúrák 

emlékei kerülnek közvetlen szomszédságba egymással történeti, stílusbeli vagy éppen 

tervezéselméleti szempontból. Kétségtelen, hogy ez a merész, stílusokon átívelő, 

komparatív szemlélet közvetlenül járult hozzá ahhoz az eklektikus művészetfelfogáshoz, 

amely egy művön belül többféle stíluselem használatát is engedélyezi. (79. kép) 

A mintakönyvek, a korabeli szóhasználatban elterjedt fogalommal élve, előképeket 

(vorbilder) közvetítettek,546 amelyeket a kortársak a saját művészi gyakorlatukban 

használtak. Az eredeti mű vagy előkép azonban jelentős transzformáción ment keresztül, 

mire a mintakönyvben látható reprodukción megjelent. Jelentős mértékben befolyásolta 

megjelenésüket reprodukálásuk módja is. 

 A motívumgyűjtemények sokszorosító grafikai eljárása az 1820–1830-as években 

újonnan felfedezett technika, a kromolitográfia eljárása volt, amelyet részben éppen e 

publikációk kiadása során kísérleteztek ki és tökéletesítettek.547 Az elsők közé tartozott 

Wilhelm Zahnnak a pompeji és herkulaneumi falfestészeti emlékek legszebb díszítményeit 

bemutató, Berlinben kiadott, még vegyesen litográfiákat, kézzel színezett nyomatokat és 

6–8 színnyomású kromolitográfiát is tartalmazó 1828-as kötete.548 Az a körülmény is 

ismert, hogy Owen Jones külön litográfiai műhelyt állíttatott fel saját házában az Alhambra 

épületfelmérési dokumentációjának kivitelezéséhez549, valamint az is, hogy Jacques Ignace 

Hittorff mennyire lelkesedett az új technikáért. 1851-ben kiadott Restitution du temple 

d'Empédocle à Sélinonte, ou l'architecture polychrome chez les Grecs című művének550 már 

összes illusztrációjához ezt az eljárást választotta, amelyről úgy nyilatkozott, mint arról „a 

művészetről, ami kifejezetten azért lett feltalálva, hogy lehetővé tegye az építészet és 

szobrászat új polikróm elemeinek megfelelő reprodukálását.”551 Michael Twyman 2013-as, 

                                                             
546 SINKÓ 2006b 
547 TWYMAN 2013 
548 ZAHN 1828 
549 JONES–GOURY 1842. TWYMAN 2013. 92. 
550 HITTORFF 1851 
551 TWYMAN 2013. 134. 
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a kromolitográfia történetéről írt nagyszabású összefoglalójában (A history of 

chromolithography: printed colour for all) hívja fel a figyelmet arra, hogy Jones Grammar 

of Ornamentje önmagában véve ékes bizonyítéka annak, hogy a kromolitográfia milyen 

óriási hatást tett az Angliában kibontakozó ornamentika-felfogásra, a művészeti és design-

oktatásra.552 Ennek jelentőségét egyenlőre nem lehet eléggé túlbecsülni. 

 A kromolitográfia technikájának köszönhetően az előképek, avagy az eredeti művek 

jelentős átalakuláson mentek keresztül. Legyen szó akár egy plasztikus, akár egy sík jellegű 

eredeti műről, az eredmény mindig ugyanaz volt: a technika sajátosságai primér színekkel 

kitöltött mezőket, a sík jelleg megtartását, kevésbé érvényesülő plaszticitást és a rajzos-

vonalas jelleg hangsúlyozását eredményezték. Mindezek adekvátak voltak a 

síkornamentika eredeti emlékeivel, mint például a pompeji falfestmények, a bizánci 

mozaikok, a középkori festett kódexek, az Alhambra mór síkdíszítményei, a perzsa 

miniatúrák, a reneszánsz majolikacsempék példáival, de hasonló stílusban lettek 

reprodukálva az egyiptomi lótuszoszlopfők és a római kőfaragványok, a kelta, kőben 

faragott domborműves fonatdíszek vagy a törzsi népek használati tárgyai (80. kép). 

Ez a fajta ábrázolásmód az előképek erőteljes homogenizálódásához vezetett. Ezt 

segítette elő a léptékváltás is, hiszen ezeken a lapokon a valóságban nagyon is eltérő 

méretű elemek uniformizáltan, azonos méretű táblákba és ábrakeretekbe rendezve 

jelennek meg. 

Az egyes táblákon a motívumok elhelyezése külön kiemelendő, hiszen azok 

önmagukban véve is kiemelkedő tervezőgrafikai értékkel bírnak és önálló grafikai 

alkotásként tekinthetők. Egyes motívumtípusok elrendezése Jones, valamint őt követően 

Racinet és Dolmetsch motívumkompilációiban nyerték el sztenderdizált formáikat, és 

szemléletük visszaköszön a díszítőművészeti formatan fekete-fehér litográfiákkal illusztrált 

könyveiben. A sordíszek szalagszerű elrendezése, a kifutóminták és a centrális motívumok 

négyzethálós bemutatása, a köralakú tárgyak egymást fedő bemutatása, azok elhelyezése, 

mind ezekből a kromolitográfiai táblákból eredeztethetők, mint azt Franz Sales Meyer 

1886-os, az oktatásban napjainkig is használt könyve, az Ornamentale Formenlehre553 

illusztrációi is tanúsítják (81–88. kép). A reprodukciók rajzos, vonalas jellege nagyban 
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elősegítette az absztrakciót és vitt közelebb a formaképzési elvek megértéséhez, amely a 

történeti mintakönyvek mellett a korszak másik jellegzetes kiadványtípusának, a formatani 

kézikönyveknek a megjelenéséhez vezetett. 

Az eredeti előkép minőségeit azonban nemcsak a kromolitográfiai eljárás, hanem a 

másolás (copy, imitation) sokszoros áttétele is jelentősen megváltoztatta. Hibátlanul 

alkalmazható itt General Pitt Rivers-nek az egymást követő másolás (successive copying) 

elmélete, amely követője, Henry Balfour által vált a díszítőművészetre adaptált evolúció-

elmélet Székely által is ismert tételévé.554 A balfouri fejlődéselméletben a fejlődés 

mozgatórugója az egymást követő másolás (successive copying), melynek során a 

motívumok jelentésmódosuláson, esetenként pedig jelentésvesztésen mennek keresztül. 

Itt megjegyzendő, hogy Balfour olyan példát hoz a successive copying illusztrálására (egy 

ágon átmászó csiga transzformációját egy ágon ülő madárfigurává), amely ugyanabban az 

anyagban, egyetlen műfajon és technikán keresztül mutatja be egy motívum 

metamorfózisát. (42. kép) 

A 19. század előképmozgalmához555 tehát az eredeti művek sok esetben már 

sokszoros műfaji-technikai áttéten keresztül jutottak el. Kivételt csak azok a múzeumi 

kiadányok képeztek, amelyek a gyűjteményi tárgyakról közvetlenül készült reprodukciókat 

tartalmaztak, mint például Julius Lessing előkép-füzetei (Vorbilder-Hefte aus dem Kgl. 

Kunstgewerbe-Museum),556 amelyekben a berlini Kunstgewerbemuseums különféle 

gyűjteményeiből válogatott iparművészeti tárgyak tematikusan rendezett (ajtókeretek, 

perzsa-török fajanszedények, 16. századi itáliai bútorok, 17–19. századi székek, gótikus 

bútorok, kandeláberek, XVI. Lajos-korabeli bútorok, 18. századi berlini porcelánok, keleti 

szőnyegek, kínai bronzedények) fénynyomatai láthatók. 

Azok az előképek, amelyeket Székely az indadísz problematikájához 

tanulmányozott, szintén sokszoros módosuláson mentek keresztül, és a tervezés folyamán 

is tovább módosultak. A bresciai ókori római templom fríztöredéke például többszörös 

áttételen ment keresztül, mire a tervezők szeme elé került, hiszen Owen Jones 

modelljeként nem az eredeti kőfaragvány, hanem a Museo Bresciano 1838-as illusztrált 
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gyűjteményi katalógusának557 rézmetszetes reprodukciója szolgált, amely a kőfaragvány 

plaszticitását a rézmetszet és a kromolitográfia vonalas, tónusmentes ábrázolási 

lehetőségein keresztül redukálta sík jellegű átirattá; vagy az, a szintén Jones által 

reprodukált akanthuszos-rozettás indadísz, egy ókori római kőfaragvány, amelynek 

modelljét az eredeti helyett a South Kensington Museum gipszmásolata szolgálta; vagy az 

az állatalakos indadísz, amely egy pompeji ház freskóján maradt fenn, és amelyet Jones 

ugyancsak nem az eredeti műről reprodukált, hanem Wilhelm Zahn már idézett 1828-as 

dokumentációjából558 – bár ez utóbbi esetben az eredetileg is sík dekorációnak (freskó) a 

sík ábrázolásba (kromolitográfia) történő áttétele járt a legkevesebb információvesztéssel 

és formai módosulással.  

A különféle anyagú, technikájú és műfajú előképek a 19. századi mintakönyvek 

kromolitográfiai albumain keresztül, többszörös szűrőn áthaladva kerültek a tervezők 

kezébe, akik az inspirációt nyújtó motívumokat vagy egy-az-egyben másolták, vagy új 

motívumok tervezéséhez haszmálták fel részleteiket vagy struktúrájukat, mint ahogyan ezt 

Székely is tette. Az előképek megfosztása az eredeti kontextustól, az anyagtól, a 

technikától, a valóságos léptéktől, az eredeti jelentéstől és szimbolikától, a 

díszítőmotívumokat szabadon újrafelhasználható, új jelentéssel felruházható formákká 

tette. Ez a fajta formalizmus az ornamensek szerkezetének feltárására irányuló, 

struktúrákban való gondolkodással együtt annak a folyamatnak volt a katalizátora, amely 

végül a századfordulón formálódó új stílus, a szecesszió kialakulásához vezetett. 

A mintakönyvhasználatnak Székely alkotói folyamatában történő vizsgálata a 

historizmusnak arra a gyakorlatára világít rá, amelyet érdemes lenne a szecesszió alkotói 

folyamataira kiterjesztve más művészeknél is vizsgálni azért, hogy az ornamentikakönyvek 

hatásáról teljeskörű képet nyerhessünk. 
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5 FORMA- ÉS STÍLUSTEREMTÉSI KÍSÉRLETEK II. 

 

 

5.1 Gróh István új magyar stílusa 

 

5.1.1 Előzmények: Huszka József „nemzeti géniusza” 

 

A századforduló magyar stílusú építészeti és iparművészeti alkotásai és ezen belül Gróh 

István (1867–1936) pedagógiai és tervező tevékenysége sem érthető és értelmezhető a 

kortárs Huszka József (1854–1934) gyűjtőtevékenységének ismerete nélkül. Bár a 

sepsiszentgyörgyi rajztanár, etnográfus és művészettörténész nézetei erősen megosztották 

a tudományos közvéleményt, Huszka a magyar díszítőművészet „ősformáinak” gyűjtésével 

a korabeli művészeti oktatás, iparművészet és építészet, a székelyföldi és felvidéki 

falfreskók feltárásával pedig a magyar műemlékvédelem kezdeti szakaszának meghatározó 

egyéniségévé vált. 

 Huszka egész életét a 19. század végi magyar építészet és iparművészet 

megújításának és a magyar stílus, az „igazán magyar műipar”559 megteremtésének 

szolgálatába állította, amelyhez az ősi magyar ornamentika motívumait gyűjtötte, rajzolta 

és publikálta az 1880-as évek elejétől kezdve. Elsőként a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti 

Múzeum történeti hímzéseit tanulmányozta 1879–1880-ban, majd 1881 és 1883 között 

több gyűjtőutat tett a székelyföldi falvakban. Ez utóbbinak 1883-ban jelent meg az úti 

beszámolója Magyar díszitési motivumok a Székely földön címmel,560 amelyben Huszka 

egyúttal kísérletet tesz a “magyar díszitő styl jellemző sajátságainak és törvényeinek 

levonására és megállapítására”. 1885-ös Magyar díszítő styl című munkájában561 16–19. 

századi erdélyi, székelyföldi műipari tárgyak (selyemhímzések, párnák, egyházi öltözékek, 

szűrhímzések, bútorok) és kapuk díszítőmotívumait közli, melyek forrásaként, saját 

gyűjtésein kívül, a Székely Nemzeti Múzeumot és az 1881-es országos nőipari kiállításon 

láthat tárgyakat jelöli meg. 1890-ben jelent meg az a kiáltványnak is beillő kiadványa, 

amelyben felhívást intéz a főpapi, főúri réteghez, valamint a Nemzeti Casino és a 
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minisztériumok támogatását kéri egy színes táblákkal illusztrált, a magyar díszítőművészet 

formáit bemutató, mind koncepciójában, mind kivitelezésében nagyszabású kézikönyvhöz. 

