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Bevezetés 

 

     Az európai szobrászat egyik meghatározó egyénisége, Georg Raphael Donner több 

generáción keresztül hatott a magyar szobrászatra. A doktori (PhD) disszertáció célja a 

témával kapcsolatos kutatási eredmények rendszerezése és kiegészítése. A Georg Raphael 

Donner hatása alatt készült, kiváló kvalitású, viszonylag nagy mennyiségben fennmaradt 

alkotások közül, a teljesség igénye nélkül a disszertációban azok a művek kerülnek 

vizsgálat alá, amelyek a magyarországi barokk szobrászat stílusfejlődését jelentősen 

meghatározzák. Bevezetésként ismertetem, hogyan jutottam el a Georg Raphael Donner 

hatása a magyar szobrászatra c. doktori (PhD) disszertáció megírásáig.  

     1985-től a budapesti Szépművészeti Múzeum Régi Szobor Osztályán művészettörténész 

muzeológusként, majd 2008-ban főmuzeológus gyűjteményi osztályvezetőként 

foglalkoztam a 17-18. századi európai szobrászattal. 1986-ban, Buda 1686. évi 

visszafoglalásának 300. évfordulója alkalmából a Budapesti Történeti Múzeumban 

rendezett kiállításhoz válogattam a festészeti anyagot.1 Javaslatom alapján néhány európai 

barokk szobrászati emlék is bemutatásra került a kiállításon. A műtárgyak válogatásakor 

dr. Rózsa György DSc, a Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnokának egykori 

vezetője osztotta meg velem a témával kapcsolatos kutatási tapasztalatait. 

     A budapesti Szépművészeti Múzeumban a barokk művészet nemzetközileg elismert 

szakértői, dr. Aggházy Mária DSc, a Régi Szobor Osztály egykori vezetője, valamint dr. 

Pigler Andor DSc, és dr. Garas Klára MHAS, az intézmény egykori főigazgatói szívesen 

foglalkoztak a fiatal kutatókkal. Arra bíztattak minket, hogy folytassuk az általuk 

megkezdett munkákat, felhívták figyelmünket a kevésbé feldolgozott témákra és a további 

feladatok megoldásának lehetséges útvonalaira. Szomorú kötelességemnek tettem eleget 

Pigler Andor 1992-ben bekövetkezett halálakor, amikor személyes visszaemlékezéseit 

felhasználva állítottam össze életrajzát és publikációinak jegyzékét.2 

     A budapesti Szépművészeti Múzeum Régi Szobor Osztályának kiemelkedően értékes, 

17-18. századi műtárgyaival kapcsolatos kutatásaimat itthon és külföldön megjelent 

tanulmányaimban tettem közzé. Az 1989-ben, Strasbourgban rendezett CIHA 

kongresszuson A felvilágosodás hatása Franz Xaver Messerschmidt szobrászatára c. 

                                                 
1 Hámori Katalin: Egykorú festmények Buda 1686-os visszafoglalásáról / Contemporary Paintings on the 
Reoccupation of Buda in 1686, Zeitgenössische Gemälde über die Rückeroberung von Buda im Jahre 1686, 
in: Buda visszavívása 1686. Emlékkiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban, 1986. Szerkesztette Fenyvesi 
László. Budapest, 1986, 51-57.  
2 Hámori, Katalin: Biographie et publications d’Andor Pigler / Pigler Andor életrajza és publikációi, in: 
Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts 78 (1993) 7-13, 98-99. 
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német nyelvű előadásomban és tanulmányomban ismertettem a szobrász művei közül a 

budapesti Szépművészeti Múzeumba került alkotásokra vonatkozó eredményeimet.3 A 

barokk kutatásaimmal párhuzamosan foglalkoztam a manierista szobrászattal, főleg Hubert 

Gerhard és Tiziano Aspetti budapesti gyűjteményekbe került műveivel.4  

     A budapesti Szépművészeti Múzeum Régi Szobor Osztályának egyik legértékesebb 

részét dolgoztam fel a Donner művek a budapesti Szépművészeti Múzeum 

szoborgyűjteményében c. egyetemi doktori disszertációmban,5 majd dr. Vayer Lajos 

MHAS, tanszékvezető egyetemi tanár opponensi véleménye alapján folytattam a téma 

kutatását. Disszertációm eredményeit publikálhattam a Georg Raphael Donner 

születésének 300. évfordulója alkalmából Pozsonyban (Bratislava, Szlovákia) rendezett 

Georg Raphael Donner und Bratislava (1693-1741) c. kiállítás németül és szlovákul 

kiadott katalógusában.6 A pozsonyi Donner-kiállítás előkészítése alkalmat adott számomra, 

hogy személyesen megismerjem az európai barokk szobrászat kutatóját, dr. Maria Pötzl-

Malikova DSc, egyetemi tanárt. Ugyanekkor lehetőségem adódott arra, hogy disszertációm 

további részleteit közzétegyem a Barokk művészet Közép-Európában c. budapesti kiállítás 

katalógusában.7 Az európai barokk művészet kutatója, dr. Galavics Géza MHAS, a 

katalógus szerkesztője kért fel a kiállítás szobrászati anyagának válogatására. 

     1994-ben a budapesti Szépművészeti Múzeum Régi Szobor Osztályának egyik 

legértékesebb részét, a 17-18. századi európai szobrászati gyűjteményt mutathattam be az 

intézmény újonnan kiépített mélyföldszintjén, a Dór Piramis nevű, csarnokszerű teremben 

az általam rendezett Barokk szoborgyűjtemény c. kiállításon, valamint a magyarul és 

                                                 
3 Hámori 1992. 
4 Hámori, Katalin: Groupes de bronze „Mercure et Psyché” du cercle de Hubert Gerhard / „Mercurius és 
Psyché” bronzcsoportok Hubert Gerhard köréből, in: Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts 70-71 
(1989) 81-91, 171-176.; Hámori, Katalin: Bronzestatuetten des Mercurius von Tiziano Aspetti / Tiziano 
Aspetti Mercurius bronzszobrairól, in: Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts 90-91 (1999) 73-86, 189-
196. 
5 Hámori 1990. 
6 Hámori, Katalin, in: Donner kat. 1992, 18. sz. Georg Raphael Donner: Das Urteil des Paris, Budapest, 
Szépművészeti Múzeum, 48-49.; 19. sz. Georg Raphael Donner: Venus in der Schmiede des Vulkan, 
Budapest, Szépművészeti Múzeum, 50-51.; 23. sz. Georg Raphael Donner: Merkur, Budapest, 
Szépművészeti Múzeum, 59-60.; 24. sz. Georg Raphael Donner: Venus, Budapest, Szépművészeti Múzeum, 
61.; 25. sz. Georg Raphael Donner: Diana, Budapest, Szépművészeti Múzeum, 62.; 26. sz. Georg Raphael 
Donner: Meleager, Budapest, Szépművészeti Múzeum, 63.; 27. sz. Nachfolger Georg Raphael Donners (?): 
Merkur, Sibiu, Muzeul Brukenthal, 64.; 28. sz. Nachfolger Georg Raphael Donners (?): Venus, Sibiu, 
Muzeul Brukenthal, 65. (németül és szlovákul). 
7 Hámori Katalin, in: Barokk művészet Közép-Európában kat. 1993, 173. sz. Georg Raphael Donner műhelye 
/ Workshop of Georg Raphael Donner: Pietà, Budapest, Szépművészeti Múzeum, 399-400.; Matthäus Donner 
403-404.; 177. sz. Matthäus Donner: Szent Jeromos / Saint Jerome, Budapest, Szépművészeti Múzeum, 404.; 
178. sz. Matthäus Donner: Ábel halála / The Death of Abel, Budapest, Szépművészeti Múzeum, 404-405.; 
Johann Baptist Hagenauer 410-411.; 183. sz. Johann Baptist Hagenauer: Szent András / Saint Andrew, 
Budapest, Szépművészeti Múzeum, 411-412. (magyarul és angolul). 
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angolul megjelent kiállítási vezetőben.8 A bemutatott műtárgyakat regionálisan és 

kronológiailag csoportosítva lehetett rendszerezni. Az 1994-1998 között állandó jelleggel 

nyitva tartó kiállításon az évtizedekig raktárban lévő műveket korszerű körülmények 

között lehetett tanulmányozni.9 A barokk szoborgyűjteményből válogatott, elsőrangú 

műtárgyak sokoldalúan reprezentálták az európai szobrászat 1600-1800 közötti korszakát, 

ezen belül különösen a német és az osztrák barokk szobrászatot. A kiállítás tanulságait 

felhasználva kezdtem el összeállítani a 17-18. századi európai szoborgyűjtemény a 

budapesti Szépművészeti Múzeumban c. szakkatalógust, amelyhez az Országos 

Tudományos Kutatási Alapprogramok keretében egyéni kutatási szerződést kaptam 1998-

2002 között.10 A szakkatalógus kézirata közel kétszáz műtárgy katalogizálását tartalmazza 

tizenhét évi munkám alapján. Az európai szobrászattal foglalkozó kutatásaim 

összegezésére nyílt lehetőségem, amikor Ferdinand Maximilian Brokof, Georg Raphael 

Donner, Johann Meinrad Guggenbichler, Leonhard Kern, Franz Xaver Messerschidt és 

Közép-Európa szobrászatára vonatkozó eredményeimet publikálhattam 2004-ben az 

Antonia Boström által szerkesztett The Encyclopedia of Sculpture köteteiben,11 amelynek 

egyetlen magyarországi munkatársa voltam.12 

     A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a 

Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola állami ösztöndíjasaként 2003-2006 között 

kaptam lehetőséget a Georg Raphael Donner hatása a magyar szobrászatra c. doktori 

(PhD) disszertáció megírására. Az ösztöndíjas kutatási lehetőségért szeretnék köszönetet 

mondani a Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola, valamint a Művészettörténeti 

Intézet vezetőinek, dr. Kelényi György DSc, és dr. Passuth Krisztina DSc, egyetemi 

tanároknak. Végül, de nem utolsó sorban köszönettel tartozom családomnak, tanáraimnak, 

kollégáimnak és mindazoknak, akik kutatási munkáimban mellettem álltak önzetlenül. 

Budapest, 2014. február 10. 

                                                                                                                   Dr. Hámori Katalin 

                                                 
8 Hámori 1994. 
9 Tátrai, Vilmos: Le Musée des Beaux-Arts en 1994, Sculpture baroque / A Szépművészeti Múzeum 1994-
ben, A barokk szoborgyűjtemény kiállítása, in: Bulletin du Musée Hongrois des Beaux Arts 83 (1995) 95-96, 
153-154., 72. kép; Hámori Katalin: Barokk szoborgyűjtemény. Szépművészeti Múzeum, Budapest, in: 
Múzeumi Hírlevél 15 (1994/10) 267.  
10 Hámori Katalin: 17-18. századi európai szoborgyűjtemény a budapesti Szépművészeti Múzeumban. 
Szakkatalógus. Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok, T 025474. sz. (Kézirat). Budapest, 2002. – 
Az OTKA Hírlevél különszáma, 8. sz. Az OTKÁ-ból támogatott kutatások 1998-2001, 10. 
11 Hámori, Katalin, in: Boström 2004, Ferdinand Maximilian Brokof, vol. 1, 206-208.; Georg Raphael 
Donner, vol. 1, 450-453.; Johann Meinrad Guggenbichler, vol. 2, 718-720.; Leonhard Kern, vol. 2, 867-868.; 
Franz Xaver Messerschidt, vol. 2, 1061-1064.; Character Heads by Franz Xaver Messeschmidt, 2. köt. 1064-
1065., Central Europe: Hungary, Austria, the Czech Republic, and Slovakia, vol. 2, köt. 275-283. 
12 Hámori, Katalin, in: Boström 2004, vol. 3, 1788. 
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1. fejezet 

 

Kutatástörténet 

 

     Georg Raphael Donner életművéről, műhelyéről, követőiről és hatásáról számos 

publikáció áll rendelkezésünkre. Máig nélkülözhetetlen Pigler Andor 1929-ben megjelent 

Georg Raphael Donner c. monográfiája, amelyben a szobrászra vonatkozó kutatások 

alapjait fektette le, teljes oeuvre-katalógust állított össze, továbbá a 18. századi 

Magyarországon alkotó osztrák szobrászok, illetve a Magyarországra behozott osztrák 

szobrászati alkotások összegezését tette közzé gazdagon illusztrálva, jó minőségű 

fotókkal.13 Pigler Andor kutatásaira épült Kurt Blauensteiner 1944-ben és Michael 

Schwarz 1968-ban megjelent Georg Raphael Donner monográfiája,14 továbbá szintén 

Pigler Andor eredményeit hasznosították és bővítették a barokk művészetről szóló 

összefoglalások. 1959-ben Aggházy Mária A barokk szobrászat Magyarországon c. 

munkájában mutatta be a 17-18. századi magyarországi szobrászat legjelentősebb 

művészeit és műalkotásait, közölte az ismert levéltári forrásokat, valamint rendszerezte a 

magyarországi barokk szobrászatra vonatkozó irodalmat.15 

     Az 1970-1980-as években jelentek meg a témára vonatkozó újabb kutatási eredmények. 

1973-ban publikálta Mária Malíková Die Schule Georg Raphael Donners in der Slowakei 

c. tanulmányát a szobrász pozsonyi műhelyéről és a Szlovákia területén kimutatható 

követőiről.16 1979-ben Claudia Diemer monográfiája dolgozta fel Georg Raphael Donner 

reliefjeit.17 Az 1970-1980-as években adták ki az állami gyűjteményekbe került művek 

szakkatalógusait. 1975-ben publikálta Balogh Jolán a budapesti Szépművészeti Múzeum 

külföldi szobrainak szakkatalógusát, amely az osztrák barokk szoborgyűjtemény 

legteljesebb feldolgozását tartalmazta, majd 1980-ban jelent meg Elfriede Baum 

szakkatalógusa a bécsi Österreichische Galerie barokk szobrászati és festészeti anyagáról, 

1985-ben pedig Magda Keleti tette közzé a pozsonyi Slovenská národná galéria 

reneszánsz, manierista és barokk gyűjteményét bemutató szakkatalógust.18  

     Az 1980-1990-es években nagyszabású monográfiák sora jelent az osztrák barokk 

szobrászokról, többek között 1982-ban Maria Pötzl-Malikova Franz Xaver Masserschmidt 

                                                 
13 Pigler 1929. 
14 Blauensteiner 1944; Schwarz 1968. 
15 Aggházy 1959. 
16 Malíková 1973. 
17 Diemer 1979. 
18 Balogh 1975; Baum 1980; Keleti 1985. 
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c. monográfiája19 és 1993-ban Manfred Koller Die Brüder Strudel, Hofkünstler und 

Gründer der Wiener Akademie c. monográfiája.20 A szakkatalógusokkal és a 

művészmonográfiákkal párhuzamosan jelentek meg a 17-18. századot bemutató 

szintézisek, köztük Franz Matsche 1981-ben kiadott műve a VI. Károly császár uralkodása 

alatt kialakult „Kaiserstil” ikonográfiai és ikonológiai sajátosságairól.21 Az 1980-as évektől 

nagyszabású osztrák barokk kiállítások mutatták be a 17-18. század történelmét, 

művelődéstörténetét, művészettörténetét és a korszak kiemelkedő művészegyéniségeit. A 

monografikus és tematikus kiállításokat évfordulókhoz kötve rendezték többnyire a 

kiállítási témákhoz kapcsolódó helyszíneken. A kiállítások és a katalógusok 

előkészítéseként tanulmányköteteket adtak ki a vonatkozó adatok rendszerezésével. Ilyen 

típusú feldolgozás volt a Walter Koschatzky irányításával 1980-ban, Mária Terézia 

halálnak 200. évfordulóján, a schönbrunni kastélyban rendezett kiállítás, és az évforduló 

előtti évben kiadott tanulmánykötet.22 A Mária Terézia évfordulóhoz kapcsolódva Karl 

Gutkas vezetésével készült Melkben a II. József kiállítás és katalógus.23 Az évforduló 

alkalmából Mária Teréziát mint magyar királynőt külön kiállításon mutatták be a halbturni 

kastélyban, a Gerda Mraz és Gerald Schlag által szerkesztett katalógusban pedig magyar 

kutató, Garas Klára tanulmánya ismertette a korszak magyarországi képzőművészetét, a 

szobrászatot és festészetet együttesen elemezve.24 A monográfiák, a szakkatalógusok, az 

egyes korszakokat bemutató kiállítások katalógusai és tanulmánykötetei nagy mennyiségű 

műtárgyat hoztak felszínre, ezzel lehetővé vált az újabb, árnyaltabb szintézisek megírása. 

     A közép-európai barokk éve alkalmából 1992. május – 1993. május között rendezett 

kiállítások és kiadott katalógusok ismét felkeltették a barokk művészet iránti érdeklődést.25 

A Közép-Európai Kezdeményezés indítványára a tagországok, Ausztria, Cseh 

Köztársaság, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Olaszország, Szlovákia és 

Szlovénia közreműködésével került sor a rendezvénysorozatra. Ekkor Közép-Európa 

                                                 
19 Pötzl-Malikova 1982. 
20 Koller 1993. 
21 Matsche 1981. 
22 Maria Theresia und ihre Zeit. Eine Darstellung der Epoche von 1740-1780 aus Anlaß der 200. Wiederkehr 
des Todestages der Kaiserin. Herausgegeben von Walter Koschatzky. Salzburg-Wien, 1979. Zweiter Auflage 
Salzburg-Wien, 1980; Maria Theresia und ihre Zeit. Zur 200. Wiederkehr des Todestages. Gesamtkonzept 
und wissenschaftliche Leitung Walter Koschatzky. Ausstellung Wien, Schloß Schönbrunn, 1980. Salzburg-
Wien, 1980. 
23 Österreich zur Zeit Kaiser Josephs II. Mitregent Kaiserin Maria Theresias, Kaiser und Landesfürst. 
Wissenschaftlicher Ausstellungsleiter Karl Gutkas. Niederösterreichische Landesausstellung, Stift Melk, 
1980. Wien, 1980. 
24 Garas, Klára: Die Bildenden Künste in Ungarn zur Zeit Maria Theresia, in: Maria Theresia als Königin 
von Ungarn kat. 1980, 120-124.  
25 Lővei, Pál: Celebrating the Central European Baroque, in: The Hungarian Quarterly 34 (1993) 141-156. 
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barokk művészetét mutatta be többek között 1992-ben a Manlio Brusatin és Gilberto 

Pizzamiglio szerkesztésében, Velencében kiadott The Baroque in Central Europe c. 

kötet,26 valamint 1993-ban a Galavics Géza által szerkesztett Barokk művészet Közép-

Európában c. budapesti kiállítás katalógusa.27  

     Georg Raphael Donner születésének 300. évfordulója alkalmából kiállítások és 

publikációk sorozata foglakozott a szobrász életművével és követőivel.28 Az évfordulóhoz 

kapcsolódva, a pozsonyi Slovenská národná galéria 1992-1993-ban mutatta be a Mária 

Malíková tudományos vezetésével megvalósított Georg Raphael Donner und Bratislava c. 

kiállítást, amely a szobrász és népes műhelye pozsonyi tevékenységét dolgozta fel a 

németül és szlovákul kiadott katalógusban.29 1993-ban jelent meg Pozsonyban Mária 

Malíková Juraj Rafael Donner a Bratislava c. szlovák nyelvű monográfiája, amelyben a 

szobrász teljes életművének és pozsonyi követőinek bemutatása mellett elsősorban a feltárt 

levéltári források ismertetése kapott kiemelt hangsúlyt.30 Szintén 1993-ban, a bécsi 

Österreichische Galerie Unteres Belvedere termeiben, Michael Krapf irányításával 

rendezték meg a Georg Raphael Donner 1693-1741 c. kiállítást, amely a szobrász 

életművét és főleg bécsi követőit prezentálta.31 A Georg Raphael Donner alkotásait állandó 

jelleggel bemutató barokk termekben, a szobrász bécsi főművei köré felépített kiállítás 

vissza nem térő alkalmat teremtett a műtárgyak összevetésére. A tanulmányokat, 

műtárgyleírásokat, irodalmat és több nézetből készült fotókat tartalmazó katalógus a 

további kutatások alapjait fektette le magasra helyezve a mércét. A frankfurti 

Liebieghausban, Herbert Beck által 1993-ban rendezett Aspekte der Stilbildung bei Georg 

Raphael Donner (1693-1741) c. kabinet-kiállítás a szobrász klasszicizáló késő barokk 

stílusának formai aspektusait vizsgálta.32 A Georg Raphael Donner évforduló alkalmából, 

1993-ban Georg Raphael Donner, Einflüsse und Auswirkungen seiner Kunst c. 

szimpóziumot rendeztek Bécsben, lehetőséget adva az új eredmények és a felmerült 

kérdések megvitatására. Az elhangzott előadások Ingeborg Schemper-Sparholz 

                                                 
26 The Baroque in Central Europe. Places, Architecture and Art. Edited by Manlio Brusatin and Gilberto 
Pizzamiglio. Venice, 1992. 
27 Barokk művészet Közép-Európában kat. 1993. 
28 A Donner-évforduló művészettörténeti eseményeit ismertette Jávor Anna: A Donner-évforduló 
művészettörténeti eseményei (1992-1993), in: Művészettörténeti Értesítő 44 (1995/3-4) 301-311.   
     A Donner-kutatások legújabb eredményeit értékelte Claudia Maué-Diemer: Georg Raphael Donner (1693-
1741) in der neueren Forschung, in: Kunstchronik 53 (2000/5) 209-223. 
29 Donner kat 1992.  
30 Malíková 1993. 
31 Donner kat. 1993. 
32 Beck 1993. 
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szerkesztésében jelentek meg a Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien 

1998. évi kötetében.33  

     Az osztrák barokk művészettel, ezen belül a szobrászattal foglalkozó, legújabb 

publikációkban megfigyelhető az egyes résztémák bemutatása iránti igény kialakulása. A 

nagy volumenű tanulmányok, a hatalmas mennyiségű műtárgyat felvonultató kiállítások és 

a hozzájuk kapcsolódó katalógusok követésre méltó mintákat mutatnak számunkra. A 

fennmaradt osztrák barokk terveket, vázlatokat, szobrászati modelleket, bozzettókat 

gyűjtötték össze Michael Krapf tudományos vezetésével az 1998-ban megjelent Triumph 

der Phanthasie – Barocke Modelle von Hildebrandt bis Mollinarolo c. bécsi kiállítási 

katalógusban.34 Kiemelkedően fontos volt a bécsi Österreichische Galerie reprezentatív 

barokk termeiben, 2002-ben bemutatott Franz Xaver Messerschmidt (1736-1783) c. 

monografikus kiállítás katalógusa Michael Krapf szerkesztésében,35 amelyhez 

kapcsolódóan Maria Pötz-Malikova 2003-ban, külön tanulmányban tekintette át az 1982-

ben megjelent Messerschmidt monográfiáját követő húsz év alatt felhalmozódott kutatási 

eredményeket.36 1999-ben, Frankfurtban Herbert Beck, Peter C. Bol és Maraike Bükling 

szerkesztésében jelent meg a Mehr Licht, Europa um 1700 c. kiállítás katalógusa, 

amelyben az 1770 körüli, európai képzőművészetet a nagyobb városok szerint 

csoportosítva mutattatták be, és a bécsi felvilágosodás szobrászatával összefüggésben 

Maraike Bückling tanulmányában kiemelt helyet kapott Franz Xaver Messerschmidt 

szobrászata.37 A 2006-ban, szintén Frankfurtban kiadott, Maraike Bückling által 

szerkesztett Die phantastischen Köpfe des Franz Xaver Messerschmidt c. kiállítási 

katalógus vizsgálta a szobrász 1770 körül keletkezett portréit, a Karakterfejek c. sorozatát 

és a legújabban előkerült műveit.38 A Messerschmidt kutatás eredményeit összegezte a 

Maria Pötzl-Malikova szerkesztésében, 2010-ben megjelent New York-i és párizsi 

kiállítási katalógus, valamint az Antonia Boström által 2012-ben összeállított, Los 

Angeles-i kiállítási katalógus.39 

     A Donner-évforduló alkalmával felszínre került, nagy mennyiségű adatállomány 

alapozta meg az osztrák barokk szobrászat újabb, összefoglaló jellegű munkáit. Az 1994-

ben kiadott, osztrák barokk művészetet bemutató Die Kunst des Barock in Österreich c. 

                                                 
33 Donner 1998.    
34 Triumph der Phantasie kat. 1998. 
35 Messerschmidt kat. 2002.  
36 Pötzl-Malikova 2003.   
37 Bückling 1999, 100-119.  
38 Messerschmidt kat. 2006.   
39 Messerschmidt kat. 2010; Messerschmidt kat. 2012. 
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kötetben Michael Krapf írta a szobrászati fejezetet, amelyben klasszikus megközelítéssel, 

időrendi sorrendben mutatta be a szobrászati tendenciákat, a kiemelkedő 

művészegyéniségeket és a témához kapcsolódó irodalmat.40 1999-ben jelent meg a 

Geschichte der bildenden Kunst in Österreich c. sorozat negyedik kötetében az osztrák 

barokk művészet legújabb összegezése, amelyben Ingeborg Schemper-Sparholz műfajok 

szerinti csoportosításban elemezte az osztrák barokk szobrászatot, tanulmánya mellett 

pedig a korszak szobrászati főműveit katalógusszerűen mutatták be az egyes 

műalkotásokkal foglalkozó kutatók.41 1996-ban jelent meg Prágában a morva barokk 

művészet új összegezése, amelyben a szobrászati fejezet Miloš Stehlík munkája.42 1998-

ban adták ki Pozsonyban a Szlovákia területével kapcsolatos barokk művészet szintézisét 

Ivan Rusina szerkesztésében.43 A 2001-ben megjelent Magyar művészet a kezdetektől 

1800-ig c. magyar művészettörténeti összefoglalásban Galavics Géza állította össze a 

barokk fejezetet, amelyben az 1983-ban kiadott munkájához viszonyítva a Georg Raphael 

Donner követőkre vonatkozó részt jelentősen bővítette.44 Az Antonia Boström 

szerkesztésében megjelent The Encyclopedia of Sculpture c. kiadvány köteteiben (New 

York-London, 2004) Közép-Európa szobrászatát, valamint Georg Raphael Donner és 

Franz Xaver Messerschmidt művészetét mutatta be Hámori Katalin.45 

     Az osztrák barokk szobrászatra és a Georg Raphael Donner művészetére vonatkozó, 

gazdag irodalomból, a teljesség igénye nélkül érdemes volt kiemelni a további 

kutatásokhoz alapvetően fontos publikációkat. Természetesen az összefoglaló művek, a 

monográfiák és a kiállítási katalógusok mellett számos tanulmány, forrásgyűjtemény, 

topográfia, lexikon és történelmi munka bővítette a témára vonatkozó ismereteinket. 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Krapf 1994.     
41 Schemper-Sparholz 1999.   
42 Stehlík 1996.  
43 Rusina 1998. 
44 Galavics Géza: Barokk, in: Aradi Nóra – Feuerné Tóth Rózsa – Galavics Géza – Marosi Ernő – Németh 
Lajos: A művészet története Magyarországon a honfoglalástól napjainkig. Szerkesztő Aradi Nóra. Budapest, 
1983, 215-331; Galavics 2001.   
45 Hámori, Katalin: Central Europe: Hungary, Austria, the Czech Republic, and Slovakia, in: Boström 2004, 
vol. 1, 275-283.; Hámori, Katalin: Georg Raphael Donner, in: Boström 2004, vol. 1, 450-453.; Hámori, 
Katalin: Franz Xaver Messerschidt, in: Boström 2004, vol. 2, 1061-1065. 
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2. fejezet 

 

Bécsi barokk szobrászok Magyarországon 1630-1730 között 

 

     A Georg Raphael Donner  előtt Magyarországon alkotó osztrák, többnyire bécsi barokk 

szobrászok bemutatása a kevésbé feldolgozott témák közé tartozik. Érdemes nyomon 

követni, hogy milyen történelmi helyzetben jöttek Magyarországra, és milyen szobrászati 

műfajokban készítették elő Georg Raphael Donner tevékenységét. A Habsburg-házból 

származó királyok uralkodása alatt a kulturális és a művészeti élet területén is egyre 

erősebben érvényesült a Habsburg Birodalom befolyása.46 Ez a folyamat felgyorsult II. 

Ferdinánd császár és király (1619-1637) uralkodása alatt, amikor nagy erőkkel kezdődött 

meg a Habsburg Birodalom egységesítése és a protestantizmus visszaszorítása. Mindez a 

római katolikus vallás megerősödését és a nemzeti függetlenségi harcok fellángolását 

váltotta ki Magyarországon. Gróf Esterházy Miklós nádor a Magyar Királyság helyzetét 

véleményezte 1627-ben a II. Ferdinándhoz címzett Opinio c. iratában, amelyben a 

kormányzásra és a gondok megoldására vonatkozó tanácsokat is adott.47 A mélyen vallásos 

nádor a római katolikus vallást támogató Habsburgokkal való szövetségben látta meg a 

válságból kivezető utat. Az európai kereszténységet, főleg a magyarokat és a Habsburg 

tartományokat fenyegető közös ellenség, a török terjeszkedés elleni összehangolt fellépést 

sürgette, amelyhez az uralkodó pénzügyi és katonai támogatását kérte a magyarok 

nevében. A főpapság azonos véleményét képviselte a magyar ellenreformáció vezetője, a 

jezsuita szerzetesből esztergomi érsekké emelkedett Pázmány Péter.  

     A Habsburg orientáció hatására a kultúrában és a művészetekben is a bécsi udvart 

tekintették követésre méltó mintaképnek. A hatalom reprezentálásához a főnemesség és a 

főpapság szívesen vette át a művészet valamennyi területén a látványos és 

érzelemábrázolásban gazdag, új stílust, a barokkot. Az ellenreformáció hívei a művészetek 

mellett az oktatásnak és a kultúra valamennyi területének kiemelt szerepet szántak, 

felismerve mindezekben a propagandisztikus lehetőségeket. 1614-ben Pázmány Péter 

                                                 
46 A 17-18. századi Magyarország történelméről: Magyarország története 1526-1686 (Magyarország története 
3/1-2. köt.) Főszerkesztő Pach Zsigmond Pál. Szerkesztő R. Várkonyi Ágnes. Budapest, 1985; Magyarország 
története 1686-1790 (Magyarország története 4/1-2. köt.) Főszerkesztő Ember Győző, Heckenast Gusztáv. 
Budapest, 1989; Szakály Ferenc: Virágkor és hanyatlás 1440-1711 (Magyarok Európában 2. köt. Szerkesztő 
Glatz Ferenc.) Budapest, 1990; Kosáry Domokos: Újjáépítés és polgárosodás 1711-1867 (Magyarok 
Európában, 3. köt. Szerkesztő Glatz Ferenc.) Budapest, 1990; Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi 
Magyarországon. Budapest, 1980. Harmadik, kiegészített kiadás Budapest, 1996. 
47 Esterházy Miklós Opinio c. írását Szalay László 19. századi fordításában közli Péter Katalin: Esterházy 
Miklós (Magyar história. Életrajzok. Szerkesztő Heckenast Gusztáv). Budapest, 1985, 73-82. 
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esztergomi érsek pápai engedélyt szerzett a nagyszombati (Trnava, Szlovákia) kollégium 

működéséhez. A török megszállás alatt lévő Esztergom helyett az érsek irányításával és a 

nádor nagyvonalú támogatásával Nagyszombatban alakult ki a magyarországi római 

katolikus egyház, az oktatás, a tudomány és a művészetek új központja. A nagyszombati 

jezsuita templom 1629-től kezdődő építése adott lehetőséget a barokk stílus 

meghonosodására. A bécsi udvar ízlését követve Magyarországon egyre inkább vezető 

szerepet töltöttek be a bécsi művészek, akik fokozatosan váltották fel a korábban 

előszeretettel alkalmazott itáliai művészeket.48  

     A bécsi barokk szobrászok foglalkoztatása az itáliai származású, bécsi építészek 

körében figyelhető az 1630-as évektől. Gróf Esterházy Miklós költséget és fáradságot nem 

kímélve családi temetkezési templomot szándékozott építeni. A II. Ferdinánd császár által 

emelt bécsi jezsuita egyetemi templomot tekintette mintaképnek, amely a római Il Gesù 

hatását közvetítette Közép-Európa felé. Pázmány Péter esztergomi érsek gyakran 

tartózkodott Nagyszombatban, ahol a gyorsan fejlődő jezsuita kollégium egyetemi rangot 

kapott 1635-től. Az érsek és a nádor közös célja lett a magyar katolikus egyház és az 

Esterházy-család kiemelkedő rangját reprezentáló, monumentális templom emelése. A 

nádor költségén 1629-1637 között felépített nagyszombati jezsuita templomot, a későbbi 

egyetemi templomot valószínűleg a császári főépítész, Giovanni Battista Carlone tervezte, 

az épület kivitelezését Antonio Carlone, majd Pietro Spazzo irányította.49 (1. kép) A 

festészeti és szobrászati díszítés ikonográfiai programját bizonyára Pázmány Péter érsek 

állította össze az ellenreformáció elvárásai alapján. A külső és belső munkálatokat végző, 

itáliai származású művészek mellett már bécsi szobrászok is kaptak megbízásokat.  

     A nagyszombati jezsuita templomban 1637-1640 között valósult meg a Keresztelő 

Szent János tiszteletére emelt, festményekkel és polikróm, aranyozott faszobrokkal, gazdag 

ornamentikával díszített, sötétbarna faszerkezetű főoltár.50 (2. kép) Az ellenreformáció az 

eucharisztiát és a szentek tiszteletét helyezte a liturgia központjába. Ennek megfelelően 

                                                 
48 A bécsi barokk szobrászat magyarországi hatásáról: Garas 1986; Pötzl-Malikova – Rusina 1986; Hámori, 
Katalin: Central Europe: Hungary, Austria, the Czech Republic, and Slovakia, in: Boström 2004, vol. 1, 277-
278. 
49 A nagyszombati jezsuita templom építéséről: Fidler, Petr, in: Rusina 1998, 10-11. sz. képpel; Galavics 
2001, 317-320., 339. kép. 
50 A nagyszombati jezsuita templom, később egyetemi templom Keresztelő Szent János-főoltárát 1637-1640 
között emelték. A festményekkel, polikróm, aranyozott faszobrokkal és ornamentikával díszített főoltár 
faszerkezete sötétbarna. Teljes mérete 203x148 cm. Felirat középen: 1640. – Rados 1938, 93. sz., 93. tábla; 
Garas 1953, 21, 31-32, 124, 136., 10. tábla; Aggházy 1959, 1. köt. 33-34, 278., 2. köt. 191-192, 24. kép; 
Galavics 1973, 69-71.; Keleti 1985, 208-209.; Pötzl-Malikova – Rusina 1986, 118.; Keleti, Magda, in: 
Barokk művészet Közép-Európában kat. 1993, 428.; Rusina, Ivan, in: Rusina 1998, 100. sz. képpel, 103. sz. 
képpel; Galavics 2001, 340, 342-343., 369. és 372. kép. 



 13 

terjedt el a diadalívszerű oltárépítmény, amelynek középső részét képezte a tabernákulum, 

az oszlopokkal és architrávokkal tagolt oltárszerkezetet pedig festményekkel, szobrokkal 

és ornamentikával látták el. A diadalívszerű oltártípus Magyarországon bécsi közvetítéssel 

a nagyszombati főoltáron jelent meg először. A templom szentélyfalát kitöltő főoltár négy 

vízszintes és három függőleges részből áll szerkezetileg. A vízszintes részeket hangsúlyos 

párkányzatok, a függőleges részeket pedig korinthoszi fejezetes, csavart oszlopok 

választják el. A középső, függőleges sávban, az oltár felett elhelyezve festmények, 

kétoldalt pedig faszobrok kaptak helyet. A középső részben, egymás alatt elhelyezett 

olajfestmények a templom védőszentje, Keresztelő Szent János életének eseményeit 

mutatják be fentről lefelé haladva. A negyedik szinten Szűz Mária látogatása Szent 

Erzsébetnél, a harmadik szinten Keresztelő Szent János születése, végül a második szinten, 

az oltármenza felett Keresztelő Szent János megkereszteli Jézust témájú festmény látható. 

A festmények eltérő stílusa és különböző kvalitása alapján több művész közreműködése 

feltételezhető, akik a bécsi freskó- és oltárképfestő Christian Kner köréből származhattak.  

     A nagyszombati főoltár faszobrászati munkáját Balthasar Knilling bécsi szobrász és 

asztalos kezdte el az 1637. szeptember 3-án megkötött szerződés szerint, majd Veit Stadler 

nagyszombati szobrász fejezte be 1640-ben. A huszonhét nagyobb és számos kisebb 

méretű, álló, egész alakos szobor ikonográfiai programja lentről felfelé halad. A legalsó 

szinten az ószövetségi Mekizedek, Mózes, Dávid és Zakariás szobrát állították fel az 

oltárasztal mellett. A második szinten egy-egy kagylós lezárású fülkében Szent Ágoston és 

Szent Ambrus egyházatya szobrát, a fülkék mellett pedig Szent Péter és Szent Pál apostol 

szobrát helyezték el. A harmadik szinten kagylós lezárású fülkékben Szent Katalin és 

Szent Borbála vértanú szűz, valamint két-két jezsuita szent szobra kapott helyet. A 

negyedik szint párkányzatán, a négy evangélista ülő figurája felett az Árpád-házi magyar 

szentek, Szent István és Szent László, a széleken pedig Szent Imre és Szent Erzsébet 

szobrai láthatók. A főoltár oromzatának szélére Szent Mihály és Szent Márton szobra 

került, közöttük pedig Szent Margit és Szent Dorottya vértanú szűz által közrefogva 

Madonna (Patrona Hungariae) szobrot helyeztek el a legmagasabb pontra. A bécsi 

közvetítéssel meghonosított, diadalívszerű oltártípust az 1730-as évektől kezdte felváltani a 

szintén bécsi közvetítéssel átvett baldachinos oltárszerkezet. 

     A magyarországi szobrászatban szintén kiemelkedő színvonalú alkotások a 

nagyszombati jezsuita templom fő- és oldalhomlokzatán lévő szobrok. A kagylós lezárású 

fülkékbe állított, életnagyságú szobrokat homokkőből faragták 1670-1680 körül. A 

főhomlokzaton az Esterházy-család címerével díszített bejárat két oldalán lévő fülkékben 
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Szűz Mária szülei, Joachim és Szent Anna, mellettük Dávid király és Szent József látható. 

A felettük lévő fülkékben Keresztelő Szent János szülei, Zachariás és Szent Erzsébet 

szobra áll, az oldalhomlokzati fülkékben pedig az apostolok szobrai kaptak helyet.  Az 

álló, egész alakos figurák dinamikus beállítása, realisztikus megformálása és virtuóz 

faragásmódja egyedülállóan magas kvalitást képvisel a 17. századi magyarországi 

szobrászatban.51 Maria Pötzl-Malikova és Ivan Rusina véleménye szerint a nagyszombati 

kőszobrokat az 1670-1680-as években bécsi szobrász készíthette. A 17. századból 

fennmaradt legkvalitásosabb magyarországi szobrászati műveket, a nagyszombati jezsuita 

templom főoltárának faszobrait és homlokzatának kőszobrait már nagy részben bécsi 

szobrászok alkották. A templom építészeti, festészeti, szobrászati kialakítását és 

berendezését a 18. század elejéig mintaképnek tekintették Magyarországon. 

     Az egyházi szobrászathoz hasonló folyamat zajlott le a világi szobrászatban. A magyar 

főnemesek reprezentatív környezetük kialakításához a bécsi udvarban megismert, itáliai 

származású építészeket alkalmaztak, közülük leginkább Filiberto Lucchese császári 

építészt kedvelték a Batthyány-, Pálffy- és Esterházy-családok.52 A fennmaradt szobrászati 

alkotások alapján arra következtethetünk, hogy a profán szobrászatban Filiberto Luchese 

mellett jelentek meg az első osztrák kőfaragók, illetve szobrászok, akik az ismert művek 

szerint főleg mellszobrok készítésére kaptak megbízásokat. A homokkőből faragott 

büsztök közül a Pálffy-család vöröskői (Červený Kameň, Szlovákia) várkastélyában 

maradt fenn a legkorábbi ismert sorozat. Gróf Pálffy Miklós megbízásából az 1650-es 

években fejezte be a vöröskői várkastély építését Filiberto Lucchese, majd 1654-ben David 

Weiss bécsújhelyi (Wiener Neustadt, Ausztria) szobrász homokkőből faragta az első 

emeleti, úgynevezett hosszú díszterem galériáján elhelyezett, tizenhat német-római császárt 

ábrázoló büsztöt.53 A császári portrésorozat a Habsburg uralkodók iránti lojalitás újszerű 

kifejezése a magyarországi szobrászatban. Azonos típusú mellszobrok maradtak fenn 

például gróf Pálffy Miklós kirchschlagi kastélyában, ahol az építkezéseket bizonyára 

                                                 
51 A nagyszombati jezsuita templom, később egyetemi templom 1670-1680 körüli, homlokzati kőszobrairól: 
Aggházy 1959, 1. köt. 49., 2. köt. 191.; Aggházy, Mária: Zu den böhmischen Beziehungen der 
Barockskulptur in Ungarn (Auf Grund der Werke O. J. Blažiček: Sochařství baroku v Čechách. Praha, 1958 
und V. V. Stech: Die Barockskulptur in Böhmen. Prag, 1959), in: Acta Historiae Artium 8 (1962) 168-169., 
1-3. kép (J. G. Bendl és H. Kohl hatása); Pötzl-Malikova – Rusina 1986, 118. (bécsi szobrász, 1670-1680-as 
évek); Rusina, Ivan, in: Rusina 1998, 115-116. sz. képpel; Galavics 2001, 345., 339. és 376. kép. 
52 Garas 1975, 211-219, 226-229.; Galavics 2001, 328-330. 
53 David Weiss 1654-ből fennmaradt, vöröskői mellszobrairól: Fidler, Petr: Die Bautätigkeit Familie Pálffy 
im 17. Jahrhundert und der Umbau des Schlosses Bibersburg – Červený Kameň, in: Ars 3 (1994/3) 226, 228.; 
Rusina, Ivan, in: Rusina 1998, 107. sz. képpel; Galavics 2001, 329. és 345. 
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szintén Filiberto Lucchese vezette, és a kastély kert felé néző homlokzatát császári 

büsztökkel díszítették.54 

     Homokkőből faragott, színezett mellszobrok maradtak fenn a kismartoni (Eisenstadt, 

Ausztria) Esterházy-kastély homlokzatán. A kastély átépítést az 1660-as évektől kezdte 

meg gróf Esterházy Miklós fia, Esterházy Pál. Valószínűleg Filiberto Lucchese tervei 

alapján Carlo Martino Carlone irányította az építési munkákat 1663-1672 között. Az itáliai 

származású bécsi építészek mellett Kismartonban is kimutatható egy bécsújhelyi szobrász, 

Hans Matthias Mayr, aki az 1667-ből fennmaradt szerződés szerint a kastély homlokzatán, 

az első emeleti ablakok feletti fülkékben elhelyezett, tizennyolc büsztöt homokkőből 

faragta.55 Itt azonban nem császárokat, hanem honfoglalás kori magyar vezéreket, továbbá 

a kapuzat felett gróf Esterházy Miklós nádor és fia, Esterházy Pál nádor büsztjét helyezték 

a főhomlokzatra. (3. kép) A magyar főnemesség öntudatos gondolkodását kifejezve a 

megrendelő önmagát és apját a honfoglalás kori magyar vezérek között örökítette meg a 

bejárat felett. A hiteles családi portrékat a híres elődök idealizált arcképeivel együtt 

mutatták be a kastély főhomlokzatán. Az ellenreformáció Mária kultuszához kapcsolódva, 

angyalok által közrefogott Mária-képet helyeztek el a büsztök fölé. Filiberto Lucchese 

munkatársai közül Carlo Martino Carlone építőmester, Carpofolo Tencala festő és Hans 

Matthias Mayr szobrász a petronelli munkák befejezése után dolgozott Kismartonban. A 

szintén Filiberto Lucchese által tervezett, Bécs közelében lévő petronelli Abensperg-Traun 

kastély homlokzatán lévő, királyokat és hősöket ábrázoló, kőből faragott mellszobor-

sorozat szolgálhatott előképül a kismartoni büsztökhöz.  

     A kora barokk kőszobrászatban a vöröskői és kismartoni mellszobrok szerényebb 

kvalitást képviselnek, mégis figyelemre méltó alkotások. A büsztöket bécsújhelyi 

szobrászok valószínűleg grafikák, vagy festmények alapján faragták tömbszerűen és 

mindig frontális beállításban. Az első név szerint ismert bécsújhelyi kőszobrászok Filiberto 

Lucchese körében tűntek fel, aki 1645-ben, majd 1647-ben II. Ferdinánd császár 

megrendelésre dolgoztak Bécsújhelyen, és ezután folyamatosan több magyar főúri 

megrendelést teljesítettek.56 Az épületdíszként alkalmazott, császárokat, vezéreket és 

                                                 
54 Fidler i. m. 228, 235., 87. jegyzet, 7. kép. 
55 Hans Matthias Mayr 1667-ből fennmaradt, kismartoni mellszobrairól: Csatkai, André – Frey, Dagobert: 
Die Denkmale des politischen Bezirkes Eisenstadt und der freien Städte Eisenstadt und Rust. Österreichische 
Kunsttopographie 24. Wien, 1932, 57., 60. kép (az 1667. június 24-én, Kismartonban kötött szerződés); 
Aggházy 1959, 1. köt. 58, 237-238., 2. köt. 149.; Garas 1975, 218-219., 9. kép; Galavics 1975, 240-242., 5. 
kép; Galavics 1988, 141-144., 8-9. kép; Györffy 1991, 91., 116a. kép; Galavics 1992, 127-128., 7. és 9. kép; 
Lorenz, Hellmut, in: Geschichte der bildenden Kunst in Österreich 4. Barock. Herausgegeben von Hellmut 
Lorenz. München-London-New York, 1999, 249-250., képpel; Galavics 2001, 330, 345., 353. kép. 
56 Garas 1975, 212, 227-228. 
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családi portrékat ábrázoló, kőből faragott mellszobrok Filiberto Lucchese építkezései 

nyomán terjedtek el Magyarországon. A büsztök témájukat tekintve a 16-17. században 

felerősödött őskultusszal, a dicsőséges múlt és a kiváló elődök bemutatásával álltak 

összefüggésben.57 A magyar főúri családok szívesen gyűjtötték a családi és a történelmi 

személyeket ábrázoló arcképeket. A heterogén portrésorozatok szolgálhattak előképül a 

homokkőből faragott vöröskői és kismartoni mellszobrokhoz. A magyar főnemesek 

körében fontossá váló őskultusz bemutatására az ősgalériák és portrémetszetek sorozata 

mellett jelentek meg az azonos témájú mellszobrok. A törökellenes harcok idején egyrészt 

a híres elődök felidézésével tartották ébren a török uralom alatt lévő, egykor magyar 

tulajdonú területek iránti igényt, másrészt pedig a megrendelők tiszteletüket fejezték ki a 

festményeken, metszeteken, szobrokon ábrázolt uralkodók, vezérek és ősök iránt. 

     Magyarország történelmét a törökök visszaszorítása, a Habsburg abszolutizmus 

kiépítése és az ellenreformáció terjesztése határozta meg I. Lipót császár és király (1658-

1705) idejében. Uralkodása alatt foglalták vissza Budát a törököktől 1686-ban, majd 1687-

ben sikerült elérnie, hogy a rendek megszavazták a Habsburg dinasztia örökös jogát a 

magyar trónra és lemondtak az Aranybulla ellenállási záradékáról. A jezsuitáknál 

nevelkedett I. Lipót császár kiemelt figyelemmel támogatta a római katolikus vallást, a 

Mária kultuszt és a Szentháromság tiszteletét. A Habsburg Birodalomban ekkor terjedt el a 

Mária-oszlopok, illetve Maria Immaculata-oszlopok és Szentháromság-oszlopok 

állításának szokása. A 17. század második felében a Patrona Hungariae, illetve Regnum 

Marianum ábrázolásokkal összefüggésben, valamint az uralkodó és a jezsuiták hatására 

egyre népszerűbb lett Magyarországon a Mária kultusz.58 A törökök és a protestánsok 

pusztításától megmenekült, legendákkal övezett szobrok és festmények őrzési helyén 

templomokat, kolostorokat létesítettek, majd a kegytárgyak megtekintésére 

zarándoklatokat szerveztek a hívőknek. A 17. század második felétől növekedett a főleg 

Bécsből behozott Mária szobrok száma. A Mária kultusz propagálásával összefüggésben a 

Mária tiszteletére emelt kőoszlopok bécsi minták nyomán általánosan elterjedtek a 17-18. 

században.59 1675-ban I. Lipót császár emelte Pozsonyban az első magyarországi Mária-

oszlopot, amelyet valószínűleg bécsi szobrász faragott márványból.60 (4. kép) Gróf 

Kollonich Lipót győri püspök a törökök alóli felszabadulás emlékére állította 1686-ban a 

                                                 
57 Galavics 1975, 239. 
58 A Mária kultuszról: Garas 1953, 25-27, 43-44.; Matsche 1981, 142-182. 
59 A magyarországi Mária-oszlopokról: Garas 1953, 152.; Aggházy 1959, 1. köt. 66.; Galavics 2001, 358. 
60 Bécsi szobrász: Mária-oszlop Pozsonyban, 1675, márvány. – Pötzl-Malikova – Rusina 1986, 118., 87. kép; 
Rusina, Ivan, in: Rusina 1998, 114. sz. képpel; Györffy 1991, 35., 6. kép. 



 17 

győri Mária-oszlopot,61 amely a pozsonyi Mária-oszlop mintáját követő, bécsi szobrász 

műve lehetett. (5. kép) A Mária kultuszt terjesztésének legnagyobb híve gróf Esterházy Pál 

nádor volt, aki 1687-ben a birodalmi hercegi cím megszerzése alkalmából Mária-oszlop 

emelését határozta el, majd a fraknói (Forchtenstein, Ausztria) vár előtt állította fel az 

1694-ben elkészült szobrot.62 Az egész világon fellelhető Mária-kegyhelyekről herceg 

Esterházy Pál magyar nyelven könyvet írt, amelyet a német származású, Bécsben és 

Kismartonban alkotó Matthias Greischer rézmetszeteivel illusztrálva 1690-ben adott ki 

Nagyszombatban.63  

     1700 körül az ellenreformációt támogató főpapok, főnemesek, különösen a nádor 

környezetében vált kedveltté a szobrokkal díszített oszlopok állítása.64 A szobordíszes 

oszlopok valamilyen győzelem, fogadalom, vagy járvány emlékét szándékoztak megőrizni. 

A törökellenes győzelmek nyomán és a nagyobb pestisjárványok után gyorsan terjedt a 

szobrokkal díszített oszlopok állításának szokása. A magas tartószerkezetre helyezett 

szobor, vagy szoborcsoport többnyire Szűz Máriát, vagy a Szentháromságot ábrázolta. A 

bécsi Grabenen felállított Szentháromság-oszlop65 mintáját követték szerkezetileg, 

                                                 
61 Bécsi szobrász: Mária-oszlop Győrben, 1686, homokkő. A talapzatán Szent István, Keresztelő Szent János, 
Páduai Szent Antal és Szent Lipót szobra áll. 2010-ben restaurálták a teljes oszlopot. – Pigler1923, 4.; Stengl 
1932, 30., képpel; Aggházy 1959, 1. köt. 66., 2. köt. 109., 73. kép; Pötzl-Malikova – Rusina 1986, 121., 10. 
jegyzet. 
62 Mária-oszlop Fraknóban, 1694, homokkő. – Galavics 1988, 148., 17. kép; Galavics 1992, 133., 17. kép. 
63 Esterházy Pál: Az egész világon lévő csudálatos Boldogságos Szűz képeinek röviden föltett eredeti. 
Nagyszombat, 1690 (Bibliotheca Hungarica Antiqua 30. Szerkesztő Kőszeghy Péter. Fakszimile kiadás 
Galavics Géza, Knapp Éva és Tüskés Gábor tanulmányával. Budapest, 1994. – Esterházy Pál száztizenhét 
Mária kegykép és kegyszobor, köztük számos magyar emlék leírását és rézmetszetét közölte, majd a 
Mennyei korona c. 1696-ban, rézmetszetek nélkül, szintén Nagyszombatban megjelentetett második, bővített 
kiadásban már ezerháromszáz Mária kegyképet ismertetett.  
64 Esterházy Pál 1700 körüli összeírása szerint száztizennyolc oltárt és szobrot emelt, ebből huszonnégy 
szabad téren álló kőszobor volt, a többi templomok, kápolnák részére készült Magyarországon, Bécsben és 
Mariazellben. A száztizennyolc oltár és szobor közül ötvenhetet Máriának szenteltek. A budapesti Országos 
Levéltárban lévő jegyzéket (P. 125, Esterházy Pál iratai 11705. sz.) közli Schmeller-Kitt, Adelheid: 
Archivalische Vorarbeiten zur Österreichischen Kunsttopagraphie, Gerichtsbezirk Mattersburg, Burgenland. 
Wien, 1982, 46-48. 
65 I. Lipót császár az 1679. évi bécsi pestisjárvány idején tett fogadalmat a Szentháromsággal és angyalokkal 
díszített márványoszlop emelésére. A bécsi fogadalmi oszlop témaválasztását meghatározta, hogy a 17. 
század végén a pestist Isten büntetésének tartották, és a Szentháromságban többek között a pestis ellen 
védelmező gondviselést tisztelték. A bécsi Grabenen 1679-ben felállítottak egy fából faragott, provizórikus 
oszlopot, majd 1687-ban lebontották, és 1693-ig felépítették a máig fennmaradt Szentháromság-oszlop, 
illetve Pestis-oszlop néven ismert emlékoszlopot. A császár jezsuita gyóntatója, Franciscus Menegatti 
dolgozta ki a Szentháromság-oszlop teológiai programját. A legtehetségesebb művészeket kérték fel a 18,7 m 
magas oszlop tervezésére és kivitelezésére. Johann Bernhard Fischer von Erlach építész és szobrász, továbbá 
Ludovico Ottavio Burnacini színházi mérnök tervei alapján valósult meg a salzburgi márványból faragott 
oszlop. Az obeliszk középső részén, felhők között felállított kilenc angyal Matthias Rauchmiller, Adam 
Kracker, Johann Frühwirth és Matthias Gunst műve. Johann Ignaz Bendl kivitelezte a háromágú talapzat 
domborműveit. A talapzat sarkain helyezték el a Habsburg Birodalom címereit. Paul Strudel faragta carrarai 
fehér márványból a lábazat déli oldalán I. Lipót császár térdelve imádkozó alakját, továbbá az alsó szinten 
lévő, a Hit allegóriája, illetve a Hit győzelme a pestis felett címen ismert szoborcsoportot. A Hitet jelképező 
fiatal nő bal kezében kereszttel és egy angyal segítségével diadalmasan letaszítja a Pestist, illetve a 
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ikonográfiailag és formailag a magyarországi Szentháromság-oszlopok.66 1691-ben Budán 

és Pesten hatalmas pestisjárvány pusztított, ezért a jezsuiták ösztönzésére a polgárok 

emlékoszlopot emeltek. 1692-ben határozták el, hogy közadakozásból Szentháromság-

oszlopot állítanak a budai Szentháromság téren, az egykori városháza előtt. Az 

adományozók közé tartozott I. Lipót császár és felesége, továbbá magyar főpapok, 

főnemesek és nagy számban polgárok. A Budán pusztító pestisjárvány emlékére emelt 

budai Szentháromság-oszlop első változatát még a budai városházát tervező, itáliai 

származású császári építész, Venerio Ceresola tervezte, és a szintén itáliai származású 

szobrász, Bernardo Feretti faragta 1700-1706 között a városi tanács megbízásából. A 7,3 

méter magas, festett mészkő pestisoszlopot 1710-ben eltávolították, majd 1712-ben 

áthelyezték az újlaki Felsővásár térre (Budapest II., Zsigmond tér).67 Az 1709-ben pusztító 

újabb pestishullám idején a járványtól rettegő budai polgárok még nagyobb fogadalmi 

oszlop emelését határozták el. Az új oszlop homokkőből faragott, festett, aranyozott 

szobrait a Kismartonban élő Philipp Ungleich (Kismarton?-Buda, 1736 után),68 

domborműveit és címereit pedig sógora, a szintén kismartoni Franz Anton Hörger 

(Kismarton, 1685 körül-Buda, 1765. február 6.)69 készítette el három év alatt, aki ezután 

budai polgárjogot kapott. 1713-ban szentelték fel az új budai Szentháromság-oszlopot.70 A 

16 méter magas oszlop formáját tekintve hatszögletű obeliszk. A talapzatán lévő három 

dombormű közül az elsőn Dávid király könyörög bűnei bocsánatáért és a pestis 

elmúlásáért, a relief felirata szerint Propter poenitentiam (Bűnbánat miatt). A második 

domborművön a budai pestisjárvány ábrázolása felett az Úr visszavonulásra utasítja 

                                                                                                                                                    
Hitetlenséget szimbolizáló öregasszonyt. Az oszlop tetején elhelyezett, aranyozott vörösréz Szentháromság 
szoborcsoportot Paul Strudel modellje alapján Johann Kilian kivitelezte. – Schikola 1970, 102-106., 159-165. 
kép; Matsche 1981, 103-108., 66-67. kép; Koller 1993, 73-74., S 8-17. sz., 39-48. kép; Krapf 1994, 131-132., 
77. és 79. kép; Boeckl, Christine M.: Vienna’s Pestsäule: The Analysis of a Seicento Plague Monument, in: 
Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 49 (1996) 41-56., képpel; Schemper-Sparholz 1999, 211. sz. képpel; 
Koller, Manfred: Zur Restaurierung. Der Pestsäule auf dem Wiener Graben 2005, in: Österreichische 
Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege 60 (2006) 39-40.; Kreul 2006, 118-119., képpel. 
66A magyarországi Szentháromság-oszlopokról: Aggházy 1959, 1. köt. 64-73, 107-109.; Balážová, Barbara: 
Stíp Najsvätejšej Trojice v Kremnici (1765-1772) / The Plague Column of the Holy Trinity in Kremnica 
(1765-1772), in: Ars 35 (2002) 135-185.; Pötzl-Malikova, Maria: Ku vzniku prého morového stípa v Banskej 
Štiavnici a jeho významu v cirkevnom živote mesta / Zur Entstehung der ersten Pestsäule in Banska 
Štiavnica / Schemnitz und ihrer Bedeutung im Kirchenleben der Stadt, in: Ars 38 (2005) 160-173.  
67 Az 1700-1706 között emelt budai Szentháromság-oszlopról: Schoen 1918, 9-12., 2-3. kép; Budapest 
köztéri szobrai 1987, 3. sz. képpel.  
68 Lyka Károly, in: Thieme-Becker 33, 1939, 577.; Aggházy 1959, 1. köt. 250-251. 
69 Lyka Károly, in: Thieme-Becker 17, 1924, 216.; Aggházy 1959, 1. köt. 216-217. 
70 Az 1713-ban felszentelt budai Szentháromság-oszlop szobrászati díszítését többször újrafaragták. 2007-
ben restaurálták a teljes oszlopot. A fennmaradt eredeti szobrok a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli 
Múzeumában találhatók jelenleg. – Schoen 1918, képpel; Liber 1934, 33-35, 133-137., képpel; Aggházy 
1959, 1. köt. 107-108., 2. köt. 36., 86. kép; Budapest köztéri szobrai 1987, 7. sz.; Galavics 2001, 358., 392. 
kép; Prohászka 2004, 152., képpel. 
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büntető angyalát, a felirat szerint Quia Dominus dixit, sufficit (Mert az Úr mondta, elég 

legyen).  A harmadik reliefen a budai Szentháromság-oszlop építését örökítették meg, 

felirata szerint Communi Studio exsurgit (Közös akaratból emelve). A talapzaton helyezték 

el a császár, Magyarország és Buda címerét. A talapzat alsó párkányán állították fel Szent 

Rókus, Nepomuki Szent János, Szent Kristóf, Szent Ágoston, Szent József és Szent 

Sebestyén szobrát, a felettük lévő párkányra pedig Szűz Mária, Keresztelő Szent János és 

Xaveri Szent Ferenc szobrát. Az angyalokkal és felhőkkel díszített oszlop tetejére került a 

Szentháromság szoborcsoport. Még 1713-ban kiegészítették a szobrokat Szent Rozáliával, 

majd az 1730-as években további tizenöt szobrot állítottak a talapzatra. A budai 

Szentháromság-oszlop 18. századi állapotát a bécsi Franz Ambros Dietell 1730-as években 

készített rézmetszetéről ismerjük.71 (6. kép) 1822-ben lebontották a talapzati szobrokat. Az 

utolsó magyar király, IV. Károly 1916. december 30-án történt megkoronázására, gróf 

Bánffy Miklós felkérésére Pogány Móric ideiglenes neobarokk esküemelvényt tervezett a 

talapzat köré, amelyet 1925-ben mészkőből kiviteleztek. Ezt az állapotot a Budapest 

Galériában fennmaradt, 1945 előtti fotóról ismerjük.72 (7. kép) Az emelvényt 1953-ban 

lebontották, az időjárás miatt és a háborúban megsérült szobrokat másolatokkal pótolták, 

és az eredeti szobrokat a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumában állították ki.  

     Az 1691-ben pusztító pestisjárvány alatt a pesti polgárság szintén Szentháromság-

oszlop emelésére tett fogadalmat. Egy évi gyűjtés után tudták felállítani az első 

Szentháromság-oszlopot a régi Vásártéren (Budapest V., Március 15. tér).73 Ezt a 

pestisoszlopot 1716-1723 között átépítették, és új kőszobrait 1720-ban a tiroli származású 

bécsi szobrász, Andreas Rieder (Kufstein, 1706. október 24.-?) faragta.74 1714. március 

27-én pesti polgár lett Andreas Rieder, és neki tulajdonítják az 1729-ben felállított pesti 

Szervita téri Maria Immaculáta-oszlopot is. Az 1810-ben lebontott pesti Szentháromság-

oszlopot a bécsi tanultságú Binder János Fülöp 1775-ből fennmaradt rézmetszete alapján 

                                                 
71 Franz Ambros Dietell: A budai Szentháromság-oszlop (1713) látképe, 1730-as évek, rézmetszet, két 
lemezről nyomtatva 510x847 mm és 601x849 mm. Felirat az oszlop talapzatán: Columna Sanctissimae 
Trinitatis ob Peste’ votiva Budae. Felirat a szószalagon: GLORIA PATRI GLORIA FILIO GLORIA 
SPIRITVI SANCTO. Felirat a talapzati szószalagon: PROPTER POENITENTIAM. Felirat a szoboralakok 
kezében lévő pajzson: Quis ut Deus – Exul- / tate Domini- / num Deum no- / stru. Jelzés a talapzat jobb alsó 
sarka mellett: F. A. Dietell Sc. Vien. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum. – Schoen 1918, 13., 5. kép; 
Rózsa 1963, 127. sz., 78/a. tábla.  
72 A budai Szentháromság-oszlop, 1713 (1945 előtti állapot). Budapest, Budapest Galéria, Fotótár. 
73 Az egykori pesti Szentháromság-oszlopról: Schoen 1930, 129-130.; Liber 1934, 33-34., képpel; Aggházy 
1959, 1. köt. 106., 85. kép; Budapest köztéri szobrai 1987, 1. sz.; Györffy 1991, 55. 
74 Andreas Riederről: Schoen 1930, 129-130.; Lyka Károly, in: Thieme-Becker 28, 1934, 320.; Aggházy 
1959, 1. köt. 106, 261. 
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ismerjük.75 (8. kép) A rézmetszet ábrázolása szerint az 1723-ban elkészült pesti oszlop a 

budaihoz hasonlóan obeliszk formájú volt, amelyen a Szentháromság szoborcsoport alatt 

elhelyezett Maria Immaculata szobrot felhők között angyalok vették körül. A talapzati 

részen hat szent szobra állt, a baluszteren pedig magyar királyok szobrait helyezték el. A 

budai és pesti Szentháromság-oszlop felépítése, ikonográfiai programja és formai 

kialakítása a bécsi Szentháromság-oszlopot követte azzal a különbséggel, hogy a 

talapzaton álló, egész alakos szobrokkal, köztük magyar szentek szobraival vették körül a 

felhőkkel övezett obeliszk tetején elhelyezett Szentháromság szoborcsoportot. 

     A bécsi Szentháromság-oszlop felépítésével és ikonográfiai programjával egyaránt 

mintaképül szolgált a pestisoszlopokhoz. A bécsi Szentháromság-oszlop lábazati 

domborműveihez Johann Bernhard Fischer von Erlach (Graz, 1656. július 20.-Bécs, 1723. 

április 5.)76 készítette az első terveket, majd Ludovico Octavio Burnacini rajzai alapján 

kivitelezte Johann Ignaz Bendl. A tervek közül az 1679-es pestisjárvány Bécsben témájú 

modellt használta fel Johann Bernhard Fischer von Erlach egyik követője az 1713-ban 

felállított prechtoldsdorfi (Alsó-Ausztria) Szentháromság-oszlop homokkőből faragott 

domborművén.77 Bizonyára Johann Bernhard Fischer von Erlach 1688 körüli modelljei 

közé tartozik a bécsi Dorotheum 1968-as aukcióján felbukkant, ma bécsi 

magántulajdonban lévő, azonos témájú  viaszdombormű,78 továbbá a budapesti  

Szépművészeti Múzeum tulajdonában lévő, közel azonos méretű és kompozíciójú 

terrakotta-dombormű.79 Mindkét relief mozgalmas kompozíciója és lendületes mintázás 

                                                 
75 Binder János Fülöp: A pesti Szentháromság-oszlop (1723) látképe, rézmetszet, 1775, 463x300 mm. Felirat 
a kép alatt: Abbiltung der Allerheiligsten Dreyfaltigkeit, auf dem Platz in der Königlichen Feryen Stadt Pest. 
Ano. 1775. Felirat az oszloptalapzaton: HIC / Vota VnI / trInoqVe / Deo, saCra / MVs. (A kronosztichon 
szerint 1723-ban állították fel az emlékoszlopot.) Jelzés jobbra lent: Binder. Sc. Budae. Budapest, Budapesti 
Történeti Múzeum, ltsz. 9272. – Liber 1934, 31., képpel; Pataky 1951, 82-83., 8. sz.; Rózsa 1963, 136. sz., 
78/b. tábla; Rózsa 1998, 174. sz. 
76 Johann Bernhard Fischer von Erlachról: Oechslin, Werner, in: Turner 11, 1996, 130-133.; Kreul, Andreas, 
in: Saur 40, 2004, 423-426.; Kreul 2006. 
77 Johann Bernhard Fischer von Erlach követője: Az 1679-es pestisjárvány Bécsben, 1713, 
homokkődombormű a prechtoldsdordfi Szentháromság-oszlopon. – Schmidt, Justus: Johann Bernahard 
Fischer von Erlach als Bildhauer, in: Belvedere 13 (1938-1939) 2., 6. kép (J. B. Fischer von Erlach műve, 
1688-1689, 1713); Teuerkauff, Christian: Johann Ignaz Bendl: Sculptor and Medalist, in: Metropolitan 
Museum Journal 26 (1991) 246., 41. kép (J. B. Fischer von Erlach?); Kreul 2006, 305., képpel (nem J. B. 
Fischer von Erlach műve, 1687-1689, 1713). 
78 Johann Bernhard Fischer von Erlach: Az 1679-es pestisjárvány Bécsben, 1688 körül, viaszdombormű 
fakeretben, 24x18 cm. Bécs, magántulajdon. – Dorotheum, 580. Kunstauktion, 18-21. Juni 1968, Wien, 798. 
sz., 130. tábla (bécsi mester, 1700 körül); Kreul 2006, 305., képpel (viaszmodell a prechtoldsdorfi reliefhez). 
79 Johann Bernhard Fischer von Erlach: Az 1679-es pestisjárvány Bécsben, 1688 körül, terrakotta-
dombormű, 24x19 cm. A relief bal felső sarka kiegészítés. 1950-ig a budapesti Iparművészeti Múzeumban, 
majd átvette a budapesti Szépművészeti Múzeum, Régi Szobor Osztály, ltsz. 51.915. – Balogh 1975, 355. sz., 
410. kép (J. B. Fischer von Erlach); B. Nagy Anikó: Három dombormű a bécsi Graben-oszlop 
pestisjelenetéhez, in: Művészettörténeti Értesítő 32 (1983) 87-88., képpel (J. B. Fischer von Erlach): Szilágyi 
András, in: Barokk és rokokó kat. 1990, 4.17. sz. képpel (J. B. Fischer von Erlach, 1670 körül); Hámori 
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módja szinte teljesen azonos. Az előtérben halott anya fekszik csecsemőjével, tőlük jobbra 

egy férfi a fertőzés és bűz ellen védekezve arca elé emeli bal kezét, jobbjával pedig a 

gyermeket próbálja megmenteni. Mellettük egy beteg férfi segítséget remélve az ég felé 

fordul. A relief felső részén az Atyaisten parancsára kardját elteszi a pestis angyala, jelezve 

ezzel a járvány elmúlását. A középső képmezőben aprólékos gonddal megmintázva Bécs 

látképen azonosítható középen a Szent István-székesegyház és mellette balra a Maria am 

Gestade-templom. Az északnyugati városképből és a gyűjtőhelyekre siető pestis kordékból 

következtetve a városfalakon kívül, a mai Lazarett Gasse környéke látható, ahol a 17. 

században lazarettek és temetők voltak. Ezen a területen (Bécs, IX. kerület, Alsergrund) 

jelenleg is kórházak és orvosi intézetek működnek. A városkép részletes ábrázolása alapján 

feltételezhető, hogy a szobrász grafikai előkép felhasználásával mintázta meg a bécsi 

pestisjárványt. Az előtérben lévő halott anya gyermekével jelenet Raffaello Phrigiai pestis 

kompozíciójára (Il Morbetto) vezethető vissza, amely Marcantonio Raimondi rézmetszete 

nyomán terjedt el. Johann Bernard Fischer von Erlach itáliai hagyományokat követő, 

erőteljesen mintázott, részletesen kidolgozott bozzettói hatottak a budai Szentháromság-

oszlop hasonló kompozíciójú reliefjére, amelyen Anton Hörger a budai pestisjárványt 

ábrázolta Buda látképével. 

     A török háborúk utáni helyreállítások és az emlékoszlopok emelése során már bécsi 

szobrászok kaptak megrendeléseket Budán és Pesten. A korszak legtehetségesebb 

művészei közül a tiroli származású Paul Strudel (Cles, 1648-Bécs, 1708), valamint öccse 

Peter Strudel (Cles, 1660-Bécs, 1714) a császári csapatokban harcolt a törökök ellen Buda 

visszafoglalásáért 1686-ban. Katonai szolgálatukért házat és földet kaptak Budán, de 

megélhetési gondok miatt visszatértek Bécsbe.80 A Budán és Pesten felállított 

emlékoszlopokon megfigyelhető a Strudel fivérek hatása, azonban magyarországi 

munkáikra vonatkozó hiteles adatokkal nem rendelkezünk. Paul Strudel Bécsben I. Lipót 

császár udvari szobrászaként 1696-tól haláláig, majd ezután fivérei, az udvari festő és 

szobrász Peter Strudel, valamint Dominik Strudel (Cles, 1667-Bécs, 1715) vezetésével 

1715-ig a Habsburg uralkodókról portréreliefek, életnagyságú portrészobrok és büsztök 

sorozatást faragták tiroli fehér márványból. A viszonylag nagy számban fennmaradt, 
                                                                                                                                                    
Katalin: Dombormű a bécsi pestisjárványról, in: Lege Artis Medicinae 4 (1994/3) 286-288., képpel (J. B. 
Fischer von Erlach, 1688 körül); Schemper-Sparholz, Ingeborg, in: Barokk művészet Közép-Európában kat. 
1993, 180. sz. képpel (J. B. Fischer von Erlach, 1688 körül); Hámori 1994, 14., 11. kép (J. B. Fischer von 
Erlach, 1688 körül); Kreul 2006 (a prechtoldsdorfi dombormű vázlata volt a viasz- és a terrakottamodell). 
80 A Strudel fivérekről: Aggházy 1959, 1. köt. 283.; Koller 1993; Koller, Manfred, in: Turner 29, 1996, 788-
790.; Bürgler, Anna: Zur Identifizierung der Marmorstatuen der Brüder Strudel im Prunksaal der 
Nationalbibliothek in Wien und Habsburgersaal der Franzensburg in Laxenburg, in: Österreichische 
Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege 55 (2001) 43-58. 
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Habsburg császárokat ábrázoló, ovális formájú portréreliefeket valószínűleg ajándékozási 

célra rendelte az uralkodó.81 Az aranyozott díszkeretbe foglalt márványreliefek az ókori 

római császárokat ábrázoló érmekre visszavezethető módon, többnyire jobbra néző 

profilban mutatták be I. Lipót, I. József és VI. Károly császárt allonge parókában, 

mellpáncélban és az Aranygyapjas Rend láncával. A reliefek faragásmódjára jellemző a 

sima háttérből magasan kiemelkedő mellkép, az arc polírozása, a haj és ruházat matt 

felületű kidolgozása. Az idealizált portréreliefekből több darab magyarországi 

gyűjteményekbe került, amelyek közül Manfred Koller véleményével egyetértve bizonyára 

Paul Strudel sajátkezű műve a budapesti Szépművészeti Múzeum tulajdonában lévő I. 

József császárról készült portrérelief és a VI. Károly császárt ifjúkorában ábrázoló 

portrérelief az 1700-as évek elejéről.82 (9-10. kép) I. József császár jobbra néző, 

babérkoszorús, selyemsálas portréja a bécsi, bécsújhelyi és linzi I. József portréval83 

azonos típusú relief, VI. Károly császár balra néző, ifjúkori portréja vállán 

oroszlánmaszkkal pedig az egykori mannheimi VI. Károly császár ifjúkori portréval84 

egyező típus relief. A Strudel fivérekhez kapcsolható portréreliefek heterogén sorozatait a 

Peter Strudel által alapított bécsi Képzőművészeti Akadémia tanári és tanítványai 

készíthették az 1700-as évek elején.85  

                                                 
81 Koller 1993, 76-77, 189-190., S 27-69. sz., 169-210. kép. 
82 Paul Strudel: I. József császár portréja, 1700-as évek eleje, ovális relief, fehér márvány, 45x36, 5 cm, új 
díszkerete 1994-ben készült. Valószínűleg diplomáciai ajándékként került a Zichy-család tulajdonába. Gróf 
Zichy Jenő budapesti gyűjteményében, hagyatékaként 1906-tól Budapest főváros tulajdonában, 1906-tól a 
budapesti Zichy Múzeumban, majd a budapesti Fővárosi Képtárban, ahonnan 1952-ben vette át a budapesti 
Szépművészeti Múzeum, Régi Szobor Osztály, ltsz. 53.660. – Balogh 1975, 366. sz., 421. kép (osztrák 
szobrász, 18. század eleje); Koller 1993, 77, 189., S 51. sz., 193. kép (talán az Esterházy-gyűjteményből 
származik, Paul Strudel); Hámori 1994, 15. (Paul Strudel, 1700-as évek eleje). 
     Paul Strudel: VI. Károly császár ifjúkori portréja, 1700-as évek eleje, ovális relief, fehér márvány, 47x40 
cm, új díszkerete 1994-ben készült. Marczibányi István gyűjteményében, majd Szilárd Vilmos ajándékozta 
1938-ban a budapesti Magyar Nemzeti Múzeumnak, ahonnan 1959-ben vette át a budapesti Szépművészeti 
Múzeum, Régi Szobor Osztály, ltsz. 60.1. – Balogh 1975, 367. sz., 422. kép (osztrák szobrász, 18. század 
eleje); Koller 1993, 77, 189., S 55. sz., 196. kép (talán az Esterházy-gyűjteményből származik, Paul Strudel); 
Hámori 1994, 15. (Paul Strudel, 1700-as évek eleje). 
83 Vö. Koller 1993, S 46-48. sz., 188-190. kép. 
84 Vö. Koller 1993, S 56. sz., 197. kép. 
85 Peter Strudel 1689-ben lett I. Lipót császár udvari festője, majd ugyanebben az évben alapította meg bécsi 
magániskoláját, amely 1692-től hivatalosan Akadémiaként működött. Peter Strudel magániskolájából 1705-
ben hozta létre I. József császár a Művészeti Akadémiát (Kunstakademie). 1772-től már Császári és Királyi 
Egyesült Képzőművészeti Akadémia (K. K. Vereinigte Akademie der Bildenden Künste) néven működött az 
intézmény, amelyhez festők, szobrászok, építészek és rézmetszők tartoztak. A bécsi Képzőművészeti 
Akadémia meghatározta a Habsburg Birodalom 18. századi művészetét. Az Akadémia tagjai jelentős 
kedvezményekben részesültek, mentesültek az iparűzési adó alól, a legfelsőbb udvari bíróság hatáskörébe 
tartoztak, a birodalom bármelyik tartományában céhektől függetlenül folytathattak művészeti tevékenységet, 
professzori címet kaphattak és taníthattak. Az akadémiai tagság szakmai elismerést, gazdasági függetlenséget 
és anyagi felemelkedést jelentett, ugyanakkor erősen megosztotta az akadémiai művészeket és a céhes 
keretek között dolgozó mestereket. Az Akadémia versenyhelyzettel ösztönözte a művészeket, továbbá a 
merkantilista szemléletnek megfelelően a költséges külföldi tanulmányok helyett lehetővé tette a művészek 
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     1699-ben a karlócai béke megkötése jelentette a magyarországi török uralom végét. Az 

újjáépítési korszakban gazdagságát kívánta reprezentálni a birodalmi arisztokrácia, a 

magyar főnemesség és főpapság. Az építkezésekhez kapcsolódó szobrászati, festészeti és 

berendezési munkálatok felvirágzást hoztak a művészet valamennyi területén. Az érett 

barokk stílus elterjedése Magyarországon az itáliai származású, bécsi hadmérnök, Johann 

Lucas von Hildebrandt tevékenységével kezdődött. Egyik legkorábbi ismert munkája a 

bécsi Haditanács elnöke, Savoyai Jenő herceg számára 1701-1714 között tervezett és 

kivitelezett ráckevei nyári kastély. A cour d’honneur típusú, „U” alaprajzú, kupolás, 

díszudvaros kastély már nem védelmi, hanem reprezentációs célokat szolgált. Az építész 

itáliai és francia mintákat követve a földszintes épület közepén nyolcszög alaprajzú 

dísztermet alakított ki, a homlokzatot pedig gazdag szobrászati díszítéssel hangsúlyozta. A 

kastély festészeti munkáit az itáliai Giuseppe Fachietti, a stukkókat Santino Bussi végezte, 

akiket az építész többször is foglalkoztatott. A szobrászati munkák bizonyára az építkezés 

utolsó fázisában, az 1710-es években készültek, de alkotójukra vonatkozó források jelenleg 

nem állnak rendelkezésünkre. A diadalívszerű, hármas kapuzatú főbejárat két oldalán, 

ovális fülkében Mars és Minerva mellszobra kapott helyet. A főbejárat feletti timpanonban 

Savoyai Jenő herceg címerét tartja két oroszlán, a timpanon tetejét pedig két allegorikus 

fekvő szobor díszíti. A terasz balusztrádján görög-római istenek, héroszok és mitológiai 

alakok álló, egész alakos szobrai sorakoznak balról jobbra haladva Flora, Mercurius, a 

hősiességet jelképező Hercules és Antaeus sarokcsoport, majd Jupiter, ismét Hercules, 

Minerva, Saturnus, a jámborságot jelképező Aeneas és Anchises sarokcsoport, végül 

Neptunus és Diana. A kőszobrokat Ybl Ervin szerint a bécsi Savoyai-palota, az Unteres 

Belvedere és a Daun-Kinsky-palota szobrászai alkották, Garas Klára véleménye szerint 

pedig a Kracker szobrász család egyik tagja, talán Tobias Kracker (Bécs, 1658. 

megkeresztelve április 21.-Bécs, 1736. február 5.) készítette a szobrokat, aki a salzburgi 

Mirabell-kastélyban szintén Johann Lucas von Hildebrandt mellett volt szobrász.86 Tobias 

Kracker Johann Bernhard Fischer von Erlach mellett dolgozott Bécsben I. József császár 

                                                                                                                                                    
bécsi képzését. – Wagner, Walter: Die Geschichte der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Wien, 1967; 
Koller 1993, 92-110. 
86Az 1701-1714 között épített ráckevei Savoyai-kastély szobrairól: Ybl Ervin: Savoyai Jenő herceg ráckevei 
kastélya, in: Az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum Évkönyvei 3 (1921-1923) 15-80., képpel (a bécsi 
Savoyai-palota, az Unteres Belvedere és a Daun-Kinsky-palota szobrászai készítették a ráckevei kastély 
szobrait); Ybl, Ervin: Das Schloß des Prinzen Eugen von Savoyen in Ráckeve, in: Wiener Jahrbuch für 
Kunstgeschichte 4 (1926) 111-132., képpel; Entz Géza, in: Pest megye műemlékei 2, 1958, 29-31., 31-32. 
kép; Aggházy 1959, 1. köt. 52., 2. köt. 230.; Kelényi 1980, 127., 6-8. kép; Garas 1986, 84, 88., 4. jegyzet., 
49a-b. kép (a Kracker szobrász család egyik tagja, talán Tobias Kracker készítette a ráckevei szobrokat); 
Galavics 2001, 350-351., 382. kép. 
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castrum dolorisán 1711-ben, majd ezután Johann Lucas von Hildebrandt mellett mutatható 

ki szobrászként Bécsben és Salzburgban.87 A salzburgi Mirabell-kastélyban, az 1720-as 

években folytatott átépítéskor Tobias Kracker fiával, Josef Kracker (Bécs, 1683-Bécs, 

1733. október 4.) szobrásszal dolgozott együtt, amikor a fiatal Georg Raphael Donner a 

kastély lépcsőházi szobraira kapott megbízást 1725-1727 között gróf Franz Anton Harrach, 

salzburgi érsek szolgálatában. Josef Kracker többek között 1711-1716-ban Savoyai Jenő 

herceg bécsi kastélyának építésekor az Unteres Belvedere kerti kapuzatának szobrait, 

1713-1716 között a bécsi Daun-Kinsky-palota kapuzati szobrait, majd 1721-ben a linzi 

Deutschordenskirche homlokzati szobrait készítette dokumentálhatóan szintén Johann 

Lucas von Hildebarndt mellett.88 Josef Kracker bécsi és linzi művei, allegorizáló témájuk 

és formai kialakításuk szerint közel állnak a ráckevei kastély homlokzati szobraihoz. A 

linzi templom timpanonján elhelyezett Harrach címer, továbbá a timpanon tetején lévő 

fekvő alakok, a Tisztaság és az Engedelmesség allegorikus kőszobrai,89 valamint a 

ráckevei timpanon szobrászati kialakítása közötti hasonlóság arra utal, hogy Josef Kracker 

már a ráckevei építkezéskor Johann Lucas von Hildebrandt mellett dolgozhatott. (11-12. 

kép) Az 1710-es évekre datálható ráckevei szobrok valószínűleg Tobias Kracker és fia, 

Josef Kracker közös művei, akik az 1710-es és az 1720-as években folyamatosan az 

építész mellett végeztek szobrászati munkákat. A ráckevei kastély szobrait a linzi templom 

szobraihoz hasonlóan feltehetően a bécsi műhelyben faragták, és a Dunán hajóval 

szállították a megrendelőkhöz. A ráckevei homlokzati szobrok elrendezésével, az éles 

fény-árnyék hatásokra törekvő formai kialakítással bizonyára Johann Lucas von 

Hildebrandt tervrajza és irányítása alapján hangsúlyozták az építészeti elemeket. Az új 

típusú ráckevei kastély az osztrák arisztokrácia körében talált követőkre, Magyarországon 

csak később, a gödöllői Grassalkovich-kastélyon figyelhető meg az épület hatása.  

     VI. Károly császár, III. Károly néven magyar király (1711-1740) uralkodása alatt 

stabilizálódott Magyarország külső és belső helyzete. A törököktől visszafoglalt 

területeken katonai igazgatás alá helyezett határőrvidéket hoztak létre a Habsburg 

Birodalom déli és keleti határain. 1711-ben a szatmári békével befejeződött a Rákóczi-

szabadságharc. Az uralkodó kompromisszumot kötött a magyar nemességgel, elfogadtatta 

a Pragmatica Sanctiót, a Habsburg-ház leányági örökösödését. Ezzel elérte a feudális 

társadalmi viszonyok fennmaradását, és biztosította a Habsburg-ház uralmát 

                                                 
87 Thieme-Becker 21, 1927, 374. 
88 Aspetsberger 1963. 
89 Aspetsberger 1963, 22-25., 12. kép. 
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Magyarországon. Érdemei közé tartozott Magyarország közigazgatásának újjászervezése. 

A Magyar Királyi Kancellária Bécsben működött, azonban a végrehajtó hatalmat képviselő 

Magyar Királyi Helytartótanács és a pénzügyekért felelős Magyar Királyi Kamara már 

Pozsonyban kapott helyet. A viszonylag békés évtizedek alatt gyors fejlődés indult minden 

téren. Az uralkodó mecénási tevékenysége jelentős szerepet játszott az érett barokk 

művészet magyarországi elterjedésében. A korszakot meghatározó „Kaiserstil” 

elsődlegesen a Habsburg uralkodók hatalmát reprezentálta, akik a Római Birodalom 

örököseinek tekintették magukat. Erre vonatkozóan sajátos ikonográfiai és stílusbeli 

rendszert hoztak létre. VI. Károly császár tanácsadói a művészeti munkák sokrétű 

programját dolgozták ki, amely az uralkodó rátermettségét és a közjó megteremtése iránti 

elkötelezettségét fejezte ki. Az uralkodó hatalmát reprezentálták az udvar megrendelésére 

Magyarországon emelet építészeti és szobrászati alkotások, többek között a gyulafehérvári 

(Alba Iulia, Románia) diadalívek, a budai Katonai Szertár (Zeughaus), a győri Frigyláda-

emlékmű és a pesti Invalidus-ház.  

     A Habsburgok 1699-ben foglalták vissza a törököktől Erdélyt. A gyulafehérvári 

erődítményt VI. Károly császár 1715-ben és 1722-1738 között megerősítette újabb 

építményekkel. Az építkezések során a római kori Apulum romjai alól előkerült leleteket a 

bécsi császári gyűjteményekbe szállították 1723-ban. Ekkor VI. Károly császár a saját 

magáról elnevezett város, Károlyfehérvár (Alba Carolina, Karlsburg) erődítményébe 

vezető úton három diadalkaput (Károly-kapuk) emeltetett ókori római diadalívek mintája 

alapján.90 Franz Matsche szerint a diadalkapukat a bécsi Hofbauamt megbízásából 

feltehetően 1715-ben és 1722-1738 között valósította meg Johann Lucas von Hildebrandt, 

vagy Joseph Emanuel Fischer von Erlach tervei alapján Johannes König bécsi udvari 

szobrász. A diadalkapuk ikonográfiai programját valószínűleg a Császári Érem- és 

Régiségtár felügyelője (Kaiserlicher Medaillen- und Antiquitäteninspektor) Karl Gustav 

Heraeus állította össze. A diadalkapukon VI. Károly császár törökök felett aratott 

győzelemét, és császári hatalmának a római korig visszavezethető folytonosságát akarta 

bemutatni. Bizonyára Johannes König készítette mindhárom diadalkapu szobrászati 

díszítését. Az első, illetve alsó diadalkapu hármas kapuzatán nincs attika, közepén a 

Habsburg címer, jobbra Mars, balra pedig Venus szobra látható. (13. kép)  A szélső átjárók 

                                                 
90 A gyulafehérvári diadalkapukról: Aggházy 1959, 1. köt. 71, 75, 227., 2. köt. 113.; Matsche 1981, 308, 519., 
1079. jegyzet, 98-101. kép (1715, 1722-1738); Garas 1986, 83.; Galavics 1986, 112., 50. ábra; Györffy 1991, 
65., 72. kép; Bertsch, Christoph: Das Ephemere fordert Dauerhaftigkeit. Einige Anmerkungen zur politischen 
Ikonographie der Habsburgischen Triumphbögen im 18. Jahrhundert, in: Österreichische Zeitschrift für 
Kunst und Denkmalpflege 48 (1994í/1-2) 58., 50-51. kép; Galavics 2001, 259., 394. kép. 
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feletti reliefek a bal oldalon Hercules legyőzi Antaeust és Aeneas kimenekíti Anchisest, a 

másik oldalon pedig Perseus lefejezi Medusát és Hercules megöli a nemeai oroszlánt 

jelenetet ábrázolják. A második, illetve középső diadalkaput lerombolták, csak két oszlopa 

maradt fenn. A harmadik, illetve felső diadalkapu hármas kapuzatának középső, magasabb 

nyílása felett VI. Károlyt római császárként lovas szobron mutatták be, amint a törökök 

leigázására utalva, lovával megbilincselt török fogolyra tapos. (14. kép) A diadalkapu 

attikáján trófeumok, fegyverek, török foglyok szobra, a középső átjáró felett pedig a 

Habsburgok és Erdély címere látható. A két szélső átjáró feletti domborművek közül a jobb 

oldali VI. Károly császárt ábrázolja, amint Savoyai Jenő herceg hadvezérnek kardot és 

zászlót nyújt át, a bal oldali relief pedig a győztesen visszatérő hadvezért mutatja be. A 

diadalív másik oldalán, az attikán helyezték el a császár erényeit jelképező alakokat, a 

Bölcsesség, Mértékletesség, Erő és Szorgalom allegorikus szobrait, a középső átjáró felett 

pedig a császári monogramos Habsburg címer látható. A két szélső átjáró feletti reliefek 

csatajeleneteket ábrázolnak. Galavics Géza 1986-ban mutatta ki, hogy a harmadik 

diadalkapu Claude Perrault 1669-ben XIV. Lajos számára emelt diadalívét követte, amely 

a művész Vitruvius kiadásának címlapján – Sébastien Le Clerc rajza alapján Gérard Scotin 

rézmetszetén – is megjelent 1681-ben. A Károly-kapuk szobrászati munkáit kivitelező, 

bajor származású bécsi szobrász, Johannes König a diadalkapuk készítésével 

párhuzamosan további kőszobrászati megrendeléseket teljesített Erdélyben.91 A 

gyulafehérvári diadalkapuk hatása a váci diadalkapun jelent meg, amelyet Christoph Anton 

von Migazzi bécsi érsek, és váci püspök emeltetett Mária Terézia királynő 1764. évi váci 

látogatása alkalmából Isodore Canevale, itáliai származású bécsi építésszel a római Titus 

diadalív mintájára.92 

     A budai királyi vár újjáépítése VI. Károly császár uralkodása alatt kezdődött 1715-től. 

A budai várban lévő Katonai Szertár, illetve Hadiszertár (Zeughaus) 1725-1730 között 

épült fel, és a homlokzatára kőszobrokat helyeztek el.93 Az épületet és a homlokzati 

szobrokat Bécsben tervezték, de vita tárgyát képezi az építész és szobrász személye. 

Johann Mattey mérnökkari hadnagy,94 vagy Fortunato de Prati, itáliai származású bécsi 

kamarai építész tervezte az épületet, aki ugyanebben az időben a pesti Invalidus-ház 
                                                 
91 Aggházy 1959, 1. köt. 227. 
92 Bertsch i. m. 58-59., 52-54. kép. 
93 Az 1725-1730 között épült, egykori budai Katonai Szertár homlokzati szobrairól: Thieme-Becker 24, 1930, 
266. (Mattielli); Bánrévy György: A budavári katonai szertár (Zeughaus) 1725-1901, in: Tanulmányok 
Budapest múltjából 2 (1933) 132-133, 137., 40. kép (a szobrászra vonatkozó források ismeretlenek); Aggházy 
1959, 1. köt. 104, 237., 107. kép (Mattielli, vagy Mattielli köre, 1730); Kelényi 2005, 13-17., 1-6. kép (nem 
Mattielli). 
94 Bánrévy i. m. 105-140. 
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tervezésén is dolgozott.95 A különböző feltevéseket írott forrásokkal jelenleg nem lehet 

alátámasztani. A pesti Invalidus-házhoz hasonlóan a budai Katonai Szertár tervezésére, 

mint ahogyan a bécsi Haditanács megbízásából emelt valamennyi épületre jelentős hatást 

gyakorolhatott a bécsi Hofbauamt vezetője, Joseph Emanuel Fischer von Erlach.96 Az 

épület kosáríves kapuzatának két oldalán, toszkán oszlop felett egy-egy pajzsra 

támaszkodó, sisakos alak állt, pajzsuk felirata szerint a bal oldali Constantia, az 

Állhatatosság, a jobb oldali pedig Fortitudo, a Bátorság, illetve az Erő perszonifikációja. 

Háromszögletű oromzat zárta le az egyszintes épület tetejét. Az orommezőben kőből 

faragott császári címer és hadijelvények, az oromzat tetején a lernai hidrát legyőző 

Hercules szobra, két szélén pedig trófeumok szoborcsoportja volt látható. A kapu feletti 

kartus kronosztichonos felirata szerint 1730-ban fejezték be az épületet.97 Goszleth István 

1890 körüli fotójáról ismerjük a szobrok eredetei elrendezését.98 (15. kép) Az épületet 

1897-1901 között a budai királyi vár átépítésekor lebontották, a kapuzatot és a szobrokat a 

budai vár délkeleti falánál helyezték el, ekkor a kapuzat elé állították fel az oromzati 

Hercules szobrot. VI. Károly császár épületeinek eszmei céljait Anton Höller bécsi jezsuita 

1733-ban írt Augusta Carolinae Virtutis Monumenta c. művéből ismerjük, amelyben a 

budai Katonai Szertár és a pesti Invalidus-ház programja is szerepel.99 A budai és pesti 

szobrok a császári építkezéseken gyakran ábrázolt uralkodói eszméket hirdették, Isten 

dicsőségét és a császári hatalom erejét demonstrálták. A 18. század első felében 

alkalmazott Habsburg allegóriák szerint a budai Katonai Szertár oromzatán Hercules az 

ellenségeit legyőző VI. Károly császárt jelképezte, Constantia és Fortitudo allegorikus 

alakja pedig a császár Constantia et Fortitudine jelmondatát idézte számos azonos témájú 

műhöz hasonlóan.100 A homlokzaton elhelyezett perszonifikációk, továbbá a császári címer 

mellett lévő trófeumok VI. Károly császár háborúban és békében elért sikereit hirdették. 

Az itáliai származású, bécsi udvari szobrász Lorenzo Mattielli szobrászatának ismeretére 

utal a budai szobrok allegorikus témája, beállítása és formaképzése. Lorenzo Mattielli 

művei közül a bécsi Hofburgban a Reichskanzlei számára 1728-1729 között készített 

                                                 
95 Schoen 1930, 128. 
96 Kelényi 2005, 17. 
97 A budai Katonai Szertár kronosztichonos felirata: CaroLVs SeXtVs / Me / fVnDo eLeVabat (1730). – 
Kelényi 2005, 79., 11. jegyzet. 
98 Goszleth István fotója az egykori budai Katonai Szertárról, 1890 körül, Budapest, Budapesti Történeti 
Múzeum, Fotótár, ltsz. 108.1. – Kelényi 2005, 13., 3. kép. 
99 Höller, Anton: Augusta Carolinae Virtutis Monumenta seu Aedificia a Carolo VI. Imp. Max. P. P. per 
Orbem Austriacum Publico bono positia. Bécs, 1733. – Kelényi 2005, 15-16. 
100 Matsche 1981, 349-356.; Kelényi 2005, 15-16. 
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Hercules szoborcsoportjai, különösen a Hercules megöli Busirist témájú szoborcsoport101 

hatása mutatható ki a budai Hercules alakon az erőteljes testformák és az ellenfélre lesújtó 

mozdulat ábrázolásában. (16. kép) A budai Constantia és Fortitudo alakon Lorenzo 

Mattielli pécsi szobrainak hatása figyelhető meg. A német származású pécsi püspök, Franz 

Wilhelm Nesselrod, aki katonai pályán tábornoki rangot ért el, a péterváradi törökellenes 

csatában elesett unokaöccsének, Franz Bertram Honsbruchnak Lorenzo Mattiellivel 

síremléket emeltetett 1726-ban, a pécsi székesegyházban.102 A mészkőből faragott 

síremlék talapzatán lévő dombormű Franz Bertram Honsbruch elestét ábrázolja, a síremlék 

tetejét obeliszk díszíti, két oldalához pedig a Hit és az Állhatatosság jelképes női és férfi 

alakja támaszkodik. A Magyarországon elterjedt tumba és a portréval ellátott fali síremlék 

mellett az 1720-as években jelentek meg az obeliszkkel díszített síremlékek, amelyek 

között az egyik legkorábbi a pécsi Honsbruch síremlék. A pécsi álló, egész alakos, 

allegorikus szobrok formai kialakítása, beállítása hasonlít a budai Katonai Szertár 

allegorikus szobraihoz. A analógiák alapján a budai Katonai Szertár szobrászati díszítését 

bizonyára Lorenzo Mattielli köréhez tartozó, bécsi szobrász alkotta legkésőbb 1730-ban. 

Lorenzo Mattielli a legsikeresebb bécsi művészek közé tartozott az 1730-as évek végéig, 

majd 1738-tól Drezdában lett udvari szobrász, miután 1737-ben Georg Raphael Donner 

legyőzte a bécsi Neuer Markt-kútra, illetve Providentia-kútra kiírt pályázaton. 