„A magyar stil kézikönyvének el kell terjedni!” „Annyit kell nyomatni belőle, hogy jusson 

sajt-takarónak is, hogy a nemzet minden rétege, ur és szolga ismerje meg és 

gyönyörködhessék benne.“562 A magyar díszítőművészet kézikönyve végül a Magyar 

Mérnök és Építész-Egylet és a Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 

támogatásával látott napvilágot Magyar ornamentika címen 1890-ben először magyarul,563 

majd 1900-ban németül Magyarische Ornamentik címmel.564 A szerző századfordulóig 

megjelent mintagyűjteményei a magyar népművészeti formakincset bemutató publikációk 

és oktatásban használt faliminták elsődleges forrásaivá váltak. (89. kép) 

Bár Huszka a magyar nemzeti stílus megteremtését a „nemzet géniuszát” 

megtestesítő magyar ornamentális „ősformákban” és legtipikusabb motívumaiban 

(pávatoll, krizantém, szegfű, rózsa, liliom, istenfa, páva, galamb, kakas, kos, medve) látta, 

az ornamentika egészéről a kor általános felfogásának megfelelően mint élő nyelvről, egy 

szerves, a nyelvtani szabályokhoz hasonló elvek szerint felépített struktúráról 

gondolkodott. Gondolataiban Owen Jones szemlélete565 és konkrétan Jules Bourgoin 

grammatikai analógiája tűnik fel.566 Kézenfekvő a francia szerző Grammaire de l’ornement 

című művével történő párhuzamba állítás, ahol a 12 jelből vagy vonalformából álló Grafikai 

ABC (L’Alphabet graphique) egyes elemeinek konjugálásával (ragozásával) képezhetők az 

összetettebb grafikai formák. Huszka szavaival: „Valamely nyelv ismeretéhez szükségesek 

a szavak és azok módosulásának (ragozás stb.) összetételének, alkalmazásának és 

mondattá fűzésének törvényei. Az ornamentika is nyelv, a nemzeti jelleg egy bizonyos 

nyilvánulásának, tulajdonságának, az ízlésnek nyelve, a melynek szintén megvannak a maga 

szavai: az elemek, és azok alkalmazása: a mondatkötés vagyis a kész díszítmény. A 

nyelveknek vannak törzsszavai és átvett, idegen eredetű kölcsön szavai, melyek azonban a 

használatban nemzeti jellegűekké alakulnak és semmiképpen sem változtatják meg a nyelv 
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szerkezetét. Hasonló természetűek az ornamentális elemek is. Az idegen eredetűek 

alkalmazkodnak a törzselemekhez, a törzsszerkezethez.”567 

 Huszka az imént említett műveken kívül még számos cikket írt a magyar 

díszítőművészetről, kéziratos formában további írásai maradtak fenn,568 továbbá tervezői 

gyakorlatot is folytatott. Fennmaradt önálló tervezései és vázlatai azonban azt mutatják,569 

hogy Huszka az önálló magyar építészeti és iparművészeti formakincs megteremtésének 

folyamatában leginkább a megkerülhetetlen katalizátor szerepét töltötte be. 

 

 

5.1.2 Az „idegen” és a „nemzeti” 

 

Gróh István, aki sok szempontból Huszkáéhoz hasonló szakmai életutat járt be, hiszen a 

magyarországi középkori falfestmények kutatásával és dokumentálásával szintén úttörő 

szerepet játszott a magyar műemlékvédelemben,570 kiemelkedő oktatási tevékenységet 

végzett az Iparművészeti Iskola tanáraként 1896-tól, majd rektoraként 1917-től 1926-ig. 

Gróh István személyében az új magyar díszítő stílus megteremtése az iparművészet 

alakításában központi szerepet betöltő Iparművészeti Iskola elsődleges céljává vált. A 

gyakorló művész-tanár Gróh az intézményben betöltött vezető pozíciója miatt immár 

nemcsak saját személyes művészi ambíciójaként, hanem az iskola fő céljaként is a magyar 

díszítő-stílus fejlesztését jelölte meg. „Harminc esztendőt töltöttem az orsz. iparművészeti 

iskolán ékítményes-tervezés tanításában, nehéz töprengés és kísérletezés ideje volt végig, 

míg rá találtam az igaz útra. Mert hogy ezen állásomban a magyar díszítő-stílus fejlesztésére 

rendeltettem – a hogy erre rendeltetett az egész intézmény – azzal tisztában voltam eleitől 

fogva, hanem a mikéntet meglelni nehéz volt.” – írja 1929-ben.571 Gróh nemcsak pedagógiai 

tevékenységével, hanem publikációival is ezt a célt szolgálta. 1904-ben jelentette meg az 

Iparművészeti Iskola előkészítő osztályaiban használt mintalapjait Magyar stílusú 

rajzminták címmel, majd 1907-ben a több éves gyűjtőmunka eredményeként összeállított, 
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magyar építési motívumokat és önálló terveket is bemutató Magyar díszítő művészet című 

kétkötetes munkáját. (90. kép) Mint írja ez utóbbi művének a Rajzoktatás 1907-es 

számában megjelent, Épitési elemek népies művészetünkben című ismertetőjében: „Egy 

nagy ügynek, diszitő művészetünk magyaros irányú fejlődésének véltem szolgálni akkor, 

amikor összegyüjtöttem azt az anyagot, amelynek egy részét itt ismertetni kivánom.”572 

Gróh célja teljes mértékben egyezett Huszkáéval, az új magyar díszítő formák 

alkotásához vezető utat azonban más hangsúlyok nyomán képzelte megvalósíthatónak. 

Mindamellett, hogy Gróh meghatározó oktatói tevékenységet folytatott, több nagy 

terjedelmű mintagyűjteményt is megjelentetett, és a témával kapcsolatban jelentős 

elméleti-történeti cikkeket is közreadott. Ezekben Huszkával ellentétben azt állította, hogy 

a sokszorosított grafikai technikák, a modern sajtó megjelenésével, valamint az 

internacionális művészi neveléssel a műalkotások olyan elérhető közelségbe kerültek, hogy 

lehetetlenség vegytiszta, nemzetközi hatásoktól mentes nemzeti stílust és új, érintetlen, 

steril, nemzet-specifikus formavilágot létrehozni. 

Az idegen motívumok befolyása elkerülhetetlen és szükségszerű volt. Azt a 

mintakönyvállományt, amely a Mintarajztanoda és az 1880-tól működő Iparművészeti 

Iskola számára is elérhető volt, elsődleges taneszközként, az oktatási gyakorlat 

mindennapos eszközeként használták. A külföldi minták által ilyen erősen áthatott szellemi 

környezetben született meg a 19. század utolsó harmadában Budapest historizáló 

építészeti arculata, amely a nemzeti stílusteremtés kérdését ismét felvetette. Huszka 

elrettentő példaként tekintett a városra, hiszen a korabeli nagyvárosi építkezések 

felfogásának legfontosabb motívumát, a nemzeti géniusz fogalmát negligálták: “Ez a város, 

ez az európai chaosz, ez a bábel hamis tükör!”573 

Gróh a nemzeti-nemzetközi vitájában sokkal megengedőbb volt, a korabeli európai 

építészetben és iparművészetben zajló folyamatokat bizonyos tekintetben reálisabbnak 

látta, a nemzeti fogalmát sem metszette ki a nemzetközi környezetből, ezért az új stílus 

tekintetében az idegen és a nemzeti elemek kiegyensúlyozott adaptációját javasolta. 

Az új magyar díszítőformák forrásainak megjelölésében Gróh már eleve olyan 

történeti műcsoportokat választott, amelyekben meglátása szerint a nemzeti és a 
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nemzetközi elemek kiegyensúlyozott elegye nyilvánul meg, mint pl. a 14. századi gömör 

megyei falfreskókon és az erdélyi reneszánsz hímzéseken. Mint Györgyi Kálmán 

szellemesen megjegyzi Gróh Magyar stílusú rajzminták című sorozatáról 1904-ben írt, a 

Rajzoktatásban megjelent recenziójában: „Gróh … tudákos skrupulus nékül szedi 

motivumait mindenféle technikán előforduló diszitményekből, készültek légyen azok a 

jelenben, közel-, avagy régen elmult időben. Sőt kibővíti a magyarság fogalmát, a midőn 

olyan diszitményeknek is helyet ad, a melyeken bár valami históriai stilus magyaros 

elváltoztatása látszik. Igy akadunk a lapok közt a szmrecsányi csucsives templom festett 

mennyezetére, a melyen a gothikus ornamentek sürün keverednek a magyarral, több lapon 

látjuk a felvidéki és erdélyi renaissance magyaros kiadásait különösen agyagipari 

ornamentumokon és himzéseken, de meglátszik a barokknak és empirnak a hatása is itt-

ott, amig eljutunk a XIX. század népies művészetéig, amely aztán már ugyszólván teljesen 

eredeti.”574 

Az új magyar díszítő stílus megteremtésére Gróh mint rajztanár és 

intézményigazgató az Iparművészeti Iskolában következetesen alkalmazott oktatási 

szisztémát dolgozott ki, ekként a modern magyar ornamentika létrehozását rajzoktatási 

kérdésként is kezelte. A formaalkotás bázisát „tartalékalapként”575 a rajzoktatásban jelölte 

meg, melynek tulajdonképpen saját státuszából fakadóan kell közvetítenie a magyar 

ornamentika motívumtárát. E „tartalékalap” forrásainak a 14. századi gömör megyei 

falfreskók, 17–18. századi mennyezetfreskók, „agyagipari ornamentek“, 16–18. századi 

kályhacsempék, 17–18. századi ónzománcos cserépedények, hímzések, szűrhímzések, 

zsinórdíszítések, csipkék, fafaragások, székelykapuk műcsoportjait tartotta. A 19. század 

általánosan elterjedt felfogását követve a minták közvetítését a tanárok által sajátkezűleg 

összeállított szemléltető eszközökkel, ún. falimintákkal képzelte el. Gróh arra buzdította a 

rajztanárokat és rajztanárjelölteket, hogy oktatási segédletként közvetlen környezetük 

fennmaradt tárgyait alapul véve állítsák össze saját magyar díszítőművészeti falimintáikat. 

Ennek mintapéldájaként tekinthető Gróh saját kiadásában 1904-ben megjelent Magyar 

stílusú rajzminták576 című összeállítása. A grafikai sorozat a díszítőformákat erősen 
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stilizáltan, idealizáltan és ennek megfelelően meglehetősen leegyszerűsítve mutatja be, így 

alakítva alkalmassá a természeti formákat az iparművészeti tervezés számára. Gróh 

szemléletében a növényi díszítmények természethű, naturális ábrázolása a 

díszítménytervezés zsákutcája, motívumképzési módszertanában a növények szerkezeti 

felépítése kap prioritást. „Maga az ábrázolás módja: az ideális növénynek sematikus 

módon, keresztmetszetben való ábrázolása, mely nem a megjelenését, hanem az előkép 

struktúráját adja vissza, bármennyire naiv, mégis teljesen jogos. Ma már lassan 

díszítőművészeink is meg kezdik érteni, hogy a növény egyed külsejének, megjelenésének 

kétségbeejtően alapos tanulmányozása és változatlan bevitele az ornamentbe oly dolog, a 

minek nem csak a nép naiv művészi felfogása mond ellent, de (még a japánt sem véve ki) 

az összes históriai stílusok.”577 (91. kép) 

Az ipariskolák számára kialakított rajzoktatási koncepcióban a faliminták által 

közvetített „tartalékalapot” az első évben kell lefektetni a magyar történeti díszítőformák 

megismerésével és rajzolásával. A második év a külföldi történeti díszítő stílusok 

tanulmányozásának időszaka, a harmadik-negyedik évfolyamokon pedig önálló tervezési 

feladatok kerülnek kiadásra. 