     A bécsi udvari mecenatúra egyik legkvalitásosabb szobrászati emléke Magyarországon 

a VI. Károly császár megbízásából 1731-ben bécsi szobrász által homokkőből faragott 

győri Frigyláda-emlékmű, amelyen STERF jelzés, illetve felirat olvasható.103 (17. kép) 

                                                 
101 Matsche 1981, 343., 138. kép. 
102 Lorenzo Mattielli: Franz Bertram Honsbruch síremléke, 1726, mészkő, 430 cm. Pécs, székesegyház. – 
Aggházy 1959, 1. köt. 237. (Mattielli, 1728); Boros 1985, 21-22., 13-14. kép (Mattielli, 1726). 
103 STERF jelzés, bécsi szobrász: Frigyláda-emlékmű Győrben, 1731, homokkő, 5 m, a Keresztrefeszítés 
dombormű 180x105 cm. 2011-ben restaurálták a teljes emlékművet. Vésett jelzés a jobb oldali angyal lába 
alatti felhőn: STERF. Felirat a talapzat hátoldalán: PANI / ANGELORUM / INCORRUPTIBILI / 
CAROLUS. VI. / ROMAN. IMPER. AUSTRIUS / REGNI. APOSTOLICI / CONSERVATOR ET VINDEX 
/ LAESAM ADORATIONIS CAUSAM / CORRECTIS SEDUCTORUM / AUDACIIS / PERPETUAE 
DEPRECATIONIS / MONUMENTO / AD EXPIANDAM / OFFENSI NUMINIS IRAM / EX AVITA 
PIETATAE / RESTITUI JUSSIT / AN. SAL. / MDCCXXXI. – Konrad Adolf von Albrecht: Verschiedene 
Erfindungen…, Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Codex 7853. sz., fol. 122-124 (programmal és 
tollrajzzal); Pigler 1923, 4-8., 2. kép (Giuliani); Zacharias, Thomas: Joseph Emanuel Fischer von Erlach. 
Wien-München, 1960, 156-157. (J. E. Fischer von Erlach); Stengl 1932, 28-29., képpel (STERF, azaz 
Schletterer fecit rövidítés J. Ch. Schletterer jelzése); Aggházy 1959, 1. köt. 70., 2. köt. 109., 89. kép 
(Giuliani); Voit Pál: A barokk Magyarországon. Budapest, 1970, 40., 5. sz. képpel (J. E. Fischer von Erlach 
terve alapján Corradini); Voit, Pál: Ein unbekanntes Werk von Antonio Corradini, in: Ars Decorativa 3 
(1975) 81-91. (Corradini); Matsche 1981, 119-123., 71-72. kép (J. E. Fischer von Erlach után Corradini, 
1729-1731); Györffy 1991, 45., 40. kép (Corradini); Cogo, Bruno, in: Saur 21, 1999, 291. (Corradini); 
Galavics 2001, 359., 393. kép (Corradini); Schemper-Sparholz 2004, 155-156., 16. jegyzet (Schletterer 
zwettli műveire hasonlít a relief). 
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1729-ben a császári katonák egy szökött katona üldözésekor a győri Káptalandombon 

megzavarták az úrnapi körmenetet és megtaposták a pap kezéből kiütött Oltáriszentséget. 

A mélyen vallásos császár, a közfelháborodás csillapítása érdekében az eucharisztiát 

szimbolizáló, díszes emlékművet állított az esemény helyszínén. A hagyomány szerint az 

emlékmű aranyozott frigyládájában helyezték el az incidens során összetiport ostyát. Az 

emlékoszlopokhoz hasonló, obeliszkszerű formában felépített Frigyláda-emlékmű négyzet 

alaprajzú talapzata volutákban végződik, amelyekre egy-egy lámpást helyeztek. A talapzat 

szemből nézeti oldalát íves lezárású, álló téglalap formájú Keresztrefeszítés relief díszíti, a 

hátoldalon pedig latin felirat örökítette meg, hogy az emlékművet VI. Károly császár 

emelte 1731-ben az isteni harag kiengesztelésére. A talapzat felett, felhőkön lebegve, két 

kiterjesztett szárnyú angyal, lobogó ruházatban az ostya felemelésének jelképeként 

magasra tartja az aranyozott rézből készített frigyládát és a tetejére helyezett, 

sugárkoszorúba foglalt Agnus Dei ábrázolást.  

     A szoborcsoport leírása és tervrajza fennmaradt az 1730-1731 körül keletkezett, bécsi 

Albrecht-kódexban. (18. kép) A Császári Érem- és Régiségtár felügyelője (Kaiserlicher 

Medaillen- und Antiquitäteninspektor), Konrad Adolf von Albrecht császári tanácsos 

tollrajzokkal illusztrált, kéziratos művében dolgozta ki a császári építkezések és 

emlékművek allegorikus programját. A győri Frigyláda-emlékmű ikonográfiai programja a 

kódex alapján bizonyosan Konrad Adolf von Alrechtől származik, az emlékmű tervezése 

pedig feltehetően Joseph Emanuel Fischer von Erlachra vezethető vissza, de a szobrászati 

kivitelezéssel kapcsolatban több művész neve is felvetődött. Pigler Andor és Aggházy 

Mária az itáliai származású Giovanni Giulianinak tulajdonította a szobrokat. Stengl 

Marianne hívta fel a figyelmet a jobb oldali angyal lába alatti felhőn lévő, vésett 

maiusculás STERF feliratra, amelyet „Schletterer fecit” rövidítésként Jakob Christoph 

Schletterer jelzésének tartott. Voit Pál a győri Frigyláda-emlékművet Antonio Corradini, 

velencei szobrász alkotásai közé sorolta, aki bécsi udvari szobrászként dolgozott Joseph 

Emanuel Fischer von Erlach mellett. Ingeborg Schemper-Sparholz véleménye szerint 

Jakob Christoph Schletterer zwettli műveihez hasonlít a győri relief. Mindezt 

kiegészíthetjük azzal, hogy Jakob Christoph Schltetterer Bécsben Giovanni Stanetti 

műhelyében kezdte tanulmányait, 1721-1725 között bizonyára járt Velencében, majd 

1725-1727 között Georg Raphael Donner munkatársaként a salzburgi Mirabell-kastélyban, 

a lépcsőházi kőszobrok faragásában vett részt. Ezután a bécsi Képzőművészeti Akadémia 

növendékeként dolgozhatott a császári megrendelésre készült szobrászati művek 

kivitelezésén. A győri Frigyláda-emlékművön szembetűnő az itáliai hatás és Georg 
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Raphael Donner salzburgi kőszobrainak ismerete, amely arra utal, hogy Jakob Christoph 

Schletterer kivitelezhette az emlékművet, de írott források erre vonatkozóan nem állnak 

rendelkezésünkre. A jelenlegi ismereteink alapján STERF jelzéses, bécsi szobrász 1731-

ben keletkezett alkotásaként határozhatjuk meg a győri Frigyláda-emlékművet.  

     A budapesti Iparművészeti Múzeumban őrzik a győri Frigyláda-emlékmű 

Keresztrefeszítés reliefjének ólomból öntött variánsát, amely bizonyára bécsi szobrász 

műve az 1750-es évekből.104 Voit Pál szerint az ólomdombormű Antonio Corradini 

modellje a győri Frigyláda-emlékműhöz. Ingeborg Schemper-Sparholz a budapesti 

ólomreliefet Antonio Corradini győri Frigyláda-emlékműve utáni ricordónak tartja, amely 

a bécsi Képzőművészeti Akadémián készült 1740-1750 között. Az álló téglalap formájú 

ólomrelief kétségtelenül a győri domborművel hozható összefüggésbe. Az ólomrelief 

alkotója a Krisztus keresztre feszítését két lator között bemutató kompozíciót átvette, de 

kiegészítette balra a Longinus kapitány mellett álló alakokkal, középen pedig a Mária 

Magdolna csoport mögötti síró asszonnyal, valamint jobbra a Krisztus felé ecetes spongyát 

nyújtó katona mellett álló alakkal. A győri kődomborműre jellemző, hogy a salzburgi 

Mirabell-kastély lépcsőházi szobraihoz hasonlóan erőteljesek az alakok, valamint Jakob 

Christoph Schletterer zwettli domborműveivel azonos térképzési módszerrel, jelzésszerű 

háttér előtt hangsúlyosan az előtérben láthatók a magasan kiemelkedő figurák. Ezzel 

szemben a budapesti ólomrelief felületi kidolgozását tekintve egyenletesen lapos 

dombormű, a testarányok karcsúbbak, a bekarcolással és poncolással gondosan kidolgozott 

részletek szinte teljesen kitöltik a dombormű felületét. Jakob Christoph Schletterer 1751-

től haláláig a bécsi Képzőművészeti Akadémián tanított, ezért az ólom használatát és a 

részletező előadásmódot figyelembe véve a budapesti ólomreliefet feltehetően Schletterer 

tanítványai közé tartozó, bécsi szobrász készítette az 1750-as években. 

     A 18. század első felében Pest egyik legjelentősebb építészeti alkotása volt az 

Invalidus-ház. Az épület 1727-1742 közötti megvalósítását a Schoen Arnold 

monográfiájában közzétett adatok alapján lehet nyomon követni.105 Gróf Széchényi 

                                                 
104 Bécsi szobrász: Keresztrefeszítés, 1750-es évek, ólomrelief, 66x47 cm. 1915-től a budapesti 
Iparművészeti Múzeumban, ltsz. 10917. – Voit 1975 i. m. (Corradini modellje a győri Frigyláda-
emlékműhöz); Békési Éva, in: Barokk és rokokó kat. 1990, 1.51. sz. képpel (Corradini 1730 körüli bozzettója 
a győri Frigyláda-emlékműhöz); Schemper-Sparholz, Ingeborg, in: Barokk művészet Közép-Európában kat. 
1993, 170. sz. képpel (Corradini győri Frigyláda-emlékműve utáni ricordo, 1740-1750 között); Cogo, Bruno, 
in: Saur 21, 1999, 290. (Corradini vázlat a győri Frigyláda-emlékműhöz, 1731). 
105 Az 1727-1742 között megvalósított pesti Invalidus-házat zsúfoltságra hivatkozva oszlatta fel II. József 
császár 1783-ban. Ezután VI. Károly császárról elnevezve kaszárnyaként használták, majd 1894-től Budapest 
Székesfőváros Városháza költözött az épületbe, ahol jelenleg Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 
működik (Budapest, V. Városház utca 9-11.). – A pesti Invalidus-házról: Schoen 1930; Aggházy 1959, 1. köt. 



 31 

György esztergomi érsek alapítványt hozott létre a törökellenes háborúkban megrokkant 

katonákat gondozó kórház létesítésére. 1716-tól Fortunato de Prati kamarai építész 

vezetésével indultak meg a munkálatok. 1724-től a bécsi Haditanács elnöke, Savoyai Jenő 

herceg közbenjárásával VI. Károly császár hatékony támogatását sikerült megnyerni. A 

pesti Invalidus-ház felépítése 1727-1742 között valósulhatott meg Anton Erhard Martinelli, 

itáliai származású, bécsi udvari építész tervei alapján a párizsi és a prágai Invalidus-palota 

mintájára. 1739-1740 között Salomon Kleiner udvari mérnök nyolc rézmetszetet készített a 

pesti Invalidus-ház látképét, földszinti és emeleti alaprajzát, főhomlokzatát, szélességi és 

hosszúsági keresztmetszetét, továbbá az Invalidus-templom szélességi és hosszúsági 

keresztmetszetét ábrázoló tervrajzokról.106 A rézmetszetek és a fennmaradt források 

alapján rekonstruálhatók az eredeti tervek. A szabályos négyzet alaprajzúra tervezett, 

udvarokkal osztott épület főhomlokzatára és kapuzataira gazdag szobrászati díszítést 

szántak az épület látképét ábrázoló rézmetszet szerint. (19. kép) A teljes szobrászati 

díszítést Anton Erhard Martinelli tervei alapján valósították meg az építkezéssel 

párhuzamosan. Martinelli építészeti és szobrászati terveire jelentős hatással volt tanára és 

felettese, a bécsi Hofbauamt vezetője, Joseph Emanuel Fischer von Erlach. A pesti épület 

szobrászati programja részben megtalálható az 1730-1731 körül keletkezett bécsi Albrecht-

kódexban, a Császári Érem- és Régiségtár felügyelője (Kaiserlicher Medaillen- und 

Antiquitäteninspektor), Konrad Adolf von Albrecht császári tanácsos tollrajzokkal 

illusztrált kéziratos művében, aki VI. Károly császár szándékai szerint dolgozta ki a 

császári építkezések allegorikus programját, a császári épületeket pedig többnyire Joseph 

Emanuel Fischer von Erlach tervezte.107 Mindezek alapján a pesti Invalidus-ház 

tervezőjeként gyakran Joseph Emanuel Fischer von Erlachot nevezik meg annak ellenére 

is, hogy a tervrajzokat ábrázoló rézmetszetek felirata és az ismert szerződések alapján 

kétségtelenül Anton Erhard Martinelli volt a tervező.  

     A rendelkezésünkre álló adatok szerint 1731-ben már állt a pesti Invalidus-ház 

háromemeletes főhomlokzatának déli szárnya, szemből nézve az épület jobb oldala. 

Attikájára az Albrecht-kódex négy szoborterve alapján a cseh származású bécsi szobrász, 

                                                                                                                                                    
97., 2. köt. 47-48., 181-182. kép; Matsche 1981, 369-370, 423-424., 150. és 165. kép; Garas 1986, 83.; 
Györffy 1991, 53-54., 51. kép; Galavics 2001, 359-361., 395. kép; Kelényi 2005, 19-22., 10-18. kép. 
106 Salomon Kleiner nyolc rézmetszete a pesti Invalidus-házról, 1739-1740 között, Budapest, Budapesti 
Történeti Múzeum. – Schoen 1930, 36, 118. (az 1739. április 12-én Bécsben kötött szerződés), 11-18. kép 
(nyolc rézmetszet); Rózsa 1963, 130. sz., 79. tábla (látkép); Kelényi 2005, 20., 10. kép (földszinti alaprajz). 
107 Konrad Adolf von Albrecht: Verschiedene Erfindungen…, Wien, Österreichische Nationalbibliothek, 
Codex 7853. sz., fol. 136-138 (a programmal, négy szobor tollrajzával és az inskripciótervvel). – Schoen 
1930, 104. 34-35. kép; Mathsche 1981, 45-47.; Kelényi 2005, 20. 
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Johann Christoph Mader (Neundorf, 1697-Bécs, 1761. augusztus 14.)108 alkotta 1731-ben 

a négy allegorikus alak és a kétfejű császári sas kőszobrát.109 1735-ben fejeződött be a 

főhomlokzat középső részének építése. Anton Erhard Martinelli ekkor készítette a terveket 

és a költségvetéseket az épület középső attikájához, az Invalidus-templom főoltárához és 

szószékéhez.110 Johann Thenny (Burgeis, 1695. március 4.-Brünn, 1754. május 11.),111 

tiroli származású bécsi szobrásszal 1735. február 6-án Bécsben kötöttek szerződést a 

főhomlokzat középső attikájának kőszobraira, a kétfejű császári sas és négy allegorikus 

alak kőszobrára, továbbá az épület középtengelyében elhelyezett Szent György-templom 

főoltárára szánt Szent György, Szent Flórián, Szent Sebestyén és Szent Móric faszobrokra, 

valamint a szószék faszobrászati díszeire.112 A főoltár és szószék famodelljére Wenzel 

Matiegowsky bécsi asztalossal, a főoltár festésére és aranyozására pedig Joseph Oblasser 

bécsi festővel kötöttek szerződést 1735-ben.113 1735. október 23-án az Invalidus-templom 

és főoltára már készen állt, mivel ekkor tartották az első istentiszteletet.114 1736. május-

június folyamán fejezte be Johann Thenny a középső attika kőszobrait, a kétfejű császári 

sast és négy allegorikus alakot. Ekkor készíthették el a középső attika latin feliratát.115 

Conti Lipót Antal itáliai származású, pesti kőfaragó segédkezett a kőszobrászati 

munkákban. 1736 nyarán fejezték be a főhomlokzat középső, oszlopos kapuzatát, amely az 

Invalidus-templomba vezetett. A főkapu feletti timpanonban ekkor rézből készített, 

sugarakkal övezett Isten-szem kapott helyet. 1736. október 23-án az épület északi 

szárnyára, szemből nézve a bal oldali attikára szánt kétfejű császári sas és négy allegorikus 

alak kőszobrára kötöttek szerződést Johann Christoph Maderral, aki a szobrokat 1737-ben 

állította fel.116 A főkapuzat és a két mellékkapuzat felett elhelyezett szobrászati díszeket 

                                                 
108 Johann Christoph Maderről: Tietze-Conrat, Erica, in: Thieme-Becker 23, 1929, 527-528.; Schoen 1930, 
119-120.; Aggházy 1959, 1. köt. 96-97, 235. 
109 Schoen 1930, 27, 119. (az 1731. június 4-én Bécsben kötött szerződés), 36-37. kép; Aggházy 1959, 1. köt. 
97. , 181-182. kép. 
110 Schoen 1930, 28, 160-161. (Martinelli 1735. évi költségvetése a főoltárról és szószékről). 
111 Johann Thennyről: Schoen 1930, 131-134. ; Aggházy 1959, 1. köt. 97, 286. 
112 Schoen 1930, 28, 132-133. (az 1735. február 6-án Bécsben kötött szerződések), 40-41. kép. 
113 Schoen 1930, 28, 127, 162. (az 1735. február 6-án és szeptember 5-én Bécsben kötött szerződések). 
114 Schoen 1930, 30. (az első istentisztelet 1735. október 23-án).  
     A pesti Invalidus-templom 1735-ben emelt főoltárán kívül még négy mellékoltárt állítottak a templomban. 
1765-ben a főoltárt szuvasodás miatt lebontották, és Mária Terézia királynő új főoltár tervezésével bízta meg 
Franz Anton Hillebrandt kamarai építészt, aki ekkor a budai királyi vár építészeti munkáit vezette. Az 1765-
1766-ban megvalósult új főoltár festménye a Keresztrefeszítést ábrázolta, de a főoltár szerkezeti felépítését és 
szobrait jelenleg nem ismerjük.  – Schoen 1930, 44, 114.    
     1784. július 28-án az Invalidus-templom teljes felszerelését és berendezését elárverezték Pesten. Sándor 
Antal a hétszemélyes tábla ülnöke vette meg a főoltárt. – Schoen 1930, 46, 170-171. (árverési jegyzőkönyv). 
115 IMP. CAROLUS. VI. S. A. PP. HANC. MOLEM. CONDIDIT. / AD. SERVANDOS. MILITES. SENIŌ. 
MORBIS. / VULNERIBUS. CONFECTOS. / A. S. MDCCXXVIII. – Schoen 1930, 26.  
116 Schoen 1930, 32. (az 1736. október 23-án, Pesten kötött szerződésről), 38-39. kép. 
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1736-1737 körül valósíthatta meg feltehetően Johann Thenny és Johann Christoph Mader, 

de erre vonatkozó írott források nem maradtak fenn.117 Az attikára további szobrokat 

helyeztek a 19. században.118 

     Az Invalidus-ház díszítésének ikonográfiai programja a hadviseléshez kapcsolódik. A 

rendelkezésünkre álló források és a fennmaradt művek alapján ismerjük az Invalidus-

templom főoltárának és az Invalidus-ház főhomlokzatának szobrászati programját. A 

Johann Thennyvel kötött szerződés és Salomon Kleinernek az Invalidus-templom 

szélességi keresztmetszetét ábrázoló rézmetszete alapján rekonstruálható az Anton Erhard 

Martinelli tervei szerint 1735-ben felépített, egykori főoltár.119 (20. kép) A négy oldalról 

nyitott főoltár nyolcszögletű, lépcsős talapzaton állt. Magas posztamensre helyezett, négy 

korinthoszi oszlop tartotta a tabernákulum feletti volutás-füzéres baldachint, amelynek 

tetejére felhőkkel és sugarakkal körülvett Isten-szem ábrázolást helyeztek. Az oszlopok 

lábazata mellett konzolokon Szent György, Szent Flórián, Szent Sebestyén és Szent Móric 

lovagszentek páncélos, álló, egész alakos szobra kapott helyet. A főoltár szerkezetét és 

szobrait fából faragták, festették és aranyozták. Johann Thenny egykori szobraira a 

budapesti Szervita-templom (Belvárosi Szent Anna plébániatemplom) Szent Anna-főoltára 

számára készített aranyozott faszobrai alapján lehet következtetni.120 1735-ben a pesti 

Invalidus-templomban Johann Thenny aranyozott faszobraival és a pozsonyi Szent 

Márton-székesegyházban Georg Raphael Donner ólomszobraival díszítve valósultak meg 

Magyarország első baldachinos oltárai.   

     Az Albrecht-kódex alapján részben rekonstruálható a pesti Invalidus-ház főhomlokzati 

szobrainak ikonográfiai programja. Az Albrecht-kódexből ismerjük a jobb oldali attika 

szobrainak tollrajzát, amely alapján értelmezni tudjuk a főhomlokzat többi szobrászati 

                                                 
117 Schoen 1930, 66-68., 26-28. kép. 
118 A pesti Invalidus-ház klasszicista szobrait Hild József építész tervei szerint Bauer Mihály és Uhrl Ferenc 
szobrászok faragták 1842-1844 között. – Schoen 1930, 94- 96., 45-46. kép. 
119 A pesti Invalidus-templom egykori főoltáráról és mellékoltárairól: Schoen 1930, 28, 44, 46, 68, 77, 80-82, 
114, 127, 130-132, 162, 168-171., 17. kép. 
120 A budapesti Szervita-templom (Belvárosi Szent Anna plébániatemplom) 1740-1741-ben emelt Szent 
Anna-főoltáráról: Schoen 1930, 86, 133-134., 33. kép; Rados 1938, 113. sz. képpel; Aggházy 1959, 97., 2. 
köt. 47., 183-184. kép.  
     A pesti szerviták 1740. május 10-én bécsi művészek tervét fogadták el az új főoltárhoz, és naplójuk 
szerint 1741. május 5-én már megérkezett Bécsből a főoltár, majd május 21-én tartották meg az új főoltár 
előtt az első misét. A faszerkezetet a bécsi Joseph Deller asztalos, a Szent Anna-oltárképet pedig a bécsi 
Johann Samuel Hözendorf (Hözendorffer) festette. Johann Thenny faragta a három-három oszloppal 
keretezett oltárkép mellett kétoldalt felállított Szent József és Keresztelő Szent János szobrot, továbbá az 
oszlopok mellett elhelyezett Szent István király és Szent László király szobrot, amelyek máig eredeti 
helyükön maradtak fenn. Bizonyára Johann Thenny művei a főoltár oromzatán lévő díszítések, az Isten-szem, 
agyalok, füzérek és díszvázák.  
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díszítését is.121 Az attikán három összefüggő csoportot alkottak az antik öltözékű, álló, 

egész alakos női és férfi figurák. Schoen Arnold 1930-ban publikált fotóiról ismerjük a 

teljes sorozatot. A szobrok allegorikus tartalma a jobb oldali négy alaknál meghatározható 

az Albercht-kódex tollrajza alapján. A két-két figura közül balról jobbra haladva az első a 

katonai éberséget jelképező sisakos nő jobb kezével a mellette egy lábon virrasztó 

darumadárra mutat, másik kezében iránytűt tart. Párja, a hadigondozást jelképező nő 

jobbjában bőségszarut, bal kezében pedig római congiariumot tart. A harcból megtért 

katonát jelképező nő jobb kezével vértezetét oldozza le, baljával kardra támaszkodik, bal 

lábával pedig bombára tapos. Párja, a negyedik női alak cintányérral méheket hív a jobb 

lábánál lévő kaptárba, amely a katonai menhely jelképe. A Johann Christoph Mader által 

kisebb változtatásokkal megvalósított, négy allegorikus szobor együttes értelmezése szerint 

a katonai éberséget a bőkezűen gondoskodó ellátás kíséri, a harc után pihenésre vágyó 

katonákat pedig a közös menhely nyugalma várja. A bal oldali négy alak szintén Johann 

Christoph Mader műve. A két-két figura közül jobbról balra haladva az első szobor fiatal, 

erős katonát ábrázol, aki jobbjában lándzsát tart, bal kezével oszlopra támaszkodva figyeli 

a mellette hamisan mosolygó nőt. A fortélyos előrelátást jelképező nő bal kezében 

kígyóval körülvett caduceumot tartva arra készül, hogy örök álomba küldje ellenfelét, 

amire a jobb kezében lévő, mákfejekkel teli szaru utal. A veterán, szakállas római katona 

mint vexillárius jobb kezében koszorús S. P. Q. R. feliratos jelvényt tart, balját pedig 

fáradtan csípőre téve fordul párja, a jobb kezében pálmaágat, baljában pedig 

koronakoszorút tartó nő felé. A négy alak együttes értelmezése szerint az erős, fiatal 

katonát ravasz óvatosság vezeti ellenfele leterítéséhez és a győzelmi jutalomhoz, a veterán 

katonát pedig a harci dicsőség pálmája és koszorúja várja. Johann Thenny műve a középső 

négy szobor, amelyek közül a két bal oldali figura balról jobbra, a másik kettő pedig 

jobbról balra, azaz az épület közepe felé haladva értelmezhető. A takarékosságot jelképező 

nő jobbjában olajos edényt tart, baljával a termékenységet és irgalmasságot jelképező 

gránátalmát nyújtja a mellette álló,  római öltözetű, koszorús építész felé, aki jobbjában 

mérőeszközt, másik kezében pedig pénzzel teli bőségszarut tart. A másik oldalon álló nő 

jobb kezében tálat tart, amelyben a szeretetet jelképező tűz lobog. A szeretetet 

megszemélyesítő nőre tekint párja, az előkelő római katona, aki koronát tart az épület fölé, 

jelképezve az uralkodó szeretetét és háláját rokkant katonái iránt. A négy alak együttes 

jelentése szerint az Invalidus-házat adakozásból emelte az építész, amelyet az uralkodó 

                                                 
121 A pesti Invalidus-ház főhomlokzati szobrainak allegorikus jelentéséről: Schoen 1930, 86-96., 26-28. és 
34-41. kép; Matsche 1981, 369-370., 150. kép; Kelényi 2005, 20-22., 13-18. kép. 
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katonái iránti szeretete mozdított elő, az uralkodói szeretet pedig a hála koronájával 

őrködik a bentlakók felett. 

     Az attika szobrai az épület közepe felé terelik a figyelmet. A főkapuzat a templomba 

vezetett, ezért a felette lévő szobrok VI. Károly császár isteni és világi erényeire utalnak. A 

főkaput lezáró timpanon felett földgömböt tartó Atlas, mellette pedig két allegorikus alak 

kapott helyet. Atlas az uralkodás terheit viselő VI. Károly császárt szimbolizálja. Az 

Atlastól balra lévő sisakos, páncélos férfi és a másik oldalon oszlopra támaszkodó, 

pálmaágat tartó nő Schoen Arnold szerint a Háború és a Béke megszemélyesítőjeként arra 

utal, hogy a Háború és a Béke felváltva uralja a világot, amelyet Atlas tart a vállán. 

Kelényi György véleménye szerint a két szélső szobor Fortitudo és Constantia. A két 

allegorikus alak az uralkodó „Constantia et fortitudine” jelmondatát testesítik meg, a 

békében és a háborúban egyaránt kiemelkedő virtussal rendelkező VI. Károly császárt 

jelképezik, aki a békében gondoskodik alattvalóiról, a háborúban pedig győztes hadvezér. 

A főkapu szobrait készítő művész neve nem maradt fenn, de a középső attika szobraihoz 

hasonló stílusú, erőteljes figurák valószínűleg Johann Thenny 1736-1737 közötti művei.  

     A főbejárathoz tartalmilag szorosan kapcsolódik a két mellékbejárat szobrászati 

díszítése. A három-három ajtóval nyíló mellékkapuzatok az épület északi és déli szárnyába 

vezetnek. A mellékkapuk feletti párkányzaton négy-négy trófeum szoborcsoportja kapott 

helyet a balusztrádon. A mellékkapuk három ajtaja közül a két szélső felett szupraportként 

egy-egy feliratos domborművet helyeztek el.122 Az északi oldalon a Háború, illetve 

Fortitudo mellett lévő két relief VI. Károly császár ifjúkori tetteire, a déli oldalon pedig a 

Béke, illetve Contantia melletti két relief Savoyai Jenő herceg harci sikereire utal. A 

reliefek feletti kartusba foglalt feliratok alapján lehet értelmezni a jeleneteket. A bal oldali, 

azaz II. kapu két reliefje közül az első Vergilius I. Eclogájából vett „SIC PATRIAM 

FUGIMUS. MDCCIII.” idézet és évszám alapján VI. Károly életéből arra utal, amikor 

1703. szeptember 12-én kikiáltották Spanyolország királyává, és szeptember 19-én hajóval 

indult Bécsből Spanyolországba. Károly főherceg utazását jelképezve Aeneas irányítja a 

tizenkét-evezős, dagadó vitorlájú római típusú hajót. A kapu másik reliefje Vergilius 

Aeneisének VI. énekéből vett „QVANTA PER AEQVORA VECTUM ACCIPPIO. 

MDCCXI.”  idézet és évszám Károly király 1711. őszén Barcelonából Bécsbe történő 

hajóútjára utal, amikor az I. József halála miatt megüresedett császári trón elfoglalására 

visszatért Bécsbe. A partot érő vitorlás orrában Aeneas jelképezi VI. Károly császárt, akit a 

                                                 
122 A pesti Invalidus-ház főhomlokzati reliefjeiről: Schoen 1930, 90-92., 27-28. kép; Kelényi 2005, 21-22., 
14-18. kép. 



 36 

parton a Habsburg-házat megszemélyesítő nő fogadja pálmaággal. A jobb oldali, azaz I. 

kapu két reliefje Savoyai Jenő hercegre vonatkozik. Az első relief „TIBI SIGNA DEDIT. 

MDCCVI.”  felirat és évszám az 1706-ban elért katonai sikerekre, a torinói és milánói 

győzelmekre utal, amikor a császár az elfoglalt területek kormányzójává nevezte ki 

Savoyai Jenő herceget. A domborművön a győztes sereg vonulása látható. A másik reliefen 

a „TER VICTOR IN ANNO. MDCCX.” felirat és évszám Savoyai Jenő herceg 1710-ben 

elért hármas győzelmére, Bethune, St. Venant és Aire elfoglalására utal. A dombormű 

előtérében, két oszlop előtt Hercules baljával pálmaágat nyújt a harcosok felé. A négy 

relief az Invalidus-ház két mecénásának tetteit dicsőíti történelmi események 

bemutatásával. A mellékbejáratok feletti trófeumok aprólékos kidolgozása, valamint a 

reliefek éremszerű részletei arra utalnak, hogy ezek a szobrászati díszítések Johann 

Christoph Mader 1736-1737 közötti művei lehetnek, aki 1725-1736 között Savoyai Jenő 

herceg udvari szobrásza volt, és bizonyára a herceg révén kapott megbízást a pesti 

Invalidus-ház szobrászati munkáira, köztük a herceg katonai sikereit bemutató reliefekre. 

A pesti munkák előtt, 1728-1730 között készítette a bécsi Karlskirche homlokzati 

oszlopárját spirálisan beborító domborműszalagot hasonló, antikizáló stílusban. Johann 

Christoph Mader reliefstílusáról a Szfinx rejtélye123 témájú, 1760-ból származó, szignált 

ólomdomborműve alapján megállapítható, hogy nem sokkal halála előtt is az antik és 

itáliai szobrászat hagyományait követte formaképzésben és témaválasztásban egyaránt. 

Pigler Andor 1954-ben hívta fel a figyelmet arra, hogy a Szfinx rejtélye ólomrelief nem 

azonos a szobrász akadémiai felvételi művével, amely Anton Weinkopf leírása szerint 

„Ein Basrelief von gebrannter Erde und bronziert: wie Herkules die Unwissenheit und den 

                                                 
123 Johann Christoph Mader: A szfinx rejtélye, 1760, ólomdombormű, 51x65 cm. Vésett jelzés jobbra lent: J. 
CH. MADER. 1760. Eredeti faragott és aranyozott fakeretben. Gróf Zichy Edmund bécsi, majd fia, gróf 
Zichy Jenő budapesti gyűjteményében. Gróf Zichy Jenő hagyatékaként 1906-tól Budapest főváros 
tulajdonában. 1906-tól a budapesti Zichy Múzeumban, majd a budapesti Fővárosi Képtárban, ahonnan 1952-
ben vette át a budapesti Szépművészeti Múzeum, Régi Szobor Osztály, ltsz. 53.662.  – Tietze-Conrat 1920, 
23, 140., 59. kép (a relief talán azonos Mader akadémiai felvételi művével); Zichy kat. 1923, 74. sz.; Pigler 
1929, 102.; Schoen 1930, 120.; Pigler, Andor: Neid und Unwissenheit als Widersacher der Kunst 
(Ikonographische Beiträge zur Geschichte der Kunstakademien), in: Acta Historiae Artium 1 (1954) 219., 8. 
jegyzet (az ólomrelief nem azonos Mader 1760-ban benyújtott akadémia felvételi művével); Aggházy 1959, 
1. köt. 96, 235., 2. köt. 50-51.; Schikola 1970, 123.; Garas 1974, 16.; Pigler, Andor: Barockthemen. Eine 
Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts. Budapest, 1974, 2. köt. 495., 
342. tábla; Balogh 1975, 383. sz., 439. kép; Géber 1985, Zichy címszó; Szilágyi András, in: Barokk és 
rokokó kat. 1990, 4.21. sz. képpel (Sophokles alapján az Oidipusi válasz ábrázolása); Schemper-Sparholz, 
Ingeborg, in: Donner kat. 1993, 150. sz. képpel (a relief középső részletéhez S. Maderno Hercules és Antaeus 
1620 körüli szoborcsoportja szolgált mintaképül); Döring, Thomas: Bilder vom alten Menschen – 
Anmerkungen zu Themen, Funktionen, Ästhetik, in: Bilder vom alten Menschen in der niederländischen und 
deutschen Kunst 1550-1750. Konzeption Thomas Döring. Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig, 
1993-1994. Braunschweig, 1993. 20., 6. kép; Hámori 1994, 18., 17. kép. 



 37 

Neid besiegt,”124 azaz bronzosított terrakottarelief volt. A Szfinx rejtélye ólomreliefen 

Johann Christoph Mader az emberi életkorok allegóriáját jelenítette meg Sophokles 

Oidipus király c. tragédiájából ismert mítosz kapcsán. A relief bal felső részén, sziklán 

trónol a Thébát rettegésben tartó szfinx. Mindenkit felfalt, aki nem tudott találós kérdésére 

válaszolni: Mi az, ami reggel négy lábon, délben két lábon, este pedig három lábon jár? 

Oidipus megfejtette a rejtvény: Az ember az, aki gyermekkorában, az élet reggelén 

négykézláb mászik, férfikorában két lábon jár, agg korában pedig harmadik lábára, a 

botjára támaszkodik. A helyes válasz után a szfinx megszégyenülten levetette magát a 

szikláról. Johann Christoph Mader domborművének térképzésére jellemző, hogy az 

ábrázolt témát a háttérben indítja, majd időrendi sorrendben halad a középtér felé és a 

narratív történetet az előtérben fejezi be. Ugyanezt a térképzést alkalmazta a pesti 

Invalidus-ház domborművein, különösen a VI. Károly császár bécsi visszatérését ábrázoló 

reliefen, amelyen balról, a háttérből érkezve partra érő hajót az előtérben pálmaággal 

fogadja a Habsburg-házat jelképező női alak. Johann Christoph Mader bécsi tanárától, 

Giovanni Stanettitől vette át az antik és itáliai hagyományokat. Bécsben többek között 

Jakob Christoph Schlettererrel dolgozott együtt, aki szintén Giovanni Stanettinél tanult, 

majd Georg Rapahel Donner munkatársa volt a salzburgi Mirabell-kastélyban. Johann 

Christoph Maderra erősen hatott a Donner fivérek szobrászata, akikkel közelebbi 

kapcsolata lehetett, mert Matthäus Donner hagyatéki jegyzékének egyik aláírója volt 1757-

ben.125       

     Georg Raphael Donner pozsonyi tevékenysége előtt, az itáliai származású bécsi 

építészek mellett dolgozó, főleg bécsi szobrászok már jelentős alkotásokat hoztak létre, és 

az 1630-1730 közötti időszakban kimutatható műveikkel alapozták meg Georg Raphael 

Donner szobrászatának népszerűségét Magyarországon. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
124 Weinkopf, Anton: Beschreibung der k. k. Akademie der bildenden Künste. Wien, 1783, 81. 
125 1757. szeptember 5. Matthäus Donner hagyatéki jegyzéke (3. lista), amelyben Matthäus Donner és bátyja, 
Georg Raphael Donner műveit lajstromozták. Wien, Hofkammerarchiv. – Kábdebo 1880, 67., 29. sz. 
okmány; Donner kat. 1993, 674. 
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3. fejezet 

  

Georg Raphael Donner és követőinek első nemzedéke Magyarországon 

 

     A klasszicizáló késő barokk egyik legjelentősebb művésze volt Georg Raphael Donner 

(Eßling/Bécs XXII. kerülete, megkeresztelve 1693. május 25.-Bécs, 1741. február 15.) 

osztrák szobrász, éremvéső, ötvös és feltehetően építész.126 Az antik szobrászat, az itáliai 

Cinquecento és a velencei barokk művészet hatására alakította ki önálló stílusát. Bécs, 

Salzburg, Pozsony és környéke adott teret alkotói tevékenységének. Fiatalkori éveiről 

keveset tudunk. Anyja, Ursula Grünwald és ácsmester apja, Peter Donner Eßlingben élt. 

Eredetileg csak Georgra keresztelték, felnőttként vette fel az általa nagyra becsült 

reneszánsz festőre utalva a Raphael keresztnevet. 1704 körül egy Prenner nevű ötvösnél, 

talán Johann Kaspar Prenner udvari ékszerésznél tanult Bécsben. Az 1706 körüli időktől 

1709-1710-ig a velencei származású, Bécsben és Heiligenkreuzban alkotó Giovanni 

Giuliani szobrásznál folytatta tanulmányait, aki mellett megismerte az itáliai barokk 

szobrászatot, valamint Lichtenstein herceg Művészeti és Antikvitás Gyűjteményét. 1713 

után Bécsben Benedickt Richter svéd származású, udvari éremvésőnél tanult öccsével, 

Matthäus Donnerral együtt. 1714-ben valószínűleg tanulmányozta Peter Strudel bécsi 

Akadémiáján az antik szobrokról készült gipszmásolatokat és rézmetszeteket. 1715-ben 

megnősült és letelepedett Bécsben. 1720 előtt bizonyára járt Itáliában és Münchenben. 

1720-1721 körül Drezdába utazott, hogy megismerje Balthasar Permoser szobrászatát.  

     1721-ből maradt fenn Georg Raphael Donner legkorábbi szignált és datált műve, a 

Waldstein-család csehországi, duchcovi kastélyából előkerült terrakotta Pietā 

szoborcsoport, amelyen még feltűnően erős volt mestere, Giovanni Giuliani és az itáliai 

Cinquecento hatása.127 Georg Raphael Donner 1720-1725 körüli alkotásait alig ismerjük. 

                                                 
126 Georg Raphael Donner művészetéről: Ilg 1893; Pigler 1929 (korábbi irodalommal); Pigler Andor: Georg 
Raphael Donner élete és művészete. Budapest, 1933; Blauensteiner 1944; Aggházy 1959, 1. köt. 76-103, 
182-184.; Schwarz 1968; Schikola 1970, 142-150.; Malikova 1973; Balogh 1975, 247-251.; Kovács Péter: 
Donner. Budapest, 1979; Diemer 1979; Baum 1980, 97-141.; Keleti 1985, 163-175.; Hámori 1990; Donner 
kat. 1992; Malíková 1993; Donner kat. 1993 (korábbi irodalommal); Beck 1993; Hámori 1994, 15-17.; Krapf 
1994, 158-161.; Maué, Claudia, in: Turner 9, 1996, 145-147.; Donner 1998; Lenhart, Josef, in: Rusina 1998, 
432-436.; Schemper-Sparholz 1999; Pötzl-Malikova, Maria, in: Saur 28, 2001,570-572.; Galavics 2001, 371-
374.; Hámori, Katalin: Georg Raphael Donner, in: Boström 2004, vol. 1, 450-453.  
127 Georg Raphael Donner: Pietā, 1721, terrakotta fekete patinázással, 41 cm. Jelzés a talapzaton: DONNER / 
1721. Prága, Národní galerie, ltsz. P-5189. – Pötzl-Malikova, Maria, in: Donner kat. 1992, 3. sz., képpel.  
     Georg Raphael Donner 1721-ből származó Pietā szoborcsoportja szolgálhatott előképül a budapesti 
Szépművészeti Múzeumban lévő, hársfából faragott Pietā szoborcsoporthoz, amelyet Georg Raphael Donner 
követője készített 1750 körül. Hársfa szoborcsoport, 15 cm, Julius Drey, müncheni műkereskedő ajándékozta 
1918-ban a budapesti Szépművészeti Múzeumnak, Régi Szobor Osztály, ltsz. 5267. – Balogh 1975, 36. sz., 
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Feltehetően az 1720-as években készítette első ólomszobrait, a kisméretű Apollo szobrokat 

és a Mercurius Amorral szoborcsoportot,128 amely műveit François Duquesnoy azonos 

témájú, akkoriban antiknak tartott, 1630-1640 körüli bronzszobrai inspiráltak. François 

Duquesnoy több példányban fennmaradt antik szobormásolatai közül Georg Raphael 

Donner bizonyára ismerte a Lichtenstein-gyűjtemény (Vaduz) példányait. 1724-ben kapta 

meg a császári díszítőszobrászi (kays. galantery Bildhauer) titulust. 

     1725-ben költözött Salzburgba, ahol két évig mint szobrász és éremvéső dolgozott 

műhelyével együtt gróf Franz Anton Harrach, salzburgi érsek szolgálatában. 1725-1727 

között az érsek megrendelésére készítette műhelyével együtt a salzburgi Mirabell-kastély 

lépcsőházi szobrait. Johann Lucas von Hildebrandt vezette ekkor a lépcsőház átépítését. Az 

untersbergi márványból faragott, életnagyságot meghaladó méretű szobrok közül Georg 

Raphael Donner sajátkezű műve a szignatúrával és 1726-os évszámmal ellátott Paris 

fülkeszobor.129 A többi mitológiai témájú fülkeszobrot és a balusztrádon lévő puttókat 

segédei, köztük a később Magyarországon is kimutatható Jakob Christoph Schletterer 

közreműködésével valósította meg. Antik római és itáliai reneszánsz hatások befolyásolták 

a szobrok témaválasztását és formai kialakítását.  

     Georg Raphael Donner éremművészetét a salzburgi évekből származó munkái alapján 

ismerjük. Közéjük tartozik az 1726-os ezüsttallér gróf Franz Anton Harrach salzburgi érsek 

portréjával, az 1727-es müncheni felkérésre vert hódolati ezüstérem Karl Albrecht bajor 

választófejedelem portréjával, és az 1728-as aranyérem gróf Leopold Anton Firmian 

salzburgi érsek portréjával.130 Az érmeken mestere, Benedict Richter hagyományait 

                                                                                                                                                    
415. kép (Délnémet, 18. század eleje); Hámori 1990, 40-41., 59-60. kép (Donner követője, 18. század 
második negyede); Hámori 1994, 16., 16. kép (Donner követője, 1750 körül). 
128 Georg Raphael Donner: Apollo, 1720-1725 körül, ólomszobor, 63 cm. Frankfurt am Main, Liebieghaus, 
ltsz. 1561. – Ronzoni, Luigi, in: Donner kat. 1993, 17. sz. képpel (1720-1725 körül); Beck 1993, 3. sz. képpel 
(1720-1725 körül). 
     Georg Raphael Donner: Apollo, 1720-1725 körül, ólomszobor, 64 cm. New York, Ruth Blumka-
gyűjtemény. – Ronzoni, Luigi, in: Donner kat. 1993, 18. sz. képpel (1725 előtt, vagy 1728); Beck 1993, 4. sz. 
képpel (1725-1730 körül). 
     Georg Raphael Donner: Mercurius Amorral, 1725-1726 körül, ólom szoborcsoport, 44.5 cm. Jelzés a 
talapzaton: R. D. Klosterneuburg, Stiftsmuseum, KG 176. – Pigler 1929, 42-43., 35. kép; Ronzoni, Luigi, in: 
Donner kat. 1993, 19. sz. képpel (1725-1726 körül); Beck 1993, 7. sz. képpel (1725-1726 körül). 
129 Georg Rapahael Donner: Paris, 1726, untersbergi márvány, 242 cm. Jelzés a talapzaton: G. R. Donner F. 
1726. Salzburg, Mirabell-kastély, lépcsőház. – Pigler 1929, 31-32., 4. kép; Pötzl-Malikova, Maria: Zum 
ikonographischen Programm und zu typologischen Vorbildern von Donners Stiegenhausfiguren im Schloss 
Mirabell in Salzburg, in: Donner 1998, 31-61., képpel. 
130 Georg Raphael Donner érmei: ezüsttallér gróf Franz Anton Harrach salzburgi érsek portréjával, 1726, 
átmérője 43 mm, D jelzéssel; hódolati ezüstérem Karl Albrecht bajor választófejedelem portréjával, 1727, 
átmérője 45 mm, G. R. DONNER. F. jelzéssel; aranyérem gróf Leopold Anton Firmian salzburgi érsek 
portréjával, 1728, átmérője 40 mm, R. DONNER jelzéssel. Mindhárom Bécs, Kunsthistorisches Museum, 
ltsz. 142.844, 2945 bß, 4246 bß. –Pigler 1929, 33., 13. kép; Pötzl-Malikova, Maria, in: Donner kat. 1993, 
196-198. sz. képpel. 
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követte. 1727-ben gróf Johann Joseph Harrach, német lovagrendi commendator felkérésére 

faragta untersbergi márványból a linzi Deutschordenskirche számára Nepomuki Szent 

János szobrát.131 1728-ban munkalehetőséget keresve visszatért Bécsbe. 

     Georg Raphael Donner 1728 körül kerülhetett kapcsolatba Esterházy Imre hercegprímás 

esztergomi érsekkel, akinek rezidenciája Pozsonyban (Preßburg, Bratislava, Szlovákia), a 

Magyar Királyság akkori fővárosában volt. A hercegprímás 1728 körül bízhatta meg a 

pozsonyi Szent Márton-székesegyház északi oldalára tervezett Alamizsnás Szent János-

kápolna munkáival. Feltehetően a szobrászati díszítéseken kívül az építészeti tervek is 

Georg Raphael Donnertől származtak, vagy közreműködött a tervezésben. Franz 

Portenhauser építőmester kivitelezte a kápolnát.132 1729 végén Georg Raphael Donner 

Pozsonyba költözött, és műhelyével tíz éven át a hercegprímás szolgálatában dolgozott 

mint udvari szobrász és építési igazgató (Baudirektor). A rendelkezésünkre álló források 

szobrásznak és építési igazgatónak nevezik, de építészi, illetve építésvezetői tevékenységét 

nem ismerjük pontosan.133 Munkatársaival a hercegprímás pozsonyi nyári palotájában 

kapott elhelyezést. 1729 őszén Innsbruckba és Velencébe utazott, majd 1731-ben ismét 

Itáliába ment, hogy márványt vásároljon a kápolna szobraihoz. A hercegprímás világi 

titkára, Gerhard Cornelius van den Driesch levelei között fennmaradt a hercegprímáshoz 

Bécsben, 1731. január 2-án írt levele, amelyben Georg Raphael Donner itáliai úti 

okmányainak elintézését jelentette, így bizonyos, hogy a szobrász 1731-ben „Itáliából való 

márvány szállításához” kapott okmányt és felkérést a hercegérsektől. Driesch az 1750-es 

években a levélhez írt jegyzetében leírást adott a pozsonyi Alamizsnás Szent János-

kápolnáról. A levél szerint Georg Raphael Donner szobrász volt a kápolna építésvezetője:  

     „Ezt az itáliai márványt az Alamizsnás Szent János-kápolna szobraihoz szerezték. A 

kápolnát Esterházy Imre prímás nagy költséggel építtette. A Szent oltára előtt, amely 

egyedüli ebben a kápolnában, a jobb, vagyis a Szentlecke oldalán látható a falon maga a 

Herceg, térdre borulva, Donner művészi vésője által élővé faragva fehér márványból. Ő 

készítette, hasonló kőből az angyalalakokat is; továbbá két hatalmas, földre tett 

                                                 
131 Georg Raphael Donner: Nepomuki Szent János, 1727, untersbergi márvány, 205 cm. Linz, 
Deutschordenskirche. A 20. század elején áthelyezték a linzi plébániatemplom elé. – Pigler 1929, 34., 14. 
kép. 
132 Pötzl-Malíková, Mária: František Portenhauser – bratislavský stavitel’ 1. polovice 18. storočia, in: Ars 
1993/1, 76-83. 
133 Prokopp Gyula: Levéltári adatok Georg Raphael Donner pozsonyi éveihez, in: Ars Hungarica 6 (1978/2) 
329-339.; Fidler, Petr: Georg Raphael Donner – Baudirektor oder Architekt?, in: Donner 1998, 149-164.; 
Szelestei 2001. 
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gyertyatartót, nem közönséges bronzból, ritka művészettel; mindegyiket ezer birodalmi 

(forinttal) fizették ki neki, az anyagáron kívül. Ő volt az egész építés vezetője.” 134 

     Georg Raphael Donner és műhelye 1729-1732 között kivitelezte az Alamizsnás Szent 

János-kápolna szobrászati munkáit. Ekkor műhelyében dolgozott többek között Johann 

Nikolaus Moll szobrász, aki később további megrendeléseket teljesített Magyarországon. 

1730-1731-ben Georg Raphael Donner készítette a tituláris szent tiszteletére emelt, 

koronás baldachin alá helyezett ereklyetartó-oltár két szélén álló, fehér márvány 

angyalokat, a tabernákulum aranyozott bronz Pietā-domborművét, és a predella szintén 

aranyozott bronz Passió-domborműveit, összesen hat reliefet. A lepeldíszes stukkó 

baldachin alatt, fehér márványból faragott puttók között helyezték el a szent ereklyéit őrző, 

aranyozott bronz koporsót. Ekkor faragta Georg Raphael Donner Esterházy Imre 

hercegprímás esztergomi érsek térdelve imádkozó alakját síremlékszoborként carrarai 

fehér márványból és az imazsámolyt süttői vörös márványból.135 (101. kép) Szintén ekkor 

készítette az oltár mellett felállított, két nagyméretű, bronzból öntött kandelábert, 

                                                 
134 Gerhard Cornelius van den Driesch levele a hercegprímáshoz. Bécs, 1731. január 2. Budapest, Országos 
Széchényi Könyvtár, Kézirattár.  – Malíková 1993, 27.; Szelestei 2001, 1. sz. függelék (az 1750-es években 
jegyzettel ellátott latin nyelvű levél és magyar fordítása). 
135 A pozsonyi Szent Márton-székesegyház Alamizsnás Szent János-kápolnájában lévő Georg Raphael 
Donner művek 1730-1731 között: Két álló angyal, fehér márvány, 203 és 200 cm. Pietā tabernákulum-
dombormű, íves lezárás, aranyozott bronz, 52x25 cm.  Passió jelenetek, hat relief a predellán, aranyozott 
bronz, oldalt elhelyezve három-három relief, 27x17cm, 27x35 cm, 27x51 cm. Esterházy Imre hercegprímás 
esztergomi érsek imádkozó alakja, carrarai fehér márvány, imazsámoly süttői vörös márvány, 180 cm. –  
Pigler 1929, 37-42., 18, 22, 24-31, 34. kép; Aggházy 1959, 1. köt. 77-79, 183., 2. köt. 219., 111-114. kép; 
Pötzl-Malikova, Maria,, in: Donner kat. 1992, 4-10. sz. képpel; Malíková 1993, 15-34., képpel; Pötzl-
Malikova, Maria, in: Donner kat. 1993, 41-49., 21-22. sz. képpel; Lenhart, Josef, in: Rusina 1998, 126, 131-
129. sz. képpel. 
     A pozsonyi Pietā tabernákulum-dombormű másolatai és variánsai (Diemer 1979, 11a-e.) közül a GRD 
ligatúra jelzéses ólomdombormű Georg Raphael Donner műhelyéből származik: 
     GRD ligatúra jelzés, Georg Raphael Donner műhelye: Pietā, 1750 körül, ólomrelief, íves lezárás, 57x32.5 
cm. Vésett jelzés balra lent: GRD ligatúra. A relief gróf Zichy Edmund bécsi gyűjteményében volt, amelyet 
fia, gróf Zichy Jenő örökölt, majd Budapestre szállította és végrendeletében a fővárosra hagyta. A kollekció 
1906-tól Budapest főváros tulajdonában, a budapesti Zichy Múzeumban, majd a budapesti Fővárosi 
Képtárban volt, ahonnan a reliefet 1953-ben vette át a budapesti Szépművészeti Múzeum, Régi Szobor 
Osztály, ltsz. 53.661. – Zichy kat. 1923, 26. sz. képpel (G. R. Donner);  Pigler 1929, 80-81., 107. kép 
(Donner-műhely); Kapossy 1938, 100, 102. (J. G. Leithner); Blauensteiner 1944, 12. sz. (Donner-műhely); 
Aggházy 1959, 1. köt. 183., 2. köt. 50. (Donner pozsonyi Pietā reliefjének változata); Garas 1974, 10., 40. 
kép (Donner); Balogh 1975, 376. sz., 432. kép (Donner-műhely); Géber 1985, Zichy címszó; Diemer 1979, 
11a. sz. (Donner-műhely); Hámori 1990, 42-46., 65-66. kép (Donner-műhely, 1750 körül); Hámori Katalin, 
in: Barokk művészet Közép-Európában kat. 1993, 173. sz. képpel (Donner-műhely, 1750 körül); Hámori 
1994, 16. (Donner-műhely, 1750 körül).  
    Négy GRD ligatúrás reliefet ismerünk jelenleg. Az eltérő stílusú és különböző kvalitású GRD ligatúrás 
reliefek közös jellemzője, hogy a jelzés mindig a relief bal oldalán, lent kapott helyet. A budapesti 
Szépművészeti Múzeumban lévő Pietā reliefen kívül ilyen jelzés szerepel még a bécsi Hauptmünzamtban 
lévő Paris ítélete gipszdomborművön, a bécsi Österreichische Galerie tulajdonában lévő Paris ítélete 
bronzdomborművön az ugyanott őrzött réz-ólom ötvözetű Venus és Adonis témájú reliefen. A stilárisan 
lényeges eltéréseket mutató GRD ligatúra jelzéses műveket Georg Raphael Donner műhelyből származó, de 
nem azonos szobrászok készítették 1750 körül. A GRD ligatúra nem Georg Raphael Donner jelzése.  – 
Hámori 1990, 10-12, 42-46.; Hámori Katalin, in: Barokk művészet Közép-Európában kat. 1993, 400.  
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amelyeket az irodalom 16-17. századi itáliai alkotásokként tartott számon. A téves 

meghatározás arra vezethető vissza, hogy Georg Raphael Donner szobrászati és ötvös 

munkái az itáliai manierizmus, főleg Giovanni da Bologna hatását mutatják.136 Az 1732. 

október 28-án felszentelt kápolna ereklyetartó-oltára Alamizsnás Szent János maradványait 

őrizte, és a hercegprímás temetkezési helyeként szolgált később. A Közép-Európában 

egyedülálló temetkezési kápolna kialakításával, a különböző színű márványok, aranyozott 

bronzok és stukkók gazdag formai és színbéli összhangjával Georg Raphael Donner 

elismerést aratott a hercegprímás környezetében, és az addig vele elutasítóan viselkedő 

bécsi körökben egyaránt. Gerhard Cornelius van den Driesch Pozsonyban, 1732. november 

3-án Philipp Ludwig Sinzendorff kardinálishoz írt levelében részletesen beszámolt 

Alamizsnás Szent János testének ezüst szarkofágba helyezéséről és a pozsonyi Alamizsnás 

Szent János-kápolna felszenteléséről. A levélhez később, az 1750-es években írt 

megjegyzésben bemutatta a közel százezer forintos költséggel emelt kápolnát, a tévesen 

Daniel Donner néven említett Georg Raphael Donner tevékenységét, a baldachinos oltárt, a 

szobrászati díszítéseket és a berendezési tárgyakat:  

     „Ez az alapjaitól létrehozott kápolna közel százezer pénzbe került a prímásnak, ennek 

építését Daniel Donner /Georg Raphael Donner!/, a művészetével, különösen pedig 

szobrászi tevékenységével ezeken a vidékeken a mi korunkban legismertebb mester 

vállalta, és a jól kezdett és befejezett épület dicsősége az övé. Ebben a kápolnában minden 

pompás és nagyszerű: az oltár, a szobrok, a gyertyatartók, a zárak, a rács: szinte minden 

ezüstből, márványból, vagy ércből kínálja magát a megtekintőnek. Az oltár vörös 

márványból készült, ugyanúgy a falak, a padozat és a mennyezet is. Középen, eléggé 

magas és kiemelkedő helyen látható a Szent koporsója, melyet innen és onnan különböző, 

fehér márványból, nagy ízléssel kifaragott szellemi lények díszítenek és ékesítenek, akik 

kezükkel fémmel gazdagon díszített, aranyozott, felülről függő baldachint tartanak. A nagy 

súlyú és értékű ezüst gyertyatartókon kívül, az oltár mindkét oldalán, miként szokásos, 

látható a kápolna terében, az oltár lábánál két másik, ércből öntve és a szobrász vésőjével 

nagyon művészien kidolgozva. Csak ezeknek a megalkotásáért ezer birodalmi forintot 

fizettek a művésznek. Az anyagköltség ennek a duplája is lehetett. Bal oldalon /jobb 

oldalon!/, amelyet az egyházban a Szentleckének mondunk, az építményen, pásztorbot, 

átellenben a Szenttel, akit életében a prímás minden tevékenységében magának leginkább 

                                                 
136 Georg Raphael Donner: Kandeláberek, 1730-1732, bronz, mindkettő 203 cm. Pozsony, Szent Márton-
székesegyház, Alamizsnás Szent János-kápolna. – Pötzl-Malikova, Maria, in: Donner kat. 1992, 11. sz. 
képpel; Pötzl-Malikova, Maria, in: Donner kat. 1993, 20. sz. képpel. 
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utánzására kiválasztott, akinél halála után is az erre a célra rendkívüli módon kialakított 

földalatti boltozatban temetkezni akart. Képmása, vagy hasonmása a carrarai 

fejedelemség területéről, Itáliából, Donner által, oda küldve, erre a célra nagyon 

gondosan kiválasztott, nagy költséggel vásárolt fehér márvány-fajtából élővé formálva és 

láthatóvá téve, ott vörös márvány térdeplőre dőlve, térdre borulva és a Szenthez 

könyörögve és esedezve látható: valóban az ihletett Alcimedónhoz mérhető munka!”137       

     Georg Raphael Donner az Alamizsnás Szent János-kápolna sikeres befejezése után 

Esterházy Imre hercegprímás esztergomi érsektől a pozsonyi Szent Márton-székesegyház 

Szent Márton-főoltárának elkészítésére kapott megbízást. Az 1733-1735-ben megvalósított 

főoltár életnagyságon felüli méretű ólomszobrai már a szobrász önálló hangvételű, 

kiemelkedően jelentős alkotásai.138 A hercegprímás névnapján, 1735. november 5-én 

felszentelt főoltár 18.8 méteres magasságával és 10.5 méteres szélességével betöltötte a 

szentélyt. A székesegyház 1865-1867 közötti neogótikus felújításakor lebontották a 

főoltárt, de eredeti összeállítását Josef Wlha 1867 előtti fotója alapján ismerjük.139 (21. 

kép) Számos korabeli ábrázolás is megörökítette a pozsonyi főoltárt, többek között Franz 

Messmer és Wenzel Pohl Mária Terézia 1741. évi pozsonyi koronázását bemutató 

festménye 1768-ban, valamint Matthäus Kern akvarellje a székesegyház belsejéről 1835-

ben.140 Gerhard Cornelius van den Driesch Pozsonyban, 1735. október 31-én Philipp 

Ludwig Sinzendorff kardinálishoz írt levelében a 44.000 rajnai forintért emelt pozsonyi 

Szent Márton-főoltár felszenteléséről számolt be, majd a levélhez később, az 1750-es 

                                                 
137 Gerhard Cornelius van den Driesch levele Philipp Ludwig Sinzendorff kardinálishoz. Pozsony, 1732. 
november 3. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár. – Malíková 1993, 29.;  Szelestei 2001, 2. 
sz. függelék (az 1750-es években jegyzettel ellátott latin nyelvű levél és magyar fordítása). 
138 Georg Raphael Donner: Szent Márton-főoltár, 1733-1735, ólom. Pozsony, Szent Márton-székesegyház. 
Szent Márton és a koldus szoborcsoport, ólom, 275 cm, jelenleg a pozsonyi Szent Márton-székesegyház déli 
mellékhajójában. Két adoráló angyal szobra, ólom, 172 és 193 cm. 1865-1867 között a főoltárt lebontották a 
székesegyház neogótikus átalakításakor. A beolvasztásra ítélt adoráló angyalokat megvásárolta a budapesti 
Magyar Nemzeti Múzeum, majd innen 1976-ban átvette a budapesti Magyar Nemzeti Galéria, ltsz. 76.4-5 M. 
–  Pigler 1929, 43-47., 38-43. kép; Aggházy 1959, 1. köt. 79-, 183., 2. köt. 219., 113. és 123-124. kép; 
Malíková 1993, 35-41., képpel; Pötzl-Malikova, Maria, in: Donner kat. 1993, 50-55.,23-27. kép; Mojzer, 
Miklós: Die szenische Ordnung des Pressburger Hochaltares von Georg Raphael Donner, in: Donner kat. 
1993, 101-107., 43. kép; Lenhart, Josef, in: Rusina 1998, 130. sz. képpel; Szelestei 2001, 286., 3. sz. 
függelék. 
139 Josef Wlha 1867 előtti fotója Georg Raphael Donner Szent Márton-főoltáráról a pozsonyi Szent Márton-
székesegyházban: Georg Raphael Donner. Mit einem Anhang über Matthäus Donner. 90 photographische 
Original-Aufnahmen von Josef Wlha. Mit kritischem Text erläutert von Prof. Anton Mayr. Wien-Leipzig, 
1907, 26. tábla. A fotót közölte Pigler 1929, 38. kép, majd átvette a további irodalom. 
140 Franz Messmer – Wenzel Pohl: Mária Terézia pozsonyi koronázása 1741-ben, 1768. Olaj, vászon, 
250x140 cm. Bécs, Magyar Köztársaság Nagykövetsége. – Mraz, Gerda, in: Maria Theresia als Königin von 
Ungarn kat. 1980, 17. sz., 3. tábla. 
     Matthäus Kern: A pozsonyi Szent Márton-székesegyház belseje, 1835. Akvarell, 26,8x35,7 cm. Jelzés: M. 
Kern p. 1835. Bécs, Akademie der Bildenden Künste, Kupferstichkabinett, ltsz. 27.782. – Pötzl-Malikova, 
Maria, in: Donner kat. 1993, 188. sz. képpel.  
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években írt jegyzetében pontos és részletes leírást adott a baldachinos, koronás főoltáráról, 

az ólom-ón ötvözetű szobrok öntéséről, valamint a több száz tonnás művek két napig tartó 

bevontatásáról. A Szent Márton-főoltár alkotójának tévesen Matthias Donner szobrászt 

nevezi meg Georg Raphael Donner helyett:  

     „Most semmi más jelentenivalóm nincs, Eminenciás Főpásztor, mint hogy a Prímás, az 

én gazdám, mennyire elhiteti magával és mondja, ismét egészen jól van, és azt tervezi, 

hogy Szent Márton ünnepén, ha az időjárás és a levegő kedveznek, jelen lesz a főoltár 

szentelésén, amelyet itt az említett szentről nevezett templomban 44.000 rajnai forintért 

mostanáig készíttetett. 

      Az oltár négy márvány, vagy legalább külsőre nézve márványoszlop teszi szépséggel és 

jó ízléssel elkészítetté és kidolgozottá. Az oszloptartó, vagyis az alap és a fundamentum, 

melyre az oszlopokat helyezték, teljesen márvány, a főpásztor Esztergomtól nem messze 

eső birtokáról. Az oszlopokat fölül baldachin módjára formált korona /corona/ fogja össze, 

amelyet innen is, onnan is fehér márványból kifaragott különféle nemtők tartanak és 

díszítenek. Középen az oszlopok közt látható Szent Márton, lovon ülve, amint karddal hasít 

köpenyéből az előtte fekvő szegénynek, hogy betakarja meztelenségét. Ezt a szobrot, 

amelyet valójában a művészet csodájának kell mondanunk, a híres szobrász és 

domborműkészítő Matthias Donner /Georg Raphael Donner!/ a prímás városszéli 

kertjében ólomból, ónból és bronzból öntötte, hogy az anyag különböző összetétele 

biztosabban állja az időt, és ezt titokban tartotta. A 280 mázsát nyomó hatalmas művet, 

sínekre helyezvén és kötelekkel rögzítve, kis kerekek aláhelyezésével (a görögök hengernek 

vagy farönknek mondják) majd két napig vontatta a templomba 18 pár ökör és közel 200 

ember a kertből, amely nem egészen egy órányira van a várostól. A ló, ami csodálatos, 

csak két hátsó lábára támaszkodva tartja az egész terhet, a mellsőket kinyújtván, levegőbe 

emeli.” 141  

     Az egykori Szent Márton-főoltár tabernákuluma a négy korinthoszi oszlopon nyugvó, 

keresztet tartó koronával díszített, volutás-füzéres baldachin alatt állt a félköríves 

apszisban. A félköríves formájú főoltár teljesen betöltötte az apszist. A Magyar Királyság 

koronázási temploma volt a pozsonyi székesegyház, ezért a hagyomány szerint a keresztet 

tartó korona a magyar Szent Korona jelképe. Driesch leírásában erre vonatkozó utalás 

nincs, a főoltár tetejét lezáró, koronás díszítést „baldachin módjára formált korona 

                                                 
141 Gerhard Cornelius van den Driesch levele Philipp Ludwig Sinzendorff kardinálishoz. Pozsony, 1735. 
október 31. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár. –  Malíková 1993, 37.; Szelestei 2001, 4. sz. 
függelék (az 1750-es években jegyzettel ellátott latin nyelvű levél és magyar fordítása). 
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/corona/” meghatározással említi. A pozsonyi baldachinos főoltár architektúrája a római 

Szent Péter-bazikában Szent Péter sírja fölé, Giovanni Lorenzo Bernini által 1624-1633 

között emelt baldachinos főoltárra vezethető vissza, amelyet Joseph Emanuel Fischer von 

Erlach142 és Antonio Galli Bibiena143 közvetítésével ismerhetett meg Georg Raphael 

Donner. A pozsonyi főoltár Szent Márton szoborcsoportjának szarkofág alakú talapzata a 

castrum dolorisok hatását mutatja, amelyeken szintén szívesen alkalmazták a baldachinos-

formát.144 Jelenleg nincs adat arról, hogy a pozsonyi főoltár milyen ereklyét tartalmazott a 

18. században. A Bernini-féle baldachinos oltárszerkezet rajzok, metszetek, érmek 

közvetítésével általánosan elterjedt mintaképként szolgált az oltárok és a castrum dolorisok 

kialakításához. Magyarországon a 17. század közepétől figyelhető meg a castrum doloris, 

azaz „Fájdalom vár” állításának szokása. A főnemesi temetéseken a templom belsejében 

felállított, oltárszerű alkalmi építmény tetejét gyakran baldachinnal díszítették a 

fennmaradt ábrázolások szerint. Az Esterházy-családban például herceg Esterházy Pál 

nádor 1713-ban bekövetkezett halálakor emelt, oszlopos castrum doloris tetejét volutás 

baldachinnal díszítették, amely a hercegi koronát tartotta a bécsi egyetem rézmetszője, 

Johann Ulrich Biberger által készített mezzotinto ábrázolás szerint.145 (22. kép) Esterházy 

Imre hercegprímás esztergomi érsek a római Szent Péter-bazilika baldachinos főoltárát és 

többek között herceg Esterházy Pál nádor baldachinos castrum dolorisát tekinthette 

mintaképnek a pozsonyi főoltár megrendelésekor.  

     A pozsonyi főoltár középső részét képezte Szent Márton és a koldus dinamikus lovas 

szoborcsoportja (23. kép), ettől jobbra és balra az előtérben kapott helyet egy-egy adoráló 

angyal szobra. (24-25. kép) Georg Raphael Donner szobrászatának sajátosságai, az 

erőteljes formaképzés és a mozgalmas kontraposztos beállítás, továbbá a szoborcsoport 

diagonális és párhuzamos formákból szerkesztett komponálási módja itáliai mintaképekre 

                                                 
142 Aggházy 1959, 1. köt. 77-78.; Voit, Pál: Die Kunst Joseph Emanuel Fischer von Erlachs und seine 
unbekannte Werke von Ungarn, in: Évolution générale et développements régionaux en histoire de l’art. 
Actes XXII. Congrès International d’Histoire de l’Art, Budapest, 1969. Ed. Rózsa, György. Budapest, 1972, 
vol. 2, 138-139. 
143 Galavics, Géza: Antonio Galli Bibiena in Ungheria e in Austria, in: Acta Historiae Artium 33 (1984) 177-
263.; Malíková 1993,37-38. 
144 Schemper-Sparholz, Ingeborg: Lovas szobor az oltáron. Gondolatok Georg Raphael Donner pozsonyi 
főoltáráról, Joseph Thaddäus Stammel grazi Szent Márton-főoltárával összehasonlítva, in: Művészettörténeti 
Értesítő 45 (1996/3-4) 160, 164. 
145 Johann Ulrich Biberger: Herceg Esterházy Pál castrum dolorisa, 1713, mezzotinto, 47x32.4 cm. Jelzés: 
Joh. Vlrich Biberger sc. Vien. Austriae Vnivers. Calcog. P. (Vargyassi András herceg Esterházy Pál fölött a 
kismartoni Ferences-templomban tartott, magyar nyelvű halotti prédikációjának melléklete.) Vargyassi 
András: Sol mysticus azaz… Esterhás Pál… istenessen lett elnyugovása után tartott szomoru exequiain… 
Kismartoni Tisztelendő PP. Franciscanusok templomában…, Nagyszombat, 1713. Budapest, Országos 
Széchényi Könyvtár. – Galavics 1986, 127.,105. kép; Galavics 1988, 157., 30. kép; Galavics 1992, 140., 27. 
kép. 
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vezethető vissza. A pozsonyi főoltár szoborcsoportján Andrea Riccio Szent Márton és a 

koldus témájú, 1512-ből származó bronzreliefjének hatását mutatta ki Maria Pötz-

Malikova.146 Szent Márton Savariából (Szombathely), Pannonia provincia városából, 

Magyarország római kori területéről származó harcos volt, majd Tours-i püspök lett. A 

hagyományos ikonográfiai ábrázolásoktól eltérően, bizonyára a hercegprímás instrukcióit 

követve, újszerűnek és egyedülállónak számított, hogy Georg Raphael Donner a főoltáron 

korabeli magyar díszruhában ábrázolta a szentet, amint ágaskodó lován ülve kardjával 

megfelezte köpenyét a földön fekvő, ruhátlan koldussal. Technikailag és formailag szintén 

újszerűnek számított, hogy a közép-európai szobrászatban korábban alig használt ólom-ón 

ötvözetből öntötték a szobrokat. Georg Raphael Donner legkedveltebb anyaga volt a 

viszonylag könnyen megmunkálható, tompa fényű ólom, mivel lehetőséget adott az emberi 

test lágy mintázású bemutatására és a tömbszerű formák kialakítására. Feltehetően 

Münchenben sajátította el az ólomöntés technikáját.147 Georg Raphael Donner hatására az 

ólomszobrászat kedvelt lett Bécs és Pozsony környékén.148 A Szent Márton és a koldus 

szoborcsoport egyedülálló szobrászati alkotás Közép-Európában. Az előtérben elhelyezett, 

két adoráló angyal számos másolata és variánsa ismert, például Georg Raphael Donner 

követőjének 1750 körüli műve a budapesti magángyűjteményben lévő, festett és aranyozott 

faszobor, amely a pozsonyi főoltár bal oldali angyal szobrának másolata.149 (26. kép) 

     A Szent Márton-főoltár sikerét követően Georg Raphael Donner további 

megrendeléseket kapott a hercegprímástól, de ezeket jól szervezett műhelye kivitelezte.150 

A pozsonyi műhelyben dolgozott ekkor többek között Ludwig Gode, aki később 

letelepedett a városban és szobrászként dolgozott Nyugat-Magyarországon. Habár a 19. 

században lebontották, mégis említésre méltó műhelymunkák voltak a Szent Márton-

székesegyház főszentélye részére 1736-ban készített stallumok, amelyeket huszonnyolc 

mellszoborral díszítettek.151 1736-ban műhelye kivitelezte gróf Zichy Károly 

                                                 
146 Pötzl-Malikova, Maria: Georg Raphael Donner: Hl. Martin mit dem Bettler, in: Barock in der Slowakei, 
Sonderduck, Pamiatky a múzeá. Zusammengestellt von Jozef Medvecký. Bratislava, 1992, 30., 71. kép. 
147 Volk, Peter: Georg Raphael Donner und München, in: Wien und der europäische Barock. Acten des XXV. 
Internationalen Kongress für Kunstgeschichte (CIHA), Wien, 1983, Bd. 7. Wien-Köln-Graz, 1986, 131-134.  
148 Georg Raphael Donner műveinek anyagvizsgálatáról:  Pötzl, Karl M.: A 18. századi osztrák fémszobrok 
ötvözeteiről, in: Művészettörténeti Értesítő 45 (1996/3-4) 289-293.; Pötzl, Karl M.: Zu den Legierungen 
einigen österreichischen Metallkunstwerk des 18. Jahrhunderts, in: Donner 1998, 123-126.  
149 Georg Raphael Donner követője: Adoráló angyal, 1750 körül, festett és aranyozott faszobor, 50 cm. 
Budapest, magángyűjtemény. Publikálatlan. 
150 Georg Raphael Donner műhelyéről: Malikova 1973; Malíková 1993, 42-48.; Jávor, Anna: Georg Raphael 
Donner als Unternehmer. Kollektive Monumentalwerke und Wekstattarbeiten, in: Donner 1998, 139-148. 
151 A pozsonyi Szent Márton-székesegyház huszonnyolc stallumszobra Georg Raphael Donner-műhelyéből 
származik. A stallumokat 1736. november 5-én, gróf Esterházy Imre hercegprímás névnapján szentelték fel 
ünnepélyesen. A tölgyfából faragott büsztök magassága 70-80 cm. Eredeti elhelyezésüket Franz Alt, bécsi 
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megrendelésére a pozsonyi trinitárius templom Mária oltárát.152 Szintén műhelye készítette 

1737-1738-ban a pozsonyi székesegyház két mellékoltárát, a Fájdalmas Mária-oltárt, és a 

Szent Mihály-oltárt (1865-1867 között mindkettő lebontva, nyoma veszett).153 Műhelye 

kivitelezte többek között 1736-ban a máriavölgyi (Marianka, Szlovákia) pálos 

zarándoktemplom főoltárát (1877-ben lebontva). Az egykori máriavölgyi a főoltárból 

fennmaradt Remete Szent Pál és Remete Szent Antal homokkőből faragott szobra.154 

                                                                                                                                                    
festő lavírozott rajzáról ismerjük, amely a pozsonyi székesegyház szentélyét ábrázolta 1848-ban. Az 1865-
1867 közötti neogótikus átépítéskor a stallumokat eltávolították, a büsztök a bécsi Kinsky-palotába kerültek, 
majd Enea Lanfranconi vásárolta meg. A Lanfranconi-gyűjteményből huszonnégy büsztöt megvett a 
budapesti Iparművészeti Múzeum, ahonnan 1952-ben átkerültek a budapesti Szépművészeti Múzeumba, 
majd innen átvette a budapesti Magyar Nemzeti Galéria. Négy büszt budapesti magángyűjteménybe került 
1943-ban. – Pigler 1929, 80.; Aggházy 1954, 72-79., 8-12. kép (Donner-műhely, Giuliani hatása); Aggházy 
1959, 1. köt. 81., 2. köt. 219., 135-138. kép (Donner-műhely); Boros 1985, 41-42. (Aggházy véleményét 
elfogadva F. Kohl és J. Ch. Schletterer közreműködése nem kizárt); Pötzl-Malíková, Maria, in: Donner kat. 
1992, 38-43., képpel (F. Alt lavírozott rajza a stallumokról 1848-ban, lappang); Malíková 1993, 46-48., 25-
28. kép; Pötzl-Malíková, Maria, in: Barokk művészet Közép-Európában kat. 1993, 398-399. (több szobrász, 
köztük F. Kohl, G. Fritsch, L. Gode műve); Lenhart, Josef, in: Rusina 1998, 132. sz. képpel. 
     A pozsonyi székesegyház stallumainak hatása a gyulafehérvári és a pécsi stallumokon mutatható ki a 
szerkezeti felépítésben, a teológiai programban és a szobrászati díszítések formai kialakításában. A 
gyulafehérvári székesegyház főszentélyében lévő stallumok 1744-ben készültek. Keletkezési idejüket a 
Poncin János, Cseh Mihály és Salbeck Mátyás kanonok által báró Crenburg Leó ezredes városparancsnoknak 
1744. június 3-án kiállított nyugta alapján ismerjük, amelyben a stallumok elkészítését fizették ki a 
szobrásznak. A főszentély északi és déli oldalán álló, hat-hat üléses kanonoki padok háttámláját tizenkét 
domborművel, párkányzatát pedig tizennégy mellszoborral díszítették. A mellszobrok Krisztust, Szűz Máriát 
és a tizenkét apostolt ábrázolják. A stallumok teológiai programja bizonyára a megrendelőtől, Klobusiczky 
Ferenc gyulafehérvári püspöktől származik, aki Esterházy Imre hercegprímás esztergomi érsek 
környezetéhez tartozott, és valószínűleg Georg Raphael Donner műhelyéből származó szobrásszal és 
asztalossal dolgoztatott. A szobrász nevét nem ismerjük, de lehetséges, hogy a gyulafehérvári 
székesegyházban 1740-1746 között különböző munkákat végző Johann Visser szobrász műve a stallumok 
szobrászati díszítése. 1783-ban gróf Batthyány Ignác püspök felújíttatta a padokat Hoffmeyer Simon 
kolozsvári szobrásszal. Ekkor a háttámlák domborművei alá egy-egy füzért, a padsor fölé pedig új párkányt 
tetetett. Ebben a felépítésben maradtak fenn máig a stallumok. – A gyulafehérvári székesegyház 1744-ben 
készült stallumairól: Entz 1958, 136-137, 208/ 173. sz. és 210/ 179. sz., 173. kép; Terdik 2012, 211-220., képpel. 
     A pécsi székesegyház szentélye számára 1762-ben Klimó György pécsi püspök rendelt tölgyfából faragott 
mellszobrokkal díszített stallumokat, amelyeket a székesegyház 1882-ben megkezdett átépítésekor 
lebontottak és a hatvani plébániatemplomban állítottak fel megcsonkítva. Az eredetileg közel három méter 
magas, hat-hat ülőhelyes stallumok párkányzatán, az üléseket elválasztó pilaszterek felett helyezték el a 
tizenkét apostolt és az egyházatyákat ábrázoló büsztöket. A stallumok előlapjait és tört ívvel záródó 
háttámláit faragott növényi ornamentikával díszítették.  Speth Ferenc pécsi szobrász művei a mellszobrok, az 
asztalos munkákat pedig Schwerer József végezte. A pécsi stallumszobrok tartalmi és formai előképei a 
pozsonyi stallumszobrok voltak, de nincs adatunk arról, hogy Speth Ferenc és Schwerer József milyen 
kapcsolatban állt a pozsonyi Donner-műhellyel. A gyulafehérvári és a pécsi stallumszobrok alkotói egyaránt 
a pozsonyi mintákat követték, de jóval egyszerűbb kivitelezésben. – Boros 1985, 41-42., 40-50. kép; Boros 
László, in: Barokk művészet Közép-Európában kat. 1993, 426-428. 
152 A pozsonyi trinitárius templom 1736-ban emelt Mária-oltáráról: Malikova 1973, 88, 152., 62. jegyzet; 
Pötzl-Malikova, Maria, in: Donner kat. 1993, 56.; Malíková 1993, 45., 13. tábla; Lenkhart, Jozef, in: Rusina 
1998, 134. sz. képpel. 
153 A pozsonyi Szent Márton-székesegyház 1865-1867 között lebontott, két mellékoltáráról: Aggházy 1959, 
1. köt. 82, 183., 2. köt. 219.; Malíková 1993, 49. 
154 A máriavölgyi pálos zarándoktemplom 1877-ben lebontott főoltárából Remete Szent Antal és Szent Pál 
életnagyságú, homokkőből faragott szobra a pozsonyi Slovenská národná galéria tulajdonába került, ltsz. P 
1949-1950. – Aggházy 1954, 65-71., 1-5. kép (Donner); Keleti 1985, 168-169. sz. képpel (Donner-műhely); 
Keleti, Magda, in: Donner kat. 1992, 16-17. sz. képpel (Donner-műhely); Malíková 1993, 42-45., 22-24. kép 
(Donner-műhely); Szelestei 2001, 286. 
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Esterházy Imre hercegprímás esztergomi érsek pálos szerzetesként bőkezűen támogatta a 

máriavölgyi pálosokat, és értékes ezüst készletét adományozta a főoltár építésére.155 

     A pozsonyi Szent Márton-székesegyház barokkizálása teljesen elkészült Esterházy Imre 

hercegprímás esztergomi érsek pappá szentelésének ötvenedik évfordulójára. Az 

aranymisés jubileumi ünnepségek előkészületeit és menetét ismerjük a hercegprímás 

személyi titkára, Gerhard Cornelius van den Driesch levelezése, és az 1738-ban, 

nyomtatásban is megjelent leírása alapján.156 Driesch tevékenyen részt vállalt a 

reprezentatív ünnepség megrendezésében, és az esemény alkalmából kiadott emlékérem 

megtervezésében. A Pozsonyban, 1737. december 30-án Philipp Ludwig Sinzendorff 

kardinálishoz írt levelében részletes leírást adott az által tervezett emlékéremről, amelyről a 

kardinális Bécsben, 1738. január 4-én írt válaszlevelében elismerően nyilatkozott:  

     „Az esztergomi érsek, az én gazdám, most ismét jó egészségben van. Bár még nem 

öltözik fel, de ül az ágyon, földre lógatott lábakkal. Azon gondolkodik, hogy ezen a nyáron, 

papságának /fél/százados ünnepét megüli, mihelyst az idő melegebb lesz. Ekkorra egy 

érmet terveztem, amelyet akkor vernek majd és egyszerre szét is osztják. Hátlapján (hogy a 

régiségbúvárok szavát használjam ebben a rájuk tartozó dologban) a herceg képmása 

látható főpapi, vagy majdnem főpapi öltözetben: azaz violaszín köpenyben (amelyet a 

görögök epómidának neveznek) és érseki palliumában, hogy egyházi szóval nevezzem, 

epidómában öltözve, ezzel a felirattal: Emericus E. C. Esterházy A. E. S. S. R. I. P. P. R. H. 

Ezt így kell olvasni: Emericus E Comitibus Esterházy Archi-Episcopus Strigoniensis Sacri 

Romani Imperii Princeps Primas Regni Hungariae /Gróf Esterházy Imre, esztergomi érsek, 

a Szent Római Birodalom hercege, Magyarország prímása./ A másik oldal, amelyet 

előlapnak mondunk, égő oltárt fog ábrázolni, amiképp azt a régi érmekről szokták 

lemásolni. Az oltár fölé szeplő nélküli bárány hajol, amely a legfőbb áldozatnak a 

példázata vagy előképe; a máglyától, melyen a ráhelyezett bárány látható, balra három 

kisarjadt kalász, jobbra ugyanennyi venyigén függő szőlőfürt lesz. Ezek a szentmise anyaga 

és a Szentháromság példázata, misztériuma. Ezek szemeink kedvéért kerülnek oda, és így 

inkább ösztökélnek emlékezésre, mintha valami más dologban akarta volna Isten ránk 

testálni. Fölül csak ez a két szó olvasható a példázat körül: Sacerdos Iterum. /Újólag pap./ 

                                                 
155 Gerhard Cornelius van den Driesch Pozsonyban, 1735. július 6-án Philipp Ludwig Sinzendorff 
kardinálishoz írt levelében számolt be arról, hogy Esterházy Imre hercegprímás esztergomi érsek a 20.000 
rajnai forintot érő, tizenkét személyes ezüst étkészletét adományozta a máriavölgyi pálosoknak új főoltár 
építésére. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár. – Szelestei 2001, 3. sz. függelék (az 1750-es 
években jegyzettel ellátott latin nyelvű levél és magyar fordítása). 
156 Szelestei 2001, 287., 6-10. sz. függelék (az 1750-es években jegyzettel ellátott latin nyelvű levelek és 
magyar fordításuk). 
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Ezek magát a szóban forgó dolgot, tudniillik a prímás aranymiséjét, nagyon röviden fejezik 

ki, miként a régiek szokása. A hátsó lap oldal mezőjében, miként nevezik az oltár alatt, 

bevésve látható lesz az éve, amelyen ezek történnek, imigyen: MDCCXXXVIII.”   

     A bíboros válasza: „…Szerfölött tetszik a prímás papságának ötvenéves ünnepére 

vésendő érem, azt ugyanis egészen a régiség ihlette és a régi Latium hatja át.”157  

     1738-ban Georg Raphael Donner tizenegy évvel fiatalabb öccse, Matthäus Donner 

(Eßling/Bécs XXII. kerülete, megkeresztelve Bécs, 1704. augusztus 30.-Bécs, 1756. 

augusztus 26.) szobrász és éremvéső kivitelezte az emlékérmet arany és ezüst 

példányban.158 (102a-b. kép) Driesch szenvedélyes éremgyűjtő volt, bizonyára antik érmek 

alapján tervezte meg az emlékérmet,159 amelyet a hercegprímás 1738. július 27-én tartott 

aranymiséjének ünnepségén a nép közé szórtak.160 Driesch műve a hercegprímás 

aranymiséjének leírása, a Quinquagennalia nyomtatásban is megjelent, amelyből Driesch 

példányt küldött Sinzendorff bíborosnak.161 A leírás szerint a pozsonyi Szent Márton-

                                                 
157 Gerhard Cornelius van den Driesch levele Philipp Ludwig Sinzendorff kardinálishoz. Pozsony, 1737. 
december 30. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár. – Szelestei 2001, 287., 6. sz. függelék (a 
latin nyelvű levél és magyar fordítása). 
158 Matthäus Donner Bécsben Benedickt Richter, svéd származású, udvari éremvésőnél, majd 1726-tól a 
bécsi Képzőművészeti Akadémián tanult. 1732-ben a Sámson és az oroszlán témájú szoborcsoportjával 
elnyerte az Akadémia aranyérmét. Az 1730-as évek végétől főleg éremvésőként dolgozott. 1745-től a bécsi 
Vésnökakadémia (Graveurakademie) igazgatója, és 1749-től a bécsi Pénzverde (Münzamt) fővésnöke lett.  
1743-tól haláláig a bécsi Képzőművészeti Akadémia szobrászati professzoraként Georg Raphael Donner 
stílusát népszerűsítette. Tanítványai közül magyarországi megrendelésre is dolgozott Jakob Gabriel 
Mollinarolo (Müller), Anton Tabotta és Franz Xaver Messerschmidt. Matthäus Donner öccse, Sebastian 
Donner (Eßling/Bécs XXII. kerülete, megkeresztelve Bécs, 1707. január 20.-Körmöcbánya/Kremnica, 
Szlovákia, 1763. október) éremvésőként dolgozott a körmöcbányai pénzverdében. Georg Raphael Donner 
fivérei valószínűleg segédkeztek a pozsonyi műhelyben is.  – Kábdebo 1880; Aggházy 1959, 1. köt. 88, 184-
185.; Malikova 1973, 122-126., Baum 1980, 1. köt., 141-144.; Hámori 1990, 23-28.; Schemper-Sparholz, 
Ingeborg, in: Donner kat. 1993, 133-142.; Pötzl-Malikova, Maria, in: Donner kat. 1993, 42.; Malíková 1993, 
28.; Hámori Katalin, in: Barokk művészet Közép-Európában kat. 1993, 403-404.; Maué, Claudia, in: Turner 
9, 1996, 147-148. 
     Matthäus Donner: Esterházy Imre hercegprímás esztergomi érsek, arany emlékérem, 1738, vert ezüst és 
arany példányok készültek, átmérője 23,5 mm. Avers: Gróf Esterházy Imre hercegprímás jobbra néző 
mellképe, biretummal, mellén kereszt. Körirata: EMERICVS EC.ESTERHAZY.A.E.S.S.R.I.P.P.R.H. Jelzés 
a mellkép alatt: MD (=Matthäus Donner). Revers: Oltárra helyezett, tűzben égő áldozati bárány, mellette 
balra búzakalászok, jobbra szőlővessző fürtökkel. Felirata: SACERDOS ITERVM. A szelvényen: 
MDCCXXXVIII. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Éremtár; Bécs, Kunsthistorisches Museum, 
Münzkabinett. – Huszár 1999, 114. sz. képpel; Schemper-Sparholz, Ingeborg: „…ut nec ovum esse ovo 
similius valeret…” Das anläßlich des 50-jährigen Priesterjubiläums geprägte Münzbildnis des Fürstprimas 
Emmerich Esterházy von Matthäus Donner, in: Barockberichte 31 (2001) 84-91., 1-2. kép; Szelestei 2001, 
287., 6. sz. függelék.  
159 Gerhard Cornelius van den Driesch éremgyűjteményét 1756-ban Nádasdy Lipót vásárolta meg 400 
aranyért. – Szelestei 2001, 285. 
160 Gerhard Cornelius van den Driesch Pozsonyban, 1738. július 28-án Philipp Ludwig Sinzendorff 
kardinálishoz írt levele Esterházy Imre hercegprímás esztergomi érsek aranymiséjének ünnepéről. Budapest, 
Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár. – Szelestei 2001, 287., 8. sz. függelék (a latin nyelvű levél és 
magyar fordítása). 
161 Gerhard Cornelius van den Driesch Pozsonyban, 1738. október 20-án Philipp Ludwig Sinzendorff 
kardinálishoz írt levele, és Sinzendorff október 28-án írt válasza. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 
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székesegyház előtt felállított diadalkapu egyik alkotója Daniel Donner volt, aki bizonyára 

azonos Georg Raphael Donnerral.162 Driesch 1732. november 3-án írt levelében szintén 

tévesen Daniel Donnernak nevezte azt a művészt, aki a pozsonyi Szent Márton-

székesegyház Alamizsnás Szent János-kápolnájának építési és szobrászati munkáit 

végezte. A hercegprímásnak aranymiséje alkalmából VI. Károly császár smaragdokkal és 

gyémántokkal ékesített keresztet ajándékozott, amelyet gróf Pálffy János főparancsnokkal 

adatott át számára.163 Esterházy Imre hercegprímás esztergomi érsek az aranymisés 

jubileuma körüli szolgálataiért gróf Páffy János főparancsnoknak Georg Raphael 

Donnerral, 1739-ben fehér márvány portréreliefet készíttetett, amely a királyfalvi (Kralová 

pri Senci, Szlovákia) Pálffy-kastély kápolnájába került.164 Az idős hadvezér balra forduló 

arcképét energikus fejtartással ábrázolta a szignált és datált portrérelief.165 

     Georg Raphael Donner a hercegprímás szolgálatával párhuzamosan Pozsonyban 

kivitelezte a Bécsből és környékéről érkező felkéréseket is. 1734-ben Gregor Wilhelm von 

Kirchner császári hivatalnok breitenfurti kastélya számára faragta carrarai márványból a 

szignált és datált VI. Károly császár apoteózisa  szoborcsoportot.166 (89. kép) 

Komponálása és faragásmódja szembetűnően követte Balthasar Permosert, továbbá a 

Strudel fivéreket és a francia barokk uralkodói portrék stílusát. Georg Raphael Donner 

1735-1739 között számos kisméretű szobrot és domborművet készített, sőt gyakran ezeket 

                                                                                                                                                    
Kézirattár. – Szelestei 2001, 10. sz. függelék (az 1750-es években jegyzettel ellátott latin nyelvű levél és 
magyar fordítása). 
162 Szelestei 2001, 292., 23. jegyzet. 
163  Gerhard Cornelius van den Driesch Pozsonyban, 1738. augusztus 4-én írt levele Philipp Ludwig 
Sinzendorff kardinálishoz. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár. – Szelestei 2001, 9. sz. 
függelék (a latin nyelvű levél és magyar fordítása). 
164 Gerhard Cornelius van den Driesch Pozsonyban, 1738. november 6-án Philipp Ludwig Sinzendorff 
kardinálishoz írt levelében arról adott tájékoztatást, hogy Esterházy Imre hercegprímás esztergomi érsek gróf 
Pálffy Jánosnak hálából az övenéves papi jubileumi ünnepsége körüli tevékenységéért Georg Raphael 
Donnerral egy fehér márvány, vagy alabástrom reliefportrét készíttetett. Később, az 1750-es években a 
levélhez írt jegyzetében megemlítette, hogy a reliefet a királyfalvi Pálffy-kastély kápolnájában helyezték el 
az oltárral szemben, a jövő örök emlékezetére. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár.– 
Szelestei 2001, 5. sz. függelék (az 1750-es években jegyzettel ellátott latin nyelvű levél és magyar fordítása). 
165 Georg Raphael Donner: Gróf Pálffy János reliefportréja, 1739. A portré fehér carrarai márvány, a háttér és 
a keret vörös márvány, 80x35 cm. Jelzés lent: R. DONNER f. Felirat: Heroi / Iohanni / Palffio Marschallo 
campi imperterrito / curiae regiae per Hungariam judici & &. Quod secundo sacerdotio primatis, / in persona 
regie / praefuerit ut aeternae / mamoriae vivat! / hoc / grati animi amicum posuit marmor. Primas Regni 
Emericus Estoras, A: 1739. Királyfalfa, az egykori Pálffy-kastély kápolnájában.  – Aggházy 1954, 71-72., 6. 
kép (Donner-műhely); Aggházy 1959, 1. köt. 81, 183., 2. köt. 137., 142. kép (Donner-műhely); Diemer 1979, 
30. sz. (Donner); Pötzl-Malikova, Maria, in: Donner kat. 1992, 22. sz.; Malíková 1993, 54., 10. tábla 
(Donner); Lenhart, Josef, in: Rusina 1998, 133. sz. képpel (Donner); Szelestei 2001, 287., 5. függelék, 3. kép. 
– Másolatok és variánsok: Diemer 1979, 30a-b. 
166 Georg Raphael Donner: VI. Károly császár apoteózisa szoborcsoport, 1734, márvány, 228 cm magas. 
Jelzés jobbra a talpazaton: G. R. Doner Aust F. Posonii Pan. 1734. Felirat a posztamensen: CAROLUS VI. 
ROMAN. IMPERATOR. HISP. HUNG. ET BOH. REX. ARCHIDUX. AUSTRIAE. CONSTANTIA ET 
FORTITUDINE. Bécs, Österreichische Galerie, ltsz. 4216. – Pigler 1929, 47-49., 46. kép; Baum 1980, 54. 
sz. képpel, Pötzl-Malikova, Maria, in: Donner kat. 1993, 24. sz. képpel. 
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műhelye közreműködésével több példányban, redukciókban és variánsokban is kivitelezte. 