Gróh saját tanítványai gondolkodását sem korlátozta azzal, hogy kizárólagos 

forrásként jelölte meg a tervezés számára a magyar történeti díszítőformák 

tanulmányozását, ezért a magyar mellett az idegen, külföldi minták alapos vizsgálatát is 

előírta. A Huszka-féle magyar nemzeti géniusz a korszellemmel kombinálva jutott érvényre 

az irányítása alatt dolgozó növendékek munkáiban, mint azt az 1899-ben a Magyar 

Iparművészetben megjelent Jövő stílusunk578 című írásának illusztrációi is bizonyítják. (92. 

kép) A tanítványok magyar díszítőformákat bemutató mintatervei már a szecesszió 

nyilvánvaló jegyeit hordozzák magukon, hasonlóan azokhoz a növendéki 

motívumtervekhez, amelyek az 1907-ben megjelent Magyar díszítő művészet579 második 

kötetének gerincét alkotják. Gróh ebben a nagyszabású kétkötetes válogatásában történeti 

folytonosságában láttatja a magyar ornamentikát: a Népies művészet című első kötet a 

sajómenti magyar házépítés, a magyar faépítészet, fafaragás, agyagipar és hímzés példáit 
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mutatja be fotóreprodukciókon és rajzokon, a második kötetben pedig Gróh István 

tanárnak és tanítványainak munkái címmel az Iparművészeti Iskola növendékeinek 200–

250 db, az ékítményes rajz órákon kivitelezett terve látható. (90. kép) 

 Gróh a történeti forrásokból merített inspirációkon túl a növendékek fantáziájának 

is tág teret engedett, mint az a tervezés módszereiből is kitűnik. A tervezés ecsettel történik 

azért, „… hogy a tömeghatás tűnjék ki már az idea csíra korában, …”.580 Ezt követik a 

színtervek, majd a kész munka kivitelezése a vezető tanár útmutatásait követve. A Gróh-

tanítványok 1929 körüli Új magyar díszítések581 című tervsorozatában nyilvánvalóan 

tükröződik e kötöttségektől mentes, a fantáziának tág teret adó szemlélet, amely már a 

motívumok elnevezésében is megmutatkozik: kitárt-karú virág, gabalyodó, szomorúfa, 

szarvas-virágos, hagymából-kelt, háromszögbe-illő, aprógombás, zsámbéki sarjadzás, 

zölddel-szegett, páros-csüngős, kígyóbőrös, felemás, ijedség, magvas, bajuszos, stb. (93. 

kép) 

 

 

5.2 Hollós Károly és Kovách Géza kísérletei a magyar díszítőrendszer kidolgozására 

 

Mint körvonalazódott, a modern magyar díszítő stílus megteremtésére tett kísérletekben 

Huszka kizárólagosan a nemzeti elemek felhasználása mellett érvelt, Gróh tágabb 

horizontról, a hazai folyamatokat a nemzetközi irányzatokba ágyazva tekintette át, így az 

internacionális stíluselemekkel kevert nemzeti motívumok tervezése mellett állt. A hazai 

rajzoktatásban Kovách Géza tevékenységével ugyanakkor egy harmadik alternatíva is 

kibontakozott az 1910-es években. 

 A hazai rajzoktatást aktívan szervező Kovách Géza (1862–?) 1886-ban kezdte tanári 

pályafutását az Iparművészeti Iskolában kisegítő tanárként, ahol 1892 és 1894 között 

segédtanárként, majd 1894-től rendes tanárként oktatott. 1894-től párhuzamosan a 

Mintarajztanoda ékítményes rajz tárgyát tanította kisegítő tanárként, valamint a nők 

számára rendszeresített geometriai tanfolyamot vezette segédtanárként. 1897-től a 

Mintarajztanoda rendes tanára, 1903-tól pedig a Műegyetemre távozó Schulektől vette át 
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a látszattan tárgyat. Várdaival közel egyidőben, 1924-ben vonult nyugdíjba. Rajzoktatásügyi 

tevékenységét számos bizottság tagjaként fejtette ki582. 

 A geometria tanárként működő Kovách Magyar mustrák című műve először 1926-

ban jelent meg, azonban a könyv anyagának egy része már az első világháború előtti és 

alatti években elkészülhetett. Kiindulópontként az 1915-ben a Magyar Rajztanárok és 

Rajztanítók Országos Egyesülete által kiadott Normál-tanmenet az általános irányú 

középfokú rajzoktatás számára583 című kétkötetes, rajzoktatás-módszertani szempontból 

fordulópontot jelentő tanmenete szolgált. (94. kép) A Képzőművészeti Főiskola és a 

Rajztanárok Egyesülete együttműködésében a tanmenet elkészítésére alakított bizottság 

tagjai Várdai Szilárd (elnök), id. Dörre Tivadar, Erdőssy Béla, Kovách Géza (a 

Képzőművészeti Főiskola részéről), valamint Hollós Károly, Schauschek Árpád és az 

időközben elhunyt Szinte Gábor voltak (a Rajztanárok Egyesülete részéről). A Normál-

tanmenetet, mint annak bevezetőjében olvasható, a szerzők úgy tekintették, mint „egy 

tervbe vett szakműnek bevezetője, mondhatnánk illusztrált tárgymutatója.”584 A résztémák 

kimerítő tárgyalását önálló monográfiák későbbi kiadásával tervezték megvalósítani, ami a 

világháborús események miatt meghiúsult. Önálló kötetben jelent volna meg a „Síkformák 

rajzolása”, a „Szemléleti látszattan”, a „Csendélet-rajz és festés”, a „Figurális rajz”, a 

„Magyar ornamentális stíl”, a „Műremekek ismertetése” és az „Iskolai tervezési 

gyakorlatok”.585 A monográfiák közül végül először a magyar díszítő stílust bemutató kötet 

jelent meg Kovách Gézától Magyar mustrák címmel 1926-ban, reprezentálva a nemzeti 

identitás megerősítésének egyre erősődő igényét az első világháborút követő időszakban. 

„A háború gyászos kimenete, mint annyi mást, a mi terveinket is maga alá temette, s a mű 

félig kész és elkészített részei író- és rajzmappáinkba szorultak : a sajtó alá kerülésnek vajmi 

kevés reményével. 

Rajzoktatásunk számos hézaga vár kitöltésre ; egész sorára a szakműveknek volna 

égetően szükségünk. Azt, hogy a választás elsősorban egy, a magyar díszítőművészettel 

foglalkozó munkára esett, a mai viszonyok között nem nehéz indokolni. Az a mindnyájunkat 

                                                             
582 Az Országos Szakfelügyelő Bizottság elnök, az Országos Rajztanárvizsgáló Bizottság tagja, az Országos 
Közoktatási Tanács rendes tagja, az Országos Iparoktatási Tanács rendes tagja, az Országos 
Rajztanáregyesület választmányi tagja. 
583 NORMÁL-TANMENET 1915 
584 NORMÁL-TANMENET 1915. 3–7. 
585 NORMÁL-TANMENET 1915. 3–7. 
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átható sóvárgás, hogy nemzeti létünk biztosítékait erősítsük, kultúrértékeinekt 

megmentsük és gyarapítsuk, tettekre valósulást követel, s nem tűrhet halasztást, itt sem, 

ahol magyarságunkat kidomborító nemzeti díszítőművészetünk kisajátításától kell 

tartanunk.”586 

Az első világháború évei előtt és alatt határozott szándék mutatkozott a magyar 

ornamentika rajzoktatásba történő bevezetésére, aminek csak az egyik mutatója volt a 

Normál-tanmenet vonatkozó tematikus egysége. 1910-ben vált elérhetővé Várdai Szilárd 

saját kiadásában a Magyar diszitmények című füzete587, 1911-ben jelentek meg Füleki 

József és Molnár Jenő Magyar minták szabadkézi rajzoláshoz című mintalapjai588, 1914-ben 

látott napvilágot Boros Rudolfnak a magyar ornamentika formakincsén alapuló Nőipari 

diszitőrajz című műve589 és Hollós Károlynak Kovách Géza által a Rajzoktatás 1914-es 

számában méltatott Magyar diszitmények című mintalapsorozata.590 (95. kép) 

Ugyanerre az időszakra esik a Rajztanárok Egyesületének az a kezdeményezése, 

amely a magyar díszítő stílus megteremtését konkrét pályázati keretek között kívánta 

előmozdítani. Az egyesület két pályázatot írt ki, az elsőt 1913-ban, az akkor még csak 

előkészületben lévő Normál-tanmenettel összefüggésben, a másodikat 1916-ban, a már 

elkészült tanmenetre építve. Mindkét pályázat ugyanazt a felhívást intézte a 

hallgatósághoz a Rajzoktatás hasábjain: „Megtervezendő egy körfomátumnak 

ornamentális kitöltése magyar stílusban” (1913),591 valamint „Megtervezendő egy 

körfomátumnak síkdíszítményi kitöltése, magyar stilusban” (1916)592 A száz koronával 

díjazott pályázatokra minden hazai rajzoktató benyújthatta terveit, 1916-ban pedig már az 

Orsz. Rajztanárképző Főiskola hallgatói is pályázhattak. A pályázatok célja egyben a Normál-

tanmenetben körvonalazott önálló monográfiák illusztrációihoz történő anyaggyűjtés is 

volt. Az első pályázatra Hollós Károly, az egyesület elnöke névtelenül benyújtott „versenyen 

kívül” 25 tervezetét egy évvel később adták ki Magyar díszítmények címmel.593 

                                                             
586 KOVÁCH 1926. 3. 
587 VÁRDAI 1910 
588 FÜLEKI–MOLNÁR 1911 
589 BOROS 1914 
590 HOLLÓS 1914 
591 RAJZTANÁROK EGYESÜLETE 1913 
592 RAJZTANÁROK EGYESÜLETE 1916 
593 HOLLÓS 1914 
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Bár a két pályázati kiírás azonos célt tűzött ki (csak a méretadatok tértek el, az 

elsőnél egy 11 cm, a másodiknál egy 22 cm átmérőjű körformába kellett motívumokat 

tervezni), a második feltételrendszere jóval részletesebben volt megszövegezve és számos 

információt nyújtott az 1910-es évek motívumalkotási gyakorlatáról, és ezen keresztül arról 

a formatani gondolkodásmódról, amivel a rajztanárok az új magyar stílus 

motívumkincsének formai kialakítását elképzelték. A pályázatra fehér alapon feketével 

festett magyar síkdíszítményeket vártak (1. pont), egyetlen hossztengelyre rendezett 

növényi ornamensterveket, amelyeknek csak a növény legtipikusabb részeit kellett 

tartalmaznia, így a tövet, a szárakat, a virágokat és a leveleket, és mindezeket olyan 

elrendezésben, hogy „a díszítmény megjelenésében az organikusság látszatát mutassa.” (2. 

pont). A motívumokat körformátumba kellett tervezni, mert „… ez úgy is mint egyes önálló 

folt, úgy is mint ismétlődő forma, mint nagyobb dekorált formátumok hangsúlyozott helye, 

vagy kipengő ornamenteknek központja, az iskolai tanításban, valamint a gyakorló 

iparművészek feladataiban, a legváltozatosabb módon nyer alkalmazást.”594 A befoglaló 

forma lehetőség szerinti legteljesebb, hézagmentes kitöltése is fő szempont volt. 