Ilyen munkái többek között a VI. Károly császár mellkép szignált, ovális 

márványreliefen,167 (92. kép) a  Gundacker Althann gróf mellkép szignált, ovális 

márványreliefen,168 a Paris ítélete és Venus Vulcanus műhelyében pendant ólomreliefek,169 

a Mercurius és Venus pendant ólomszobrok.170 

                                                 
167 Georg Raphael Donner: VI. Károly császár portréreliefje, 1734 körül, ovális, márvány, 57x46 cm. Jelzés 
jobbra lent: G. Raph. Donner. Bécs, Kunsthistorisches Museum, Kunstkammer, ltsz. 9203. – Pigler 1929, 
50., 49. kép; Pötzl-Malikova, Maria, in: Donner kat. 1993, 25. sz. képpel. – Másolatok és variánsok: Diemer 
1979, 175-176.; Pötzl-Malikova, Maria, in: Donner kat. 1993, 34. sz.; Balogh 1975, 377. sz.; Hámori 1990, 
35-38. 
168 Georg Raphael Donner: Gróf Gundacker Althann, 1736-1738 körül, ovális mellkép, márványrelief, 72x54 
cm. Jelzés jobbra lent: R. Donner. Bécs, Akademie der Bildenden Künste, ltsz. 475. – Pigler 1929, 30-31., 3. 
kép; Pötzl-Malikova, Maria, in: Donner kat. 1993, 26. sz. képpel – Másolat: Diemer 1979, 20a. 
169 Georg Raphael Donner: Paris ítélete, és Venus Vulcanus műhelyében, 1735 körül, pendant ólomreliefek, 
63x99 cm, 62x100 cm. Ferenczy István szobrászművész gyűjteményéből 1914-ben vásárolta a budapesti 
Szépművészeti Múzeum, ltsz. 5379-5380. – Ferenczy István: Értz szobrok laistroma, 1846. /Ferenczy István 
jegyzékének másolata, 1914, Budapest, Szépművészeti Múzeum, Adattár, 47612/1914. sz./ 81-82. sz. (G. R. 
Donner); Ferenczy 1917, 42. és 45. sz. (Donner); Tietze-Conrat 1920, 21, 139., 50. kép (Donner); Pigler 
1929, 51-52., 50-51. kép (Donner, 1735 körül); Blauensteiner 1944, 33-34. sz. (Donner, 1730-1732 körül, 
vagy korábbi); Aggházy 1959, 1. köt. 82, 183., 2. köt. 50., 133-134. kép (Donner); Schwarz 1968, 37-38. sz. 
(Donner); Garas 1974, 10., 39. kép (Donner, 1735 körül); Balogh 1975, 370-371. sz., 425-426. kép (Donner, 
1735 körül); Diemer 1979, 17a. és 18a. sz. (Donner-műhely, 1735 után); Baum 1980, 55-56. sz. képel (Pigler 
véleményét követi); Géber 1985, Ferenczy címszó (Donner, 1735 körül, valószínűleg Bécsben szerezte 
Ferenzy István); Hámori 1990, 8-14., 1-2. kép (Donner, 1735 körül); Hámori, Katalin, in: Donner kat. 1992, 
18-19. sz. képpel (Donner, 1735 körül); Pötzl-Malikova, Maria, in: Donner kat. 1993, 39-40. sz. képpel 
(Donner követője, 1750 körül?); Hámori 1994, 15., 13-14. kép (Donner, 1735 körül); Eisler János: Ferenczy 
István, in: Magyar múzeumi arcképcsarnok 2002, 271-272. (Ferenczy István római ösztöndíjasként a Palazzo 
di Venezia épületében lakott, amely a napóleoni háborúkig a Velencei Köztársaság, majd Ausztria követségi 
épülete, később az Ausztriából érkező művésznövendékek szállása volt. Ferenczy István valószínűleg ebben 
az épületben talált rá gyűjteménye mintegy nyolcvan darabjára, amelyet 1824-ben hozott Magyarországra.) – 
Másolatok és variánsok: Diemer 1979, 17a-c. és 18a-c. sz.; Hámori 1990, 8-14.;  Pötzl-Malikova, Maria, in: 
Donner kat. 1993, 37-40. sz. 
170 Georg Raphael Donner: Mecurius és Venus, 1738-1739 körül, pendant ólomszobrok, 39 cm, 39.5 cm. 
Egykor erdélyi gyűjteményben. Bécs, Österreichische Galerie, ltsz. 2430-2431. – Pigler 1929, 59-60., 68-69. 
kép (Donner, 1739-1740 körül); Baum 1980, 63-64. sz. képpel; Ronzoni, Luigi, in: Donner kat. 1993, 48-49. 
sz. képpel (Donner, 1738-1739 körül). 
     Georg Raphael Donner: Mercurius és Venus, valamint Diana és Meleager, 1739 körül, pendant 
ólomszobrok, 34 cm, 34.5 cm, 34 cm, 34.5 cm. A bonchidai Bánffy-gyűjteményből származik mind a négy 
ólomszobor. A budapesti Magyar Nemzeti Múzeumban gróf Bánffy Miklós letétei között Georg Raphael 
Donner műveiként jegyezték be a négy ólomszobrot, majd a Bánffy-hagyatékkal együtt 1950-ben a Magyar 
Nemzeti Múzeum tulajdonába kerültek 1141-es leltári számon. (Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 
Történelmi Adattár, Bánffy-akták 1950/63. sz.) Innen 1951-ben vette át a budapesti Szépművészeti Múzeum, 
Régi Szobor Osztály, ltsz. 52.55-52.58. – Pigler 1929, 59-60. (Donner kópiák: Mercurius, Venus, Diana és 
Meleager); Aggházy 1959, 1. köt. 82, 183., 2. köt. 50. (Donner: Mercurius, Venus, Diana és Meleager); 
Schwarz 1968, 15-18. sz. (Donner: Mercurius és Venus 1739 körül, Atalanta és Meleager 1740 körül); Garas 
1974, 10. (Donner); Balogh 1975, 372-375. sz., 427-430. kép (Donner: Mercurius, Venus, Atalanta és 
Meleager); Géber 1985, Bánffy címszó; Szilágyi András, in: Barokk és rokokó kat. 1990, 3.20-3.21. sz. 
képpel (Donner: Venus és Atalanta 1730 körül); Hámori 1990, 15-22., 14-23. kép (Donner: Mercurius, 
Venus, Diana és Meleager, 1739 körül); Hámori, Katalin: in: Donner kat. 1992, 23-26. sz. képpel (Donner: 
Mercurius, Venus, Diana és Meleager, 1739 körül); Ronzoni, Luigi, in: Donner kat. 1993, 60-63. sz. képpel 
(Donner követője, Mollinarolo, 1750 körül); Hámori 1994, 15-16., 15. kép (Donner: Mercurius, Venus, 
Diana és Meleager, 1739 körül); Ronzoni, Luigi A.: Beiträge und Überlegungen zum Werk Jakob Gabriel 
Mollinarolos, in: Donner 1998, 95-102., 104-118. kép (Mollinarolo). – Másolatok és variánsok: Balogh 
1975, 372-375. sz.; Hámori 1990, 15-22.; Hámori, Katalin, in: Donner kat.1992, 23-28. sz. képpel; Ronzoni, 
Luigi, in: Donner kat. 1993, 48-63. sz. képpel. 
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     A bécsi Városi Tanács (Magistrat) felkérései új feladatok elé állították Georg Raphael 

Donnert. 1738-1739-ben még Pozsonyban készítette el a Magistratus részére a bécsi Szent 

István-székesegyház (Stephansdom) alsó sekrestyéjébe carrarai fehér márványból a 

szignált és datált Krisztus és a szamáriai asszony, valamint a Hágár a pusztában pendant 

lavaboreliefeket,171 továbbá a bécsi Mehlmarktra (Neuer Markt) szánt Providentia-kút 

ólomszobraihoz az öntőmodelleket. A Magistratus nagyszabású felkérései miatt 1739 

őszén visszaköltözött Bécsbe, ahol élete hátralévő másfél évében dolgozott.  

     Az 1739. november 4-én, VI. Károly császár névnapján felavatott Providentia-kút volt 

Georg Raphael Donner pályafutásának egyik kimagaslóan jelentős teljesítménye.172 1737-

ben pályázat útján nyerte el a munkát, majd 1739-ben már Bécsben kivitelezte az 

életnagyságnál nagyobb szobrokat. A kút közepére, oszlopszerű talapzatra helyezte a 

szignált és datált Providentia szobrot, az előrelátást és bölcsességet szimbolizáló, ülő női 

alakot. Bécs város előrelátó és bölcs kormányzatának allegorikus alakja, Providentia 

elgondolkodva támaszkodik jobb kezével a múltba és jövőbe tekintő Janus-fejes pajzsra, 
                                                 
171 Georg Raphael Donner: Krisztus és a szamária asszony, Hágár a pusztában, 1738-1739, pendant 
lavabóreliefek a bécsi Szent István-székesegyház alsó sekrestyéje számára, carrarai fehér márvány, 146x63,5 
cm, 145.5x63 cm. Jelzés a Krisztus és a szamáriai asszony reliefen balra lent: G. Raphael / Donner / 
Austriacus / f. Posoij / 1739. Bécs, Österreichische Galerie, ltsz. 4217-4218. – Pigler 1929, 57-58., 59-60. 
kép; Baum 1980, 59-60. sz. képpel; Diemer 1979, 25-26. sz.;  Pötzl-Malikova, Maria, in: Donner kat. 1993, 
42. és 45. sz. képpel. – Másolatok és variánsok: Diemer 1979, 21-24. sz. 
172 Georg Raphael Donner: Providentia-kút, 1737-1739, ólomszobrok. Jelzés a Providentia szobor talapzatán: 
RAPHAEL DONNER AVST. F. 1739. Bécs, Mehlmarkt (Neuer Markt). Providentia 337 cm; puttó harcsával 
126 cm, csukával 114 cm, ponttyal 115 cm, vizával 111 cm; Ybbs 123x213, Enns 207x235 cm, March 
121x209 cm, Traun 167x212 cm. 1873-ban az ólomszobrokat bronz másolatokkal helyettesítették, a kút 
eredeti szobrait pedig a bécsi Unteres Belvedere Márvány-termében állították fel. Bécs, Österreichische 
Galerie, letét 105/1-5. – Pigler 1929, 62-66., 70-72, 74-81, 83-87, 90. kép; Baum 1980, 65-70., képpel; 
Malíková 1993, 50-51., 30-31. kép;  Pötz-Malikova, Maria, in: Donner kat. 1993, 67-75. sz. képpel. 
     Georg Raphael Donner Providentia figurájának hatása mutatható ki Carlo Adami (Como, 1729-Pest, 1793 
után) budai Athena kútszobrán. A comói származású szobrász 1750 körül, Bécsből érkező itáliai 
művészekkel együtt gróf Barkóczy Ferenc egri püspök építkezésein kapott épületszobrászati munkákat az 
egykori Fuorcontrasti-kastélyban és az irgalmas rendi refektóriumban. Georg Raphael Donner hatása 
jelentősen befolyásolta stílusát. 1770-től a süttői márványbánya bérlője lett. Az 1770-es években váci, 
esztergomi és egri egyházi megrendeléseket teljesített, majd 1782-től gróf Esterházy Károly egri püspök 
részére dolgozott a pápai plébániatemplom szobrászati díszítésén Philipp Jakob Prokop mellett. A budai 
Városi Tanács a Szentháromság téri kút tetejére Athena szobor felállítását határozta el 1784-ben. Carlo 
Adami kapott megbízást az Athena kútszobor elkészítésére, és feltehetően a megrendelő budai Városi Tanács 
kérése is közrejátszott abban, hogy Georg Raphael Donner bécsi Providentia-kút szobra mintaként szolgált a 
hasonló rendeltetésű budai Athena kútszobor beállításához és megformálásához. Athena a bölcsesség, 
hadviselés istennője, a városok és polgárok védelmezője volt a görög mitológia szerint. Carlo Adami 
mészkőből faragott szobrán Athena ülő alakját ókori öltözékben, fején sisakkal, bal kezében bronzlándzsával 
ábrázolta. Az istennő másik kezével, Buda címerével díszített pajzsot támaszt jobb térdére, ezért a mai napig 
budai városvédő Pallas Athena néven említik a szobrot, amelyet 1785-ben állítottak fel az egykori budai 
városháza előtt, a Szentháromság téren lévő vörös márvány kútra. A 19. század végén lebontották a kutat, 
ekkor az Athena szobor magántulajdonba került, majd 1928-ban Budapest főváros visszavásárolta és 
felállította az egykori budai Városháza előtti sarkon. Végül 1965-ben másolattal helyettesítették, és az eredeti 
szobrot elhelyezték a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal (Budapest V., Városház utca 9-11.) 
főbejárati kapujában. – Carlo Adami: Athena, kútszobor, 1785, mészkő, 160 cm. – Pigler 1929, 106.; Liber 
1934, 43, 143. képpel; Aggháy 1959, 1. köt. 102, 163., 2. köt. 36., 212. kép; Budapest köztéri szobrai 1987, 
41. sz. képpel; Széphelyi-Frankl, György, in: Saur 1, 1992, 319-320.; Prohászka 2004, 153-154. 
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baljában pedig a bölcsességet jelképező kígyót tartja. Körülötte a talapzati volutákon 

elhelyezett négy puttó a Dunában gyakori halfajtákkal, harcsával, csukával, ponttyal és 

vizával játszik. A halak szájából eredetileg víz áramlott a medencébe, amelynek vize magát 

a Dunát jelképezte. A kútkávára került a Duna négy mellékfolyóját perszonifikáló, fekvő 

folyamisten, Ybbs, Enns, March és Traun mozgalmasan megformált alakja.173 A kút típusa 

és formai kialakítása Hubert Gerhard augsburgi Augustus-kútjára és a francia barokk 

parkszobrokra vezethető vissza. A Providentia-kút ólomszobrait 1873-ban bronzból öntött 

másolatokkal helyettesítették. Az eredeti kútszobrok a bécsi Unteres Belvedere Márvány-

termében, az osztrák barokk művészetet bemutató állandó kiállításon kaptak elhelyezést. 

     A Providentia-kút sikerét követően a Magistratus megbízta Georg Raphael Donnert a 

bécsi Városháza (Régi Városháza/Altes Rathaus) udvarába szánt Andromeda-falikút 

elkészítésével, amelyet 1740-1741-ben valósított meg szintén ólomból.174 A falikút témája, 

Andromeda Perseus általi kiszabadítása Bécs török veszedelem alóli felszabadulását 

jelképezte. A dombormű Annibale Carracci és Danese Cattaneo hatását mutatja. 

     Georg Raphael Donnertől a gurki székesegyház részére Szent Kereszt-oltárt és új 

szószéket rendelt Franz Otto Kochler von Jochenstein prépost. Az 1740-ben felállított 

középső szoborcsoportot, ólom Pietát még Georg Raphael Donner kivitelezte, de a további 

munkákat már műhelye fejezte be 1741-ben.175 A lírai hangvételű szoborcsoport volt 

utolsó, kiemelkedően sikeres alkotása. A halál és a gyász érzésvilágát megrendítően 

ábrázolta a halott Krisztust sirató Márián és három angyalon. A fájdalom és együttértés 

árnyalt bemutatása barátja, Paul Troger festményeivel mutat rokonságot. A figurák 

piramisszerű csoportfűzése Nicolas Coustou-nak a párizsi Notre Dame-ban lévő azonos 

témájú művére vezethető vissza. Georg Raphael Donner utolsó szignált és datált műve, 

Johann Kaspar von Cobenzl gróf mellképe ovális márványreliefen 1741-ből maradt fenn a 
                                                 
173 Georg Raphael Donner Prividentia-kútjáról a Tarun folyót megszemélyesítő fiatal, fekvő férfi ólomszobra 
szolgálhatott mintaképül a Delhaes Emil (Pest, 1843. augusztus 19.-Bécs, 1901. április 18.) bécsi 
gyűjteményéből származó Folyamisten terrakotta bozzettóhoz, amely Georg Raphael Donner követőjének 
1750 körüli műveként határozható meg. Patinázás nélküli terrakotta bozzetto, 26x56x25 cm. A holland 
családból származó Delhaes István festő többnyire Bécsben élt, a Lichtenstein Képtár restaurátorként 
dolgozott. A festményekből, érmekből és régiségekből álló gyűjteményét Magyarországra hagyta, így került 
a terrakotta bozzetto 1901-ben a budapesti Magyar Nemzeti Múzeumba, majd innen vette át 1952-ben a 
budapesti Szépművészeti Múzeum, Régi Szobor Osztály, ltsz. 52.53. – Pigler 1929, 86-87., 113-114. kép (J. 
B. Hagenauer?); Balogh 1975, 382. sz., 437. kép (J. B. Hagenauer?); Géber 1985, Delhaes címszó; Hámori 
1990, 31-34., 47-8. kép (Donner követője, 1750 körül); Ronzoni, Luigi, in: Donner kat. 1993, 98. sz. képpel 
(Bécsi szobrász, 1750 körül); Hámori 1994, 16. (Osztrák szobrász, 1750 körül).  
174 Georg Raphael Donner: Andromeda-kút a bécsi Városháza udvarában (Régi Városháza/Altes Rathaus), 
1740-1741, ólom, 268x158 cm. – Pigler 1929, 66-67., 91. kép; Pötzl-Malikova, Maria,  in: Donner kat. 1993, 
74., 32-33. kép. 
175 Georg Raphael Donner: Pietā szoborcsoport a gurki székesegyház Szent Kereszt-oltárán, 1740-1741, 
ólom, 210x280x150 cm. – Pigler 1929, 67-69., 92-93. kép; Malíková 1993, 55-56., 34. kép; Pötzl-Malikova, 
Maria,  in: Donner kat. 1993, 74-76., 34-38. kép. 
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grazi székesegyházban.176 A szobrász 48 évesen „belső tűz” miatt, feltehetően lázas 

betegségben vesztette életét.    

     Georg Raphael Donner stílusát munkatársai és tanítványai több generáción át széles 

körben terjesztették Közép-Európában a 18. század második felében. A követők első 

nemzedékéhez sorolhatók azok a szobrászok, akik a pozsonyi Szent Márton-főoltár 

mintájára oszlopokon nyugvó baldachinos oltárokat alkottak Magyarországon. Szintén a 

követők első nemzedékéhez tartoznak a Georg Raphael Donner műhelyében kimutatható, 

később önállóan alkotó munkatársak és tanítványok, akik közül Jakob Christoph 

Schletterer, a Moll fivérek és Ludwig Gode magyarországi megrendeléseket is teljesített. A 

követők második generációjához sorolhatjuk a Georg Raphael Donner műhelyéből kirajzó 

művészek tanítványait. A bécsi Képzőművészeti Akadémia tanáraként elsősorban öccse, 

Matthäus Donner, továbbá Jakob Christoph Schletterer és Balthasar Ferdinand Moll 

szobrász adta át Georg Raphael Donner formavilágát a következő nemzedéknek.  

     Az oszlopokon nyugvó baldachinos oltár Georg Raphael Donner hatására, a pozsonyi 

Szent Márton-főoltár mintáját követve terjedt el Magyarországon Mária Terézia királynő 

(1740-1780) uralkodása alatt. A pécsi székesegyház Szent Péter-főoltára vette át elsőként a 

pozsonyi baldachinos főoltár mintáját. Gróf Berényi Zsigmond, az 1740-ben kinevezett 

pécsi püspök, korábban Esterházy Imre hercegprímás esztergomi érsek segédpüspökeként 

ismerte meg a hercegprímás egyházszervezési elveit, a pozsonyi székesegyház átépítési 

munkáit, az új baldachinos főoltárt és a mellszobrokkal díszített stallumokat, majd az 

1740-es években a pécsi székesegyház hasonló barokk átalakítását tűzte ki célul. A pécsi 

székesegyház Szent Péter-főoltáráról gróf Berényi Zsigmond, pécsi püspök és a káptalan 

képviselője által 1741. szeptember 22-én, Pozsonyban kötött szerződés szerint Johann 

Peter Krail pozsonyi kőfaragót bízták meg a baldachinos főoltár munkálataival.177 A tíz 

pontban részletezett szerződés alapján tudjuk, hogy a főoltárt Pozsonyban készítették, majd 

a Dunán szállították hajóval Mohácsig. A 12.000 rajnai forint költséggel emelt főoltárt 

1748-ban állította fel az elhunyt Johann Peter Krail helyett apósa, Pinterhoffer Fülöp 

pozsonyi kereskedő. Az 1741. évi szerződés szövegén kívül Zelesny Károly, pécsi 

fényképész 1882 előtti fotója alapján ismerjük a pécsi székesegyház 1741-1748 között 

                                                 
176 Georg Raphael Donner: Gróf Johann Kaspar von Cobenzl mellképe, 1741, ovális márványrelief, 
56.5x46.5cm. Jelzés jobbra lent: G. R. Donner. F. 1741.  Graz, székesegyház. – Pigler 1929, 71., 94-95. kép; 
Pötzl-Malikova, Maria, in: Donner kat. 1993, 76. 
177 1. sz. appendix. 1741. szeptember 22-én a pécsi székesegyház Szent Péter-főoltáráról gróf Berényi 
Zsigmond, pécsi püspök és a káptalan képviselője által Pozsonyban kötött szerződés, amely szerint Johann 
Peter Krail pozsonyi kőfaragót bízták meg a főoltár munkálataival. Pécs, Káptalani Levéltár, Fasc. 485. Nr. 5. 
– Boros 1985, 27, 79-80., 116. jegyzet. 
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készített főoltárát.178 (27. kép) 1882-ben, a székesegyház átépítésének megkezdésekor 

lebontották a főoltárt. Ekkor a szobrokat a pécsi püspökség kertjében (28-31. kép), az 

oltármenzát és a tabernákulumot a hetvehelyi plébániatemplomban helyezték el. (32. kép) 

     Az archív fotón látható, hogy a főoltár kitöltötte a főapszist, magassága elérte a kilenc 

métert. A szarkofág formájú oltármenzát egyetlen vörös márványtömbből, a kétszintes 

tabernákulumot pedig szürke márványból faragták. A félköríves lezárású, korinthoszi 

oszlopos tabernákulum aranyozott rézajtaját az emmauszi vacsora jelenetével díszítették, 

tetejére pedig aranyozott rézfeszületet állítottak. A tabernákulum két oldalán, füzéres 

díszváza mellett, volutás talapzaton, egy-egy stukkóból készített, térdelő angyal kapott 

helyet. Az oltármenzát félköríves kolonnád vette körül, monolit oszlopait homokkőből 

faragták, és vörös színű, márványutánzatú stukkóval borították. A korinthoszi oszlopfőket 

és az ión lábazatokat aranyozták. A kolonnád párkányzatán nyugvó, két-két volutás, 

indadíszes baldachin tetejét aranyozott pápai tiara zárta le. Az oszlopok felett, 

stukkófelhők közé helyezték az arany sugarakkal övezett Szentlélek-galambot. Az 

oszlopok között álltak a közel három méter magas, homokkőből faragott szobrok. Középen 

Krisztus baljával az égre mutatott, jobbjával átnyújtotta a kulcsokat az előtte térdelő Szent 

Péter apostolnak. A bal oldali oszlopközben Szent Márton püspök, a jobb oldaliban Szent 

Adalbert püspök szobra állt. A homokkő szobrokat stukkóval vonták be, de az erősen 

kopott felületű szobrokon a gipszréteg csak kisebb foltokban maradt fenn.179  

     Aggházy Mária kompozíciós és formai azonosságok alapján Bohumil Gottfried Fritsch 

hatását mutatatta ki a pécsi főoltár szobrain, azonban a szobrász közreműködését konkrét 

forrásokkal nem lehet igazolni.180 Formailag és technikailag a pozsonyi Donner-műhely 

által homokkőből faragott, máriavölgyi főoltár szobrai állnak közel a pécsi főoltár 

szobraihoz. Közös jellemzőjük a dinamikus beállítás, az ábrázolt alakok közötti érzelmi 

kapcsolat ábrázolása és a talapzaton harangszerűen szétterülő drapéria alkalmazása. 1737-

ben Esterházy Imre hercegprímás esztergomi érsek megbízásából a máriavölgyi főoltár 

alapkőletételét, majd egy évvel később a főoltár felszentelését gróf Berényi Zsigmond 

hajtotta végre. Ekkor ismerhette meg a máriavölgyi főoltár szobrászait és Johann Peter 

                                                 
178 Zelesny Károly, pécsi fényképész 1882 előtti fotója a pécsi székesegyház 1741-1748 között készült 
baldachinos főoltáráról. Pécs, Káptalani Levéltár. – Boros 1985, 28., 15. kép. 
179 A pécsi székesegyház 1741-1748 között emelt Szent Péter-főoltáráról: Aggházy 1959, 1. köt.  86, 197., 
176. kép, 2. köt. 210. (Fritsch hatása); Aggházy 1962, 170. (Fritsch köre); Malikova 1973, 91., 26. kép (nem 
Fritsch műve); Boros 1985, 27-31., 15-21. kép (nem Fritsch műve); Malíková 1993, 66-67., 36-37. kép. 
180 Bohumil Gottfied Fritsch (Szilézia, 1705/1706-Tovačov, 1750. október 6.) valószínűleg Georg Raphael 
Donner tanítványa és munkatársa volt Pozsonyban 1731-1739 között. – Stehlík, Milos: Georg Raphael 
Donner und Mähren, in: Donner kat. 1993, 187-205., 98-110. kép; Stehlík 1996, 155-160. sz., 255-260. kép. 
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Krail pozsonyi kőfaragót. A pécsi főoltár tervezőjét név szerint nem ismerjük, de a főoltár 

szerződése szerint a szobrászati díszítések dokumentáltan Johann Peter Krail művei. 

     Az egykori pécsi főoltárral közel azonos időben készült a pesti pálos Kisboldogasszony-

templom, később budapesti Egyetem téri templom főoltára, amelyet Szűz Mária születése 

tiszteletére emeltek 1742-1748 között. A baldachinos főoltárt 1748-ban gróf Althann 

Mihály Károly váci püspök szentelte fel.181 (33. kép) A törökök kiűzése után kezdték meg 

a pesti pálos templom építését. A befejezett épületet 1742-ben szentelte fel báró Patachich 

Gábor kalocsai érsek, így a berendezés és a főoltár megvalósítása 1742-1748 közötti 

időszakra datálható. A főoltárt adományokból emelték, többek között ezer forint 

támogatással járult hozzá gróf Grassalkovich Antal.182  

     A két oldalról három-három oszlop által tartott baldachinos főoltár közepét képező 

hátfalon angyalok tartják a pálosok által különösen tisztelt częstochowai Madonna-

kegykép vörösrézlapra festett, 1720 körüli másolatát. A częstochowai Jasna Góra (Fényes 

hegy) tetején lévő pálos kolostort magyarországi szerzetesek alapították 1382-ben. A 

Warta folyó mentén fekvő Częstochowából indult a törökök ellen Jan Sobieski lengyel 

király, aki Magyarország felszabadításában is részt vett. A törökök felett aratott 

győzelmeket a częstochowai kegykép csodatévő erejének tulajdonították a pálos 

szerzetesek. A főoltár kegyképe alatt elhelyezett, Szűz Mária születését ábrázoló stukkó 

szoborcsoport középső részén mennyezetes ágyban fekszik Szent Anna a csecsemő 

Máriával. A gyermek körül Joachim, segédkező asszonyok és tömjénező angyalok 

örvendező csoportja látható a színpadias térben. A theatrum sacrumok hatását mutatja az 

életképszerű jelenet. A főoltár hármas oszlopai között kapott helyet egy-egy pálos szent, 

balra Remete Szent Pál, jobbra Szent Antal álló, egész alakos szobra. Az 

oszloplábazatokon lévő domborművek Szűz Mária életéből vett jeleneteket mutatnak be. A 

tabernákulum ajtaját emmauszi vacsora relieffel, tetejét pedig Agnus Dei szoborral 

díszítették. Az oszlopok által tartott, volutás baldachin alatt helyezték el az áldást osztó 

                                                 
181 A pesti pálos Kisboldogasszony-templom, később budapesti Egyetem téri templom 1742-1748 között 
emelt főoltáráról: Saly Lászó: Az egyetemi templom. A pálosok régi pesti szentegyháza. Budapest, 1926, 14-
17. , 12. kép; Rados 1938, 118. sz., 118. és 142a. tábla; Aggházy 1959, 1. köt. 112, 179., 2. köt  46., 193, 199-
200. kép (Conti Lipót Antal műve feltehetően a középső szoborcsoport, Hebenstreit József műve a Remete 
Szent Pál és Szent Antal szobor); Jernyei Kiss János: Néhány adalék Conti Lipót Antal tevékenységének 
megítéléséhez, in: Ars Hungarica 25 (1997) 269-288.; Komarik Dénes: A 18. századi Pest szobrászairól, 
kőfaragóiról, in: Détshy Mihály nyolcvanadik születésnapjára. Szerkesztették: Bardoly István és Haris 
Andrea (Művészettörténet – műemlékvédelem 11.) Budapest, 2002, 461-476.; Jernyei Kiss János: Johann 
Wenzel Bergl Mária-képciklusa a pesti pálos (egyetemi) templom mennyezetén, in: Decus solitudinis. Pálos 
évszázadok. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák 4/1.) Őze Sándor közreműködésével 
szerkesztette Sarbak Gábor. Budapest, 2007, 610-611, 615., 5. kép. 
182 Lábadi 2003, 23. 
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Atyaisten szobrát. A baldachin tetejét stukkóból készített puttókkal, díszvázákkal és 

gazdag növényi ornamentikával borították. A főoltár témájához kapcsolódó, Mária életéből 

vett jeleneteket ábrázoló freskókat Paul Troger tanítványa, a cseh származású Johnan 

Wenzel Bergl festette 1776-ban.  

     A pesti pálos templom és főoltár tervezésével kapcsolatban többször felvetették a 

salzburgi származású, Pesten letelepedett Andreas Mayerhoffer nevét. Tevékenységéhez 

kapcsolták többek között a pesti domonkos templomot, a kalocsai székesegyházat, a 

gödöllői és a nagytétényi kastélyt. A pesti pálos templom és főoltár tervezőjével 

kapcsolatos kérdések tisztázása további kutatásokat igényel, mivel Andreas Mayerhoffer 

feltehetően csak kivitelező építőmesterként dolgozott Magyarországon.183 A pesti pálos 

templom főoltárának szobrászati munkáival kapcsolatban Aggházy Mária feltevése 

nyomán az itáliai származású Conti Lipót Antal (Sopron, 1708. december 10.-Pest, 1773. 

január 15.) kőfaragó és stukkókészítő neve terjedt el.  Jernyei Kiss János és Komarik 

Dénes elvetette a hagyományossá vált Conti attribúciót. Az eddigi véleményeket 

figyelembe véve megállapítható, hogy a pesti pálos templom főoltárán lévő szobrászati 

díszítés az itáliai hagyományokhoz erősen kötődik, azonban alkotója kőfaragónál 

kvalitásosabb színvonalon dolgozott. A pesti pálos templom főoltárán a pesti Invalidus-ház 

és a pozsonyi székesegyház baldachinos főoltárának hatása egyaránt megfigyelhető a 

szerkezeti felépítésben. Mindemellett a pesti pálos főoltár tervezőjére és szobrászára 

jelentős hatást gyakorolt a máriavölgyi pálos zarándoktemplom főoltára, amelyet a 

pozsonyi Donner-műhely készített 1736-ban.  

     A gödöllői kastélykápolna Nepomuki Szent János-főoltára gróf Grassalkovich Antal 

megrendelésére épült. A kápolna alapkövét 1746. április 22-én rakták le, majd 1749. május 

16-án szentelték fel Nepomuki Szent János ünnepén. A baldachinos főoltár Mária Terézia 

királynő 1751. évi gödöllői látogatásakor már készen állt, ezért keletkezése 1749-1751 

közötti időszakra datálható.184 (34. kép) A kastélykápolna tervezését Andreas Mayerhoffer, 

vagy Franz Anton Hillebrandt nevéhez próbálta kapcsolni az eddigi kutatás.185 Franz 

Anton Hillebrandt 1750 körül részt vehetett a gödöllői kastélykápolna építési munkáiban, 

mivel ekkor Jean Nicolaus Jadot császári főépítész mellett dolgozott, aki valószínűleg a 

                                                 
183 Komárik i. m. 461-462. 
184 A gödöllői Grassalkovich-kastélykápolna 1749-1751 között emelt Nepomuki Szent János-főoltáráról: 
Aggházy Mária – Csernyánszky Mária, in: Pest megye műemlékei 1, 1958, 396., 343-344. kép; Aggházy 
1959, 1. köt. 86., 2. köt. 101., 118. kép; Varga 2000, 22-23, 32., 62., kép; Lábadi 2003, 37-38. 
185 Lábadi 2003, 37. 
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gödöllői kastély első terveit készítette. Franz Anton Hillebrandt az általa épített templomok 

oltárait saját maga tervezete,186 azonban ezek között nem maradt fenn baldachinos oltár.  

     A gödöllői főoltár volutás, virágfüzéres baldachinját négy, fekete márványból faragott 

kompozit oszlop tartja. A magas talapzatra helyezett oszlopok széles párkányzatban 

végződnek. A baldachin tetején félgömb formájú „korona” látható, amely nem uralkodói 

jelkép, hanem a korabeli írott forrásokban is gyakran említett, legtöbbször keresztet tartó 

„corona”  díszítés, illetve koronázó rész az oltárépítmény legfelső részén. A baldachin 

alatt, Nepomuki Szent János festménye előtt, volutás talapzaton térdelő angyalokkal 

körülvéve eredetileg egy 1680 körüli német tabernákulum kapott helyet. A jelenlegi 

tabernákulumot 1936-1937-ben állították fel. A kápolna diadalívén a Grassalkovich címert 

helyezték el. A gödöllői kastélykápolna főoltára szerkezetileg és formailag Georg Raphael 

Donner pozsonyi főoltárára vezethető vissza, de tervezője és kivitelezője jelenleg nem 

határozható meg név szerint. A gödöllői főoltárhoz hasonló, félgömb formájú koronával, 

koronázó résszel lezárt baldachinos oltár maradt fenn Zsámbokon és Egerben. 

     A zsámboki Szent Erzsébet-templom főoltárát 1772-ben szentelték fel két további 

oltárral együtt.187 (35. kép) Beniczky Tamás kegyúr rendelte el a Gödöllő közelében lévő 

templom 1752-től megkezdett újjáépítését, a főoltár és több mellékoltár emelését. A 

zsámboki Szent Erzsébet-főoltár szerkezeti felépítését tekintve a gödöllői kastélykápolna 

főoltárát követte. A négy oszlopra helyezett baldachint félgömb formájú koronával 

díszítették. A baldachin alatt elhelyezett tabernákulumot két térdelő angyal szobra fogja 

közre. A tabernákulum mögötti festmény alamizsnát osztó Szent Erzsébetként, magyar 

díszruhában mutatja be Mária Terézia királynőt.     

     Az egri ferences templom Immaculata conceptio-főoltára szintén a gödöllői baldachinos 

oltár mintáját követte. A rendház története szerint a főoltár olajfestményét 1761-ben 

helyezték el a szentélyben. Valószínűleg ekkor már részben készen volt a szentélyt kitöltő, 

baldachinos oltárépítmény, amelyet még gróf Barkóczy Ferenc egri püspök támogatásával 

kezdtek felépíteni. A főoltár szobraiért 1778-ban Steinhauser Antal egri szobrásznak 400 

forintot, Spórer József egri márványozónak közel 600 forintot, a főoltáron dolgozó bécsi 

festőnek 1779-ben 600 forintot, majd később további részletekben 400 forintot fizettek a 

szerzetesek. Az egri főoltárt az ismert adatok alapján 1761-1779 között emelték.188 (36. 

                                                 
186 Franz Anton Hillebrandt oltárairól: Kelényi 1976, 48-51. 
187 A zsámboki Szent Erzsébet-templom 1772-ben felszentelt Szent Erzsébet-főoltáráról: Aggházy Mária, in: 
Pest megye műemlékei 1, 1958, 515-516., 664-665. kép; Aggházy 1959, 1. köt. 86., 2. köt. 315. 
188 Az egri ferences templom 1761-1779 között emelt Immaculata conceptio-főoltáráról: Szmrecsányi 1937, 
55-56., 23-25. kép; Rados 1938, 150. sz. képpel; Aggházy 1959, 1. köt. 86., 2. köt. 71., 121. kép; Voit Pál, in: 
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kép) A sötétzöld márványból faragott, szarkofág formájú oltármenzán aranyozott oszlopok 

által tartott, volutás baldachinnal díszített tabernákulumot állítottak fel kétoldalt adoráló 

angyallal szegélyezve.  A tabernákulum és az oltárkép feletti hatalmas oltárépítményt 

rózsaszín műmárvánnyal borították. A magas talapzatra állított, négy korinthoszi oszlopon 

nyugvó, volutás-füzéres baldachin tetejét félgömb formájú koronával fedték le. A 

lábazatok, oszlopfők, párkányok díszeit és a teljes baldachint aranyozták. A hátsó voluták 

tetején egy-egy aranyozott díszvázát helyeztek el, az elöl lévő volutákon pedig egy-egy 

aranyozott, térdelő angyal közül a jobb oldali koronát, a bal oldali jogart tart. Az oszlopok 

közé balra Szent Anna, jobbra Joachim aranyozott, egész alakos szobrát állították. A 

főoltár festményét készítő festő azonos lehet a Historia Domusban többször említett 

„Dominus Pictor Paulus Kronowetter Colocza”, azaz Kronowetter Pál kalocsai festővel. 

     A kalocsai székesegyház főoltárát az Esterházy Imre hercegprímás esztergomi érsek 

közvetlen környezetéhez tartozó báró Klobusiczky Ferenc érsek emelte az 1750-es 

években. A kalocsai főoltár 19. századi leírása szerint baldachinnal rendelkezett: „…négy, 

a párkányig szabadon emelkedő, két oldalt ívekkel csatlott faoszlopok, és az ezek tetejéről 

merészen öszvenyúló, egy a boltozatig magasodó gömbölyeg mennyezetet emelő hajlatok 

alkotják.”189  A leírás alapján a kalocsai főoltár valószínűleg félgömb formájú koronával 

lezárt baldachinnal rendelkezett. 

     Báró Sztojka Zsigmond Antal püspök támogatásával valósult meg a gyulafehérvári 

székesegyház baldachinos főoltára. A főszentély helyreállítása során a püspök lebontatta a 

régi Kálvária-főoltárt, majd 1755. október 15-én szentelte fel az új, baldachinos főoltárt.190  

A fennmaradt 1757. évi nyugták alapján a főoltár faszerkezetű felépítményét Andreas 

Hefner kolozsvári asztalos, a szobrászati díszítést pedig Andreas Wandherstein szobrász 

készítette.191 Georg Raphael Donner pozsonyi műveit követte a szobrász és az asztalos. 

Báró Sztojka Zsigmond Antal püspök visszavonulása után, de a püspök anyagi 

támogatásával kivitelezte a főoltár festését, márványozását és aranyozását Scheiblauer 

János kolozsvári festő 1763-1764 között. A kőből faragott oltármenzára aranyozott 

díszekkel ellátott tabernákulumot állítottak. Az oltárasztal felett négy korinthoszi oszlop 

tartotta a boltozatig érő, volutás-füzéres baldachint, amelynek tetején félgömb formájú 

                                                                                                                                                    
Heves megye műemlékei 1, 1969, 215-217., 224. kép; Voit Pál, in: Heves megye műemlékei 2, 1972, 367-
368., 398. kép. 
189 Foerk Ernő: A kalocsai székesegyház, in Magyarország műemlékei, 4., Szerkesztette Forster Gyula. 
Budapest, 1915, 70. 
190 A gyulafehérvári székesegyház 1755-ben felszentelt, majd 1783-1784-ben átalakított főoltáráról: Entz 
1958, 134, 206-209., 122. és 172. kép; Terdik 2012, 197-210., képpel. 
191 Terdik 2012, 198., 12. jegyzet (1757. évi nyugták). 
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korona tartotta a keresztet. A korinthoszi oszlopok törzse zöld színű volt márványozással 

ellátva, az oszlopok lábazatát és fejezetét, valamint a baldachint, a koronát és a keresztet 

aranyozták. A székesegyház 18. századi leltáraiból tudjuk, hogy a baldachintartó oszlopok 

mögött, az ablakok alatt középen Krisztus, két oldalán Keresztelő Szent János, Dávid 

király, Mózes és Ábrahám aranyozott sugarakkal keretezett festménye függött. Gróf 

Batthyány Ignác püspök a főoltár öt festményét a homoródremetei (Călugăreni, Románia) 

plébániatemplomnak adományozta, tabernákulumát pedig a székesegyház Szent Mihály-

oltárára helyezte át. A főoltár új szentségházát Hoffmeyer Simon kolozsvári szobrász 

készítette 1783-1784 között, aki ugyanekkor felújította a szentély stallumait.192 A 

négyoszlopos baldachint tönkrement állapota miatt 1897-ben le kellett bontani. A főoltár 

lebontás előtti állapotát a budapesti Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Fotótárában 

fennmaradt, 1897 előtti fotó örökítette meg.193 (37. kép) 

     A gödöllői, zsámboki, egri, kalocsai és gyulafehérvári oltárok tervezőjére vonatkozó 

források jelenleg nem állnak rendelkezésünkre. A félgömb formájú koronával lezárt 

baldachinok alkalmazása oltárokon és katafalkokon egyaránt szokásos volt 

Magyarországon a 18. század végéig. Mária Terézia királynő Budán felállított katafalkját a 

pozsonyi származású, bécsi tanultságú, Budán élő Binder János Fülöp 1781-ben készített 

rézmetszetéről ismerjük,194 amelyen a baldachinos katafalk tetejét félgömb formájú korona 

díszítette az egykorú oltárokhoz hasonló megoldásban. (38. kép) A 18. századi 

magyarországi baldachinos oltárok a korabeli castrum dolorisok és katafalkok felépítésével 

mutatnak hasonlóságot, illetve az oltárokon és a provizórikus ravatalépítményeken azonos 

építészeti elemek alkalmazása figyelhető meg. A magyarországi egyházi és világi 

megrendelők instrukciói szerint a pozsonyi székesegyház főoltárát mintaképeknek 

tekintve, részben már helyi mesterek bevonásával valósították meg az új oltárokat. A 

baldachinos oltárokat az 1780-as évektől kezdték felújítani és átalakítani. 

     Georg Raphael Donner hatása a baldachinos oltárokon kívül számos magyarországi 

szobrászati alkotáson megfigyelhető. Munkatársai és tanítványai közül a stílusát követők 

                                                 
192 Gróf Batthyány Ignác püspök és Hoffmeyer Simon kolozsvári szobrász 1783. augusztus 29-én, 
Nagyszebenben kötött szerződését közli: Entz 1958, 208-209., 173. sz.  A gyulafehérvári székesegyház 1784. 
évi leltára a kupolás főoltárt részletesen leírja: Entz 1958, 209., 174. sz.; Terdik 2012, 206-210. 
193 Fotó a gyulafehérvári székesegyház főoltáráról, 1897 előtti állapot. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal, Fotótár, 14528. – Entz 1958, 134., 172. kép; Terdik 2012, 198., 2. kép. 
194 Binder János Fülöp: Mária Terézia katafalkja Budán, 1781, rézmetszet, 402x284 mm. Felirat a kép alatt: 
PIIS. MARIAE. THERESIAE AUG. MANIBUS / S. P. Q ACADEMICVS. BVDAE. POS. / ANNO 
MDLXXXI. Jelezve a kép alatt: Ig. Walter Profess: Graphidis Inv. et delin. I. Phil Binder sc. Budae. 
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi Képcsarnok, ltsz. 3040. – Pataky 1951, 79. sz.; Rózsa 1998, 
101., 209. sz., 172. kép.  
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első nemzedékéhez sorolható szobrászok közül Magyarországon is kimutatható, 

kiemelkedő szobrász egyéniség volt Jakob Christoph Schletterer, Johann Nikolaus Moll, és 

fivére, Balthasar Ferdinand Moll, továbbá Ludwig Gode.  

     Georg Raphael Donner műhelyében legkorábban a tiroli származású Jakob Christoph 

Schletterer (Wenns/Pitztal, Tirol, megkeresztelve 1699. július 22.-Bécs, 1774. május 19.) 

kőszobrászról maradt fenn adat.195 A fiatal szobrász 1716 körültől valószínűleg abban a 

bécsi műhelyben segédkezett, amely Giovanni Stanetti vezetésével a császár és Savoyai 

Jenő herceg számára kőszobrászati munkákat kivitelezett. 1721-1725 között bizonyára járt 

Velencében, majd ezután Johann Christoph Mader mellett a bécsi Karlskirche 

oszlopdomborművein dolgozott. 1727 körül Georg Raphael Donner mellett a salzburgi 

Mirabell-kastély lépcsőházi kőszobrainak faragásában vett részt munkatársként.196 

Salzburgban ismerte meg Paul Troger festőt, akinek rajzait, vázlatait és terveit gyakran 

felhasználta munkáihoz. 1726-1728 és 1730-1733 között a bécsi Képzőművészeti 

Akadémia tanítványaként részt vehetett a császári megrendelésre emelt épületek és 

emlékművek szobrászati munkáiban, köztük a STERF jelzéses, bécsi szobrász által 1731-

ben kivitelezett győri Frigyláda-emlékművőn is dolgozhatott, azonban írott források erre 

vonatkozóan nem állnak rendelkezésünkre. (17. kép) Korai stílusára jellemző egyrészt a 

korszak bécsi szobrászatában kedvelt itáliai, főleg velencei és római hatás érvényesülése, 

másrészt Georg Raphael Donner salzburgi kőszobrászati műveinek befolyása az erőteljes 

formaképzésben és az élénk mozgásábrázolásban. Ezek a sajátosságok az 1740-es évekig 

jellemezték szobrászatát, amikor Alsó-Austria apátságaiban (Zwettl, Altenburg, Geras) és a 

morvaországi Milotice kastélya számára készített kőszobrászati alkotásokat. Az 1740-es 

évek közepétől már a bécsi klasszicizáló késő barokk határozta meg stílusát. 1751-től 

haláláig a bécsi Képzőművészeti Akadémián tanított szobrászatot. Ekkor Georg Raphael 

Donner kompozíciós hagyományait követve formailag az udvari akadémizmus igényeihez 

igazodott, antikizáló figurái karcsúbbak, kecsesebbek lettek. Stílusváltása a sonntagbergi 

Szentháromság zarándoktemplom főoltára számára Melchior Hefele terve alapján 1754-

1756-ban faragott márványszobrain,197 továbbá az 1757-ben benyújtott akadémiai felvételi 

                                                 
195 Jakob Christoph Schlettererről: Aggházy 1959, 1. köt. 89-90, 268., 2. köt. 66, 283, 247.; Aggházy 1964; 
Baum 1980, 603-604.; Galavics 1981, 394.; Schemper-Sparholz, Ingeborg, in: Donner kat. 1993, 149-152.; 
Schemper-Sparholz 1993; Schemper-Sparholz 2004. 
196 Pötzl-Malikova, Maria, in: Donner kat. 1993, 36. 
197 Jakob Christoph Schletterer sonntagbergi márványszobrairól: Windisch-Graetz, Franz: Die 
Entschtehungsgeschichte des Hochaltares von Sonntagberg und die Marmorengel von J. C. Schletterer, in: 
Alte und moderne Kunst 8 (1963/66) 16-21. képpel; Zsámbéky Monika, in: Hefele kat. 1994, 122-123. 
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művén, Az Irigység és Tudatlanság felett diadalmaskodó Minerva198 témájú alabástrom 

szoborcsoportján már erőteljesen érvényesült.  

     Jakob Christoph Schletterer klasszicizáló késő barokk korszakából származnak 

magyarországi művei, a soproni Mária-oszlop, a zirci és a tatai Maria Immaculata szobor, 

valamint a főnemesi kastélyok számára készített parkszobrai. A soproni Mária-oszlopot a 

katolikus konvent megrendelésére alkotta 1744-ben.199 (39. kép) A katolikus konvent 

számadáskönyvének 1744. évi bejegyzése szerint Andreas Altomonte, bécsi mérnök tervei 

alapján a szobrászati feladatokat Jakob Christoph Schletterer kivitelezte két kőfaragóval:  

     „Auf die Statuen der unbefleckten Empfaengniss der übergebendeytesten Mutter Gottes 

und Himmels Königin Maria, so Ein L. Katholisches Convent auf den Platz allhier 

verfertigten lassen. Den 19, Juny komme der Königl. Ingenieur Her Andreas Altomonte 

von Wien anhero, und brachte den Riss mit sich, als dan wurde ihme zu einem Recompens 

und Reiss Unkösten 14 Kayser Dukaten angeschaft, bezahle ut Quittung 58 fl. 10 D. Für 

die Kost des HEn Altomonte wie auch Postgeld bezahe Titl. HEn Johann Bartholommeo 

Ehrlinger ut Quittung 8.40. Ingleichen bezahle den HEn Schletterer Bildhauer von Wien 

auf seinen Contract wegen gedachter Saeulen 50. Den 2 Sept bezahle denen zweyen 

Steinmetz Meistern als Lorenz Eisenkölbl und Tobias Hauck auf ihren Contract wegen der 

Saulen ut Beylag 100. D. 29. Dec. bezahle wiederum denen obbemelten zweyen Steinmmetz 

Meistern mit Consens des Löbl. Convent 300, Summa diser Rubrik 516 f. 50 den.”  