Kompozicionális előképként olyan „magyar népies díszíményeket” ajánlottak, „melyeknél 

az ornament erősen kitölti a megszabott területet”. Az alapmotívumokhoz anorganikusan 

kapcsolódó, ún. töltelék-elemek mellőzését kérték (9. pont). A vonal-kompozíciós 

megoldások (lásd „magyaros zsinórozás”) helyett folt-kompozíciós terveket vártak (4. 

pont). A struktúrát „öltöztető” motívumtervezés helyett az elemek szerves kapcsolata vált 

hangsúlyossá. A kiírás a motívumkompozíciók specifikációjában egészen odáig ment el, 

hogy tételesen meghatározta egyes elemek használatát és külön hangsúlyt fektetett a 

magyar népies ornamentika „fogyatékosságainak” korrigálására. „Tekintettel arra, hogy a 

magyar diszitményeknek egyik legnagyobb hiánya a kiindító formákban és a nagyobb 

levélalakokban van, különös érdemül fogjuk betudni a pályamunkáknak, ha ezekben a 

részletekben elfogadható és követendő példákat nyujtanak. Ki kell ezt emelnünk azért, 

mert eme két nagy fogyatékossága ornamentikánknak egyik főoka annak, hogy a magyar 

diszítmények magasabb igényű feladatoknál oly nehezen alkalmazhatók kellő sikerrel. A 

kiindító elemeknél mellőzendők a váza, cserép, kosár, s más anorganikus motivumok, 
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ellenben helyén valók lehetnek : a gyökér, hagyma, tőke, torzsa stb. elemek stilizált formái. 

A levélmotivumoknál oly nagy formákra gondolunk, melyek a kompozíció domináns 

főfoltjai között szerepelhetnek ; ezekben szegény népies ornamentikánk, ellenben apróbb 

levelecskékkel bőven rendelkezik.”595 (96. kép) 

A pályázatok értékelését követően a Rajztanárok Egyesülete levonta a 

konzekvenciákat és Hollós Károly 1916-ban A magyar ornamentika formakészlete címen 

illusztrált cikksorozatot indított a Rajzoktatás hasábjain, amellyel a Normál-tanmenet 

kiadandó részeként a „Magyar ornamentális stíl” monográfiáját hivatott előkészíteni és a 

koherens stílus kidolgozását az alapelemekből építkezve a különböző motívumfajták 

megtervezésével tervezte megvalósítani. (97. kép) A sorozat első részében Tőmotívumok 

címmel Hollós egy olyan motívumfajta terveit adja közre, amely a magyar népies 

díszítmények közül teljes mértékben hiányzik. Tőmotívum az a motívum, „…amelyből az 

egész díszítmény kiindul, amely növényi díszítményben a tövet képviseli s amely szerkezeti 

szempontból az álló mintának egyik legfontosabb része, ennek kiindulási motívuma, 

alapja.” Az „idegen”, reneszánsz és barokk hatásra utaló edény vagy vázaforma a szerző 

szerint teljesen elüt a magyar formakincstől, hiszen „… nincs összhangban a díszítmény 

többi részével.” „A népies díszítményeken aránylag leghelyesebb kiindító motivuma a 

szívalak, mert némileg emlékeztet hagymára, gumóra, elég nagy foltot is ad, hibája, hogy 

magában, lefelé irányuló csúcsával nem ad biztos alapot és szimbolikus jelentésétől 

eltekintve élettelen, semmitmondó konvenzionális forma.” „Állapítsuk meg előbb, hogy 

milyen legyen ez a motivum? Legyen szélesen elterülő tekintélyes folt, hogy biztos alapja 

legyen a mintának ; formájában emlékeztessen az élő növény tövére, tehát legyen tő-, 

torzsa-, hagyma-, gumóalakú vagy sűrű levélcsoportozat, de virághoz lehetőleg ne 

hasonlítson, hogy formájában ellentétbe jusson a belőle kinövő virágalakzatokkal.”596 A 

második rész az Egyszerű levelek és csoportozataik címmel a magyar ornamentika három 

alapformájára, a csepp-, a lándzsa- és a szívalakra visszavezetett levélformák alakításait és 

csoportosításait tekinti át. „A levélformákat jobbra vagy balra hajlítva, szimmetriás és 

szabad csoportokat, szárak mellé ritmikusan kisebbedő sorokban elhelyezve leveles ágakat, 

indához fűzve szalagmintákat alakíthatunk, nem is szólva több szimmetrális tengely körül 
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való csillag- és rozettaszerű elrendezésről ; sűrűbben csoportosítva palmetta-, virág- és 

tőmotivumokat adnak.” Ennek megfelelően a táblán Hollós az összes növényi 

motívumfajtára javasol formai megoldást: tőmotívumok, palmettafélék, féloldalas vagy 

kettős leveles ágak, virágformák, kipengő levélcsoportok vagyis szabad végződések.597 A 

harmadik tematikus egységben Hollós a Bimbó- és egyszerűbb virágalakok variációit adja 

közre, amiket a három levélforma (csepp-, lándzsa- és szívalak) kombinációiból képez. Az 

összesen három alapformából építkező rendszerben a magyar ornamentika 

legjellegzetesebb motívumai közül a korábban „pávaszemként” nevezett „szem” 

motívumot is egy szimbolikus jelentésétől megfosztott formacsoportként ír le, amelyben 

az egymásba foglalt cseppalakú formák közös tengellyel rendelkeznek.598 A negyedik rész a 

Virágalakok és koronázó végződések témakörét járja körül, amelyben Hollós a különféle 

„összformákba” (kör-, patkó-, ellipszis- és ovális alak) foglalt virágformákat az alapelemek 

elrendezési formái szerint tárgyalja. Megkülönböztet rozettaszerű, palmettaszerű, 

kehelyszerű elrendezést, valamint almaalakú virágtípust és kiegészítő elemként foglalkozik 

a koronázó végződés megoldásaival.599 Az ötödik fejezetben pedig kiegészítésként a 

Keretelő és összekötő elemek tervezeteit mutatja be, ahol a díszítmények folthatásával 

szemben a vonalhatást, a „lineáris szépség” jelenségét elemzi. A magyar díszítőminták 

rendszerében a főmotívumokat keretező és összekötő elemek alsóbbrendű szerephez 

jutnak a dekorációt domináló levél-, bimbó- és virágalakzatokkal szemben, mivel a magyar 

népies formakincsben sem számítanak a legtipikusabb elemeknek. Kidolgozásukhoz Hollós 

a történeti stílusokhoz megoldásaihoz nyúl, így a magyar indadísz tervezéséhez az ókori 

görög-római és középkori indadíszek formai megoldásait alkalmazza: „A hullámos csíkot 

néha megszakítjuk, ritmikus közökben virággal takarjuk (15.), máskor indának tekintve, 

egyik vagy mindakét oldalán levélcsomókkal kísérjük, amelyek vagy követik a hullám 

hosszirányát (12.), vagy arra merőlegesek (25.)”600 

A két formatervezési pályázat anyagában és Hollós cikksorozatában azonban csak 

részleteiben dolgozták ki a stíluselemeket, amelyeket az addigi eredmények 

felhasználásával végül Kovách Géza foglalt egységes, koherens díszítőrendszerbe. A 
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formatervezési pályázat kizárólagosan egyetlen befoglaló formára, a körformátumra 

korlátozódott, ez volt az alapja Kovách egy évtizeddel később megjelenő Magyar mustrák 

című kötetének, aminek különösen gazdag és változatos részét képezte a kör alakzatba 

tervezett motívumok sorozata, mint azt a Rajzoktatásban megjelent könyvrecenzió is 

kiemelte. „Különösen kimerítő a kör díszítésének fejezete, melyben a megoldásoknak 

különböző lehetőségei a legtökéletesebben vannak feldolgozva.”601 Az 1916-os pályázati 

kiírás „jó” és „rossz” mintáit egyaránt a szerző rajzolta, amelyek formai megoldásait később 

a magyar ornamentika általa felépített rendszerébe illesztette. 

A könyvrecenziót író Mátrai Vilmos a kötet egyik fő erényeként jelöli meg az 

„egészen végigvonuló rendszerességet, következetességet” és a „teljes befejezésig vitt 

szabatos, precíz előadást”.602 A Magyar mustrákban Kovách a stílusalkotásnak azt az 

alternatíváját mutatta fel, ami a nemzetközi tendenciákból nem a stíluselemek átvételét és 

magyar díszítésmódra történő adaptálását vette alapul, hanem a külföldi mintakönyvekben 

az 1850-es években eleinte csak szórványosan megjelenő formaképzési elveket 

szisztematikusan alkalmazta. A szó legszorosabb értelmében stílust konstruált, a növényi 

ornamentika legtipikusabban „magyar” alapelemeiből építette fel az új magyar stílust. A 

stíluselemeket folt jelleggel értelmezett geometriai alapalakzatokba foglalta, a stílust 

magát pedig a stíluselemekből álló egységes díszítőrendszerként tekintette. 

Az Owen Jones által 1856-ban lefektetett, a stílusteremtés eszközeiként értelmezett 

formaképzési elvek az 1870–1880-as évekre egyes francia, angol és német szerzők kezei 

alatt komplex formatani rendszerekké alakultak, melyek közül a legismertebb és 

legáltalánosabban elterjedt Franz Sales Meyer 1886-ban kiadott Ornamentale 

Formenlehre603 című műve volt, és amely a Kovách-könyv közvetlen mintájaként 

tekinthető. A német ornamentika professzor, költő, festőművész Meyer díszítőművészeti 

formatana, bár nélkülözi a színesen litografált táblákat, mégis Jones, Racinet és Dolmetsch 

műveivel közel azonos ismertségre tett szert, hiszen kézikönyvként használt összefoglalója 

a gyakorlati díszítő tervezés ABC-je lett a 19. század utolsó évtizedeiben és a 20. század első 

felében is. Meyer az ornamentikát következetesen felépíthető díszítőrendszerként 
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értelmezi, melynek egyes elemeire a különböző történeti korszakok eltérő megoldásokat 

mutattak fel. Kézikönyvében a díszítőrendszer formatani szempontból rendszerezett 

elemeinek különféle stílusú megoldásai láthatók úgy, hogy a közös síkgeometriai alapokra-

elvekre visszavezetett díszítőformák a kortárs díszítménytervezés számára is használhatóvá 

váltak. Meyer A díszítés elemei című első fejezetében a geometriai elemek, a természeti 

formák (növényi, állatalakos, emberalakos ornamensek) és a mesterséges tárgyak 

különböző formáit mutatja be. A második fejezet a díszítmények funkcionális alkalmazását 

tekinti végig elsősorban az épületornamentikára fókuszálva, a harmadik egység pedig 

javarészt az iparművészeti tárgydíszítés megoldásait összegzi. 

Kovách a Magyar mustrákban604 a külföldről átvett rendszerszemlélet nyomán nem 

kevesebbre vállalkozott, mint az új magyar stílus díszítőrendszerének megalapozására a 

Meyer-féle szisztémához hasonló struktúrában. (98. kép) A gyakorlati hasznosítás mellett a 

könyv magasabb szintű célja a magyar nép díszítőművészeti formakincsének 

„átnemesítése” egy „magasabbrendű szervezetté”605 a történeti stílusok rendezőelveinek 

segítségével. „Ez tehát annyit jelent, hogy nem elégedhetünk meg népies anyagunk 

formakincsével és alakításmódjaival, hanem a fejlett stílek eredményeinek felhasználásával 

magasabbrendű szervezetté kell díszítőművészetünket átnemesítenünk.”606 A Magyar 

mustrák tábláin Kovách Meyer könyve mellett Owen Jones és Racinet kromolitográfiai 

tábláinak motívumelhelyezési sémáit is használta, főleg bordűrjeinek és terülő mintáinak 

elrendezésében. 

A Magyar mustrákban a szerző a magyar ornamentikát egyetlen formacsoportra 

redukálta, a stilizált „növényornamentikai anyagra“607 mint a magyar díszítés 

legkarakteresebb, a szomszédos népek stílusától markánsan elütő formacsoportra. Ebből a 

megfontolásból hagyta ki a „naturalisztikus növénydíszeket“,608 valamint a stilizált állati és 

emberi alakokat. Az új magyar díszítőrendszer Kovách felfogásában a stilizált növényi 

formák geometriai alapokon-elveken végigvezetett szisztematikus újratervezését jelenti a 

fejezetekben megjelölt alapformák szerint: 
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III. Sorozat: Mutatványok folyó- és terülődíszek tervezéséhez, bevezetve 

geometrikus és konvencionális alakításokkal 

IV. Sorozat: Háromszögeknek, négyzetnek s néhány többoldalú szabályos 

sokszögnek díszítése 

V. Sorozat: A körformátum díszítése 

VI. Sorozat: Vegyes anyag 

A) Formátumhoz nem kötött díszek 

B) Különböző formátumok díszítései 

C) A téglány-formátum díszítése, egyszerűbb és összetettebb kiképzésekben609 

 

Kovách a magyar díszítés növényi formatárát áttekintve bizonyos hiányokat lát, így a 

tervezés szempontjából fontosnak tartja megemlíteni, hogy a magyar ornamentika, bár 

bimbó- és virágalakokban rendkívüli gazdagságot mutat, levélformákban azonban 

meglehetősen szegényes. Hasonlóan, a növényi tőelemek is feltűnő hiányosságokat 

mutatnak, „…egyedüli jellegzetes tőelemünk a szívalak“.610 A magyar népi ornamentika 

ezen hiányosságait saját tervezéseivel pótolja a már meglévő elemek variálásával, így pl. a 

szívalakot különféle mellékformákkal egészíti ki a gyakorlati tervezés számára. 

 A meglévő formák variálása, a variábilitás egyben a stílusteremtés kulcsfogalma is 

Kovách elméletében, hiszen az a stílusfejlődés elengedhetetlen feltétele szemben a 

naturalisztikus tendenciákat követő egyénieskedő látásmóddal. „Legfőképpen arra 

törekedtem, hogy díszítésünk anyagából a variálásra legalkalmasabb formákat és 

megoldásokat kiemeljem, mert a közhasználatra ezek bírnak különösebb értékkel.“611 

„Valamely stíl kifejlesztéséhez föltétlenül szükséges egy variabilis formakincs… Az egyénien 

különleges alkotásokat épen az jellemzi, hogy azokat variálni nem, legföljebb utánozni 

lehet. A művészi variálás mindig bizonyos hozzáadást is követel, sokszor egyenesen 

átteremtésnek mondható; híjával van minden ilyesminek az utánzás.“612 „Ami viszont a 

naturalisztikus formákat illeti, ezeknek jelentőségét sem szabad túlbecsülnünk a 

                                                             
609 KOVÁCH 1926. 10–13. 
610 KOVÁCH 1926. 5. 
611 KOVÁCH 1926. 4. 
612 KOVÁCH 1926. 4. 
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díszítőművészetben. … A stílusnak nincs szüksége a naturalisztikus formák végtelen 

sokaságára; ezeknek túltengése nem gazdagságra, hanem jellegtelenségre vezet. …A keleti 

szőnyegek káprázatos szépségüket nem az újat hajhászó kísérletezéseknek, hanem a 

régieken avatott kezek által végzett variáló fejlesztésnek köszönhetik. … Az 

egyénieskedésnek kudarcai, a naturalisztikus formák hajszolásának zagyva eredményei 

után, el kell következnie ismét a történelmi stílek alaposabb és alázatosabb 

tanulmányozásának. Ez adhat lendületet magyar díszítő stílusunknak is, és fölemelheti azt 

a népiesség színvonaláról;”613 

A modern magyar ornamentika megteremtésében a nemzeti elemeket exkluzív 

módon kezelő szemlélet (Huszka), valamint a nemzeti és nemzetközi formákat 

kiegyensúlyozott keveredésben tekintő felfogás (Gróh, Kovách) még az 1930-as években is 

párhuzamosan élt egymás mellett. Kovách Géza szisztematikus stílusteremtési kísérlete, 

amellyel a modern magyar stílus díszítőrendszerét kívánta létrehozni, kivételes és 

elszigetelt jelenség maradt. 

 

  

                                                             
613 KOVÁCH 1926. 4. 
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6 KONKLÚZIÓ 

 

Az ékítményes formanyelv című disszertáció, bár elsődleges kutatási területe az 

ornamentika-kutatás volt, több más területen is szolgált eredményekkel és új 

megállapításokkal. 

Az Ékítménytan, ékítményes rajz című harmadik fejezet a Magyar Képzőművészeti 

Egyetem intézménytörténeti kutatásainak sorába illeszkedett azzal, hogy kísérletet tett az 

ornamentika oktatásának rekonstruálására a Magyar Királyi Országos Mintarajztanoda és 

Rajztanárképezdében és az Országos Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskolában az 1871 

és 1920 közötti időszakban. A leíró jellegű fejezetben az Ékítménytant az építészeti, az 

iparművészeti és a geometriai tárgyak összefüggésében vizsgáltam, amelyet a tárgy 

oktatásának európai példái előztek meg. A részleges rekonstrukció rávilágított egyrészt  

arra, hogy az ornamentikai ismeretek oktatása milyen sokrétűen hálózta be az oktatást a 

19. század utolsó három évtizedében, másrészt arra, hogy a másoláson alapuló tanítási 

gyakorlat hogyan vett radikális fordulatot a századfordulót követő időszakban. Az 

ornamentika-oktatás európai előzményeinek bemutatásával a fejezet a művészetoktatás 

történetéhez szolgált adalékokkal. 

A Forma- és stílusteremtési kísérletek I. című negyedik fejezet a disszertáció 

legterjedelmesebb része, amelyben Székely Bertalan ornamentika-felfogásának 

rekonstrukciójára tettem kísérletet összefüggésben a budavári Mátyás-templom 19. 

századi díszítőfestésével. Forrásként a művész grafikai és írásos hagyatékában fennmaradt 

vázlatkönyvek, önálló vázlatok és jegyzetfüzetek álltak rendelkezésemre, amelyek számos 

utalást tartalmaznak azokra a 19. században Európában megjelent ornamentikakönyvekre, 

valamint különböző típusú és tematikájú kézikönyvekre, amelyeket Székely a tervezői 

gyakorlata során inspirációs forrásként használt. Ezek alapján összeállítottam azt az 55 

beazonosított tételből álló ornamentika-vonatkozású könyvlistát,614 amelyet Székely 

ismert. A fejezetben e könyvek tematikus bemutatását követően a Mátyás-templom 

ornamentális festését mint forma- és stílusteremtési kísérletet vizsgáltam, kísérletet 

tettem a festés vizuális forrásainak beazonosítására, végül Székely ornamentikáról vallott 

                                                             
614 Az első könyvlistát Dr. Szőke Annamária állította össze, amely 33 tételt tartalmaz, ezt tekintettem 
kiindulási alapnak. 
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nézeteit kompozíció-elméletével állítottam párhuzamba. Ez a fejezet tehát a Mátyás-

templom 19. századi Schulek Frigyes-féle helyreállításának története mellett a Székely 

Bertalan-életműkutatás számára is szolgáltatott új adatokat. Ugyanakkor ráirányította a 

figyelmet a mintakönyvhasználat fontosságára a 19. századi historizáló falfestészet 

gyakorlatában. 

A Forma- és stílusteremtési kísérletek II. című ötödik fejezetben azokat a magyar 

ornamentika szisztematikus kidolgozására irányuló stílusteremtési kísérleteket vizsgáltam, 

amelyek a művészeti– és rajzoktatás keretében bontakoztak ki a 20. század első 

évtizedeiben. Gróh István, Hollós Károly és Kovách Géza tevékenysége közvetlenül 

kapcsolódik azokhoz az angol, francia és német ornamentikakönyv-szerzőkhöz, akik a 

díszítőművészet 19. századi felfogásai közül a formalista, struktúrákban gondolkodó 

irányzatot képviselték (Owen Jones, Eugène Grasset, Franz Sales Meyer). A téma jövőbeni 

kutatása a rajzoktatás-, a művészetoktatás- és az iparművészettörténet kutatása mellett az 

etnográfia számára is szolgáltathat újabb eredményeket. 

A közvetlen kutatási eredmények ugyanakkor a tervezési gyakorlattal és a stílus 

fogalmával kapcsolatos új, általános érvényű megállapításokra vezettek. Ezek a 

megállapítások a historizmus és a századforduló stílussal kapcsolatos diskurzusára 

reflektálnak (Stílusimitáció – stílusteremtés; A stílus mint konstrukció), valamint a 

mintakönyvek közvetítő szerepének fontosságára irányítják a figyelmet (A mintakönyvek 

közvetítő szerepe és hatás a díszítő tervezésre). 

 

 

6.1 Stílusimitáció – stílusteremtés 

 

Az általános megállapítások közül az első a stílusimitáció és a stílusteremtési szándék 

párhuzamos együttélésének jelenségére vonatkozik. 

A 19. század második felében a történeti stílusok formakincsének felelevenítése 

egyidejűleg szolgálta a neostílusokban megnyilvánuló stílusimitációt és egy új stílus 

megteremtésére irányuló stílusteremtési szándékot. Bár a 19. század közepén születő, a 

történeti stílusok motívumkincsét különféle szempontok szerint osztályozó 

motívumkompilációk leginkább a motívummásolási tevékenységet katalizálták, szerzőik a 
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történeti stílusok formaképzési elvein alapuló forma- és stílusteremtő tevékenységre 

szólítottak fel. Owen Jones, a legnagyobb hatású történeti motívumkompiláció szerzője 

megfogalmazásában: „Több mint valószínű, hogy e gyűjtemény [The Grammar of 

Ornament] publikálásával komolyan növeljük azt a veszélyes tendenciát, hogy számosan 

megelégednek azzal, hogy a múltból kölcsönözzenek … formákat … Az volt a vágyam, hogy 

ezt a tendenciát megállítsam, és egy magasabb ambíciót („a higher ambition”) ébresszek 

fel.”615 A disszertáció esettanulmányai (Forma- és stílusteremtési kísérletek I.: a budavári 

Mátyás-templom díszítőfestésének elemzése Székely Bertalan ornamentika-felfogásával 

összefüggésben és Forma- és stílusteremtési kísérletek I.: a magyar ornamentika 

megteremtésére irányuló kísérletek) ezt a forma- és stílusteremtő szándékot bizonyítják. 

 

 

6.2 A stílus mint konstrukció 

 

A második általános megállapítás a 19. század második felében megjelenő stílusfelfogásra, 

a stílust a szerves fejlődéssel szemben konstrukcióként tekintő megközelítésre vonatkozik. 

 A Riegl számára több szempontból példaértékű The Grammar of Lotus szerzője, 

William Goodyear alapvető megállapítást tesz akkor, amikor megkülönbözteti az 

ornamentika „South Kensingtoni tanítás” előtti és utáni korszakát. „A díszítőművészeti 

teóriák és a South Kensingtoni tanítás előtt a hagyományos minta fejlődése természetes és 

fokozatos volt és nem a díszítőművészeti kánon eredménye”616 – mondja, ez utóbbival 

utalva a díszítőművészet bizonyos szabályok szerint történő „megkonstruálható” jellegére. 

A 19. század második felében több szerző felfogása szerint az ornamentikával 

társított stílus mint konstrukció jelenik meg. Az ornamentika egy olyan rendszer, amely (1) 

geometriai alapalakzatokra visszavezethető alapelemekből épül fel, (2) ezek a 

természetben megnyilvánuló geometriai szabályok szerint szerveződnek, (3) egy befoglaló 

struktúra részei, amelyben (4) kapcsolataik szintén geometriai alapon szerveződnek. Ebben 

az értelmezésben a díszítőművészeti stílus egy felépíthető és geometriai értelemben is 

megszerkeszthető formaegyüttesként jelenik meg. Ez a stílusfelfogás nyilvánul meg Owen 

                                                             
615 JONES 1856. 1. 
616 GOODYEAR 1891. 44. 
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Jones, James Kellaway Colling, Edward Hulme, Lewis-Foreman Day, Victor Ruprich-Robert, 

Jules Bourgoin, Henri Mayeux, Eugène Grasset, M. P. Verneuil és Franz Sales Meyer 

elméleteiben, amelyek közvetlen hatást tettek Székely Bertalan, Hollós Károly és Kovách 

Géza disszertációban vizsgált tervezői tevékenységére (Forma- és stílusteremtési kísérletek 

I. Növényi ornamentika, botanika; Az ornamentális kompozíció kézikönyvei; Ornamentika-

elméleti könyvek című alfejezetek). 

 

 

6.3 A mintakönyvek közvetítő szerepének fontossága 

 

A harmadik megállapítás a mintakönyvek sokszorosító grafikai eljárása, a kromolitográfia 

művészi gyakorlatra tett hatására hívja fel a figyelmet, ami eddig részleteiben és konkrét 

esettanulmányokon keresztül nem került vizsgálatra. 