     A soproni Mária-oszlop lépcsős emelvényre helyezett talapzatát Angyali üdvözlet, 

Erzsébet és Mária találkozása, Pásztorok imádása és Jézus a templomban témájú 

dombormű díszíti négy oldalról. A talapzat sarkain lévő konzolokra egy-egy lámpást tartó 

angyal szobra került. A talapzatra állított korinthoszi oszlop tetején lévő szobor az 

ellenreformáció idején, délmémet és osztrák területeken elterjedt Maria Immaculata típust 

követi, amely már a 17. századtól, bécsi közvetítéssel Magyarországon is megjelent, és 

Jakob Christoph Schletterer szobrászatában visszatérő téma volt. A legkorábbi Maria 

Immaculata szobrát 1735-ből ismerjük a zwettli ciszterci apátságból.200 Az Apokalipszis 

                                                 
198 Jakob Christoph Schletterer: Az Irigység és Tudatlanság felett diadalmaskodó Minerva, 1757, alabástrom, 
56 cm. Jelzés a talapzaton: J: Schletterer Prof. Fe: 1757. Bécs, Österreichische Galerie (1922-től a bécsi 
Képzőművészeti Akadémia letétje). – Baum 1980, 433. sz. képpel; Schemper-Sparholz, Ingeborg, in: Donner 
kat. 1993, 107. sz. képpel. 
199 Jakob Christoph Schletterer: Mária-oszlop Sopronban, 1744, homokkő. – Csatkai Endre, in: Győr-Sopron 
megye műemlékei, 1. köt. Szerkesztette Dercsényi Dezső (Magyarország műemléki topográfiája, 2. köt. 
Szerkeszti Dercsényi Dezső) Budapest, 1956, 318-319., 269-270. kép (a katolikus konvent 
számadáskönyvének 1744. évi bejegyzése); Aggházy 1959, 89, 165., 2. köt. 247., 74. kép; Aggházy 1964, 24.; 
Schemper-Sparholz 2004, 152. 
200 Aggházy 1964, 24-25., 3. kép; Schemper-Sparholz 1993, 233., 5. kép. 
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alapján ábrázolva Máriát holdsarlós földgömbön állva mutatta be, amint a Gonoszt 

jelképező kígyóra tapos. A formailag erőteljes kialakítású szoborcsoport kompozíciójának 

körvonalait szaggatottá tette Mária lobogó köpenyével és a körülötte felhőkön lebegő 

puttókkal. A sonntagbergi műveivel azonos időszakban, 1754 körül keletkezhetett a zirci 

ciszterci apátságból származó, alabástromból faragott Maria Immaculata szobor, amely 

ikonográfiailag a zwettli Maria Immaculata szoborral azonos, de kompozíciójának 

körvonala zártabb, Mária imádkozó alakja nyúlánkabb, beállítása S-vonalú, arcvonásai az 

antik szépségeszményt követik.201 A figura kecses mozdulatainak irányát balról a felfelé 

fodrozódó felhőkkel, jobbról pedig a köpeny szélét felemelő, lebegő puttóval hangsúlyozta 

a szobrász. (40. kép) A tatai Esterházy-kastélyból származó, márványból faragott Maria 

Immaculata szobra Az Irigység és Tudatlanság felett diadalmaskodó Minerva 

szoborcsoport utáni évekre, 1758 körülre datálható.202 (41. kép) A tatai Maria Immaculatán 

még hangsúlyosabbá tette az S-vonalú beállítást a bal oldali felhőkön két további 

puttófejjel kiegészítve a kompozíciót. Maria Immaculata szobrainak két agyagmodellje 

egykor frankfurti műkereskedésben, illetve güssingi magántulajdonban volt. Paul Troger 

művei közül az 1728 utánra datálható Maria Immaculata puttókkal témájú ceruzarajz203 

inspirálhatta Jakob Christoph Schletterer Maria Immaculata szobrait. (42. kép) 

     A Maria Immaculata figurák mellett parkszobrok sorozatát készítette az 1750-es 

években magyar főnemesi kastélyok részére. 1754-ben a kismartoni Esterházy-kastélynak 

szállított tizenegy kerti szobrot, amelyek elkallódtak.204 1758-ban a Darufalván (Draßburg, 

Ausztria) lévő Meskó-kastély részére készített harminckét parkszobrot. Ezekből 

fennmaradt az Apollo múzsákkal sorozat, továbbá néhány mitológiai alak, köztük a „J. C. 

                                                 
201 Jakob Christoph Schletterer: Maria Immaculata szobor a zirci ciszterci apátságból, 1754 körül, 
alabástrom, 38,4 cm. Vétel 1986-ban, Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, ltsz. 86.13 M. –  Aggházy 1964, 
25.; A magyar művészet századai a múzeumi gyűjtés tükrében. Új szerzemények a Magyar Nemzeti 
Galériában 1985-1992 / Centuries of Hungarian Art as Reflected in the Museum’s Collecting Work. New 
Acquisitions in the Hungarian National Gallery 1985-1992. Magyar Nemzeti Galéria / Hungarian National 
Gallery 1993. Budapest, 1993, 32. sz. (Schletterer, 1754 körül); Schemper-Sparholz, Ingeborg, in: Donner 
kat. 1993, 104. sz. képpel (1754 körül); Schemper-Sparholz 1993, 232-233., 4. kép (1760 körül); Zsámbéky 
Monika, in: Hefele kat. 1994, 3.15. sz. (1754 körül); Schemper-Sparholz 2004, 152.,  13. kép (1754 körül). 
202 Jakob Christoph Schletterer: Maria Immaculata szobor a tatai Esterházy-kastélyból, 1758 körül, márvány, 
46 cm. Jelzés hátul: J. Scletterer Fe. A tatai Esterházy-kastélyból került a tatai Kuny Domonkos Múzeumba, 
ltsz. 55.81. – Aggházy 1964, 24-25., 1-2. kép (1760 körül); Schemper-Sparholz, in: Barokk művészet Közép-
Európában kat. 1993, 193. sz. képpel (1758 körül); Schemper-Sparholz 2004, 152.  
203 Paul Troger: Maria Immaculata puttókkal, 1728 után, ceruzarajz 180x126 cm. Budapest, Szépművészeti 
Múzeum, Grafikai Gyűjtemény, ltsz. 871. – Jacobs, Romanus: Paul Troger. Wien, 1930, 152., 47. sz.; 
Aschenbrenner, Wanda-Schweighofer, Gregor: Paul Troger. Leben und Werk. Salzburg, 1965, 131., 38. sz. 
képpel; Schemper-Sparholz 1993, 233-234., 6. kép.  
204 Jakob Christoph Schletterer egykori kismartoni parkszobrairól: Aggházy 1959, 1. köt. 89., 2. köt. 141.; 
Aggházy 1964, 24.;  Schemper-Sparholz 2004, 152.  
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Schletterer fecit 1758” jelzéses Minerva szobor.205 Utolsó művét, a schönbrunni 

parkszobrokat Christian Wilhelm Beyer tervei alapján kivitelezte Schletterer a 

legtehetségesebb tanítványaival, akik közül Prágából Johann Ignaz Platzer, Grazból Veit 

Königer, Salzburgból Johann Baptist Hagenauer, Münchenből Roman Anton Boos és 

Bécsből Johann Martin Fischer vett részt a márványszobrok faragásában. A schönbrunni 

parkszobrokat alkotó művészek a bécsi klasszicizáló késő barokk, valamint a délnémet és a 

francia rokokó elemeit egyesítve sajátosan kevert stílust alakítottak ki 1772-1774 között. 

Schletterer tanítványai közül magyarországi megrendelésre is dolgozott Johann Martin 

Fischer és Franz Xaver Messerschmidt. 

     Georg Raphael Donner 1729-ben, Velencébe utazásakor Innsbruckban találkozott 

Nikolaus Moll tiroli szobrásszal, aki a Szent Jakab plébániatemplom szószékét készítette, 

és munkájáról 1729. október 10-én Georg Raphael Donner elismerő szakvéleményt 

adott.206 Ezután vette maga mellé Nikolaus Moll legidősebb fiát, Johann Nikolaus Moll 

(Innsbruck, 1709. április 1.-Bécs, 1743. október 2.) szobrászt, aki apja műhelyében tanult. 

Az ifjú Johann Nikolaus Moll Georg Raphael Donner mellett a pozsonyi Alamizsnás Szent 

János-kápolna szobrászati munkáiban segédkezett 1729-1731 között.207 Ezt követően 

Bécsben élt, fém- és márványszobrokat készített síremlékekre. A 18. századi 

magyarországi síremlékek között kiemelkedő színvonalú az 1732-ben elhunyt gróf Pálffy 

Miklós nádor malackai (Malacky, Szlovákia) fali síremléke, amelyet Johann Nikolaus Moll 

faragott márványból 1740-1741 között.208 (43. kép) A síremléket 1740-ben az elhunyt 

unokái rendelték a szobrásztól, majd 1741-ben helyezték el a malackai Ferences-

templomban. A hangsúlyos architektonikus keret közepén, a koporsó felett kapott helyet az 

elhunyt medalionba foglalt, szemből nézeti képmása, amelyet puttók, allegorikus alakok és 

zászlók vesznek körül. Johann Nikolaus Mollt 1742-ben kérték fel VI. Károly császár 

ónszarkofágjának elkészítésére, amelyen a császár ovális portréreliefjét tartó, gyászoló 

Ausztria allegorikus, női alakja mutatja leginkább Georg Raphael Donner hatását. Johann 

Nikolaus Moll halála miatt 1743-ban öccse fejezte be a szarkofágot.209  

                                                 
205 Jakob Christoph Schletterer Darufalván lévő parkszobrairól: Aggházy 1959, 1. köt. 89, 268., 2. köt. 66.; 
Aggházy 1964, 24.; Schemper-Sparholz 1993, 232., 2. kép; Schemper-Sparholz 2004, 152.  
206 Pötzl-Malikova, Maria, in: Donner kat. 1993, 42.; Krapf-Weiler, Almut, in: Donner kat. 1993, 6. sz.  
207 Johann Nicolaus Mollról: Pigler 1929, 98.; Aggházy 1959, 1. köt. 88, 244.; Malikova 1973, 82-83.; Pötzl-
Malikova, Maria, in: Donner kat. 1993, 42.; Malíková 1993, 27-28, 45.; Galavics 2001, 394. 
208 Johann Nicolaus Moll: Gróf Pálffy Miklós fali síremléke, 1740-1741, márvány. Malacka, Ferences-
templom. – Zervan, Marian, in: Rusina 1998, 125. sz. képpel; Pözl-Malíková, Mária: Donnerovský náhrobok 
Mikuláša Pálffyho v Malackách, in: Ars 1999/1-2, 147-161., képpel.  
209 Johann Nikolaus Moll – Balthasar Ferdinand Moll – Johann Georg Pichler: VI. Károly császár 
ónszarkofágja, 1742-1743. Bécs, Kapuzienergruft. – Hawlik-van de Water, Magdalena: Die Kapuzienergruft. 
Begräbnistätte der Habsburger in Wien. Freiburg-Basel-Wien, 1993, 152-158., 40. sz. képpel.  
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     Balthasar Ferdinand Moll (Innsbruck, 1717. január 4.-Bécs, 1785. március 3.) 

bátyjához, Johann Nikolaus Mollhoz hasonlóan apjánál tanult Innsbruckban.210 Georg 

Raphael Donner erős hatása figyelhető meg művein, ezért feltehetően munkatársként, vagy 

tanítványként tevékenykedett a Donner-műhelyben. 1738-tól mutatható ki Bécsben, amikor 

bátyja, Johann Nikolaus Moll mellett dolgozott, és részt vett a Képzőművészeti Akadémia 

versenyén. Matthäus Donner tanítványa volt a bécsi Képzőművészeti Akadémián. 

Legjelentősebb magyar vonatkozású művét, a gróf Pálffy János nádor emlékére, a 

pozsonyi Szent Márton-székesegyházban 1751-1752-ben emelt márvány síremléket a 19. 

században lebontották. A síremlék közepén elhelyezett reliefportré a királyfalvi Pálffy-

kastély kápolnájába került.211 Balthasar Ferdinand Moll már korábban, 1739-1740-ben 

Georg Raphael Donner után gróf Pálffy Jánost ábrázoló portréreliefet készített aranyozott 

bronzból.212 (94. kép) Gróf Pálffy János allonge parókában, páncélzatban ábrázolt 

mellképe a királyfalvi Pálffy-kastély kápolnájában lévő, Georg Raphael Donner által 

márványból faragott, ovális portrérelief másolata. Az aranyozott bronzrelief párdarabja 

Gundaker Althann grófot ábrázolja az 1739. november 29-én kapott Aranygyapjas Rend 

kitüntetéssel. A reliefet szintén Georg Raphael Donner azonos témájú művéről másolta 

Balthasar Ferdinand Moll 1739-1740-ben.213  

     1740 körül már kialakult Balthasar Ferdinand Moll sajátos stílusa. Georg Raphael 

Donner szobrászatát követte, de keményebb formákat és élesebb körvonalakat alkalmazott. 

Legtöbb művét ólomból, vagy bronzból készítette. 1743-ben bátyja halála miatt átvette VI. 

Károly császár ónszarkofágjának befejezését, majd ezután pályája gyorsan ívelt felfelé, a 

császári családtól további, jelentős megrendeléseket kapott. 1751-1759 között a bécsi 

Képzőművészeti Akadémia szobrászati professzoraként művészetét meghatározta Georg 

                                                 
210 Balthasar Ferdinand Mollról: Pigler 1929, 98-99.; Aggházy 1959, 1. köt. 88, 243.; Malikova 1973, 45, 54, 
112-114.; Baum 1980, 439-453. képpel; Diemer, Claudia: Balthasar Ferdinand Moll und Georg Raphael 
Donner. Die Portraitreliefs im Österreichischen Barockmuseum und ihre Vorbilder, in: Mitteilungen der 
Österreichische Galerie 21 (1977) 67-113.; Schemper-Sparholz, Ingeborg, in: Donner kat. 1993, 142-144.; 
Pötzl-Malikova, Maria, in: Turner 21, 818-819.; Beelitz, Friedericke: Vereint in alle Ewigkeit. Balthasar 
Ferdinand Molls Grabmal von Maria Theresia und Franz Stephan von Lothringen, in: Belvedere, Zeitschrift 
für Kunst 99 (1999) 50-63. 
211 Balthasar Ferdinand Moll: Gróf Páffy János síremléke, 1751-1752, márvány. Egykor a pozsonyi Szent 
Márton-székesegyházban. Jelenleg a királyfalvi Pálffy-kastély kápolnájában. – Malikova 1973, 112-114., 50. 
kép; Malíková 1993, 45.; Lenhart, Josef, in: Rusina 1998, 137. sz. képpel.  
212 Balthasar Ferdinand Moll (Georg Raphael Donner után): Gróf Pálffy János portréreliefje, 1739-1740, 
aranyozott bronz, 20x16 cm. Jelzés lent: Raphael Donner fecit. Ambras-gyűjtemény, Bécs, Kunsthistorisches 
Museum 1922-ig. Bécs, Österreichische Galerie, ltsz. 4201. – Diemer 1979, 30a. sz.; Baum 1980, 294. sz. 
képpel; Schemper-Sparholz, Ingeborg, in: Donner kat. 1993, 115. sz. képpel. 
213 Balthasar Ferdinand Moll (Georg Raphael Donner után): Gróf Gundaker Althann portréreliefje, 1739-
1740, aranyozott bronz, 20x16 cm. Jelzés lent: Raphael Donner fecit. Ambras-gyűjtemény, Bécs, 
Kusthistorisches Museum 1822-ig. Bécs, Österreichische Galerie, ltsz. 4200. – Diemer 1979, 20a. sz.; Baum 
1980, 293. sz. képpel; Schemper-Sparholz, Ingeborg, in: Donner kat. 1993, 114. sz. képpel.   
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Raphael Donner formavilágának követése, a manierista szépségideál ábrázolása, a 

gondosan kidolgozott, realisztikus és dekoratív rokokó díszítések alkalmazása. 

Kiemelkedően jelentős művei a császári család számára készített szarkofágok. 1753-1754-

ben alkotta egyedülálló főművét, Mária Terézia és Lotharingiai I. Ferenc kettős 

szarkofágját. Az udvar mellett számos egyházi és főnemesi síremlékre kapott 

megrendelést, amelyek közül említésre méltó 1757 után Trautson kardinális síremléke 

(Bécs, Szent István-székesegyház) és 1766-ban gróf Leopold Daun síremléke (Bécs, 

Augustinerkirche). Késői művei, 1777-1778-ban II. József császár (Laxenburg) és 1781-

ben I. Ferenc császár (Bécs, Burggarten) lovas szobra már klasszicista stílusú, 

monumentális alkotás. Tanítványai közül magyarországi megrendelésre is dolgozott 

Johann Georg Dorfmeister, Philipp Jakob Prokop és Franz Xaver Messerschmidt.  

      Az újabb kutatások Balthasar Ferdinand Moll korai művei közé sorolják az 1743-ban 

elhunyt gróf Onell János márványból készített, obeliszk formájú fali síremlékét, amely a 

pozsonyi irgalmasok templomában található.214 A konzolra helyezett fali síremlék alsó 

részén, szarkofágra állított obeliszk előtt gyászoló nőalak siratja az elhunytat, akinek ovális 

portréreliefjét tartja a szarkofágon térdelő puttó. A síremlék felső részén lebegő angyal 

pálmaágat emel az elhuny portréja fölé. Balthasar Ferdinad Moll hatását mutatja az 

obeliszk formájú síremlék típus alkalmazása és különösen a gyászoló alak megformálása.  

     Balthasar Ferdinand Moll magyar vonatkozású művei közül további kutatásokat 

igényelnek az egri jezsuita templom, később ciszterci templom, ma Szent Bernát-templom 

1769-1770 között készített Borgia Szent Ferenc-főoltár tervezésével kapcsolatos munkái. 

Az egri jezsuiták 1769. március 21-én Johann Anton Krauss (1728 körül?-Jászó, 1795. 

április 29.) jászói szobrásszal kötöttek szerződést a főoltár teljes szobrászati díszítésére, 

majd 1770. október 10-én ki is fizették számára a munkadíjat.215 (44. kép) A főoltár 

tervezőjét forrásokkal alátámasztva jelenleg nem lehet meghatározni, de a lehetséges 

személyek között tartható számon az egri jezsuitákkal levelező Balthasar Ferdinand Moll. 

                                                 
214  Gróf Onell János fali síremléke, 1743 után, márvány. Pozsony, az egykori irgalmasok templomában. –  
Pigler 1929, 101-102., 132. kép (Donner követője); Aggházy 1959, 1. köt. 91-92., 2. köt. 220., 145. kép 
(Gode, 1743 után); Malikova 1973, 111-112., 48. kép (Donner követő, 1743 után);  Malíková 1993, 68., 14. 
tábla (Donner-műhely, 1745); Rusina, Ivan, in: Rusina 1998, 136. sz. képpel (B. F. Moll, 1745). 
215 Az egri jezsuita templom, később ciszterci templom, ma Szent Bernát-templom 1769-1770 között emelt 
Borgia Szent Ferenc-főoltáráról: Kapossy János: Johann Anton Krauss „statuarius Jaszoviensis”, in: 
Henszlmann Lapok 9-10 (1930) 1-8., 1-2. kép (Kelcz Imre, az egri jezsuita kollégium rektora és Johann 
Anton Krauss, jászói szobrász Egerben, 1769. március 21-én kötött szerződése); Kapossy 1931, 23.; 
Szmrecsányi 1937, 7., 33. kép; Aggházy 1959, 1. köt. 88, 136, 228., 2. köt. 72., 245. kép; Voit Pál, in: Heves 
megye műemlékei 1, 1969, 181-186., 187-188. kép; Voit Pál, in: Heves megye műemlékei 2, 1972, 534-537., 
542-543., 621. kép; Sajó Tamás: Barokk Eucharisztia-teológia az egri jezsuita főoltáron, in: 
Művészettörténeti Értesítő 42 (1993) 140-159. 
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Bécsben, 1769. június 27-én az egri jezsuita rektornak írt levelében Balthasar Ferdinand 

Moll kérte a főoltár tervrajzát, hogy a munkálatokhoz további tanácsokat tudjon adni.216 A 

levél szerint részt vett a tervezésben, vagy esetleg teljesen új tervet készített a főoltárhoz és 

a szentély kialakításához, valamint bécsi stukkátort és márványozót ajánlott. Az egri 

jezsuiták Historia Domusa 1770-ben beszámolt az elkészült főoltárról:  

     „1770. A rektor pár ezer forintos költséggel befejeztette az előző évben építeni kezdett 

új főoltárt. Az oltár két áldozatot ábrázol: az ószövetség véres és az újszövetség vérnélküli 

áldozatát. Fönt középen cherub tartja felhők között a Megfeszítettet. Jobbról Ábrahám, 

amint fiát Istennek áldozza. Mózes a pusztából hozza az érckígyót. Az oltár közepén, a 

festett oltár helyén bal felől egy kis oltár látható, középen aranyozott kehely az ostyával, 

balról Borgia Szent Ferenc szobra papi ruhában, amint a szentséget imádja. Az 

evangéliumi oldalon magas oszlopnál Melkizedek, amint kenyeret és bort áldoz, a 

leckeoldalon Áron, amint Istennek tömjénáldozatot mutat be. Valamennyi szobor gipszből 

van szépen kidolgozva, az embernagyságot jóval meghaladja, de alulról nézve mégis a 

szokásos nagyságúnak látszanak. Az egész oltártest márvánnyal van befuttatva és 

mindenütt aranyozva. A boltíven egy szép festmény Borgia Szent Ferencet mutatja 

megdicsőültem. A szentély nyolc ablaka és az ajtók négy ablaka gondos szobrászmunkával 

gipszből vannak kidolgozva, mindenütt ragyognak az aranytól. Az oltár ugyan a templom 

falának támaszkodik, de a festés úgy kiemeli, mintha távolabb állana a faltól. Az oltárt két 

alsó szobor, aranyozott tabernaculum, két aranytól csillogó kerub díszíti. Nincs az oltáron 

semmi fölösleges, semmi oda nem illő vagy aránytalan, minden részletéből méltóság és 

fenség  árad.”217  

     A főoltár szobrászati díszítése Johann Anton Krauss főművei közé tartozik. A szobrok 

beállítása, különösen Borgia Szent Ferenc térdelve imádkozó alakja Georg Raphael 

Donner pozsonyi művei közül Esterházy Imre hercegprímás esztergomi érsek szobrát vette 

mintaképnek. (101. kép) A szentély és a főoltár kialakítása arra utal, hogy a tervező Georg 

Raphael Donner kiemelkedően tehetséges követője, Balthasar Ferdinad Moll lehetett.  

     Georg Raphael Donner egyik legfoglalkoztatottabb követője volt Ludwig Gode 

(Boroszló/Wroclaw, Lengyelország, 1710 körül-Pozsony, 1759. január 10. előtt), aki 

apjánál, Josef Gode szobrásznál tanult, majd 1732-1740 között a bécsi Képzőművészeti 

                                                 
216 Balthasar Ferdinand Moll Bécsben, 1769. június 27-én az egri jezsuita rektorhoz írt levelét közli Voit Pál, 
in: Heves megye műemlékei 2, 1972, 535.  
217 Az egri jezsuiták Historia Domusának 1770-ből származó bejegyzését közi Szmrecsányi 1937, 235.; Voit 
Pál, in: Heves megye műemlékei 1, 1969, 186.; Voit Pál, in: Heves megye műemlékei 2, 1972, 537.  
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Akadémián folytatta tanulmányait.218 Már az 1730-as évek közepétől Georg Raphael 

Donner műhelyében dolgozhatott, és 1740-1741-ben részt vett a gurki székesegyház 

szobrászati munkáiban.219 Donner halála után, 1741-ben Ludwig Gode letelepedett 

Pozsonyban. Műhelyével megrendelések sorozatát teljesítette a pozsonyi Városi Tanács, 

egyházi és főúri megrendelők részére. Műhelyében dolgozott fia, Joseph Gode, továbbá 

Stefan Steinmassler és Joseph Sartory szobrász. Népes műhelyével Pozsonyban és Nyugat-

Magyarországon Georg Raphael Donner stílusát követve erőteljes kontraposztos beállítást, 

lágy formákat, klasszicizáló drapériákat és rokokó ornamentális elemeket alkalmazott 

művein, de monumentalitásban és érzelemábrázolásban nem érte el mestere színvonalát. 

     Esterházy Imre hercegprímás esztergomi érsek megbízásából 1739-1741-ben Ludwig 

Gode kivitelezte a pozsonyi Erzsébet apácák templomának homlokzati kőszobrait, továbbá 

a templom szószékét, az oltár két térdelő angyalát és az oratórium ólomból öntött 

feszületét. 1745-ben a pozsonyi Városi Tanács megrendelésére kőszobrokat faragott a 

városkapura. Jezsuita felkérésre szobrokkal és reliefekkel díszített, aranyozott szószéket 

készített 1748-1749-ben a győri Loyolai Szent Ignác-templom, majd 1753-ban a pozsonyi 

jezsuita templom számára. Gróf Illésházy József megbízásából 1750-1753 között alkotta 

legjelentősebb művét a trencséni (Trenčín, Szlovákia) plébániatemplomban, az Illésházy-

család sírkápolnájában lévő, oszlopokon nyugvó, koronás, baldachinos Kálvária-oltárt. (45. 

kép) A trencséni Kálvária-oltár valószínűleg 1741-ből származó tervrajza is fennmaradt. A 

kápolnában Ludwig Gode műve a Kálvária-oltár ólomból öntött Krisztus szobra, Mária és 

Evangélista Szent János stukkószobra, továbbá gróf Illésházy József ólomból öntött, ovális 

portréreliefje a családi címerrel, valamint a kápolna díszes vasrácsa.  

     Az Esterházy-családnak 1748-tól több munkát teljesített Ludwig Gode. Gróf Esterházy 

József országbíró megbízásából 1748-ban készítette a tatai kapucinus templom 

tabernákulumát. Az 1748-ban elhuny gróf Esterházy József búcsúztatására emelte a 

kismartoni ferences templomban felállított castrum dolorist, amelyet a Bécsben és 

                                                 
218 Ludwig Gode szobrászatáról: Éber László: Az Illésházyak sírkápolnája Trencsénben, in: Művészet 10 
(1911) 251-256., 3, 5, 7. kép; Pigler 1929, 100., 128-130. kép; Révhélyi Elemér: Adatok Gode Lajos 
művészetéhez, Művészettörténeti tanulmányok. A Magyar Művészettörténeti Munkaközösség Évkönyve. 
Budapest, 1954, 489- 496. képpel; Aggházy 1959, 1. köt. 91-96, 99, 200., 2. köt. 220., 141, 145-150. kép; 
Malikova 1973, 84, 94-111., 30-47. kép; Galavics 1981, 393-394., 431. kép; Keleti 1985, 175-177., képpel; 
Lenhart, Jozef, in: Donner kat. 1992, 38-46. sz. képpel, 113-114.; Keleti, Magda, in: Donner kat. 1992, 51-
52. sz. képpel; Fidler, Petr: Beiträge zu einem Künstler- und Kunsthandwerkerlexikon des Donaugebietes 
(Österreich, Slowakei und Ungarn) Exzerpta aus den Archiven in Preßburg und Tyrnau, 2. Teil, in: Ars 
1995/2-3, 211.; Malíková 1993, 67-72., képpel; Lenhart, Josef, in: Rusina 1998, 141-144. sz. képpel; 
Györffy, Katalin, in: Saur 56, 2007, 385. 
219 Pötzl-Malikova, Maria, in: Donner kat. 1993, 76. 
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Pozsonyban dolgozó Sebastian Zeller 1748. évi pozsonyi rézmetszete alapján ismerünk.220 

(46. kép) Az oszlopokon nyugvó, félgömb formájú kupolával lezárt gyászemelvényen lévő 

tumbát és a gyászemelvény tetejét hadi trófea díszítette. A tumbához vezető bejárat fölé 

helyezték el az elhunyt címerét. A lépcsőkön kandeláberek álltak, az építmény két oldalán 

Pallas Athena és Constantia szobra kapott helyet az előtérben. Ludwig Gode 1755-1757-

ben az Esterházy-család megbízásából készített Nepomuki Szent János szobrot 

Nagyigmánd számára, kerti szobrokat a cseklészi (Bernolákovo, Szlovákia) kastély 

számára és további szobrokat a kamalduli szerzeteseknek Majkon.  

     Galavics Géza kutatásai szerint a Gode-műhely gróf Esterházy Ferenc tárnokmesternek 

is dolgozhatott a pápai kastélykápolnában. Az 1740-1750-es években Franz Anton 

Pilgram, bécsi építész kápolnát alakított ki a pápai kastély első emeletén. Közvetlenül a 

pápai kastélykápolna munkálatai előtt Pilgram tervezte a pozsonyi Erzsébet apácák 

templomát, ahol a homlokzati kőszobrokat Ludwig Gode faragta. A pozsonyi közös munka 

után mindketten Pápán dolgozhattak. A kápolna mennyezetére a bécsi Joseph Ignaz 

Mildorfer festette a halott Krisztust angyalok emelik az égbe témájú freskót. 1945-ben a 

kápolna berendezése szétszóródott, eredeti állapotát egy 1926-ban készült fényképről 

ismerjük.221 (47. kép) Az adoráló angyalokkal szegélyezett tabernákulum fölött helyezték 

el a keresztrefeszített Krisztust ábrázoló, aranyozott faszobrot. A feszületet valószínűleg 

stukkóból faragott felhők vették körül az oltárfalon. Az oltár feletti, félköríves párkányon 

angyalok szoborcsoportja látható a régi fotón. A szobrászati díszítésből fennmaradt 

feszület a pápai plébániatemplomba került. Az aranyozott feszület Ludwig Gode trencséni 

Kálvária-oltárának hatását mutatja. A pápai Krisztus szobor Ludwig Gode köréből 

származó szobrász alkotása lehet az 1750-es évékből.222 (48. kép) Szintén Lodwig Gode 

körébe sorolható a váci püspöki palotában lévő Krisztus corpus, amely aranyozott faszobor 

a 18. század második felében keletkezhetett.223 (49. kép) További adatok várhatók a Gode-

műhely Nyugat-Magyarországon folytatott tevékenységével kapcsolatban. 

                                                 
220 Sebastian Zeller: Gróf Esterházy József castrum dolorisa Kismartonban, 1748, Pozsony, rézmetszet, 
365x195 mm. Jelzés lent: Lud. Gode. del. Se: Zeller sc. Posony. Megjelent: VÉG NÉLKÜL VALÓ 
NAGYSÁG… Pozsony, 1745. Royer Ferenc Antal, címlappal szemben és S. Kolb: Die Segen Gott… 
Pressburg, F. A. Royer (1748). Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi Képcsarnok ltsz. 1206, 
6107. – Pataky 1951, 252., 16. sz.; Révhelyi i. m. 494.; Aggházy 1959, 1. köt. 92, 96. , 145. kép; Malíková 
1973, 102., képpel; Lenhart, Jozef, in: Donner kat. 1992, 40. sz. képpel; Rózsa 1998, 30., 10. sz., 132. kép.   
221 Galavics 1992b, 3., képpel. 
222 Ludwig Gode köre: Krisztus a kereszten, 1750-es évek, aranyozott faszobor, 60 cm. A pápai Esterházy-
kastély kápolnájában 1945-ig. Pápa, plébániatemplom. – Galavics 1992b, 5., képpel; Galavics Géza, in: 
Barokk művészet Közép-Európában kat. 1933, 408-409., 181. sz. képpel. 
223 Ludwig Gode köre: Krisztus corpus, 18. század második fele, aranyozott faszobor, 70 cm. Vác, püspöki 
palota. – Publikálatlan. 
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4. fejezet 

 

Georg Raphael Donner követőinek második generációja Magyarországon 

 

     Mária Terézia királynő (1740-1780) a Habsburg Birodalom érdekeit figyelembe véve, 

az abszolutisztikus kormányzás és a keresztény vallás elveit követve támogatta a Magyar 

Királyság fejlődését. A katolikus egyház tevékenységét fokozott figyelemmel segítette, 

főnemesi címeket adományozott, megalapította a magyar testőrséget, a Mária Terézia 

Rendet és a Szent István Rendet, helyreállította a budai várat, fejlesztette az oktatást és az 

egészségügyet. A bécsi udvar kulturális és műpártolási tevékenységét követendő mintának 

tekintette a magyar főpapság, a főnemesség és a feltörekvő köznemesség. A Mária Terézia 

királynő uralkodása alatt megkezdődő reprezentatív építkezések teremtettek lehetőséget a 

klasszicizáló késő barokk szobrászat kibontakozásának. 

     A Georg Raphael Donner követők második nemzedékéhez tartozó művészekre az 

„Enkelschüler” kifejezést használta Pigler Andor.224 A Donner követők második 

generációjához sorolhatjuk a Georg Raphel Donner műhelyében képzett művészek 

tanítványait. Georg Raphael Donner formavilágát elsősorban öccse, Matthäus Donner, 

továbbá Jakob Christoph Schletterer és Balthasar Ferdinand Moll adta át a következő 

nemzedéknek a bécsi Képzőművészeti Akadémia tanáraként. A Georg Raphael Donner 

követők második generációja az 1760-as évektől mutatható ki Magyarországon a királyi 

építkezéseken Budán, valamint az egyházi építkezéseken Pozsonyban, Egerben, Győrben, 

Pécsett, Pápán és Szombathelyen. A Donner követők második generációjához tartozó 

szobrászok a vezető építészek, elsősorban Franz Anton Hillebrandt és Melchior Hefele 

munkáival összefüggésben jutottak jelentős megbízásokhoz.  

     Johann Georg Leithner, azaz Leuthner, Leuttner (Graz, 1725. március 28.-Bécs, 1785. 

szeptember 6.) életéről és műveiről kevés adat áll rendelkezésünkre.225 Akadémiai 

szobrászként említik a források. Művein erősen érezhető Georg Raphael Donner hatása, és 

feltűnően követte Balthasar Ferdinand Moll stílusát, akinek bizonyára tanítványa, vagy 

munkatársa lehetett Bécsben. A Krisztus holttestét sirató angyal témájú 

ólomdomborművet, amely 1868-1945 között a berlini Kaiser Friedrich Museumban volt, 

                                                 
224 Pigler 1929, 103.  
225 Johann Georg Leithnerről: Hempel, E., in: Thieme-Becker 23, 1929, 2.; Pigler 1929, 104.; Kapossy 1938; 
Aggházy 1959, 1. köt. 99, 232-233., 2. köt. 75, 92, 219., 154. kép; Malikova 1973, 115-117.; Fidler, Petr: 
Beiträge zu einem Künstler- und Kunsthandwerkerlexikon des Donaugebietes (Österreich, Slowakei und 
Ungarn), Exzerpta aus den Archiven in Preßburg und Tyrnau, III. Teil, in: Ars 1996/1-3, 232.  
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Erica Tietze-Conrat határozta meg Johann Georg Leithner 1757. évi akadémiai felvételi 

műveként.226 (50. kép) Berlinben Georg Raphael Donner alkotásaként katalogizálták a 

reliefet, mivel kompozíciója Donner egyik elveszett művére vezethető vissza.227  

     Johann Georg Leithner Magyarországgal kapcsolatos tevékenységét Kapossy János 

1938-ban publikált kutatásai alapján lehet rekonstruálni. Az egri püspöki palota 

kápolnájában lévő főoltár ólomból öntött, Krisztus a kereszten szobra levéltári források 

alapján sorolható Johann Georg Leithner 1764-ben készített művei közé.228 (51-52. kép) A 

kápolna építése gróf Barkóczy Ferenc egri püspök idejében kezdődött, majd a Megváltó 

tiszteletére 1766. szeptember 7-én szentelte fel gróf Esterházy Károly egri püspök.229 A 

kápolna falait márványstukkóval és aranyozott ornamentikával díszítették. A mennyezetre 

Johann Lucas Kracker 1764 őszén festette a Krisztus mennybemenetelét ábrázoló 

freskót.230 Rupert Schnatt, illetve Schnattmann nevű bécsi márványfaragó készítette el a 

kápolna oltárát tárkányi szürke márványból 1763-1765 között.231 A szarkofág formájú 

stipesre helyezett tabernákulum mögött az oltárfal két oldalát lapos pillér, felső részét 

pedig hangsúlyos párkányzat keretezi. Az oromzaton lévő sugaras Isten-szem melletti 

volutákra, továbbá a tabernákulum mögötti talapzatra kétoldalt egy-egy aranyozott 

díszvázát helyeztek. A főoltár kosáríves lezárású középső részén, a tabernákulum mögötti 

talapzatra állított, sötétszürke márványból faragott keresztre helyezték el a Megváltó 

ólomszobrát. Stephan Fabsich bécsi ágens 1764. december 12-én, Bécsben gróf Esterházy 

Károlyhoz írt levelében beszámolt a püspöknek Leuttner szobrász crucifixus szobrának 

munkálatairól:  

                                                 
226 Johann Georg Leithner: Krisztus holttestét sirató angyal, 1757, ólomdombormű. 1868-1945 között a 
berlini Kaiser Friedrich Museumban, 1945-ben nyoma veszett. – Tietze-Conrat, Erica: Korrekturen zu dem 
von Erica Tietze-Conrat zusammengestellten Oeuvre des Georg Raphael Donner, in: Kunstchronik und 
Kunstmarkt 32 (1920) 197.; Kapossy 1938, 91-92., 31. kép; Baum 1980, 216.; Wild, Barbara, in: Donner kat. 
1993, 536-537. 
227 Tietze-Conrat, Erica: Unbekannte Werke von Georg Raphael Donner, in: Jahrbuch der K. K. Zentral-
Kommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und Historischen Denkmale 3 (1905) 263., 100. kép. 
228 Johann Georg Leithner: Krisztus a kereszten, 1764, ólomszobor, 115x104 cm. Az egri püspöki palota 
kápolnájában. – Pigler 1929, 102., 139. kép (Donner köre, 1766 körül); Kapossy 1931, 20. (B. F. Moll); 
Szmrecsányi 1937, 111., 89. jegyzet, 52. kép (Leithner); Kapossy 1938, 87-94. (Leithner, 1764); Aggházy 
1959, 1. köt. 99, 232., 2. köt. 75., 154. kép (Leithner); Györffy 1991, 74., 95a-b. kép (Leithner); Voit Pál, in: 
Heves megye műemlékei 1, 1969, 186., 190. kép (Leithner); Voit Pál, in: Heves megye műemlékei 2, 1972, 
513., 584. kép (Leithner). 
229 Az egri püspöki palota kápolnájáról: Szmrecsányi 1937, 111-112., 52. kép; Kapossy 1938, 88-89.; Voit 
Pál, in: Heves megye műemlékei 1, 1969, 186., 190. kép; Voit Pál, in: Heves megye műemlékei 2, 1972, 511-
513.  
230 Johann Lucas Kracker 1764-ben festett Krisztus mennybemenetele freskója megsemmisült a 19. 
században. – Jávor Anna: Johann Lucas Kracker. Egy késő barokk festő Közép-Európában. Budapest, 2004, 
166. sz.  
231 A Rupert Schnatt, illetve Schnattmann bécsi márványfaragóra, valamint az egri püspöki palota 
kápolnájában, az oltáron 1763-1765 között dolgozó művészekre és mesterekre vonatkozó forrásokat közli 
Szmrecsányi 1937, 264, 312.; Kapossy 1938, 93-94.   
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     „Statuarium Leuttner ipsemet adivi, solus domi non erat, sed locutus sum cum uxore 

ejus, quae dixit, quod crucifixus jam fusus sit, et nunc in illo laboratur, qui labor ante festa 

tarminabitur, speratque quod ante festa etiam transmitti possit…”232  

     Kapossy János meghatározása szerint a levélben említett crucifixus azonos az egri 

püspöki palota kápolnájában lévő ólomszoborral, a Leuttner nevű szobrász pedig bizonyára 

Johann Georg Leithner. Véleményét a berlini ólomdombormű és az egri ólomfeszület 

közötti hasonlóság bemutatásával támasztotta alá. Mindkét műre jellemző Georg Raphael 

Donner stílusának követése, a hangsúlyos érzelemábrázolás, a részletező előadásmód és a 

nívós technikai kivitelezés. A jobb vállra hajtott fej kialakítása, a fájdalmas arckifejezés és 

a párhuzamosan elrendezett redőzés mindkét alkotáson feltűnően azonos.  

     Johann Georg Leithner az egri feszület felállítása után, valószínűleg gróf Esterházy 

Károly püspök ajánlásával újabb megrendelést kapott Pozsonyban. Az 1765. június 29-én 

kötött szerződés szerint a szobrász 800 forintért készítette a korábbi egri püspök, gróf 

Barkóczy Ferenc prímás pozsonyi castrum dolorisát, amelyet leírásokból és Sebastian 

Zeller Pozsonyban élő, kamarai rézmetsző 1765-ből fennmaradt rézmetszetéről 

ismerünk.233 (53. kép) A castrum dolorist szemből nézetben örökítette meg a rézmetszet. A 

baldachinos építmény alatt, lépcsős emelvényen felállított, lepellel letakart ravatalra négy 

oldalról kosáríves, füzéres nyíláson át lehetett betekinteni. A baldachint tartó, halálfejes 

fejezetű oszlopok lábazatánál lángoló urnákat és női alakok, elöl Religio és Fidelitas, hátul 

pedig Patria és Pallas Athena ülő szobrát helyezték el. Az oromzaton puttók, oroszlánok és 

halálfejek között felhőkkel körülvéve kapott helyet az elhunyt címere. A rézmetszet 

alapján Johann Georg Leithner szobrai Georg Raphael Donner pozsonyi műveivel 

mutatnak hasonlóságot, de formai megoldásuk konvencionális, a figurák elhelyezése pedig 

bizonytalan. Sebastian Zeller és Jonann Georg Leithner kapcsolatban állhatott a 

Pozsonyban működő Magyar Királyi Kamara Építészeti Osztályával, és gróf Grassalkovich 

Antallal, a Magyar Királyi Kamara elnökével, mivel további megrendeléseket kaptak, 

                                                 
232 D. Stephani Fabsich agentis Wiennensis correspondentiae de Ao 764. Eger, Állami Levéltár, Érseki 
Gazdasági Levéltár, Classis VI. Fasc. E. No. 5/a. 5. – Kapossy 1938, 95.  
233 Sebastian Zeller: Gróf Barkóczy Ferenc castrum dolorisa, 1765, Pozsony, rézmetszet, 346x222 mm. Jelzés 
lent: Jos: Heyni del. Seb. Zeller Sc. Posonii. Felirat lent: D. O. M. / FRANCISCUS. PRINCEPS. 
BARCOCZIUS: COMES. DE. SZALA. c. c. NATUS. EST. BONO. REIPUB. ANNO. MDCCX. IDIB. 
OKTOB. AD. KAL. IUL. Felirat a katafalkon: SOLYMIS. / ATHENIS / QUE HUNGARUM AEDIFICARI 
/ COEPTIS. Megjelent: ELOGIA FUNEBRIA / CASTRO DOLORIS / FRANCISCI, / BARKÓCZY, /… 
POSONII TYPIS. JOHANNIS MICHAELIS LENDERER. / 1765. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 
Történelmi Képcsarnok, ltsz. 1831.  – Kapossy 1938, 105-106., 37. kép; Pataky 1951, 251., 5. sz.; Aggházy 
1959, 1. köt. 99, 232., 2. köt.  219.; Malíková 1973, 116.; Rózsa 1998, 46., 76. sz., 133. kép. 
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Zeller építészeti rajzokra, térképekre, illusztrációkra és portrékra, Leithner pedig 

szobrászati feladatokra. 

     1765 után Johann Georg Leithner többször dolgozott Franz Anton Hillebrandt építész 

mellett, aki részt vett az udvar megbízásából a féltoronyi (Halbturn, Ausztria) kastély, a 

pozsonyi vár és a budai várpalota újjáépítésében. Hillebrandt kamarai főépítészként 1765-

től kapcsolódott be a budai királyi palota munkáiba, amelyet gróf Grassalkovich Antal 

irányított 1748-tól.234 A féltoronyi kastélyt Johann Lucas von Hildebrandt építette 1701-

1711 között Alois Harrach gróf számára, majd a kastély az 1720-as években került a 

császári család tulajdonába.  Mária Terézia adományozta a kastélyt 1765-ben leányának, 

Mária Krisztina főhercegnőnek és férjének, Albert szász-tescheni hercegnek. Ezt követően 

Hillebrandt tervei szerint valósult meg a kastély átépítése 1765-1767 között.235 A kamarai 

pénztárkönyv bejegyzése szerint 1765. október 30-án Georg Leithner akadémiai szobrász 

részére 300 forintot fizettek ki az elvégzett munka pontos meghatározása nélkül.236 A 

bejegyzés valószínűleg a kastély kerti homlokzatának szobraira, az oromzaton lévő két 

allegorikus figurára és a császári címerre vonatkozik.237 Johann Georg Leithner 

tanítványával és egyben sógorával, Johann Georg Dorfmeisterrel együtt dolgozott a 

Hillebrandt által vezetett építkezéseken.  

     Johann Georg Dorfmeister (Bécs, 1736. szeptember 22.-Saska /Banat, Románia, 1786. 

szeptember 21.) szobrász életrajzi adatait önéletrajzi írásából és Erica Tietze-Conrat 

kutatásai alapján ismerjük.238 Művészete szorosan kapcsolódott első tanárához és 

sógorához, Johann Georg Leithnerhez, továbbá Georg Raphael Donner bécsi követőihez. 

1753-ban másolatot készített Georg Raphael Donner bécsi Providentia-kútjáról. Ekkor 

ismerte meg Matthäus Donnert, Balthasar Ferdinand Mollt és Jakob Christoph Schletterert. 

1757-1760 között Balthasar Ferdinand Moll tanítványa lett a bécsi Képzőművészeti 

Akadémián. Georg Raphael Donner anyagkezelését és figuráinak beállítását követte az 

                                                 
234 Kapossy János: F. A. Hillebrandt (1719-1797). Budapest, 1924; Kelényi 1976, 34-42.; Kelényi 2005, 27-
38. 
235 Kelényi 1976, 57.; Kelényi 1980, 120-121., 11. kép. 
236 Fleischer 1927, 153-154. 
237 A féltoronyi kastély kerti homlokzatának szobrairól: Fleischer 1927, 153-154.; Kapossy 1938, 106-107.; 
Aggházy 1959, 1. köt. 99, 232., 2. köt. 92. 
238 Johann Georg Dorfmeisterről: Biographie des Bildhauers Johann Georg Dorfmeisters in Wien: von ihm 
selbst geschrieben, in: Miscellaneen artistischen Inhalts. Herausgegeben von Johann Georg Meusel, Heft 24, 
Erfurt, 1785; Tietze-Conrat 1910; Tietze-Conrat, Erica, in: Thieme-Becker 9, 1913, 472-473.; Aggházy 1959, 
1. köt. 99-100, 185., 2. köt. 34, 92, 168.; Baum 1980, 146-156., képpel; Ronzoni, Luigi, in: Donner kat. 1993, 
179.; Krapf 1994, 162-163.; Goritschnig, Ingrid, in: Saur 29, 2001, 62-63. 
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1761 körül alabástromból faragott, allegorikus Memorial szoborcsoporton,239 továbbá 

1765-ben a Luna és Endymion bronzosított ólom szoborcsoporton,240 amellyel a bécsi 

Képzőművészeti Akadémia tagja lett. Eredménytelenül próbálkozott a Képzőművészeti 

Akadémián tanári és a Vésnökakadémián vezetői állást szerezni. Sikereket ért el azonban 

az egyházi szobrászatban, 1767 körül a sonntagbergi zarándoktemplom mellékoltár 

figuráival, 1770-1771-ben pedig a mariahilfi plébániatemplom oltárszobraival.241 

     Az oltárszobrászatban elért eredményeinek köszönhette magyarországi vonatkozású 

munkáit is, amelyeket Johann Georg Leithner és Franz Anton Hillebrandt révén kaphatott 

meg 1767-ben. A kamarai pénztárkönyv bejegyzése szerint 1767. március 17-én 267 

forintot fizettek ki Johann Georg Dorfmeister akadémiai szobrásznak „wegen einem 

verfertigten Altar nach Romanischer Art samt zugehöriger Rahm.”242 A bejegyzés 

bizonyára a féltoronyi kastélykápolna egykori, kőből faragott oltárára és keretére 

vonatkozik, amely az 1949. évi tűzvészkor megsemmisült. 1767-ben Johann Georg 

Leithnerrel együtt a budai palotakápolna részére szállított oltárt,243 valószínűleg a budai 

Szent Zsigmond palotakápolna főoltárát. A budai munkákra Johann Georg Dorfmeister 

önéletrajzi írásában is hivatkozott, a palotakápolna belső szobrászati díszítését teljes 

egészében sajátkezű műveként említette: „Die ganze innere Berzierung der Schloßkapelle 

zu Ofen in Ungarn, mit allen Statuen.”244 Franz Anton Hillebrandt tervei alapján és 

irányításával valósult meg a Szent Zsigmond tiszteletére emelt budai palotakápolna 

oltárarchitektúrája és berendezése.245 1768-ban már készen állt a főoltár Vinzenz Fischer 

Golgota festményével. A mellékoltárok közül a Szent István-oltárt szintén Vinzenz Fischer 

művével, a Szent István felajánlja koronáját Máriának témájú festménnyel díszítették, a 

további három mellékoltár festőjéről nem maradtak fenn adatok.246 A palotakápolnát 

többször renoválták, és a főoltárral együtt átalakították, végül a második világháborúban 

                                                 
239 Johann Georg Dorfmeister: Memorial, szoborcsoport, 1761 körül, alabástrom, aranyozott ezüst, 45 cm. 
Jelzés: G. Dorffmaister Vienensis fecit. A Liechtenstein-gyűjteményben, majd müncheni műkereskedésből 
került 1915-ben a bécsi Österreichische Galerie tulajdonába, ltsz. 1778. – Baum 1980, 75. sz. képpel; 
Ronzoni, Luigi, in: Donner kat. 1993, 138. sz. képpel.    
240 Johann Georg Dorfmeister: Luna és Endymion, szoborcsoport, 1765, bronzosított ólom, 36 cm. Jelzés a 
talapzaton: G. Dorffmaister / Vien. fecit 1765. A bécsi Képzőművészeti Akadémia gyűjteményében, majd 
bécsi magángyűjteményből került 1930-ban a bécsi Österreichische Galerie tulajdonába, ltsz. 3145. – Baum 
1980, 77. sz. képpel; Ronzoni, Luigi, in: Donner kat. 1993, 142. sz. képpel. 
241 Johann Georg Dorfmeister oltárszobrairól: Tietze-Conrat 1910, 229-233., 59- 63. kép; Ronzoni, Luigi, in: 
Donner kat. 1993, 602. 
242 K. K. Cassae Scontro, 1767. Wien, Staatsarchiv. – Fleischer 1927, 153-154.; Kapossy 1931, 13. 
243 Fleischer, Julius: Das kunstgeschichtliches Material. Wien, 1932, 112.; Aggházy 1959, 1. köt. 99, 185., 2. 
köt. 34.  
244 Meusel i. m. 334., 14. sz. 
245 Kelényi 1976, 40.; Kelényi 2005, 33.  
246 Tietze, Hans, in: Thieme-Becker 12, 1916, 43-44. ; Uxa 1934, 181-189., 36-37. kép. 
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berendezésével együtt megsemmisült. A főoltárt díszítő Johann Georg Dorfmeister 

szobrokat 19. századi fotó és rajz alapján lehet rekonstruálni.  

     Thurn-Taxis Albert és Margit főhercegnő esküvőjén, 1890. július 15-én készült fotón247 

az egykori budai Szent Zsigmond palotakápolna főoltára teljes egészében látható. (54. kép) 

A félköríves lezárású Golgota festmény felett felhőkkel körülvett Szentháromság 

szoborcsoport, az oltárkép két oldalán lévő oszlopok mellett pedig álló, egész alakos 

szobrok körvonalait lehet kivenni. 1896-ból maradt fenn A király könyve c. műben Halmi 

Artúrtól a Ferenc József misét hallgat a budai palotakápolnában témájú rajz,248 amelyen a 

főoltár jobb oldali szobrát közelről is láthatjuk. (55. kép) A rajz alapján meghatározható, 

hogy a főoltár jobb oldali oszlopa mellett, magas posztamensen álló angyalszobor Krisztus 

kínszenvedésének eszközét tartotta, és minden bizonnyal a főoltár bal oldali oszlopa 

mellett is hasonló angyalszobor állhatott. Az angyal beállítása és formai kialakítása Georg 

Raphael Donner művei közül a pozsonyi Alamizsnás Szent János-kápolnában lévő oltár 

két oldalán elhelyezett angyalszobrokat követte.  

     A budai Szent Zsigmond palotakápolna hosszmetszetéről fennmaradt egy I. H. 

monogrammal jelzett építész, valószínűleg  Joseph Hillebrandt 1771-1780 közötti rajza, 

amely bizonyára utólagos felmérés az elkészült palotakápolnáról.249 (56. kép) A rajz 

alapján ismerjük a kápolna ajtaját és az ablakait keretező épületplasztikai díszítést. Az ajtó 

feletti, valószínűleg stukkó drapériát lebegő angyalok tartották, az ajtó melletti dupla alak 

fölé, koronás pajzs mellé egy-egy díszvázát állítottak, az ablak alá pedig füzéres díszítést 

helyeztek. A felső ablakok felett szintén füzéres díszítés látható. A díszítőszobrászati 

munkákat Franz Anton Hillebrandt tervei alapján Dorfmeister bizonyára Leithner 

közreműködésével kivitelezte a palotakápolna főoltárával azonos időben. Hillebrandt 

udvari építkezésein az 1770-es években Leithner kedvező árajánlataiért gyakran kapott a 

budai munkákhoz hasonló szobrászati feladatokat.250 A budai Szent Zsigmond 

palotakápolna hosszmetszeti rajzával azonos stílusban készült, és valószínűleg szintén 

Joseph Hillebrandtól származik a budai Szent Jobb-kápolna külső képét és 

                                                 
247 Az egykori budai Szent Zsigmond palotakápolna főoltára, 1767-1768. Thurn-Taxis Albert és Margit 
főhercegnő esküvőjén, 1890. július 15-én készült fotó. – Uxa 1934, 43. kép. 
248 Az egykori budai Szent Zsigmond palotakápolna főoltára, 1767-1768. Ferenc József misét hallgat a budai 
palotakápolnában, 1896. A király könyve c. műben Halmi Artúr rajza.  Uxa 1934, 44. kép. 
249 I. H. (Joseph Hillebrandt?): A budai Szent Zsigmond palotakápolna hosszmetszete, 1771-1780 között. 
Budapest, Magyar Országos Levéltár T-14, No. 1, Bt. 29. – Kelényi 1976, 40., 26. kép; Kelényi 2005, 33., 30. 
kép. 
250 Kapossy 1938, 107-108. 
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keresztmetszetét bemutató 1778 körüli rajz.251 (57. kép) A Szent Jobb-kápolnát a budai 

palota átépítésekor, 1899-ben lebontották, ezért a kápolna egykori főoltáráról jelenleg csak 

a rajz alapján vonhatunk le következtetéseket. Ezen a bizonyára szintén felmérési rajzon 

látható a Franz Anton Hillebrandt tervei szerint 1778-ban épített Szent Jobb-kápolna 

főoltára, amelynek felépítése azonos lehetett a Szent Zsigmond-kápolna főoltárával. A 

féltoronyi és a budai oltárok alapján feltételezhetjük, hogy Hillebrandt több hasonló 

oltártervét Leithner és Dorfmeister kivitelezte. Hillebrandt 1772-től lett főépítész és a 

Hofbauamt vezetője, véleményét építészeti és szobrászati kérdésekben messzemenően 

figyelembe vették. Erre utal többek között az is, hogy a bécsi Grabenen lévő 

Szentháromság-oszlop restaurálásakor, 1775-1776 között Hillebrandt tanácsait követték a 

szakszerű helyreállításban és a legjobb szakemberek kiválasztásában.252 

     Johann Georg Dorfmeister több magyar megrendelést is kapott a féltoronyi és a budai 

munkák után. Hillebrandt által került kapcsolatba gróf Grassalkovich Antallal, a Magyar 

Királyi Kamara elnökével, akinek birtokain további szobrászati megrendeléseket teljesített. 

Az egyik legjelentősebb alkotása az önéletrajzában is megemlített máriabesnyői 

Kapucinus-templomban lévő Grassalkovich-síremlék.253 (58. kép) Erica Tietze-Conrat 

1910-ben publikált Dorfmeister tanulmánya alapján a német nyelvű irodalomban 

hagyományosan 1781-re datálják a Grassakovich-síremléket.254 Kapossy János már 1927-

ben közzé tette a máriabesnyői Kapucinus-kolostor Historia Domusában olvasható 1772. 

évi bejegyzést, amely Grassalkovich Antal gróf halálának első évfordulójáról (elhunyt 

1771. december 1.) és síremlékéről a következőket írja:  

     „Haec dies anniversariae pauco tardius celebrata est in Besnyő, quia in Crypta 

Dominali per Lapicidam Viennensem erectum est Mausoleum celeberrimum (cui in 

Hungaria par non datur) ex marmore partim rubro, partim nigro, cum 6 statuis, duobus 

angelis et 5 vasis ex alabastro et aliis ornamentis ex plumbo inaurato…”255  

     A bejegyzés nem nevezi meg a síremléket alkotó bécsi szobrászt, de a részletes leírás 

kétségtelenné teszi, hogy Johann Georg Dorfmeister Grassalkovich-síremlékére 

                                                 
251 Ismeretlen művész (Joseph Hillebrandt?): A budai Szent Jobb-kápolna külső képe és keresztmetszete, 
1778 körül. Budapest, Magyar Országos Levéltár T-14, No. 1, BT. 28. – Kelényi 1976, 41., 27. kép; Kelényi 
2005, 37., 39. kép. 
252 Erica Tietze-Conrat: Die Restaurierung der hl. Dreifaltigkeitssäle in Wien in den Jahren 1775-76, in: 
Kunstgeschichtliches Jahrbuch der K. K. Zentral-Kommission 2 (1908) 23-34.; Kelényi 1976, 52. 
253 Meusel i. m. 334., 9. sz. 
254 Tietze-Conrat 1910, 233-235, 243., 9. sz., 64. kép; Tietze-Conrat, Erica, in: Thieme-Becker 9, 1913, 473.; 
Baum 1980, 147.; Goritschnig i. m. 62.  
255 Historia Domus Conventus Besnyőiensis, Anno 1772, 11. – Kapossy János: A besnyői Grassalkovich-
síremlék keletkezése / Zur Entstehung des Grassalkovich-Grabmals in Besnyő, in: Henszlmann-Lapok 2 
(1927) 3.  
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vonatkoznak az adatok. A kolostori napló hiteles bejegyzése alapján bizonyos, hogy a 

Grassalkovich-síremlék 1772-ben készült el, majd jelenlegi helyén, a máriabesnyői 

Kapucinus-templom kriptájában az év végén, még az elhunyt halálának első évfordulója 

előtt, azaz 1772. december 1. előtt fel is állították. Kapossy János 1927. évi tanulmánya óta 

a Grassalkovich-síremlék 1772-es datálását fogadta el a magyar nyelvű szakirodalom.256  

     A máriabesnyői Kapucinus kegytemplomot gróf Grassalkovich Antal költségén 1762-

1769 között átépítették, és a bécsi Kapucinus-templomhoz, a Habsburg temetkezési 

templomhoz hasonlóan kriptát alakítottak ki az altemplomban. 1771. március 17-én 

szentelték fel a kibővített máriabesnyői templomot. A főoltár mögötti bejáraton 

megközelíthető kriptában helyezték el a Grassalkovich-család tagjainak koporsóit. 1772-

ben itt állították fel gróf Grassalkovich Antal és felesége, Klobusiczky Teréz kettős 

síremlékét. A márványból faragott, négyzet alaprajzú tumba homlokoldalán helyezték el az 

aranyozott ólomból készített Grassalkovich és Klobusiczky kettős címert. A címerek 

mellett, a tumba szélein egy-egy gyászoló nőalakot ábrázoló herma kapott helyet. A 

címerek felett egykor feszület állt, amelyet a ma is meglévő két, ülő angyal szobra vett 

körül. A tumba sarkait és közepét vázák díszítik. A szobrok és a díszvázák alabástromból, 

az ornamentikák pedig aranyozott ólomból készültek. A síremlék típusa a Magyarországon 

hagyományos tumbák formáját követte, azonban a szobrászati részleteken, különösen a 

puttókon Georg Raphael Donner hatása, a vázák és díszítőelemek kialakításán pedig a 

francia rokokó hatása figyelhető meg az 1770-es évek bécsi szobrászatára általánosan 

jellemző tendencia szerint. A szarkofág oldallapján lévő feliratos tábla szövege gróf 

Grassalkovich Antal életművét összegezte: 

„A 33 templom építőjének 

A Korona Európa túlereje elleni megvédőjének 

                                A polgárok és alattvalók jó sora előmozdítójának 

                                A haza fáradhatatlan szolgájának, a földművelés tanítójának 

                               A szépművészetek kedvelőjének és pártfogójának.”257    

     Johann Georg Dorfmeister késői művei közé tartozik az önéletrajzában is megemlített, 

alabástromból faragott Krisztus a kereszten szobor, amelyet az irodalomban eddig 1783-ra 

datáltak, azonban valójában csak 1784-ben fejezte be a szobrász.258 A kortársak által is 

                                                 
256 Aggházy 1959, 1. köt. 99-100, 185., 168. kép, 2. köt. 168.; Aggházy Mária – Csernyánszky Mária, in: Pest 
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257 Varga 2000, 127.  
258 Johann Georg Dorfmeister: Krisztus a kereszten, 1784, alabástrom. A szombathelyi püspöki palota 
kápolnájában. – Meusel i. m. 334., 13. sz.; Korabinszky, Johann Matthias: Geographisch-historisches und 
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nagyra értékelt alabástromszobrot Szily János szombathelyi püspök vásárolta Johann 

Georg Dorfmeistertől a püspöki palota kápolnája számára. Melchior Hefele tervezte a máig 

eredeti állapotában fennmaradt kápolnát és bizonyára az oltárt is. A kápolna terveit 1782. 

szeptember 24-én küldte el Szily János püspöknek. A műmárvány falakat aranyozott 

fejezetű, rózsaszín korinthoszi pilaszterekkel tagolták, a köztük lévő világossárga 

falsávokat aranyozott szalagokkal és füzérekkel díszítették. A könyvtár felöl nézve a 

szemközti fal közepén, aranyozott kagylóval lezárt fülkében helyezték el a nápolyi eredetű 

püspöki trónust, és a bejárattól jobbra, két pilaszter között állították fel az oltárt. A szürke 

műmárványból készült oltárra került az aranyozott tabernákulum Agnus Dei ábrázolással. 

Az oltár felett, aranyozott keresztre illesztették Johann Georg Dorfmeister alabástrom 

Krisztus szobrát. Franz Anton Maulbertsch hívta fel a püspök figyelmét Dorfmeister 

alabástromszobrára. Georg Raphael Donner és Balthasar Ferdinand Moll műveinek hatását 

mutatja a gondosan kidolgozott corpus. A püspök kedvelte a klasszicizáló késő barokk 

stílust, és elhatározta a szobor megszerzését. Fél évig levelezett Johann Georg 

Dorfmeisterrel többek között az árról, majd végül 60 forintért vásárolta meg a szobrász 

által 100 forintra értékelt szobrot.259 Szily János püspök Dorffmaister Andrásnak 1784. 

január 28-án írt levélben a következőket írta: „Mit dero Herrn Bruder hab ich wegen den 

mir anempfohlenen Alabasternen Cruzifix schon den accord getroffen. Er ist nun 

beschäftigt das annoch rückstäntige an demselben gäntzlich ausarbeiten, und sobald meine 

Kapelle fertig seyn wird, wird Er mir herab bringen und an seinen Orth aufstellen.”260 A 

levél dátuma alapján 1784-ben fejezte be Johann Georg Dorfmeister a Krisztus szobrot.  

     További kutatásokat igényel Johann Georg Dorfmeister családi kapcsolatainak 

tisztázása. Az irodalomban gyakran Stephan Dorfmeister / Dorffmeister / Dorffmaister 

festő testvéreként említik a szobrászt. Garas Klára hívta fel a figyelmet arra, hogy a festő 

Dorfmeister apja műöntő volt, ezzel szemben a szobrász Dorfmeister apja aranyhímzéssel 

foglalkozott.261 Szintén problémás a szobrász utolsó alkotói korszaka. Johann Georg 

Dorfmeister a halála előtti években a Temesi bánságban dolgozott, de itteni tevékenysége 

                                                                                                                                                    
Produkten Lexikon von Ungarn. Preßburg, 1786, 732.; Schönvisner, Stephanus: Antiquitatum et historiae 
Sabariensis ab origine usque ad praesens tempus libri novem. Pest, 1791, 379.; Vályi András: 
Magyarországnak leírása, 3. köt. Buda, 1799, 435.; Aggházy 1959, 1. köt. 100, 185., 2. köt. 277.; Goritschnig 
i. m. 62.; Igaz 2005, 183-184., 66-67. kép.  
259 Szily János püspök levelezése különböző művészekkel: Szombathely, Püspöki Levéltár, Szily János 
levelei, Capsa: Szily-művészek. – Igaz 2005, 202., 180. jegyzet.   
260 Fábián Mária: Dorffmaister István művészi munkássága a szombathelyi egyházmegyében / Das 
künstlerische Schaffen Stephan Dorffmaisters in der Dioezese Steinamanger, in: Vasi Szemle – Folia 
Savariensia 2 (1935/5-6) 313. 
261 Garas 1955, 103, 274., 127. jegyzet. 
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még nem tisztázott. Temesváron (Timişoara, Románia) és környékén feltehetően a 

szobrász további műveit lehet majd beazonosítani.  

    Gróf Zichy Ferenc püspök 1767-től kezdte meg a győri Nagyboldogasszony-

székesegyház barokk átépítését Melchior Hefele építész vezetésével, aki mellett Matthäus 

Donner két tanítványa kapta meg a legjelentősebb szobrászati munkák kivitelezését. Gróf 

Zichy Ferenc püspök megbízására valószínűleg már 1767-től Melchior Hefele építész 

tervezte a győri székesegyház oltárait. A korszak egyik legjelentősebb kegyoltára az északi 

mellékhajó szentélyében felállított Szűz Mária-kegyoltár, amelynek tervrajzáról Johann 

Ernst Mansfeld, a bécsi Képzőművészet Akadémia tagja készített 1767-ben 

rézmetszetet.262 (59. kép) Melchior Hefele első győri munkája lehetett 1767-ben a Szűz 

Mária-kegyoltár.263 (60. kép) A tervrajz alapján, kisebb változtatásokkal kivitelezett Szűz 

Mária-kegyoltár szerkezeti kialakítása, szobrászati díszítése és különösen az angyalok által 

tartott, sugárkoszorúba foglalt kegykép keretezése Melchior Hefele művei közül a 

sonntagbergi Szentháromság zarándoktemplom 1751-ben tervezett főoltárához hasonló.264 

A Szűz Mária-kegyképet báró Walter Lynch írországi katolikus püspök ajándékozta a 

győri székesegyháznak, amikor Oliver Cromwell katolikus üldözése elől menekülve 1655-

ben a győri káptalannál talált menedéket. A legenda szerint a kegykép vérrel verítékezett 

1697. március 17-én, Írország védőszentje, Szent Patrik püspök ünnepén.  

     A kegykép köré gróf Zichy Ferenc püspök megrendelésére 1767-ben építették fel a 

máig fennmaradt kegyoltárt, amely alatt a püspök saját részére kriptát alakított ki a 

pozsonyi székesegyházban lévő Alamizsnás Szent János-kápolna mintájára. A győri 
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kegyképet a sonntagbergi főoltárhoz hasonló, szarkofág formájú menza és tabernákulum 

felett helyezték el rokokó ezüstkeretben. Az eredeti ezüstkeretet 1811-ben beolvasztották, a 

jelenlegi keret 19. századi másolat. Az oltár fülkeszerű architektúráját vörös márványból 

faragták. Az oltár szélén, két-két kompozit oszlop tetején angyalok veszik körül a kegykép 

felett elhelyezett Atyaisten szobrot. A tabernákulum két oldalán Szent Anna és Joachim 

álló szobra kapott helyet. Az oltár előterében, volutás talapzaton Szent István király és 

Szent László király térdelő alakja fordul a tabernákulum és az angyalok által tartott Szűz 

Mária-kegykép felé. Az oltármenza előlapján, középen helyezték el a Zichy címert.  

     A kegyoltár aranyozott faszobrait Georg Raphael Donner stílusát követő, bizonyára 

bécsi szobrász készítette, de a művészre vonatkozó, hiteles adatokat nem ismerünk. Luigi 

Ronzoni és Serfőző Szabolcs véleménye szerint feltehetően Anton Tabotta, azaz Tabota, 

Tabold (Bécs, 1724-1776. szeptember 12.) alkotta a szobrokat. 1749-ben Matthäus Donner 

tanítványa volt Anton Tabotta a bécsi Képzőművészeti Akadémián, majd főleg 

oltárszobrászattal foglalkozott.265 Ismert művein, a győri kegyoltár szobrászati díszítéséhez 

hasonlóan, elsősorban a Donner fivérek hatása figyelhető meg, továbbá Tabotta 1772-ben 

Melchior Hefele tervei szerint kivitelezte a győri székesegyház főoltárának szobrait.266 

Mindezek alapján feltételezhető, hogy a szobrász már 1767-től Melchior Hefele mellett 

dolgozott a győri székesegyházban. A győri Mária mennybemenetele-főoltár 

megrendelésére vonatkozó, Szily János győri őrkanonok által kötött 1772. évi szerződések 

alapján tudjuk, hogy gróf Zichy Ferenc püspök megbízásából, Melchior Hefele tervrajza 

alapján bécsi művészek kivitelezték a székesegyház főoltártárát.267 A szobrokat Anton 

Tabotta, a kőfaragást Joseph Gottschall, a díszítményeket Joseph Bichler, az aranyozást 

Anton Rogg készítette, a félköríves lezárású Mária mennybemenetele főoltárképet és a 

székesegyház freskóit pedig Franz Anton Maulbertsch festette. A korinthoszi oszlopok 

közé helyezett festmény feletti angyalokat gipszből, a tabernákulum melletti angyalokat 

genovai márványból alkotta 1772-1773 között Anton Tabotta, a szerződés szövege szerint 

bécsi akadémiai szobrász. A főoltár 1772. október 22. dátumú szerződésében a szobrász 

1773. július végére ígérte a munka befejezését, amelyért 900 forintot kapott.268 (61. kép) A 

                                                 
265 Thime-Becker 32, 1938, 388. 
266 A győri székesegyház 1772-1773-ben emelt Mária mennybemenetele-főoltáráról: Stengl 1932, 20-21.; 
Rados 1938, 149. sz., 149b. tábla; Aggházy 1959, 1. köt 91, 284., 2. köt. 106.; Zsámbéky Monika, in: Hefele 
kat. 1994, 126-127.; Serfőző i. m. 97. 
267 Szily János győri kanonok szerződései a győri székesegyház Mária mennybenenetele-főoltáráról. 
Szombathely, Püspöki Levéltár. – Stengl 1932, 21.; Kelényi György: Melchior Hefele (1716-1794) életműve. 
Kandidátusi disszertáció (Kézirat). Budapest, 1994, 42.; Zsámbéky Monika, in: Hefele kat. 1994, 126-127., 
8.4-7. sz.; Serfőző i. m. 97. 
268 Stengl 1932, 21. 
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főoltár architektonikus felépítményét Joseph Gottschall kőfaragó kivitelezte vörös 

márványból. A két-két korinthoszi oszlop között felállított Szent István király és Szent 

László király szobor, valamint a tabernákulum 19. századi kiegészítés. A főoltár 1772. 

október 22. dátumú szerződésében Anton Tabotta szintén vállalta, hogy Melchior Hefele 

tervei szerint a Szent István vértanú tiszteletére emelt oltár szobrait elkészíti 230 

forintért.269 A fennmaradt szerződések adataiból bizonyosnak vehetjük, hogy a győri 

székesegyház 1770 körül emelt oltárait Melchior Hefele tervezte, az oltárszobrokat Anton 

Tabotta, a kőfaragást pedig Joseph Gottschall kivitelezte az építész tervei alapján.  

     Jakob Gabriel Mollinarolo, azaz Müller (Bécs, 1717. március 24.-Bécs, 1780. április 

30.) az 1770-es években mutatható ki Győrben. Életéről és műveiről kevés adat áll 

rendelkezésünkre. 1741-ben különböző munkákat végzett a pozsonyi Szent Márton-

székesegyház részére. Matthäus Donner tanítványa volt a bécsi Képzőművészeti 

Akadémián, ahol Jakob Müller néven említve 1745. március 22-én ezüstérmet nyert. 

Szintén ezen a néven 1754-ben akadémiai tag lett. 1754-től a bécsi Képzőművészeti 

Akadémia szobrászati professzorának nevezték ki. Hiteles műve a bécsújhelyi 

székesegyház 1769-1775 között emelt főoltára,270 és a győri székesegyház 1770-1774 

között alkotott két mellékoltára. Feltehetően Melchior Hefele tervrajzai alapján, vagy azok 

hatása alatt készítette a bécsújhelyi és a győri oltárokat, mivel 1770 körül az építésszel 

dolgozott együtt Győrben. Mollinarolo az 1770-ben kötött szerződés szerint 1774 végéig 

köteles volt a győri Nagyboldogasszony-székesegyház két mellékoltárát, a szent királyok 

legendájából vett jeleneteket ábrázoló, megadott méretű ólomdomborműveket és az oltárok 

felső záródíszét elkészíteni, amely munkáért összesen 1700 rajnai forintot kapott.271 

Mindezek alapján a győri székesegyházban máig eredeti állapotban fennmaradt Szent 

István-oltár és Szent László-oltár ólomdomborműveit, valamint az oltárok feletti angyalok 

szobrait 1770-1774 között alkotta.272 (62-63. kép) Az oltárok kőfaragási munkáit Joseph 

Gottschall végezte 1772-1773 között.273 A szombathelyi Püspöki Levéltárban található a 

                                                 
269 Stengl 1932, 23. 
270 Ronzoni, Luigi: Zu Jakob Gabriel Mollinarolo Hochaltar in Wiener Neustädter Dom, in: Österreichische 
Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege 50 (1996/1-2) 69-83.  
271 Aggházy 1959, 1. köt. 91, 244., 2. köt. 106. 
272 Jakob Gabriel Mollinarolo (Müller): Szent István-oltár és Szent László-oltár, 1770-1774, pendant 
ólomdomborművek, mindkettő 266x130 cm. Győr, Nagyboldogasszony-székesegyház. – Pigler 1923, 9-10.; 
Pigler 1929, 104., 141-142. kép; Csányi Károly: A győri székesegyház fekete oltárai, in: Győri Szemle 1 
(1930/1-3) 7-11.; Somogyi Antal: A Szent Jobb oltára a győri székesegyházban, in: Győri Szemle 1 (1930/1-
3) 182-183.; Stengl 1932, 23-24.; Rados 1938, 139. sz., 139a-b. tábla; Aggházy 1959, 1. köt. 91, 244., 2. köt. 
106., 163. kép; Baum 1980, 454-456.; Ronzoni, Luigi: Jacob Gabriel Mollinarolo detto Müler Polycletes 
Austriacus, in: Donner kat. 1993, 160-185., képpel. 
273 Pigler 1923, 10. 
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gróf Zichy Ferenc győri püspök megbízottja, Szily János kanonok, a későbbi szombathelyi 

püspök által 1772. június 30-án kötött szerződés, amelyben Joseph Gottschall kőfaragó 

„Steimetz Meister in K. K. Lustgebeü Schönbrunn, Burg in W. Neüstadt” kötelezte magát, 

hogy legkésőbb 1774 tavaszára elkészíti az oltár kőfaragási munkáit.  

     A márványból faragott oltárépítmények angyalokkal díszített, félköríves párkányzattal 

záródnak, az oltármenzák szarkofág formájúak. Az oltárok alsó részén ólomfeszület állt, 

amelyek közül a jobb oldali jelenleg hiányzik. A bal oldali oltár félköríves lezárású 

ólomreliefje Szent István királyt ábrázolja, amint felajánlja országát a felhők között 

megjelenő Szűz Máriának. A király körül magyar díszruhát viselő nemesek figyelik a 

jelenetet. A Szent István-oltár alsó részén ólomfeszület és a megrendelő, Schmid Gábor 

győri kanonok címere látható.274 A jobb oldali oltár félköríves lezárású ólomreliefje Szent 

László királyt ábrázolja Szent István király sírjánál. A királyi szarkofág tetején a 

mulandóságot jelképező Cronus fekszik, a felhők között lebegő angyal a Szent Jobb 

ereklyét tartja, a szarkofág körül pedig magyar nemesek állnak.  

     Csányi Károly fedezte fel a Szent László-oltáron, a Szent István szarkofág 

talppárkányán olvasható „J. G. de Mollinarolo detto Müler fecit et inv.” vésett szignatúrát, 

amely a szobrász egyetlen, fennmaradt és hiteles jelzése. Jakob Gabriel Mollinarolo a győri 

ólomdomborműveken Georg Raphael Donner formai megoldását követve az előtérben 

ábrázolt alakokat szinte már körplasztikaként emelte ki, ezzel szemben a háttér részleteit 

csak síkszerűen, bekarcolással jelezte. A felületi kidolgozásnál sajátosan aprólékos, 

könnyed mintázási módot alkalmazott, a kecses figurák kialakításában pedig Franz Anton 

Maulbertsch festményeit és a manierista szépségeszményt követte. Jakob Gabriel 

Mollinarolo művei közé sorolnak egyre több domborművet,275 valamint kisplasztikát,276 

amelyek attribúciós és datálási kérdései további kutatásokat igényelnek. 

                                                 
274 Pigler 1923, 10. 
275 Jakob Gabriel Mollinarolo (Müller) művének tulajdonítható a budapesti Szépművészeti Múzeumban lévő 
Noli me tangere ólomdombormű. A győri székesegyház ólomreliefjei előtt, 1760 körül készült 
ólomdombormű eredeti, faragott, aranyozott fakeretében maradt fenn. Keret nélkül 29,5x48 cm, kerettel 
53,5x34 cm. Dr. Gustav von Jurié bécsi gyűjteményből került báró Kohner Adolf (1865-1934) budapesti 
gyűjteményébe a Noli me tangere, valamint párdarabja a Krisztus és a szamáriai asszony ólomdombormű, 
amely a II. világháború alatt elveszett.  Báró Kohner Adolf özvegyétől 1956-ban vásárolta meg a Noli me 
tangere reliefet a budapesti Szépművészeti Múzeum, Régi Szobor Osztály, ltsz. 56.3. – Tietze-Conrat 1920, 
141-142., 71. kép (az ismeretlen szobrász azonos a győri székesegyház ólomdomborműveinek alkotójával); 
Garas 1974, 19. (Mollinarolo); Balogh 1975, 386. sz., 440. kép (Mollinarolo); Géber 1985, Kohner címszó 
(18. századi osztrák szobrász műve a két ólomrelief); Ronzoni, Luigi, in: Donner kat. 1993, 129. sz. képpel 
(Mollinarolo, 1745 körül); Hámori 1994, 18. (Mollinarolo, 1760 körül). 
276 Ronzoni, Luigi, in: Donner kat. 1993, 493-512., képpel; Balogh – Eszláry 1994, 86-87., képpel; Ronzoni, 
Luigi: Beiträge und Überlegungen zum Werk Jakob Gabriel Mollinarolos, in: Donner 1998, 96-121.; 
Ronzoni, Luigi: Georg Raphael Donner oder Jakob Gabriel Mollinarolo? Überlegungen zu einigen 
Terrakottafigurinen, in: Barockberichte 1999/22-23, 305-327.   



 83 

     Johann Martin Fischer (Hopfen/Allgäu, 1740. november 2.-Bécs, 1820. április 27.) az 

1760-as években Anton Tabotta, majd Jakob Christoph Schletterer mellett dolgozott 

Bécsben.277 1764-től Jakob Christoph Schletterer tanítványa volt a bécsi Képzőművészeti 

Akadémián. 1766-1767 között Franz Xaver Messerschmidt mellett segédkezett Bécsben. 

Johann Martin Fischer kiváló tanáraitól sajátította el a Georg Raphael Donner 

hagyományait követő kő- és fémszobrászatot. 1775-ben részt vett a schönbrunni kastély 

parkszobrainak készítésében. Ezután antik témájú kerti szobrokra kapott megbízást, 

amelyeket klasszicizáló stílusban valósított meg feltehetően grafikai mintalapok alapján. 

Johann Martin Fischert a bécsi udvarban ismerhette meg Klimó György pécsi püspök. 

     Az 1770-es években Klimó György püspök különös figyelmet fordított Szent István 

király tiszteletére, és több megrendelést adott a korona felajánlás téma ábrázolására. A 

pécsi székesegyház északi apszisoltárát már a középkorban Szent Istvánnak szentelték, ezt 

a hagyományt folytatták az 1770-es években. Klimó György püspök a kora klasszicizmus 

hívei közé tartozott, és a klasszicizáló stílusban alkotó Johann Martin Fischert 1774-ben 

kérte fel, hogy készítse el a pécsi székesegyház részére az északi mellékapszis Szent 

István-oltárát, és a déli mellékapszis Keresztelő Szent János-oltárát. Johann Martin Fischer 

terveit 1775. január 23-án fogadta el a püspök. A szobrász Bécsben kivitelezte a tervet, 

majd a márványszobrok Pécsre szállítását az oltárok kőfaragási munkáit végző Franz 

Xaver Sintz intézte. Az oltárokat 1777-ben szentelte fel Országh András segédpüspök a 

már betegeskedő püspök helyett. A pécsi székesegyház 1882-ben kezdődött átépítésekor 

mindkét oltárt lebontották. A Krisztus megkeresztelését ábrázoló Keresztelő Szent János-

oltár architektúráját a kurdi plébániatemplomba szállították. A Keresztelő Szent János-oltár 

két oldalán eredetileg Szent Erzsébet és Zakariás egész alakos szobra állt, az oltár 

valamennyi szobra elkallódott. A Szent István-oltár 1882-ben a sumonyi 

plébániatemplomba került.278 (64. kép) 

     A háromszintes, azonos felépítésű oltárokat eredetileg négy méter magas korinthoszi 

oszlopok keretezték. A szobrokat fehér márványból, az oltárarchitektúrát pedig szürke 

márványból faragták. A Szent István-oltár menzáján balra Szent László, jobbra Szent Imre 

                                                 
277 Johann Martin Fischerről: Tietz-Conrat, Erica: Johann Martin Fischers Brunnen am Graben und Am Hof 
in Wien, in: Kunstgeschichtliches Jahrbuch der K. K. Zentral-Kommission für Erforschung und Erhaltung 
der Kunst- und historischen Denkmale 4 (1910) 65-90.; Poch-Kalous 1949; Aggházy 1959, 1. köt. 93, 100-
101, 194-195., 2. köt. 111, 150, 155, 255.; Boros 1985, 49-51.; Ronzoni, Luigi, in: Donner kat. 1993, 571-
574.; Pötzl-Malikova, Maria, in: Turner 11, 1996, 123-124.; Pötzl-Malikova, Maria, in: Saur 40, 2004, 365-
367. 
278 Johann Matin Fischer: Szent István-oltár, 1775-1777, márvány. Sumony, plébániatemplom. – Poch-
Kalous 1949, 51.; Aggházy 1959, 1. köt. 100-101, 194., 2. köt. 155, 255., 187-190. kép; Boros 1985, 49-51., 
63-65. kép; Galavics 2001, 423., 472. kép. 
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álló, egész alakos szobra között, egy szinttel magasabban elhelyezve kapott helyet a Szent 

István szoborcsoport. Az oltár középső részén látható Szent István király térdelő alakja, 

amint felajánlja koronáját Szűz Máriának. A magyar nemesi ruhába öltözött kísérők közül 

a bal oldali Szent István palástját tartja, a jobb oldali pedig alamizsnát ad az előtte ülő 

koldusnak. Az oltár hátsó falán, jobb oldalon elhelyezett Szűz Mária a gyermek Jézussal 

szoborcsoport a 17. század óta népszerű Patrona Hungariae ábrázolásokra vezethető vissza. 

A korona felajánlást felhők között figyelő két angyal szoborcsoportja a hátfal bal oldalán 

elhelyezve szimmetrikusan egyenlíti ki a kompozíciót. A szobrok statikus beállítása, a 

drapériák párhuzamos redőzése és az antikizáló faragásmód már kora klasszicista stílusú. 

Ezzel szemben az oltár középső részét kitöltő, színpadias szoborcsoport átlós kompozíciója 

még barokk hagyományokat követ. A stiláris kettősség arra utal, hogy a korona felajánlási 

jelenet bizonyára korábbi rézmetszet előképre vezethető vissza. A Szent István király 

felajánlja koronáját Szűz Máriának jelenethez tükörképes mintaképül szolgálhatott az 

1743-ban, Nagyszombatban kiadott prédikációs könyv azonos témájú rézmetszete.279 (65. 

kép) A korona felajánlási jelenetet a rézmetszeten színpadias díszkapu keretezi, amelynek 

íves párkányzatán középen Szent Adalbert, mellette Szent László és Szent Imre büsztje, a 

kapu két oldalán pedig Szent Márton és Szent Erzsébet, az irgalmasság magyar szentjeinek 

kartusba foglalt mellképe kapott helyet. A rézmetszet alsó részén, Magyarország és 

Nagyszombat címere között Nagyszombat 18. századi vedutája látható. 

     A pécsi munkákkal azonos időben készítette Johann Martin Fischer az 1775-ben 

elhunyt báró Harruckern Ferenc főispán, kamarai tanácsos gyulai síremlékét.280 (66. kép) A 

márványból faragott, fali síremléket az elhunyt által emelt gyulai plébániatemplomban 

állították fel 1777-ben. A síremlék magas talapzatán a báró Harruckern Ferencre vonatkozó 

felirat és a családi címer kapott helyet. A talapzaton az örök életet jelképező, lángoló 

urnával díszített obeliszk előtt báró Harruckern Ferenc füzéres keretbe foglalt, fehér 

márványból faragott, ovális portréreliefjét tartja két, ólomból öntött puttó. Az obeliszkkel 

díszített síremlék szerkezeti felépítése Jakob Christoph Schletterer műveivel mutat 

azonosságot, a gyermek alakok formai kialakítása még Georg Raphael Donnert követi, 

azonban a háromnegyedes beállítású portrérelief már klasszicista stílusú.  
                                                 
279 A rézmetszet első megjelenése címlapelőzékként: P. F. Josephus A. S. Maria bécsi trinitarius: 
FESTIVALE TYRNAVIENSE, hoc est  CONCIONES in omnia totius Anni festa per apostolicum Hungariae 
Regnum celebrari solita,… Tyrnaviae, Anno Domini 1743. Rézmetszet, 1734. Budapest, magángyűjtemény. 
– Szilárdfy Zoltán: Sajátos típusok a magyar szentek barokk kori ikonográfiájában, in: Magyar szentek 
tisztelete és ereklyéi. A kiállítást rendezte, és a katalógust szerkesztette Cséfalvay Pál és Kontsek Ildikó. 
Esztergom, Keresztény Múzeum, 2000. Esztergom, 2000, 63., 11. kép. 
280 Johann Martin Fischer: Gróf Harruckern Ferenc síremléke, 1775-1777, fehér márvány és ólom. Gyula, 
plébániatemplom. – Poch-Kalous 1949, 33-34, 52., 27. kép; Aggházy 1959, 1. köt.  93, 194., 2. köt. 111-112. 
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     Johann Martin Fischer kerti szobrain egyre inkább felerősödött a klasszicizmus hatása. 

A szabadkőműves Batthyány Lajos herceg 1783-tól a körmendi kastélya körül angol kertet 

kezdett el kialakítani. A felvilágosodás eszméi szerint Csend allé és Filozófusok sétánya 

kiépítését határozta el, a Természetnek, Társadalomnak és Szükségszerűségnek pedig 

templomot szándékozott emelni. A kert épületeivel és szobraival egyrészt gyönyörködtetni 

akarta környezetét, másrészt erkölcsnemesítő gondolatokat szándékozott közvetíteni. 1783 

után Johann Martin Fischertől rendelte meg a görög-római mitológiai alakokat ábrázoló, 

homokkőből faragott kerti szobrokat. A mitológia szerelmespárokat ábrázoló kettős 

szobrok közül ma is a körmendi Batthyány-kastély parkjában áll Vertumnus és Pomona 

csoportja.281 A kerti szobrok erőteljes kialakításával Jakob Christoph Schletterer stílusát 

követte színpadias érzelemábrázolással kiegészítve.  Johann Martin Fischer 1785-ben a 

bécsi Képzőművészeti Akadémia tagja, majd anatómiai és szobrászati professzora lett, 

1815-től pedig igazgatónak nevezték ki. Magyar tanítványai között kiemelkedően 

tehetséges volt Ferenczy István, Dunaiszky Lőrinc és Huber József.282 

     Klimó György pécsi püspök mecénási tevékenységét utóda, a II. József császár által 

1780-ban kinevezett gróf Esterházy Pál László folytatta, aki Esterházy Imre hercegprímás 

esztergomi érsek unokaöccse volt. A pécsi káptalan 1780. december 13-án kötött 

szerződést Antonio Giuseppe Sartori (Sacco, 1712-Bécs, 1792. augusztus 16.) tiroli 

származású, bécsi szobrásszal a Szent Sebestyén-oltár és a Szent Mihály-oltár 

elkészítésére.283 A szobrász valószínűleg Jakob Christoph Schletterer munkatársa volt 

Bécsben. A Szent Mihály-oltár menzáján lévő, vésett évszám szerint 1781-ben készültek el 

az oltárok.284 A fennmaradt tervrajzokon nyomon lehet követni a tervezés fázisait, a barokk 

                                                 
281 Johann Martin Fischer: Vertumnus és Pomona szoborcsoport, 1783 után, homokkő. Körmend, herceg 
Batthyány Lajos kastélyának parkjában. Jelzés görögül a talapzaton: Fischer készítette. Zephirus és Flora, 
továbbá Amor és Psyche kettős szobra a második világháborúban elkallódott, vagy megsemmisült.  – Poch-
Kalous 1949, 53. (1786 előtt); Aggházy 1959, 1. köt. 194., 2. köt. 150.; Galavics Géza, in: Buttlar, Adriaen: 
Az angolkert. A klasszicizmus és a romantika kertművészete – Galavics Géza: Magyarországi angolkertek. 
Budapest, 1994, 19-24., 5. kép (1780-as évek); Galavics 2001, 433., 483. kép (1780-as évek); Pötzl-
Malikova, Maria, in: Saur 40, 2004, 366. (1783 után). 
282 Cifka Péter: A pályakezdő Ferenczy István, in: Művészet és felvilágosodás. Művészettörténeti 
tanulmányok. Szerkesztette Zádor Anna és Szabolcsi Hedvig. Budapest, 1978, 465-513.; Pusztai László: 
Huber József szobrász élete és művei, in: Művészet és felvilágosodás. Művészettörténeti tanulmányok. 
Szerkesztette Zádor Anna és Szabolcsi Hedvig. Budapest, 1978, 515-543., képpel. 
283 A pécsi káptalan és Giuseppe Antonio Sartori 1780. december 13-án kötött szerződését közli Boros 1985, 
90., 270. jegyzet.  
284 Antonio Giuseppe Sartori: Szent Sebestyén-oltár és Szent Mihály-oltár, 1781, márvány. Felirat a Szent 
Mihály-oltár menzáján: 1781. Pécs, székesegyház, majd 1882 után a Szent Mihály-oltár a sumonyi 
plébániatemplomba került, a Szent Sebestyén-oltár szobrai a pécsi székesegyház Mária-kápolnájában állnak 
jelenleg. – Weber, Simone, in: Thieme-Becker 29, 1935, 478.; Aggházy 1959, 1. köt. 90-91, 266., 2. köt. 210., 
157-158. kép; Petrovich, Ede: L’opera di Giuseppe Antonio Sartori a Pécs 1778-1783, in: Cultura Atesina – 
Kultur des Etschlandes 15 (1961) 86-90.; Boros 1985, 53-54., 15, 66-72. kép. 
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díszítőelemek fokozatos elhagyását és az oltártervek klasszicista irányba történő 

átalakítását. Az oltárok szerkezete és anyaga azonos volt. A carrarai márványból faragott 

főalakok álló, egész alakos szobrát, a sátán felett diadalmaskodó Szent Mihály és a 

fatörzshöz kötözött Szent Sebestyén alakot színes márványból összeállított architektúra 

keretezte. A két-két oszlop közé helyezett főalakok felett timpanon zárta le az oltárokat, az 

oromzatok szélén pedig egy-egy puttó kapott helyet. Zelesny Károly fotója alapján tudjuk, 

hogy a székesegyház 1882-ben megkezdett átépítéséig a Szent Sebestyén-oltár a diadalív 

északi pillérénél, a Szent Mihály-oltár pedig a diadalív déli pillérénél állt. (27. kép) Az 

oltárokat 1882-ben szétbontották, a Szent Mihály-oltár a sumonyi plébániatemplomba 

került, a Szent Sebestyén-oltárt szobrai jelenleg a székesegyház Mária-kápolnájában 

állnak. Giuseppe Antonio Sartoritól gróf Esterházy Pál László püspök 1782-ben rendelte 

meg Klimó György püspök fehér márvány, fali síremlékét. A pécsi székesegyház Corpus 

Christi-kápolnájában állították fel az ovális portrérelieffel, címerrel és füzérrel díszített 

epitáfiumot, amelynek talapzatán olvasható az elhunyt tevékenységét méltató felirat.285 

Giuseppe Antonio Sartori további terveket készített gróf Esterházy Pál László számára a 

pécsi székesegyház szobrászati díszítéséhez, de ezek nem valósultak meg. 

     Philipp Jakob Prokop (Liberek, 1740. május 1.-Bécs, 1814. október 16.), cseh 

származású bécsi szobrász Balthasar Ferdinand Moll tanítványa volt a bécsi 

Képzőművészeti Akadémián.286 1772-től Christian Friedrich Wilhelm Beyer mellett a 

schönbrunni kastély mitológiai témájú parkszobrainak kivitelezésében vett részt. A 

pozsonyi prímási palotát gróf Batthyány József prímás felkérésére Melchior Hefele építész 

tervei alapján építették újjá 1777-1782 között.287 Az építész magyarországi munkái mellett 

jelentős szobrászati feladatokat végzett a pozsonyi, pápai és szombathelyi építkezéseken 

Philipp Jakob Prokop. Az 1770-es évek végétől Bécsben élt és a kész szobrokat Bécsből 

szállította Magyarországra. A pozsonyi prímási palota oromzatán lévő allegorikus 

szobrokat és a címerdíszt homokkőből készítette 1779-ben. Ugyanekkor a Pozsonyban élő, 

                                                 
285 Giuseppe Antonio Sartori: Klimó György, pécsi püspök síremléke, 1782, fehér márvány. A pécsi 
székesegyház Corpus Christi-kápolnájából a pécsi Egyetemi Könyvtárba helyezték át. – Aggházy 1959, 1. 
köt. 91, 266., 2. köt. 210.; Petrovich i. m. 90., 11. kép; Boros 1985, 56. 
286 Philipp Jakob Prokopról: Pigler 1922; Aggházy 1959, 1. köt. 100, 257-258., 2. köt. 207, 224, 276-277.; 
Baum 1980, 566-569.; Pusztai László, in: Művészet Magyarországon 1780-1830 kat. 1980, 294-295.; Kořán, 
Ivo, in: Turner 25, 1996, 648.; Galavics 2001, 423-424.  
287 Puhl, Sibylle: A pozsonyi prímási palota. A homlokzat stílusbeli és tipológiai eredete / Das Primatialpalais 
in Preßburg. Zur stilistischen und typoligischen Herkunft der Fassade, in: Hefele kat. 1994, 59-78.; 
Zsámboky Monika, in: Hefele kat. 1994, 128.   
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német származású Johann Adam Messerschmidt (Wiesensteig, 1738. december 23.-

Pozsony, 1794. szeptember 25.) kivitelezte a prímási palota oromzati kővázáit.288 

     Gróf Esterházy Károly püspök 1771-től kezdte meg a Szent István vértanú tiszteletére 

szentelt pápai plébániatemplom építését. Jakob Fellner, morva származású építész tervezte 

az épületet, Franz Anton Maulbertsch festette a freskókat 1783-ban. A templom 

homlokzati szobraira már 1778-ban szerződést kötöttek Johann Adam Messerschmidttel, 

aki a szerződésnek megfelelően 1778-1779-ben készítette el az oromzat közepére Szent 

István vértanú álló szobrát kétoldalt egy-egy angyallal és díszvázával.289 (67. kép) Gróf 

Esterházy Károly püspök különös figyelmet fordított a pápai plébániatemplomban 1782-

1785 között emelt Szent István vértanú-főoltárra.290 Szmrecsányi Miklós kutatásai 

mutatták ki, hogy a püspök szinte a korszak valamennyi jelentősebb építészétől terveket 

kért a főoltárhoz.291 1777. október 28-án, Pápán Szily János szombathelyi püspök 

ajánlására a Győrben dolgozó Melchior Hefele építész vázlatokat, majd részletes terveket 

rajzolt a pápai főoltárhoz. Az építész révén ekkor ismerhette meg a püspök Johann Adam 

Messerschmidt és Philipp Jakob Prokop szobrászt. A püspök újabb terveket kért a 

főoltárhoz 1779-ben Jakob Fellnertől, 1781-ben Franz Anton Hillebrandt udvari 

főépítésztől, majd a pécsi székesegyházban dolgozó Antonio Giuseppe Sartoritól, akivel a 

kor szokása szerint már alkudozni kezdett leveleiben. 1781-ig tartott a hosszadalmas 

válogatás. A pápai főoltárt végül több módosítással, Jakob Fellner halála miatt tanítványa 

és utóda, Josef Großmann építész tervezte 1781-ben.292 (68. kép) Giulio Pellegrini, trieszti 

                                                 
288 Johann Adam Messerschmidt szobrász Franz Xaver Messerschmidt szobrász öccse volt, a bécsi 
Képzőművészeti Akadémián tanult. 1767-től Pozsonyban élt, 1776-tól pozsonyi polgár lett. Épületplasztikai 
díszeket készített 1771-1772-ben az esztergomi vártemplom, 1778-ban a budai vár, majd 1779-ben a 
pozsonyi prímási palota és a pápai plébániatemplom számára. Franz Anton Hillebrandt és Melchior Hefele 
építész mellett dolgozott. Gróf Batthyány József és gróf Esterházy Károly megrendeléseit teljesítette 
Magyarországon. Pozsonyban és Pápán dolgozott együtt Philipp Jakob Prokoppal.  – Aggházy 1959, 1. köt. 
101, 241., 2. köt. 207, 224.; Pötzl-Malikova 1982, 10.; Keleti 1985, 198-200. 
289 Johann Adam Messerschmidt 1778-1779 között készített pápai szobrairól: Pigler 1922, 8-9., képpel; 
Aggházy 1959, 1. köt.  101, 241., 2. köt. 207.; Dobrovits 1983, 93., 86. kép. – A pápai plébániatemplom 
homlokzati szobrairól gróf Esterházy Károly, Jakob Fellner és Johann Adam Messerschmidt 1778. november 
12-én kötött szerződését közli Pigler 1922, 62-63., 10. sz. 
290 A pápai plébániatemplom 1782-1785 között emelt Szent István vértanú-főoltáráról: Pigler 1922, 10, 40, 
64., 14. sz., 1a-b., 5. és 18b. tábla; Szmrecsányi 1937, 115-118.; Rados 1938, 152. sz., 152. tábla; Aggházy 
1959, 1. köt. 100, 257., 2. köt. 207.; Voit Pál, in: Heves megye műemlékei 1, 1969, 233-235.; Dobrovits 1983, 
91-93., 11, 60, 86. kép; Zsámboky Monika, in: Hefele kat. 1994, 130.  
291 Szmrecsányi 1937, 204-205., 95. jegyzet. 
292 Joseph Großmann tervrajza a pápai plébániatemplom Szent István vértanú-főoltárához, 1781. Felirata: 
Joseph Großmann Bau Meister und Archit. - den 26-t July 1781. Hátoldali felirata: Delineatio Eccliae 
Papensis, Altarium, et Turris ejusdem. - Papa Hochaltar. A tervrajz egykor a Pápai Hitbizományi Levéltárban 
volt, közli Pigler 1922, 10., 5. tábla.  
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szobrász rajza alapján kivitelezték a stipest és a tabernákulumot két angyallal.293 A főoltár 

kőfaragási munkáira 1782. május 16-án szerződtek Carlo Adamival és Giacomo 

Adamival.294 Gróf Esterházy Károly püspök a főoltár fehér márvány szobrainak 

kivitelezésére Philipp Jakob Prokop szobrásszal Pápán, 1782. június 2-án kötött szerződést, 

amelyet Joseph Großmann építész is aláírt.295 A főoltár festménye mellett, két-két 

korinthoszi oszlop közé helyezett Szent István király és Szent László király szobrot, a 

tabernákulum mellett egy-egy térdelő angyalt, valamint az oszlopok feletti két-két angyalt 

a szerződés szerint három éven belül kellett a szobrásznak kiviteleznie 7500 forintért. A 

szerződés részletesen előírta az egyes szobrok témáját, anyagát, méretét és gondos 

kidolgozását. A püspök kora klasszicista ízlése jelentősen befolyásolta Philipp Jakob 

Prokop stílusváltását. A korábbi művein megfigyelhető mozgalmas barokk formák helyett 

ekkor már a realisztikus, kissé száraz megformálást alkalmazta a megrendelő igényeinek 

megfelelően. Szent István király és Szent László király egész alakos, carrarai márványból 

faragott szobra fogja közre a kosáríves lezárású oltárképet. A Szent István megkövezését 

ábrázoló festményét 1785-ben festette a bécsi Hubert Maurer, így bizonyára 1785-ben 

fejeződött be a főoltár összeépítése. (69. kép)  

     Philipp Jakob Prokop a pápai főoltár szobrainak sikeres kivitelezése után további 

megrendeléseket kapott a pápai plébániatemplom belső munkálataival összefüggésben. 