A 19. század közepén megjelent kromolitográfiai motívumkompilációk stílus- és 

formafelfogása, grafikai szemlélete és technikája nagy hatást tett mind a historizmus 

művészeti gyakorlatára, mind a századfordulón kibontakozó szecesszió formavilágára, ami 

eddig nem vált önálló vizsgálat tárgyává. Ebben kulcsszerepet játszott a mintakönyvek 

sokszorosító technikája, az újonnan kikísérletezett kromolitográfiai eljárás, amelynek a 

művészeti és a design-oktatásra tett hatására Michael Twyman hívta fel a figyelmet 2013-

as, a kromolitográfia történetét összegző publikációjában.617 A disszertáció vonatkozó 

alfejezetében rámutatok a kromolitográfia technikájával járó formai módosulásokra, az 

eredeti előképek homogenizálódására, uniformizált formában történő bemutatására, 

amely feltételezésem szerint jelentősen befolyásolta a korabeli tervezői gyakorlatot (A 

mintakönyvek közvetítő szerepe és hatása a díszítő tervezésre). 

 

 

 

 

 

                                                             
617 TWYMAN 2013 
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FÜGGELÉK I. 

Székely Bertalan levele Lestár Péter polgármesterhez a kecskeméti falfestmények 

tárgyában, 1895. 

 

 

A levelet teljes terjedelmében közli Szunyoghy Farkas a Magyar Művészet című 

folyóiratban 1935-ben.618 Alább ennek a másolatát közlöm: 

 

Igen tisztelt Polgármester Úr! 

Becses felszólítására bátor vagyok a városházs díszterme falfestményeire vonatkozó 

nézeteimet előterjeszteni. Előrebocsátom, hogy a „Pusztaszer” és „Koronázás” mint az ezer 

év végpontjai nekem, mint kiindulási pontok már adva voltak. 

A „Pusztaszeri gyűlés” nem bírván semmi alakilag markáns jelleggel, éppen olyan, 

mint másféle akkori gyűlés) összekötendő, vagy helyettesítendő volna a vérszerződés által, 

mely szembeötlőbben jellemző és ünnepélyesebb lévén, inkább leend egyenértékű a vele 

szemben lévő koronázás ábrázolásával. Sőt, ha jól emlékszem, a 48-as kor kiváló emberei: 

Széchenyi, Kossuth, Deák is mint bele vonandók előttem már említtettek. 

Ezen előrebocsátott adatokat kívántam kiegészíteni a következőkben – és azon 

szempontokat felemlíteni, melyek a fali díszítésnél irányadók. Első, hogy a tárgy, a tárgy 

által felköltött eszmekör legyen érdekes, a localis viszonyokkal összefüggő – legyen 

megérthetően kifejező, legyen zárt, complett, egységes és gazdag. 

(Ne legyenek benne egyenetlen zökkenések – egy helyütt túl tömörödés, más 

helyütt ürességek.) A vérszerződéstől a koronázásig a zökkenés nagy és áthidaltatott a nagy 

emberek sorozata által. A hat javasolt történelmi jelenet, hat zökkenést mutat – akár 

milyen jól lennének ezek választva – ezen zökkenések megmaradnának és csak hatféle 

benyomást képviselnének, mi szegényes egy nemzet történetéhez viszonyítva. Ellenben a 

jelen sorozat 14 féle benyomást sugalmaz s ez minden esetre gazdagabb.) 

Másodszor, hogy ezen tárgy legyen a festészet módjai által előállítható, mit használ 

a legszebb (szavakban könnyebben kifejezhető) eszme, ha azt nem lehet egy praegnáns 

momentumba összefoglalni és könnyen felismerhetővé tenni a festészet rendelkezésére 

                                                             
618 SZUNYOGHY 1935. 207–208. 
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álló módokkal – a tárgynak tehát olyannak is kell lennie a  fentiek mellett, hogy alakilag 

érdekes, a szemet kellemesen foglalkoztató legyen. 

A rendelkezésre álló teret a fenntebbi körülményeknek megfelelően kell kitölteni. 

Egy magában álló képnél is, de itt különösen tekintetbe kell venni az egészet összekötő 

rithmussal, a foltoknak a teret kitöltő egységeire. 

Egymáshoz hasonló benyomások rendezett sorozata képezi a ritmust,  

és alternáló s a többi. Az egész lét 

teli van a ritmus tüneményeivel, a szívdobbanás, a lépések sora, a nap és éj, az évszakok 

váltakozása, – mely az égi testek menetétől függ – a gondolkozás érzésekben – 

eseményekben ismétlődő jelenségek mind ritmus-féle jelenségek. Így az architektúra, mely 

az emberi szükségeknek megfelelő alakot, a természeti nagy törvények, nyomás, ritmus, 

symmetria, stb. kellékeivel, mint kifejező móddal kell, hogy ellássa, követeli, hogy az 

architektúrát kiegészítő festészetben is, az önmagához hasonló meglegyen, ablakok, 

pillérek, oszlopok, párkányok diszitésének ismétlődő sora, stb. a képekre is vissza hat – itt 

is követeli az egyféle benyomások sorozatát, a ritmust. 

Az egység, mely ismétlődik, lehet kisebb, vagy nagyobb. 

Jelen esetben példának okáért, egy scénát, mint Mátyás bevonulását, vennőnk 

irányadónak, egy lovas magassága legalább is 260 cm életnagyságban ábrázolva ez adott 

teret messze túlhaladja. 

Az adott tér mértékében egy lovas csak 160 cm-nyi lehet, alul is, felül is egy kis 

mozgási tér maradván és így egy álló alak körülbelül 120 cm, mi az adott teret rosszul 

töltené ki, sok üres teret hagyva meg, az értékes emberi alak elfúlna, a mellékdolgok 

túlsúlyba jutnának, az még érezhetőbb fogna lenni, tekintve azt, hogy az emberi alak a rajta 

lévő ruházat által még kisebb foltokra oszlik, a sok detail tömérdek mechanikus munkába, 

több költségbe kerülne, az öszves hatás pedig tarka, semmitmondó lenne, könnyen 

szemlélhető felismerhetőségét egyszerűségét és nagyszerűségét elvesztené. Ami a lehetést 

illeti, lehet kisebbik egységet is alkalmazni, de ez a jelen esetben, sem az architektúra 

követelményeivel, – az inkább tág (olvashatatlan szó) – se a rendelkezésre álló terek 

számával, s az erre fordítható pénzösszeggel többé meg nem egyeztethető. 
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II. Ezen egység egy kevésbé magas, nyomottabb terem, mely több számú fallal (az 

adott 220 cm magasság mellett) rendelkezik, számára volna alkalmazható, ha 

szükségképpen lovasoknak kellene előfordulni. 

Ami a kiviteli módot illeti, az ezen nemű sokfélék közül a casein (túrómész) kötszert 

legalkalmasabbnak tartom, mert ezt legtartósabbnak tapasztaltam. Ezen módon vagynak 

festve a Pécsi St Mor - és Patrona Hungariae kápolnák és a Mátyás-templom általam 

készített képei. 

Ami az eljárást illeti, a vázlat egyötöd mértékben, tehát 44 cm magasság és 

megfelelő szélesség mellett volna elkészítendő, ennél még némi kritika gyakorolható a 

megrendelő részéről a detailt illetőleg, de mely nem terjedhet ki gyökeres változtatásokra, 

mely ilyenek a sorozat többi részére is kihatván az egész képsorozat létrejöttét kérdésessé 

tennék. 

A vázlat elkészítése egy félévet vesz igénybe, mely a megrendelés vételétől 

számítandó. 

Az elfogadott vázlat után következik a képnek színrajz cartonja valódi nagyságban, 

itt már változtatás alig lehet helyén. 

Magán a falfestésen pedig utólagosan semminemű változtatás nem eszközölhető. 

A befejezés csak a cartonok elkészítése után történhetik – ezek az irányadó rajzok, 

melyek nyomán a falra való festés biztosan eszközölhető. 

A cartonok elkészítése egy évet, de többet is vehet igénybe a hozzájuk megkívántató 

adatok beszerezhetősége és a szükséges művészeti, régészeti tanulmányok előre 

kiszámíthatatlanok lévén. 

A falfestés maga vagy 8 hetet igényelne. 

A megrendelő készítteti el a falat, adja az állványokat, melyek neki igen csekély vagy 

semmi költségbe sem kerülnek. 

A részemről igényelt 15.000 forint honoráriumot már említettem azon két úrnak, 

akikkel Pártos úrnál ezen ügyben találkoztam. (Manapság, midőn nálink egy arcképért 

10.000 forintot, Bécsben 20.000 forintot is adnak, szerénynek állítható.) 

Midőn így, ezen úgy hiszem, objektív állításokat, becses tudomására hoztam volna, 

maradok az igen tisztelt polgármester úrnak alázatos szolgája: Székely Bertalan. 22. április, 

1895. Budapest, Andrássy út 71.” 
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FÜGGELÉK II. 

Székely Bertalan ornamentika-vonatkozású olvasmányainak jegyzéke 
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FÜGGELÉK II. 
SZÉKELY BERTALAN ORNAMENTIKA-VONATKOZÁSÚ OLVASMÁNYAINAK JEGYZÉKE* 
 
* 
 
Székely Bertalan ornamentika-vonatkozású olvasmányainak első jegyzékét Szőke Annamária állította össze az írásos hagyaték feldolgozásakor az 
1990-es években. A lista, amely összesen 30 bibliográfiai tételt tartalmaz, publikálásra nem került. 
 
Jelen könyvlista összeállítása az MNG Grafikai Osztályán található, Székely Bertalan vázlatait tartalmazó konvolutumok, a BTM Kiscelli Múzeum 
Építészeti Gyűjteményében őrzött Schulek Frigyes-hagyaték és az MTA Könyvtár Kézirattárának személyes jegyzetfüzetei áttekintésével készült. 
A felsorolásba kizárólag az egyértelműen kiolvasható és beazonosítható műveket és szerzőneveket vettem fel. Több esetben a kéziratos 
hivatkozásokat nem tudtam kibetűzni. A német nyelvű jegyzetek kiolvasásában Hessky Orsolya volt segítségemre. A lista összesen 55 
beazonosított hivatkozást és 8 szerzői nevet tartalmaz. A táblázat a művész írásos és grafikai hagyatékában szereplő hivatkozások és 
díszítményvázlatok reprodukciói mellett a források jelzetét, őrzési helyét, Székely Bertalan eredeti megjegyzéseit, valamint a beazonosított 
művek bibliográfiai adatait és általános tematikai kategóriáit tartalmazza. 
 
  



2 
 

DÍSZÍTMÉNYVÁZLAT VAGY 
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SZÉKELY BERTALAN 
MEGJEGYZÉSE 

HIVATKOZOTT MŰ VAGY 
SZERZŐ 

TEMATIKA 

 

Ms 5006/28 fol. 5r 
MTA KT 
Kézirattár 

Arnold und Knoll 
Sammlung von 
Initialen aus vom 
12–17 Jahrh. Leipzig 
Denicke 

ARNOLD, X.: Sammlung von 
Initialen aus Werken vom 
11–17 Jahrhundert, Leipzig, 
Julius Brehse, [ca. 1870]. 

középkori 
ornamentika, 
kódexfestészet 

 

Ms 5006/24  fol. 
40r 

MTA KT 
Kézirattár 

Audsley 501 jó AUDSLEY, G. A.  
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Ms 5006/28 fol. 7r 
MTA KT 
Kézirattár 

Aus Babelon Manuel 
archeologie 
orientale 

BABELON, E.: Manuel 
d'archéologie orientale: 
Chaldée, Assyrie, Perse, 
Syrie, Judée, Phénicie, 
Carthage. Paris, Maison 
Quantin, [1888]. 

régészet 

 

Ms 5007/71 fol. 1r 
MTA KT 
Kézirattár 

(H Balfour the 
Evolution of 
Decorative Art 1893) 

BALFOUR, H.: The evolution 
of decorative art: an essay 
upon its origin and 
development as illustrated 
by the art of modern races 
of mankind. New York, 
Macmillan and Co., 1893. 

evolucionizmus, 
törzsi művészet 

 

Ms 5007/70 fol. 
16v 

MTA KT 
Kézirattár 

Bastard 
BASTARD D’ESTANG, A. de: 
Peintures et ornements des 
manuscrits, classés dans un 
ordre chronologique, pour 
servir à l’histoire des arts du 
dessin depuis le IVe siècle de 
l'ère chrétienne jusqu’à la 
fin du XVIe siècle. 8 vols. 

középkori 
ornamentika, 
kódexfestészet Ms 5007/70 fol. 

17r 
MTA KT 
Kézirattár 

Bastard 



4 
 

 

Ms 5007/60 fol. 
117v 

MTA KT 
Kézirattár 

Bastard Peintures et 
ornements des 
manuscripts 1841–
44. 

Paris, Imprimerie impériale, 
1835–1869. 

 

IX. Székely 
Bertalan. 
Ornamentális 
rajzok főleg 
Mátyás templomi 
dekorációhoz 
fol. 1915-1995v 

MNG GRO Bastard 

 

Ms 5006/28 fol. 1r 
MTA KT 
Kézirattár 

Bedford Treasury of 
ornamental art 

BEDFORD, F.: The Treasury 
of Ornamental Art, 1858 

South 
Kensington 
Museum 
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Ms 5007/60 fol. 
117r 

MTA KT 
Kézirattár 

Bock Die 
Musterzeichner des 
Mittelalters 1859 

BOCK, F. J. J.: Die 
Musterzeichner des 
Mittelalters. Anleitende 
Studienblätter für Gewerbe- 
und Webeschulen, für 
Ornamentzeichner, 
Paramenten-, Teppich- und 
Tapetenfabrikanten nach 
alten Originalstoffen eigener 
Sammlung. Leipzig, T. O. 
Weigel, 1859. 

textilornamentik
a 

 

Ms 5006/24 fol. 
40r 

MTA KT 
Kézirattár 

Bock 674 BOCK, F. J. J.  



6 
 

 

Ms 5008/76 (1 db 
folio) 

MTA KT 
Kézirattár 

Bourgoin BOURGOIN, J.  

 

Ms 5006/24 fol. 
35v 

MTA KT 
Kézirattár 

Histoire de 
l'ornement russe. 
Paris 1873 
Boutovsky 

BOUTOVSKY, V.: Victor de 
BOUTOVSKY: Histoire de 
l'ornement russe du Xe au 
XVIe siècle d'après les 
manuscrits. Paris, Morel et 
Cie, 1873. 

középkori 
ornamentika, 
kódexfestészet 
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Ms 5008/76 (1 db 
folio) 

MTA KT 
Kézirattár 

perzsa minták 
Collinot-Beaumont 

COLLINOT, E. – BEAUMONT, 
A.: Ornements de la Perse: 
recueil de dessins pour l'art 
et l'industrie. Paris, Canson, 
1883. 

iszlám 
ornamentika 

 

Ms 5005/222 fol. 
45r 

MTA KT 
Kézirattár 
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Ltsz.: 52.41.911.1 

BTM KM 
ÉGY, 
Schulek 
Frigyes 
hagyatéka 

Art Foliage Pl. 2. 

COLLING, J. K.: Art foliage, 
for sculpture and 
decoration; with an analysis 
of geometric form. London, 
B. T. Batsford, 1878. 

középkori 
ornamentika, 
növényi 
ornamentika 

 

MS 5006/28 fol. 
57v 

MTA KT 
Kézirattár 

Walter Crane 
empfiehlt 

CRANE, W.  
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Ms 5008/76 (1 db 
folio) 

MTA KT 
Kézirattár 

Day természet és 
ornamentika 
Day ornamentika 
elemzése 104 
Day 

DAY, L. F.: Nature in 
Ornament. London, B. T. 
Batsford, 1892. 

növényi 
ornamentika, 
botanika 

 

MS 5006/28 fol. 
57v 

MTA KT 
Kézirattár 

Day Nature in 
ornament megvan 
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Ms 5005/222 fol. 
5v 

MTA KT 
Kézirattár 

Nature in ornament 
104 

 

Ms 5005/222 fol. 
5v 

MTA KT 
Kézirattár 

Lewis Day the 
Anatomy of Pattern 
67[?4?]9 

DAY, L. F.: The Anatomy of 
Pattern. London, B.T. 
Batsford, 1887. 

tervezéselmélet 
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MS 5006/28 fol. 
57v 

MTA KT 
Kézirattár 

Lewis Day Anatomy 
of Pattern 

 

Ms 5005/222 fol. 
5v 

MTA KT 
Kézirattár 

az ornamentika 
elemzése 679 
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MS 5006/28 fol. 
57v 

MTA KT 
Kézirattár 

Planning of 
ornament published 
by Batsford […] 

DAY, L. F.: The Planning of 
Ornament. London, B.T. 
Batsford, 1887. 

tervezéselmélet 

 

Ms 5005/222 fol. 
5v 

MTA KT 
Kézirattár 

Planning of 
ornament K/678 
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Ms 5007/60 fol. 
117r 

MTA KT 
Kézirattár 

Dupont Auberville 
l’ornement des 
tissus 

DUPONT–AUBERVILLE, A.: 
L’ornement des tissus. Paris, 
Ducher et Cie, 1877. 

textilornamentik
a, 
motívumkompilá
ció 

 

Ms 5007/60 fol. 
117r 

MTA KT 
Kézirattár 

Essenwein 
Sammlung von 
Geweben im Germ. 
Mus. Aug. 1869. 

ESSENWEIN, A.: Katalog der 
im germanischen Museum 
befindlichen Gewebe und 
Stickereien, Nadelarbeiten 
und Spitzen aus älterer Zeit. 
Nürnberg 1869. 

textilornamentik
a 

 
 

Ms 5007/74 fols. 
21–23 

MTA KT 
Kézirattár 

Aus von Geschichte 
des modernen 
Geschmacks von 
Jakob Falke Weigel 
1866 [kijegyzetelve] 

FALKE, J.: Geschichte des 
modernen Geschmacks. 
Leipzig, Weigel, 1866. 

stílustörténet 
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Ms 5007/71 fol. 2v 
MTA KT 
Kézirattár 

Guillaume Ferrero 
Les lois 
Psychologiques du 
symbolisme 1895. 

FERRERO, G.: Les lois 
psychologiques du 
symbolisme. Paris, Felix 
Alcan, 1895. 

pszichológia, 
szimbólumok 
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Ms 5007/60 fol. 
117r 

MTA KT 
Kézirattár 

Fischbach 
Ornamente der 
Gewebe 

FISCHBACH, Fr.: Ornamente 
der Gewebe mit besonderer 
Benutzung der ehemaligen 
Bock'schen Stoffsammlung 
des K. K. österr. Museums 
für Kunst-Industrie in Wien. 
Hanau, G. M. Alberti, 1874. 

textilornamentik
a 

 

Ms 5005/230 fol. 
98v 

MTA KT 
Kézirattár 

L'architecture et les 
arts qui en 
dépendent par Jules 
Gailhabaud Paris. 
Gide. 1858. 

GAILHABAUD, J.: 
L'architecture du Ve au XVIIe 
siécle et les arts qui en 
dépendent: la sculpture, la 
peinture murale, la peinture 
sur verre, la mosaique, la 
ferronnerie, etc. Paris, Gide, 
1858. 

épületornamenti
ka 
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Ms 5007/71 fol. 2v 
MTA KT 
Kézirattár 

Goblet D’Alviella the 
migration of Symbols 
1894. 

GOBLET, D'A.: The 
migration of symbols. 
London, Constable and Co., 
1894. 

szimbólumok 

 

Ms 5007/71 fol. 2v 
MTA KT 
Kézirattár 

Goodyear the 
Grammar of the 
Lotus 

GOODYEAR, W.: The 
grammar of the lotus, a new 
history of classic ornament 
as a development of Sun 
worship, with observations 
on the "Bronze culture" of 
prehistoric Europe, as 
derived from Egypt; based 
on the study of patterns. 
London, Low, 1891. 

evolucionizmus, 
szimbólumok 
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Ms 5008/76 (1 db 
folio) 

MTA KT 
Kézirattár 

Grasset 96 - rossz 

GRASSET, E.: La Plante et ses 
applications ornementales, I-
II. Paris, Librairie Centrale 
des Beaux-Arts, [1896]. 

tervezéselmélet 



18 
 

 
 

 

Ms 5007/71 fols 
1–2 

MTA KT 
Kézirattár 

Haddon. Evolution in 
Art. 1895. 
[kijegyzetelve] 

HADDON, A.: The Evolution 
in Art: As Illustrated by the 
Life-Histories of Designs. 
London, W. Scott, 1895. 

evolucionizmus 
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Ms 5008/21. fol. 
5v 

MTA KT 
Kézirattár 

 

HERDTLE, E. 
növényi 
ornamentika 

 

Ms 5008/21 fol. 
5v, fol. 10  

MTA KT 
Kézirattár 
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Ms 5007/060 fol. 
117r 

MTA KT 
Kézirattár 

Herdtle 
Flächenverzierungen 
des M Alt. 

HERDTLE, E.: 
Flächenverzierungen des 
Mittelalters und der 
Renaissance. Stuttgart, 
1870–1875. 

síkornamentika, 
középkori 
ornamentika, 
reneszánsz 
ornamentika 

 

Ms 5005/222 fol. 
3r 

MTA KT 
Kézirattár 

Hittorff 

HITTORFF, J.-I.: Architecture 
polychrome chez les Grecs 
(1830)  

polikrómia HITTORFF, J.-I.: Restitution 
du temple d'Empédocle à 
Sélinonte, ou l'architecture 
polychrome chez les Grecs. 
Paris, Firmin Didot, 1851. 
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Ms 5005/222 fol. 
5r 

MTA KT 
Kézirattár 

Romanische 
Wandmalereien der 
K B Burg 
Neuschwanstein von 
J. Hofmann Albert 
München 

HOFMANN, J.: Romanische 
Wandmalereien der Koenigl. 
Bayer. Burg Neuschwanstein 
nach den Entwürfen von 
Julius Hofmann. München, 
Joseph Albert, [ca. 1885]. 

historizmus 
korabeli 
ornamentika, 
falfestészet 

 

MS 5005/230 fol. 
97v 

MTA KT 
Kézirattár 

Recueil de dessins 
relatives a l art de la 
Decoration – Paris 
1858 par Hoffmann 
und Kellerhoven 

HOFFMANN, G.–
KELLERHOVEN, F.: Recueil de 
dessins de l’art de la 
décoration. Paris, A. Levy fils, 
1858. 
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Ms 5008/76 (1 db 
folio) 

MTA KT 
Kézirattár 

Hulme ornamentika 
alapelvei 

HULME, F. E.: Principles of 
ornamental art. London; 
Paris; New York, Cassell 
Petter & Galpin, [ca. 1880]. 

ornamentika-
elmélet 
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Ms 5008/76 (1 db 
folio) 

MTA KT 
Kézirattár 

Owen Jones 
Grammar of 
ornament 

JONES, O.: The Grammar of 
Ornament. London, Day & 
Son, 1856. 

ornamentika-
elmélet, 
motívumkompilá
ció 

 Ms 5005/224 
MTA KT 
Kézirattár 

Owen Jones 
Grammar of 
Ornament, und 
Exemples of Chinese 
Ornament von Owen 
Jones - gut 
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IX. Székely 
Bertalan. 
Ornamentális 
rajzok főleg 
Mátyás templomi 
dekorációhoz 
fol. 1915-1172/6 

MNG GRO 

pompeji 
St Denis 
römisch 
Owen Jones 

 Ms 5005/224 
MTA KT 
Kézirattár 

Owen Jones 
Grammar of 
Ornament, und 
Exemples of Chinese 
Ornament von Owen 
Jones - gut 

JONES, O.: Examples of 
Chinese ornament selected 
from objects in the South 
Kensington museum and 
other collections. London, S. 
& T. Gilbert, 4 Copthall 
Buildings, E.C. Back of the 
Bank of England, 1867. 

kínai 
ornamentika, 
motívumkompilá
ció 
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Ms 5008/76 (1 db 
folio) 

MTA KT 
Kézirattár 

Keller 
növényornamentika 
673 

KELLER, A.: Éléments de 
botanique ornementale. 
Paris, Librairie de l’art, 1890. 

növényi 
ornamentika, 
botanika 

 

Ms 5005/222 fol. 
5v 

MTA KT 
Kézirattár 

Alfred Keller 
Elements de la 
Botanique 
ornementale. 1890 
[…] 
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Ms 5005/222 fol. 
4v 

MTA KT 
Kézirattár 

Meisterwerke 
Saracenisch-
Normannischer 
Kunst von 
Kutschmann Jäger 
Berlin 

KUTSCHMANN, T.: 
Meisterwerke Saracenisch-
Normannischer Kunst in 
Sicilien und Unteritalien ein 
Beitrag zur Kunstgeschichte 
des Mittelalters. Berlin, 
Franz Jäger, 1900. 

iszlám 
ornamentika, 
szaracén-
normann 
ornamentika 

 

Ms 5005/222 fol. 
5r 

MTA KT 
Kézirattár 

Aus Romanisch 
Kunst und 
Ornamentik von 
Kutschmann Hessling 
Berlin 

KUTSCHMANN, T.: 
Romanische Baukunst und 
Ornamentik in Deutschland. 
Berlin, Bruno Hessling, ca. 
1900. 

középkori 
ornamentika, 
épületornamenti
ka 
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Ms 5007/60 fol. 
117v 

MTA KT 
Kézirattár 

Lamprecht Initial 
ornamentik des 8–
13. Jahrhunderts. 
1882. 

LAMPRECHT, K.: Initial-
Ornamentik des VIII-XIII. 
Jahrhunderts. Leipzig, 
Alphons Dürr, 1882. 

középkori 
ornamentika, 
kódexfestészet 

 

 Ms 5006/28. fol. 
5r 

MTA KT 
Kézirattár 

Lamprecht Initial 
ornamentik des 8–
13. Jahrh. Leipzig 
Dürr 

 

Ms 5006/28. fol. 
1r 

MTA KT 
Kézirattár 

Lievre […] a toutes 
[…] 

LIEVRE, E.: Les arts 
décoratifs à toutes les 
époques. Paris, Morel & Cie, 
1870. 

motívumkompilá
ció 
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Ms 5008/76 (1 db 
folio) 

MTA KT 
Kézirattár 

Luthmer romanische 
ornamente 256, 110 

LUTHMER, F.: Romanische 
Ornamente und 
Baudenkmäler in Beispielen 
aus kirchlichen und 
profanen Baudenkmälern 
des XI. bis XIII. Jahrhunderts. 
Frankfurt, Heinrich Keller, 
1896. 

középkori 
ornamentika, 
épületornamenti
ka 
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IX. Székely 
Bertalan. 
Ornamentális 
rajzok főleg 
Mátyás templomi 
dekorációhoz 
fol. 1915-1926r 

MNG GRO  LÜBKE, W.  

 

Ms 5006/28 
MTA KT 
Kézirattár 

Mayeux La 
composition 
décorative – gut. 

MAYEUX, H.: La 
composition décorative. 
Paris, Librairies-Imprimeries 
Réunies, 1885. 

tervezéselmélet 
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Ms 5006/24 fol. 
40r 

MTA KT 
Kézirattár 

Mayeux 766 

 

Ms 5005/222 fol. 
4r 

MTA KT 
Kézirattár 

Aus Monumentos 
arquitectónicos de 
España 

Monumentos 
arquitectónicos de España. 
Madrid, Impr. y Calcografia 
Nacional, 1852–1881. 

iszlám 
ornamentika 
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Ms 5005/222 fol. 
3v 

MTA KT 
Kézirattár 
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Ms 5005/222 fol. 
4v 

MTA KT 
Kézirattár 
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Ms 5005/222 fol. 
5r 

MTA KT 
Kézirattár 

   

 

Ms 5005/222 fol. 
5v 

MTA KT 
Kézirattár 
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Ms 5005/222 fol. 
8r 

MTA KT 
Kézirattár 

   

 

Ms 5005/222 fol. 
8v 

MTA KT 
Kézirattár 
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Ms 5006/27 fol. 
37r 

MTA KT 
Kézirattár 

Les Meriens par A. 
Ouvaroff 

OUVAROFF, A.: Les Meriens 
et leur vie d'après les 
recherches faites dans les 
kourganes. [s. l.]: [s. n.], 
1875. 

közép-ázsiai 
ornamentika 

 

Ms 5006/27 fol. 
36v 

MTA KT 
Kézirattár 

Ouvaroff 
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Ms 5008/76 (1 db 
folio) 

MTA KT 
Kézirattár 

Parvillée török 
részletek 

PARVILLÉE, L.: Architecture 
et décoration Turques au 
XVe siécle. Paris, Morel et 
Cie, 1874. 

iszlám 
ornamentika 
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Ms 5008/76 (1 db 
folio) 

MTA KT 
Kézirattár 

Pugin 101 PUGIN, A. W.  
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IX. Székely 
Bertalan. 
Ornamentális 
rajzok főleg 
Mátyás templomi 
dekorációhoz 
fol. 1915-1172v 

MNG GRO 
Racinet I. 39. 
bizanty 
celtisch 

RACINET, A.: L'Ornement 
polychrome. 100 planches 
en couleurs or et argent 
contenant environ 2000 
motifs de tous les styles art 
ancien et asiatique, Moyen 
Âge, Renaissance, XVIIe et 
XVIIIe siècle. Paris, Firmin-
Didot, [1869-1873]. 

motívumkompilá
ció 

 

IX. Székely 
Bertalan. 
Ornamentális 
rajzok főleg 
Mátyás templomi 
dekorációhoz fol. 
1915-1997r 

MNG GRO Racinet 



39 
 

 

Ms 5006/24 fol. 
35r 

MTA KT 
Kézirattár 

bizantin aus Racinet 

 

MTA Ms 5007/060 
fol. 4/v 

MTA KT 
Kézirattár 

er empfielt Rawle 
Plane practical 
geometry 

RAWLE, J.: Practical Plane 
and Solid Geometry Scales 
and Pattern Drawing, 
London, Simpkin, Marshall, 
and Co., 1874. 

síkornamentika, 
síkgeometria 
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Ms 5005/222 fol. 
5r 

MTA KT 
Kézirattár 

Architecture romane 
de Revoil III Bd. 

REVOIL, H.: Architecture 
romane du midi de la 
France. Paris, A. Morel, 
1867–1874. 

középkori 
ornamentika, 
épületornamenti
ka 

 

IX. Székely 
Bertalan. 
Ornamentális 
rajzok főleg 
Mátyás templomi 
dekorációhoz 
fol. 1915-1917r 

MNG GRO 
Ruprich Robert Flore 
ornementale 

RUPRICH-ROBERT: Flore 
ornementale: Essai sur la 
composition de l'ornement. 
Éléments tirés de la nature 
et principes de leur 
application. Paris, Dunod, 
1876. 

növényi 
ornamentika, 
botanika 



41 
 

 

Ms 5008/76 (1 db 
folio) 

MTA KT 
Kézirattár 

Schaefer román-got 
(?) díszítmények 

SCHAEFER, K.: 
Bauornamente der 
romanischen und gotischen 
Zeit. Berlin, Ernst Wasmuth, 
[ca. 1880]. 

középkori 
ornamentika, 
épületornamenti
ka 

 Ms 5006/17 
MTA KT 
Kézirattár 

Schaeffers 
Architectonische 
formenschule I. 
Saule ordnungen II. 
Bauformen […] III. 
Bauform und 
Decoration […[ 
Leipzig, Scha..., 1873 

SCHEFFERS, A.: 
Architektonische 
Formenschule: Eine 
praktische Aesthetik der 
Baukunst ... zum Gebrauche 
für Baugewerkschulen, 
Bauhandwerker und 
Architekten. Leipzig, 
Gebhardt, 1876–1880. 

építészeti 
alaktan, 
épületornamenti
ka 
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IX. Székely 
Bertalan. 
Ornamentális 
rajzok főleg 
Mátyás templomi 
dekorációhoz fol. 
1915-1997r 

MNG GRO 
Shaw Art of 
illumination 

SHAW, H.: A handbook of 
the art of illumination, as 
practised during the Middle 
Ages : with a description of 
the metals, pigments, and 
processes employed by the 
artists at different periods. 
London, Bell and Daldy, 
1866. 

középkori 
ornamentika, 
kódexfestészet 
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Ms 5008/76 (1 db 
folio) 

MTA KT 
Kézirattár 

Simakoff közép 

SIMAKOFF, N.: Les arts 
decoratifs de l'Asie Centrale: 
recueil de 50 planches en 
chromolitographie avec 
texte explicatif. St. 
Petersbourg: A. Devrient, 
1882. 

közép-ázsiai 
ornamentika 

 

Ms 5006/24 fol. 
35v 

MTA KT 
Kézirattár 

Stassoff l’ornement 
nationale Russe 
1872 broderies – 
tissus - dentelles 

STASOV, V.: L'Ornement 
Nationale Russe. St 
Petersbourg, Tipografīi͡a 
Tovarishchestva 
Obshchestvennai͡a Polʹza, 
1872. 

közép-ázsiai 
ornamentika 
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Ms 5007/71 fol. 2r 
MTA KT 
Kézirattár 

Stolpe Evolution in 
the ornamental Art 
of Savage Peoples. 
1891 x 

STOLPE, H.: On Evolution in 
the ornamental Art of 
Savage Peoples. 
Transactions of the Rochdale 
Literary and Scientific 
Society, 111. 1891–1892. 

evolucionizmus, 
törzsi művészet 

 

Ms 5006 fol. 46v 
MTA KT 
Kézirattár 

Terzi la capella di St 
Pietro di Palermo 

TERZI, A.: La Cappella di S. 
Pietro nella reggia di 
Palermo. Palermo, A. Brangi, 
1889. 

szaracén-
normann 
ornamentika, 
iszlám 
ornamentika 
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Ms 5006 fol. 47r 
MTA KT 
Kézirattár 

 

 

Ms 5005/230 fol. 
98v 

MTA KT 
Kézirattár 

Dictionnaire 
raisonné de 
l'architecture 
française du XI e au 
XVI e siècle par 
Violet-le-Duc 

VIOLLET-LE-DUC, E.: 
Dictionnaire raisonné de 
l'architecture française du 
XIe au XVIe siècle. Paris, 
Bance–Morel, 1854–1868. 

középkori 
építészet 
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Ms 5007/60 fol. 
117r 

MTA KT 
Kézirattár 

Viollet le duc 
dictionnaire 

 

Ms 5008/21 fol. 
10.  

MTA KT 
Kézirattár 

40 Wandtafeln im 
Ornamentzeichnen, 
Regensburg, 
Coppenrath, 1865. – 
jó. 

VÖLLINGER, L.: [40 
Wandtafeln für den ersten 
Unterricht im 
Ornamentzeichen]. 
[Regensburg], Alfred 
Coppenrath, [1860]. 

oktatásmódszert
an 

 

Ms 5008/21 fol. 
10. 

MTA KT 
Kézirattár 

Voltz 52 blatt 
Wandtafeln ez jó 
Nördlingen Beck. 

VOLTZ, C.: 52 Blatt 
Wandtafeln: die ersten 
Elemente des Zeichnens in 
systematisch geordneten 
geometrischen Figuren. 
Nördlingen, C. H. Beck'schen 
Buchhandlung, [s. a.]. 

oktatásmódszert
an 
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Ms 5007/70 fol. 
17v 

MTA KT 
Kézirattár 

Westwood 
Paleographia sacra 
pictoria 

WESTWOOD, J. O.: 
Paleographia Sacra Pictoria: 
Being a Series of 
Illustrations of the Ancient 
Versions of the Bible Copies 
from Illuminated 
Manuscripts Executed 
between the Fourth and 
Sixteen Centuries. London, 
William Smith, 1843–1845. 

keresztény 
ikonográfia 

 

Ms 5008/76 (1 db 
folio) 

MTA KT 
Kézirattár 

Wornum Styltan 

WORNUM, R.: Analysis of 
ornament. The 
characteristics of styles: an 
introduction to the study of 
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