1783. július 23-án már szerződést kötöttek a szobrásszal a szószék,296 majd 1785. október 

8-án a gyóntatószékek és a kápolna szobrászati díszítésére.297 1785-ből maradtak fenn a 

Jézus megkeresztelése szoborcsoporttal díszített keresztelőkúthoz gróf Esterházy Károly 

felkérésére rajzolt tervei.298 A kút allegorikus jelentése szerint a talapzati oszlop az egyház 

                                                 
293 Giulio Pellegrini színezett tusrajza, 70x49 cm. Felirat a hátoldalon: Altare cum Candelabris no 76. 
Oltárterv Pellegrinitől (Triest).  Eger, Érseki Gazdasági Levéltár II. 155/a. – Voit Pál: Tervek, mesterek és a 
mű, in: Művészettörténeti Értesítő 9 (1960) 270., 2-3. kép (Pellegrini rajzát több tabernákulumhoz 
felhasználták, például a kömlői oltáron); Voit Pál, in: Heves megye műemlékei 1, 1969, 235., 243. kép.  
294 Carlo Adami és Giacomo Adami kőfaragó munkái a pápai plébániatemplom főoltárán: Aggházy 1959, 1. 
köt. 163-164., 2. köt. 207.; Pusztai László, in: Művészet Magyarországon 1780-1830 kat. 1980, 268.; 
Dobrovits 1983, 91. – A pápai plébániatemplom főoltárának kőfaragási munkáiról gróf Esterházy Károly, 
Joseph Großmann, Carlo Adami és Giacomo Adami 1782. május 16-án kötött szerződését közli Pigler 1922,  
63-64., 13. sz. 
295 2. sz. appendix. 1782. június 2-án gróf Esterházy Károly, Joseph Großmann és Philipp Jakob Prokop 
szerződése a pápai plébániatemplom főoltárának szobrászati díszítéséről. Pápa, Hitbizományi Levéltár, 
templomi akták, 1782. 117. sz., másolat. – Pigler 1922, 64. , 14. sz. 
296 A pápai plébániatemplom szószékének szobrászati díszítéséről gróf Esterházy Károly és Philipp Jakob 
Prokop 1783. július 23-án kötött szerződését közli Pigler 1922, 65-66., 18. sz. 
297 A pápai plébániatemplom gyóntatószékeinek és kápolnájának szobrászati díszítéséről Balásovits Mihály 
és Philipp Jakob Prokop 1785. október 8-án kötött szerződést közli Pigler 1922, 66-67., 21. sz. 
298 Philipp Jakob Prokop: Keresztelőkút tervek a pápai plébániatemplom számára, 1785, tusrajzok papíron, 
48x28 cm. Eger, Heves Megyei Levéltár, Tervek II. 157e-n. – Szemrecsányi 1937, 308.; Voit Pál, in: Heves 
megye műemlékei 1, 1969, 235-236., 244. kép; Pusztai László, in: Művészet Magyarországon 1780-1830 kat. 
1980, 297a-d. sz., 80/297a-d. tábla; Zsámbéky Monika, in: Hefele kat. 1994, 22.30.1-3. sz., 37. tábla. 
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erejét, az oszlopra tekeredő, almába harapó kígyó az eredendő bűnt, a Jézus 

megkeresztelést ábrázoló szoborcsoport pedig az eredendő bűntől a keresztség szentsége 

útján való megváltást jelképezi. Philipp Jakob Prokoppal ezután 1786. november 17-én 

kötöttek szerződést a pápai keresztelőkútra, amely számos, azonos témájú és formájú 

kúthoz szolgált mintaként Magyarországon.299 

     Az 1780-as években Philipp Jakob Prokop többek között a bécsi Schottenkirche és a 

Michaelerkirche számára dolgozott, majd ismét magyar megrendelést kapott 

Szombathelyen. Szily János szombathelyi püspök és Melchior Hefele építész utolsó, 

legjelentősebb művét, a szombathelyi székesegyházat 1791-től kezdték építeni, de az 

épület befejezésekor, 1814-ben a püspök és az építész már nem élt.300 Gróf Esterházy 

Károlyhoz hasonlóan Szily János püspök is a kora klasszicista stílust kedvelte. Az 

építésznek részletes instrukciókat adott Szily János püspök a templom és a főoltár 

tervezéséhez.  A homlokzat és a főoltár szobrait 1792-1796 között készítette Philipp Jakob 

Prokop, aki ekkor már önálló, akadémiai szobrászként írta alá a szerződéseket.301 A 

homlokzati timpanon tetején a Hit, Remény, Szeretet allegorikus szoborcsoportja, 

mellettük Szent Péter és Szent Pál, alattuk pedig félköríves lezárású fülkékben Mózes és 

Keresztelő Szent János mészkőből faragott szobra kapott helyet. Fennmaradt Melchior 

Hefele 1791. évi tervrajza a szombathelyi székesegyház kereszthajójáról és szentélyéről, 

amely a főoltár architektúráját és oromzati szobrait is ábrázolja.302 (70. kép) A főoltár 

Mária látogatása témájú, félköríves lezárású festményére 1791-ben kapott megbízást Franz 

Anton Maulbertsch, aki 1792-ben már el is készült a hatalmas oltárképpel. Philipp Jakob 

Prokop alkotta a főoltár két szélére Szent József és Zachariás álló, egész alakos 

márványszobrát, továbbá stukkóból az oltároromzat aranyozott glóriája körül, felhők 

                                                 
299 A pápai plébániatemplom keresztelőkútjáról Engel Mihály és Philipp Jakob Prokop 1786. november 17-én 
kötött szerzőzését közli Pigler 1922, 67., 22. sz. – Philipp Jakob Prokop pápai keresztelőkútjának hatása 
mutatható ki a pápai, felsőtárkányi, mezőtárkányi, kiskörei, kápolnai, füzesabonyi, sarudi, gyömrői, 
pápakovácsi és bakonyszűcsi keresztelőkúton, továbbá a pécsi székesegyház Corpus Christi-kápolnájának 
keresztelőkútjain. 
300 Az 1791-1814 között épített szombathelyi székesegyházról és szobrászati díszítéséről: Kapossy 1922, 6-
16., 2-3, 8. tábla; Aggházy 1959, 1. köt. 100, 257., 2. köt. 276-277.; Kelényi György: A szombathelyi 
székesegyház helye a 18. századi építészet történetében / Der Platz der Kathedrale von Szombathely in der 
Geschichte der Architektur des 18. Jahrhunders, in: Hefele kat. 1994, 79-92.; Zsámbéky Monika, in: Hefele 
kat. 1994, 134-138.  
301 Szily János püspök Pilipp Jakob Prokoppal, a szombathelyi székesegyház homlokzatát és főoltárát díszítő 
szobrokra, 1792-1796 között kötött szerződéseit közli Kapossy 1922, 8-10. sz.  
302 Melchior Hefele tervrajza a szombathelyi székesegyház kereszthajójáról és szentélyéről, 1791, lavírozott 
tollrajz, 57,5x49,8 cm. Jelzés jobbra lent: gezeichnet von Joh. Vötter. Hefele építési rajzolója volt Johannes 
Vötter. Szombathely, Püspöki Levéltár.  – Kapossy 1922, 10., 8. tábla; Zsámboky Monika, in: Hefele kat. 
1994, 22.16. sz. 
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között lebegő angyalokat.303 (71. kép) 1806-ban állították össze a főoltárt, majd 

ugyanekkor helyezték el a sekrestye ajtaja fölé Szily János püspök, és a Szent Mihály-

kápolna ajtaja fölé Somogyi Lipót püspök alabástromból faragott, ovális portréreliefjét, 

amelyeket Philipp Jakob Prokop faragott 1806-ban.304 Ezt követően a szobrász magyar 

főúri megrendelésekre portrékat és síremlékeket készített klasszicista stílusban.305 

     A Georg Raphael Donner követők második generációjának kiemelkedő egyénisége volt 

Franz Xaver Messerschmidt (Wiesensteig, 1736. február 6.- Pozsony, 1783. augusztus 

19.), német származású osztrák szobrász.306 Bécsben, Münchenben és Pozsonyban alkotott. 

Egyedülálló stílusa, független jelleme és intenzív munkabírása alapján a legérdekesebb 

művészek közé tartozik, élénk érdeklődés veszi körül műveit.  Zárkózott életvitele, 

feltételezett pszichés betegsége miatt számos legenda övezi személyiségét, amely nehezíti 

műveinek meghatározását és értékelését. Wiesensteigben (Württemberg) született 

Németország délnyugati részén, a sváb Alpokban. Apja Johann Georg Messerschmidt 

tímár volt, anyja Johanna Straub révén szobrász családból származott. Apja halála után, 

1746-ban anyjával Münchenbe költöztek, ahol anyai nagybátyjánál, az udvari szobrász 

Johann Baptist Straubnál kezdte tanulmányait. 1752-1754 között a szintén szobrász 

nagybátyjánál, Philipp Jakob Straubnál tanult Grazban, majd áttelepült Bécsbe. 1755 végén 

beiratkozott a bécsi Képzőművészeti Akadémiára, ahol Matthäus Donner, Jakob Christoph 

Schletterer és Balthasar Ferdinand Moll tanítványaként ismerhette meg Georg Raphael 

Donner klasszicizáló késő barokk formavilágát és szobrászati technikáit. A szegény sorsú, 

tehetséges diák a Képzőművészeti Akadémia rektora, az udvari festő Martin van Meytens 

támogatásával stukkófaragói (Stuckverschneider) állást kapott a bécsi Császári Arzenál 

                                                 
303 A szombathelyi székesegyház főoltáráról: Rados 1938, 153. sz., 153. tábla; Aggházy 1959, 1. köt. 100, 
257., 2. köt. 276.; Zsámbéky Monika, in: Hefele kat. 1994, 134-135. 
304 Philipp Jakob Prokop: Szily János püspök és Somogyi Lipót püspök mellképdomborműve a szombathelyi 
székesegyházban, 1806, alabástrom. – Kapossy 1922, 18., 87., 16-17. sz. (Somogyi Lipót szombathelyi 
püspök 1806. november 23-án kelt szerződése); Aggházy 1959, 1. köt. 100, 257.; Pusztai László, in: 
Művészet Magyarországon 1780-1830 kat. 1980, 295. 
305 Philipp Jakob Prokop magyar vonatkozású műveivel kapcsolatban az Esterházy-, Széchényi-, 
Bruckenthal-család számára alkotott portréi és síremlékei további kutatást igénylő témák. 1812-ben Philipp 
Jakob Prokop domborműveket készített Jacob Erasmus kereskedő budai házának homlokzatára, amelyek a 
Budapesti Történeti Múzeumban találhatók. – Aggházy 1959, 1. köt. 100, 257-258.; Pusztai László, in: 
Művészet Magyarországon 1780-1830 kat. 1980, 295. 
306 Franz Xaver Messerschmidtről: Ilg 1885; Kris 1932; Aggházy 1959, 1. köt. 101., 2. köt. 240-241.; Balogh 
1975, 255-258.; Baum 1980, 368-420.; Pusztai László, in: Művészet Magyarországon 1780-1830 kat. 1980, 
290-293.; Glandien 1981; Pötzl-Malikova 1982 (korábbi irodalommal); Keleti 1985, 183-198.; Hámori 1992; 
Hámori 1994, 19-24.; Krapf 1994, 181-184.; Pötzl-Malikova, Maria, in: Turner 21, 1996, 313-314.; Bückling 
1999; Galavics 2001, 421-423.; Messerschmidt kat. 2002; Pötzl-Malikova 2003; Hámori, Katalin: Franz 
Xaver Messerschmidt, in: Boström 2004, vol. 2, 1061-1065.; Messerschmidt kat. 2006; Messerschmidt kat. 
2010; Messerschmidt kat. 2012. 
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(Zeughaus) műhelyében, az ágyúöntéseknél is segédkezett, és itt valósította meg első, 

önálló szobrászati munkáit. 

     1760-1765 között Bécsben a késő barokk, rokokó udvari stílust követte Messerschmidt. 

A bécsi Arzenál számára herceg Joseph Wenzel von Lichtenstein marsall megrendelésére, 

1760-ban készítette első, ismert műveit, Mária Terézia és férje, I. Lotharingiai Ferenc 

császár életnagyságú, pendant mellszobrát aranyozott bronzból,307 majd 1760-1763-ban 

ovális pendant bronzreliefen fiuk, a későbbi császár, II. József mint főherceg és első 

felesége, Maria Isabella von Parma mellképét.308 Ezek sikere nyomán számos 

megrendelést kapott a bécsi udvartól és az arisztokráciától. Legjelentősebb korai alkotásait, 

a Mária Terézia mint magyar királynő és I. Lotharingiai Ferenc császár álló, egész alakos, 

életnagyságot meghaladó méretű, szignált, pendant szobrokat ón-réz  ötvözetből  készítette 

1764-1766 között Mária Terézia megrendelésére.309 Az uralkodó pár hivatalos 

portrészobrait 1766-ban állították fel a Császári Festészeti Galériában Stallburgban. 

Messerschmidt az udvari művészek, Balthasar Ferdinand Moll és Martin van Meytens 

reprezentatív stílusát követve Lotharingiai Ferencet német-római császári ornátusban, 

heroikus beállításban és idealizált arcvonásokkal mutatta be posztumusz portréján, Mária 

Teréziát pedig az 1741. évi pozsonyi koronázáskor viselt magyar ruhában és a koronázási 

ékszerekkel örökítette meg. (90. kép)  

     1765-ben Messerschmidt Rómában, továbbá feltehetően Párizsban és Londonban járt, 

majd ez év végén, vagy 1766 elején tért vissza Bécsbe. Még a késő barokk, rokokó 

hagyományokat követve fejezte be az uralkodó pár nagyméretű szobrait. Ezután szintén 

Mária Terézia megrendelésére készítette el 1767-ben II. József császár életnagyságú, ón-

réz ötvözetű portrébüsztjét a Hofburg részére,310 majd 1769-ben a Bécsi Egyetem Orvosi 

Karának előadótermébe a holland származású Gerard van Swieten udvari orvos szignált 

                                                 
307 Franz Xaver Messerschmidt: Mária Terézia és férje, I. Lotharingiai Ferenc császár, pendant mellszobrok, 
1760, aranyozott bronz, 90 cm és 94 cm. 1922-ben a bécsi Kunsthistorisches Museumtól vette át a bécsi 
Österreichische Galerie, ltsz. 4241 és ltsz. 4211. – Pötzl-Malikova 1982, 2-3. sz. képpel; Krapf, Michael, in: 
Messerschmidt kat. 2002, 1-2. sz. képpel.  
308 Franz Xaver Messerschmidt: II. József mint főherceg és első felesége, Maria Isabella von Parma 
mellképe, 1760-1763, ovális pendant bronzreliefek, 122x98 cm és 122x95 cm. Jelzés mindkettőn: FR. 
MESSERSCHMIDT. 1922-ben a bécsi Kunsthistorisches Museumtól vette át a bécsi Österreichische Galerie, 
ltsz. 4220-4221. – Pötz-Malikova 1982, 4-5. sz. képpel; Krapf, Michael, in: Messerschmidt kat. 2002, 3-4. sz. 
képpel. 
309 Franz Xaver Messerschmidt: Mária Terézia mint magyar királynő és I. Lotharingiai Ferenc császár, 
pendant szobrok, 1764-1766, ón-réz ötvözet, 202 cm és 216 cm. Jelzés mindkettőn: F. MSH. F. 1921-ben 
Laxenburgból vette át a bécsi Österreichische Galerie, ltsz. 2239-2240.  – Baum 1980, 222-223. sz. képpel; 
Pötzl-Malikova 1982, 8. és 17. sz. képpel; Krapf, Michael, in: Messerschmidt kat. 2002, 5-6. sz. képpel. 
310 Franz Xaver Messerschmidt: II. József császár portrébüsztje, 1767, ón-réz ötvözet, 78 cm. Bécs, 
Kunsthistorisches Museum, Sammlung für Platik und Kunstgewerbe, ltsz. 5476. – Pötzl-Malikova 1982, 20. 
sz. képpel; Krapf, Michael, in: Messerschmidt kat. 2002, 7. sz. képpel. 
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büsztjét aranyozott ólom-ón ötvözetből.311 Mindkettőn az udvari igényeknek megfelelően 

dekoratív idealizálásra törekedett, patetikusan felemelt fejtartást, átlós komponálást, széles 

mellrészt és különösen a drapériákon részlet gazdag kidolgozást alkalmazott. Ezzel 

szemben stílusváltozás figyelhető meg a bécsi felvilágosodás híveiről alkotott, már 

klasszicista ízlésű portréin. 1769-ben Franz von Scheyb történész és művészeti író szignált 

ólombüsztje egyike volt azon műveinek, amelyekkel a bécsi Képzőművészeti Akadémia 

tagja lett.312 Ezen a portrébüsztön már az arcvonásokra és a jellemábrázolásra helyezte a 

hangsúlyt. Frontális beállítást alkalmazott, minden dekoratív elemet mellőzött, minimálisra 

csökkentette a vállrészt, elhagyta a drapériákat és a korábban nélkülözhetetlen allonge-

parókát. A büsztöt egyszerű, kocka formájú plinthoszra helyezte, amelyre az ábrázoltra 

vonatkozó feliratot és saját szignatúráját véste. Ezután számos hasonló megoldású, mindig 

feliratozott és szignált klasszicista büsztöt alkotott, köztük 1770-ben ólomból Franz Anton 

Messmer filozófus orvos,313 1770-1771-ben szintén ólomból Johann Christoph von Kessler 

színműíró,314 1770-1772-ben márványból Gerard van Swieten második mellszobrát.315 A 

korai klasszicista művei közé sorolható az 1770-1772 körül alabástromból faragott, 

szignált Szakállas öregember büszt.316 Messerschmidt kora klasszicista portréit a római 

tanulmányútján látott és másolt ókori római, valamint egyiptomi mellszobrok inspirálták. 

                                                 
311 Franz Xaver Messerschmidt: Gerard van Swieten portrébüsztje, 1769, aranyozott ólom-ón ötvözet, 66 cm. 
Jelzés: F. MESSERSCHMIDT. Bécs, Österreichische Galerie (1922-től egyetemi letét, 18. sz.) – Pötzl-
Malikova 1982, 30. sz. képpel; Hámori 1992, 233.; Krapf, Michael, in: Messerschmidt kat. 2002, 8. sz. 
képpel. 
312 Franz Xaver Messerschmidt: Franz Anton Scheyb portrébüsztje, 1769, ólom, 42 cm. Jelzés: 
MESSERSCHMIDT FECIT. Felirat a talapzaton: FRANCISCVS / DE / SCHEYB. 1951-ig bécsi 
magángyűjteményben. Bécs, Historisches Museum der Stadt Wien, ltsz. 95477. – Pötzl-Malikova 1982, 27. 
sz. képpel; Hámori 1992, 233-234.; Krapf, Michael, in: Messerschmidt kat. 2002, 9. sz. képpel. 
313 Franz Xaver Messerschmidt: Franz Anton Messmer portrébüszt, 1770, ólom, 23cm. Jelzés: ANTONIUS 
MESMER / PHIL. ET MED. DOCTOR / F. MESSERSCHMIDT A. 1770. Bécs, magángyűjtemény. – Pötzl-
Malikova 1982, 38. sz. képpel; Hámori 1992, 234.; Krapf, Michael, in: Messerschmidt kat. 2002, 10. sz. 
képpel. 
314 Franz Xaver Messerschmidt: Johann Christoph von Kessler portrébüszt, 1770-1771, ólom, 38 cm. Jelzés: 
F. MESSERSCHMIDT FACIEBAT. Felirat a talapzaton: C. N. DE KESSLER AN AETAT XXXI. Berlin, 
Staatliche Museen, elveszett. – Pötzl-Malikova 1982, 39. sz. képpel; Hámori 1992, 234.  
315 Franz Xaver Messerschmidt: Gerard van Swieten portrébüszt, 1770-1772, fehér márvány, 40 cm. Jelzés: 
F. MESSERSCHMIDT. Felirat a talapzaton: GERARDUS L. B. VAN SWIETEN. 1936-ig Bécs, 
Österreichische Nationalbibliothek, majd Bécs, Kunsthistorisches Museum, Sammlung für Plastik und 
Kunstgewerbe, ltsz. 8921. – Pötzl-Malikova 1982, 40. sz. képpel; Hámori 1992, 234.; Krapf, Michael, in: 
Messerschmidt kat. 2002, 12. sz. képpel; Bückling, Maraike, in: Messerschmidt kat. 2006, 1. sz. képpel. 
316 Franz Xaver Messerschmidt: Szakállas öregember büsztje, 1770-1772 körül, alabástrom, 42 cm. Jelzés a 
bal váll alatt a talapzaton: F.M.SCH. 1988-tól Frankfurt am Main, Städtische Galerie Liebieghaus, 
Skulpturensammlung ltsz. 2600. – Beck, Herbert: Das Opfer der Sinnlichkeit. Ein Rückblick auf den 
„Kunstverderber” Bernini, in: Antikenrezeption im Hochbarock. Herausgegeben von Herbert Beck, Sabine 
Schulze. Schriften des Liebieghauses, Museum alter Plastik, Frankfurt am Main. Berlin, 1989, 205, 210-215., 
1-2. kép (1770 körül); Bückling 1999, 66. sz, 8. kép (1770-1772 körül); Krapf, Michael, in: Messerschmidt 
kat. 2002, 11. sz. képpel (1770-1772 körül); Pötzl-Malikova 2003, 254., 297. kép; Bückling, Maraike, in: 
Messerschmidt kat. 2006, 5. sz. képpel (1777 után). 
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Bécsben ekkor még csak teoretikus művekben tűnt fel a klasszicista szemlélet.317 A bécsi 

felvilágosodás egyik legképzettebb gondolkodója, Joseph von Sonnenfels 

arcképfestészetről tartott 1768-as akadémiai előadásában jelent meg a klasszicista típusú 

portré esztétikai megfogalmazása.318 

     Messerschmidt számos egyházi témájú művet készített Maria Theresia Felicitas von 

Savoyen-Carignan hercegnő megrendelésére. 1766-1767-ben ón-ólom ötvözetből 

nagyméretű Maria Immaculata szoborcsoporttal díszítette a hercegnő bécsi palotájának 

homlokzatát.319 1768-ban szintén a hercegnő felkérésére a bécsi Szent István-

székesegyházban, a Savoyai temetkezési kápolnában lévő Szent Kereszt-oltár 

mellékfiguráiként faragta márványból Mater Dolorosa és Evangélista Szent János szignált, 

életnagyságon felüli szobrait.320 1769-1770-ben az ón-ólom ötvözetű Elizeus és az 

özvegyasszony olajos korsójának csodája szoborcsoportot készítette a hercegnő bécsi 

palotájában lévő udvari falikúthoz.321 Ezeken a művein mindenekelőtt Georg Raphael 

Donner klasszicizáló késő barokk hatása érvényesült. 

     Messerschmidt 1768-ban utazást tett Wiesensteigbe és Münchenbe. Visszatérve Bécsbe 

pályafutása felfelé ívelt, az elismert és foglalkoztatott művészek közé tartozott. 1769-ben a 

bécsi Képzőművészeti Akadémián Jakob Christoph Schletterer mellett szobrászati 

professzor-helyettesnek nevezték ki. 1770-ben házat vásárolt, ahol berendezte saját 

műhelyét. Ezután hirtelen változás következett be életében. Alig kapott megrendelést, 

konfliktusba került barátaival és kollégáival. Ellenőrizhetetlen anekdoták és feltevések 

szerint mentális betegség tünetei mutatkoztak rajta 1770-körül, és ugyanekkor kezdett el 

dolgozni az úgynevezett Charakterköpfe / Karakterfejek sorozaton, amely haláláig 

foglalkoztatta. 1774-ben Schletterer halála után megpályázta a megüresedett szobrászati 

professzori állást, de helyette az alkalmazkodóbb természetű Johann Baptist Hagenauert 

nevezték ki. Herceg Wenzel Kauniz kancellár negatív véleménye alapján Messerchmidt 

pályázatát visszautasították, és alacsony nyugdíjjal elbocsátották instabil mentalitása miatt. 

Pontosan nem rekonstruálható, hogy a kialakult helyzet hátterében mi történt, feltételezett 

                                                 
317 Hámori 1992, 234.  
318 Joseph von Sonnenfels: Von dem Verdienste des Porträtmalers. Gelesen in einer ausserordentlichen 
Versammlung der k. k. Zeichnung und Kupferstecherakademie am 23. Septemb. 1768 als Aufnahmestück, in: 
Sonnenfels’ Gesammelte Schriften. Wien, 1768, 8. köt. 349 sk.  
319 Franz Xaver Messerschmidt: Maria Immaculata, 1766-1767, ón-ólom, 400 cm. Bécs, Savoysches 
Damenstift. – Pötzl-Malikova 1982, 18. sz. képpel. 
320 Franz Xaver Messerschmidt: Mater Dolorosa és Evangélista Szent Ferenc, 1768, márvány, mindkettő 185 
cm. Jelzés mindkettőn: F.MESSER.SCHMIDT. Bécs, Szent István-székesegyház, az alsó sekrestye Szent 
Kereszt-oltára. – Pötzl-Malikova 1982, 21-22. sz. képpel. 
321 Franz Xaver Messerschmidt: Elizeus és az özvegyasszony olajos korsójának csodája, 1769-1770, ón-ólom 
ötvözetű szoborcsoport. Falikút, Bécs, Savoysches Damenstift. – Pötzl-Malikova 1982, 32. sz. képpel. 
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pszichés betegsége, vagy vetélytársai rivalizálása okozta mellőzését. Messerschmidt végül 

1775-ben csalódottan hagyta el Bécset, és visszatért szülőföldjére, Wiesenteigbe. Még 

ebben az évben Münchenbe utazott a választófejedelemi udvar meghívására, de két évig 

hiába várt a beígért megrendelésekre és az állandó alkalmazásra. A müncheni időszakból 

fennmaradt egyetlen munkája, a Johann Baptist Straub feleségének síremlékére 1775-

1777-ben márványból faragott, Vallás (Religio) témájú női büszt az allegorikus, 

klasszicista stílusú művei közé tartozik.322 

     1777-ben átköltözött Pozsonyba, és 1780-ig a szintén szobrász fivérénél, Johann Adam 

Messerschmidtnél lakott. 1781-ben saját házat vásárolt a külvárosban, ahol haláláig 

zárkózottan, szegényesen élve a helyi arisztokrácia és polgárság számára készített 

portrékból tartotta fenn magát. Magyarország helytartójáról (locum tenens), a pozsonyi 

várban rezideáló Albert szász-tescheni hercegről 1777-1780-ban szignált ólombüsztöt,323  

1780 körül márványból életnagyságú portrébüsztöt324 alkotott bizonyára a herceg 

felkérésére. 1780 körül a különböző portrékhoz és a Karakterfejek sorozathoz valószínűleg 

előtanulmányként szolgáló, finoman kidolgozott medalion sorozatot faragott 

alabástromból, amelyek nagy részét szignálta is. Ezek között szintén megörökítette Albert 

szász-tescheni herceget és feleségét, Mária Terézia leányát, Mária Krisztina főhercegnőt.325 

(72-73. kép) A sorozat  1780 körülre datálható a II. József a magyar királyi koronával 

témájú medalion alapján, mivel ilyen ábrázolás csak 1780-ban, nem sokkal Mária Terézia 

halála után keletkezhetett, amikor még nem lehetett tudni, hogy fiát a magyar koronával 

nem fogják megkoronázni.326 (74. kép) A medalionok között szerepel Messerschmidt 

                                                 
322 Franz Xaver Messerschmidt: Vallás (Religio), női büszt, síremlék, 1775-1777, márvány, 43 cm. München, 
Bayerisches Nationalmuseum, ltsz. R 8726. – Pötzl-Malikova 1982, 44. sz. képpel. 
323 Franz Xaver Messerschmidt: Albert szász-tescheni herceg portrébüsztje, 1777-1780, ólom, 48 cm. Jelzés: 
F.M.SCH. 1949-ig müncheni magántulajdonban, majd München, Bayerisches Nationalmuseum, ltsz. 49/16. 
– Pötzl-Malikova 1982, 45. sz. képpel. 
324 Franz Xaver Messerschmidt: Albert szász-tescheni herceg portrébüsztje, 1780 körül, márvány, 82 cm. 
Bécs, Graphische Sammlung Albertina, ltsz. RIM 117-1/32. – Pötzl-Malikova 1982, 48. sz. képpel; Krapf, 
Michael, in: Messerschmidt kat. 2002, 64. sz. képpel.  
325 Franz Xaver Messerschmidt: Albert szász-tescheni herceg és Mária Krisztina főhercegnő, 1780 körül, 
alabástrom medalion, átmérőjük 8 cm. Jelzés mindkettőn: F.M.SCH. 1813-ban Kiss József ajándéka a 
budapesti Magyar Nemzeti Múzeumnak, ahonnan 1921/1944-ben vette át a budapesti Szépművészeti 
Múzeum, Régi Szobor Osztály, ltsz. 8523 és ltsz. 8527. – Ilg 1885, 90., 27-28. sz.; Balogh 1975, 393. és 397. 
sz., 448. és 446. kép; Pötzl-Malikova 1982, 55-56. sz. képpel; Hámori 1994, 23.; Krapf, Michael, in: 
Messerschmidt kat. 2002, 62. sz. képpel; Hámori, Katalin, in: Boström 2004, vol. 2, 1062-1063. 
326 Franz Xaver Messerschmidt: II. József a magyar királyi koronával, 1780 körül, alabástrom medalion, 
átmérője 9,5 cm. 1813-ban Kiss József ajándéka a budapesti Magyar Nemzeti Múzeumnak, ahonnan 
1921/1944-ben vette át a budapesti Szépművészeti Múzeum, Régi Szobor Osztály, ltsz. 8525. – Ilg 1885, 90., 
26. sz.; Weyde, Gisella: Franz Xaver Messerschmidt und seine Preßburger Werke, in: Grenzbote, 1927. V. 
29. 3.; Balogh 1975, 395. sz., 450. kép; Pötzl-Malikova 1982, 54. sz. képpel; Hámori 1992, 236.; Hámori 
1994, 23.; Krapf, Michael, in: Messerschmidt kat. 2002, 61. sz. képpel; Hámori, Katalin, in: Boström 2004, 
vol. 2, 1062-1063.  
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Komoly önarcképe és Nevető önarcképe karikatúraszerű megoldásban.327 (75-76. kép) Az 

eddig említett medalionokat további darabokkal együtt barátjának, Kiss József328 magyar 

mérnöknek ajándékozta, akit szintén megörökített az egyik medalionon.329 (77. kép) Kiss 

József a medalionokat a Magyar Nemzeti Múzeumra hagyta, majd innen kerültek át a 

budapesti Szépművészeti Múzeumba. A medalion sorozathoz tartozott Balassa Ferenc gróf 

portréja,330 továbbá számos, nem azonosítható portré, amelyek pozsonyi, prágai, berlini 

gyűjteményekbe jutottak.331 

     Messerschmidt utolsó művei közé tartozik két ón-ólom ötvözetű portrébüszt. 1780-

1783-ból maradt fenn a Kapucinus szerzetest ábrázoló ón-ólom ötvözetű, szignált büsztje, 

amely feltehetően Ignaz Aurel Feßler szabadkőművest ábrázolja.332 Messerschmidt 1782-

ben készítette a magyar szabadkőműves történész, Kovachich Márton György333 ón-ólom 

                                                 
327 Franz Xaver Messerschmidt: Komoly önarckép és Nevető önarckép, 1780 körül, alabástrom medalion, 
átmérőjük 8 cm és 9,5 cm. 1813-ban Kiss József ajándéka a budapesti Magyar Nemzeti Múzeumnak, 
ahonnan 1921/1944-ben vette át a budapesti Szépművészeti Múzeum, Régi Szobor Osztály, ltsz. 8522 és ltsz. 
8524. – Ilg 1885, 91.; Balogh 1975, 392. és 394. sz., 453. és 451. sz.; Pötzl-Malikova 1982, 57-58. sz. képpel; 
Hámori 1992, 240., 5. és 7. kép; Hámori 1994, 23.; Krapf, Michael, in: Messerschmidt kat. 2002, 60. sz. 
képpel; Messerschmidt kat. 2012, 13., 11a-b. kép; Hámori, Katalin, in: Boström 2004, vol. 2, 1062-1063. 
328 Kiss József (Buda/Budapest, 1748. március 19.-Zombor, 1813. március 13.) magyar vízügyi mérnök a 
bécsi Hadmérnöki Akadémián tanult. Az 1770-es években kamarai mérnökként a Duna pozsonyi szakaszán 
folytatott felméréseket. A Duna és a Tisza szabályozására, a mocsarak lecsapolására készített terveket. 1792-
től bácskai kamarai igazgató főmérnökként irányította Magyarország első hajózható csatornája, az 1802-ben 
megnyitott Ferenc-csatorna építését. Kéziratai, naplói a budapesti Országos Széchényi Könyvtárba kerültek. 
– Hámori 1992, 236., 16. jegyzet. 
329 Franz Xaver Messerschmidt: Kiss József, 1780 körül, alabástrom medalion, átmérője 13 cm. Jelzés: 
F.M.SCH. 1813-ban Kiss József ajándéka a budapesti Magyar Nemzeti Múzeumnak, ahonnan 1921/1944-
ben vette át a budapesti Szépművészeti Múzeum, Régi Szobor Osztály, ltsz. 8528. – Ilg 1885, 91., 41. sz.; 
Balogh 1975, 398. sz., 449. kép; Pötzl-Malikova 1982, 53. sz. képpel; Hámori 1992, 236.; Hámori 1994, 23.; 
Krapf, Michael, in: Messerschmidt kat. 2002, 63. sz. képpel; Hámori, Katalin, in: Boström 2004, vol. 2, 
1062-1063.  
330 Franz Xaver Messerschmidt: Gróf Balassa Ferenc, 1780 körül, alabástrom medalion, átmérője 15 cm. 
Jelzés: F.M.SCH. Zágráb, Povijesni muzej Hrvatske, ltsz. 1090. – Pötzl-Malikova 1982, 50. sz. képpel. 
331 Franz Xaver Messerschmidtől tizenöt alabástrom medaliont ismerünk, ebből nyolc a budapesti 
Szépművészeti Múzeumban található. Néhány medalionnal kapcsolatban az ábrázolt személy, illetve a 
szobrász meghatározása is kérdéses. – Vö. Pötzl-Malikova, 1982, 50-61, 127, 163. sz. képpel; Pötzl-
Malikova, Maria: Kabinettwerke Wiener Künstler des 18. Jahrhunderts, in: Museums Journal 8 (1994) 55., 
képpel; Pötz-Malikova 2003, 255., 299. kép. 
332 Franz Xaver Messesrchmidt: Kapucinus szerzetes, 1780-1783, portrébüszt, ón-ólom ötvözet, 37,4 cm. 
Jelzés: F.M.SCH. Pozsony, Galéria mesta Bratislavy, ltsz. B-345. – Pötzl-Malikova 1982, 62. sz. képpel; 
Keleti, Magda, in: Rusina 1998, 175. sz. képpel; Krapf, Michael, in: Messerschmidt kat. 2002, 65. sz. képpel; 
Bückling, Maraike, in: Messerschmidt kat. 2006, 3. sz. képpel. 
333 Kovachich Márton György (Senkvic/ Šenkvice, Szlovákia, 1744. november 9.-Buda /Budapest, 1821. 
december 1.) szabadkőműves történész a magyar felvilágosodás sikeres, de ellentmondásos alakja volt. A 
Pozsony megyei Senkvicen született elszegényedett, nemességét vesztett, horvát származású családban. Több 
évtizedes tudományos munkássága elismeréséül 1799-ben sikerült visszaszereznie nemességét. Történelmet, 
filozófiát, jogot és teológiát tanult. Szemléletére jelentős hatással volt Joseph von Sonnenfels. 1774-ben a 
nagyszombati, később budai Egyetemi Könyvtár írnoka, majd 1781-től segédőre lett. Az Egyetemi 
Könyvtárban Heinrich Gottfried Bretschneider jezsuitaellenes fellépését támogatta, ezért 1784-ben a Magyar 
Királyi Kamara levéltárába helyezték át tisztviselőnek, indicansnak, majd 1793-tól regestransnak léptették 
elő. Az országgyűlések és koronázások történetére vonatkozó források kiadásával a Habsburg-ellenes nemesi 
mozgalom részére jogtörténeti fegyvert akart adni. 1791-ben megszervezte az Institutum Dioplomatico-
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ötvözetű, szignált portrébüsztjét.334 (78. kép) Ekkor Kovachich Márton György a budai 

Egyetemi Könyvtár megbízásából Pozsonyban, a felszámolt jezsuita rend könyvtárának 

átvételével foglalkozott. Kollégája és barátja, Heinrich Gottfried Bretschneider 

közvetítésével ismerhette meg a szobrászt.335  Kovachich rendkívül elégedett volt a saját 

részére rendelt mellszoborral, amelyet Budán, 1783. május 1-jén írt, baráti hangú levelében 

köszönt meg a szobrásznak.336 A büszt talapzatán balra PRAEVIDE ET PROVIDE, jobbra 

COGNOSCE ET DIGNOSCE felirat olvasható, amelynek értelmezése Czetter Sámuel 

Kovachich Márton Györgyöt ábrázoló, 1798-ból származó rézmetszete337 alapján 

                                                                                                                                                    
Historicum nevű tudományos társaságot, amelynek célkitűzéseit azonos című tervezetében adta ki. Az intézet 
a francia Cabinet des chartes-hoz hasonlóan – erről talán nem is volt tudomása – a magyar történelem 
forrásainak gyűjtésére és kiadására vállalkozott. A jakobinus összeesküvés elfojtása után megszűnt az 
intézmény. 1810-1814 közötti tanulmányútján dolgozta fel a magyar levéltárak forrásait, történelmi és 
elsősorban jogtörténeti anyagot gyűjtött a Magyar Nemzeti Múzeum számára. Forráskiadványok sorozatában 
jelentette meg gyűjtéseit. A felvilágosult szellemű, tudományos igényű Merkur von Ungar c. magyarországi 
folyóiratot szerkesztette 1786-1787 között. Kéziratait a budapesti Országos Széchényi Könyvtár őrzi. –  
V. Windisch Éva: Kovachich Márton György, a forráskutató (Kandidátusi disszertáció, Budapest, Magyar 
Tudományos Akadémia, Kézirattár) Budapest, 1968; Hámori 1992, 234., 9. jegyzet; V. Windisch Éva: 
Kovachich Márton György, a forráskutató. Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt írta Glatz Ferenc 
(Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok 24.) Budapest, 1998.  
334 Franz Xaver Messerschmidt: Kovachich Márton György portrébüszt, 1782, ón-ólom ötvözet, 44 cm. 
Jelzés a bal váll alatt: F. MESSER. SCHMIDT. Felirat a talapzat alsó részén balra: PRAEVIDE / ET / 
PROVIDE, jobbra: COGNOSCE / ET / DIGNOSCE, hátul: SCHENKVICZ ME GENUIT. TIRNAVIA 
PINGUIS ALEBAT. BUDA TENET. VULTUS ARS HABET ISTA MEOS. 1782. A portré 1896-ban 
Berger Samutól került a budapesti Magyar Nemzeti Múzeumba, ahonnan 1943-ban vette át a budapesti 
Szépművészeti Múzeum, Régi Szobor Osztály, ltsz. 8336. – Ilg 1885, 30-31, 91., 41a. sz.; Kris 1832, 183., 
161. kép; Aggházy 1959, 1. köt. 101., 2. köt. 51., 186. kép; Garas 1974, 18.; Balogh 1975, 388. sz., 442. kép; 
Glandien 1981, 74., 11. kép; Pötzl-Malikova 1982, 63. sz. képpel; Hámori 1992, 234-236., 1. kép; Pötz-
Malikova, Maria, in: Barokk művészet Közép-Európában kat. 1993, 187. sz. képpel; Hámori 1994, 23-24., 
22. kép; Keleti, Magda, in: Rusina 1998, 178. sz. képpel; Bükling 1999, 64. sz. képpel; Krapf, Michael, in: 
Messerschmidt kat. 2002, 75.., 66. sz. képpel; Hámori, Katalin, in: Boström 2004, vol. 2, 1062-1063.; 
Bückling, Maraike, in: Messerschmidt kat. 2006, 48-49., képpel; Messerschmidt kat. 2010, 7. sz. képpel; 
Messerschmidt kat. 2012, 15., 13. kép. 
335 Bretschneider és Messerschmidt kapcsolatáról: Pötzl-Malikova 1982, 59-60., 483. jegyzet.  
336 3. sz. appendix. 1783. május 1-jén Kovachich Márton György levele, amelyben megköszöni Franz Xaver 
Messerschmidt szobrásznak a róla készített mellszobrot. Pozsony, Archív mesta Bratislavy (Franz Xaver 
Messerschmidt hagyatéka). – Pötzl-Malikova 1982, 138-139., 35. sz.  
     Kovachich Márton György kiterjedt levelezést folytatott több olyan személlyel, akikről Franz Xaver 
Messerschmidt portrét készített. Levelezésének jelentős részét, huszonkilenc kötetben a budapesti Országos 
Széchényi Könyvtár őrzi, Quart. lat. 43. sz. Kapcsolatban állt többek között gróf Balassa Ferenc horvát 
bánnal, Friedrich Nicolaival, Ignaz Aurel Feßlerrel, Gerard van Swietennel. Kovachich Márton György az 
általa szerkesztett Merkur von Ungarn c. német nyelvű folyóiratban nagyrabecsülése jeléül közölte tudós 
barátai és támogatói, például Gerard van Swieten és gróf Balassa Ferenc metszetportréját (Merkur von 
Ungarn, Pest 1787, 4. Heft első tábla, 8. Heft első tábla.) – Hámori 1992, 243., 12. jegyzet. 
337 Czetter Sámuel: Kovachich Márton György, rézmetszet. Czetter Sámuel Franz Schmiedhammer 1793-as 
festménye alapján készítette a rézmetszetet 1798-ban, 193x125 cm. Jelzés lent: Origin. Excell. Com: Francz: 
Széchényi. pinxit Schmidhammer. Budae. 1793. – sculp. Czetter. Viennae. 1798. Középen ovális keretben 
félalakos arckép Kovachich Márton Györgyről, aki jobb kezében tollat tart, baljával pedig könyvre 
támaszkodik. Felirat az ovális kereten: MART. GEORG. KOVACHICH. PHIL. D. E. CAM. REGESTR. 
NATVS. SENQVICZII. AN. 1744 die 9. NOV. Felirat a keret alatt: Rerum Patriae Scriptori acutissimo 
deligentissimo. Amico raro pectoris candore. J. C. E. (Johann Christian Engel). A keret felett harsona, babér- 
és tölgykoszorú utal a hírnévre. Az előtérben törött váza, rajta az örökkévalóságot jelképező, farkába harapó 
kígyó és a váza körüli könyvek jelzik az ábrázolt személy történészi hivatását. A könyvek címei Kovachich 
két művére (Solennia, Vestigia) és folyóiratára (Merkur von Ungarn) utalnak. A jobbra lent lévő nyitott 
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lehetséges. (79. kép) A rézmetszet előterében lévő nyitott könyvön Sapientis est 

cognoscere et dignoscere, Prudentis Praevidere Providere felirat minden bizonnyal 

Kovachich jelmondata volt, amelyet PRAEVIDE ET PRODIDE, COGNOSCE ET 

DIGNOSCE formában íratott fel mellszobra talapzatára.338 Messerschmidt a történész 

személyiségét a magyar jozefinisták jellegzetes öltözékében, sujtásos, bárányprém 

szegélyes mentében, sállal, copfos parókával ábrázolta, és öntudatos, kritikus, kissé 

ironikus egyéniségét gunyoros arckifejezéssel érzékeltette. Messerschmidt 1780 körüli 

portréi frontális beállítású klasszicista mellszobrok, de korábbi műveihez viszonyítva az 

arcvonások kidolgozása keményebb lett, a büsztök mellrészét pedig megnyújtotta, és ismét 

részlet gazdagon dolgozta ki az ábrázolt személyekre jellemző öltözéket.  

     Messerschmidt Pozsonyban a portrék mellett legtöbb idejét és energiáját a 

Charakterköpfe / Karakterfejek sorozatra fordította, amely sajátos helyet foglal el 

életművében.339 A sorozat és az egyes fejek elnevezése nem a szobrásztól származik, 

                                                                                                                                                    
könyv felirata: Sapientis est cognoscere et dignoscere, Prudentis Praevidere Providere. – A rézmetszetet 
elsőként közli J. Ch. Engel: Geschichte des Ungarischen Reichs und seiner Nebenländer, 2. köt. Halle, 1798, 
valamint M. Gy. Kovachich: Nuncium ad exelsos Regni Hungariae proceres… Budae, 1804, címkép. 
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi Képcsarnok, ltsz. 74., és Budapest, Országos Széchényi 
Könyvtár. – Rózsa György: Czetter Sámuel. Egy magyar rézmetsző, in: A Magyar Művészettörténeti 
Munkaközösség Évkönyve 1952. Budapest, 1953, 101-103., 35. sz.; Rózsa György, in: Művészet 
Magyarországon 1780-1830 kat. 1980, 82. sz., 65. tábla, 82. kép.  
     Franz Xaver Messerschmidt Kovachich Márton György portrébüsztje előképül szolgált a Czetter Sámuel 
metszethez, továbbá ahhoz az éremhez, amelyet Kovachich 1813-ban az expeditio diplomatico-literaria nevű 
magyarországi tanulmányútja emlékére veretett ezüstből és bronzból. Heinrich Karl éremvéső készítette az 
érmet, előlapján Kovachich Márton György azonos öltözékű, de paróka nélküli, balra néző mellképe látható. 
Körirata: MARTINUS GEORGIUS KOVACHICH SENQVICIENSIS. Jelzése: H. KARL F. Az érem 
hátlapján tölgyfakoszorúban lévő felirat: IN / PEREGRI: / NATIONE / DIPLOMATICO / LITERARIA / 
NUSQUAM / PEREGRINUS. / MDCCCXIII.  Jelzése: H. K. F. (=Heinrich Karl). Átmérője 44 mm. 
Budapest, Magyar Nemzet Múzeum, Éremtár. – Huszár, István – Procopius, Béla: Medaillen- und 
Plakettenkunst in Ungarn. Budapest, 1932, 480. sz., 14. tábla; Rózsa György: Karl Henrich ismeretlen 
levelei, in: Numizmatikai Közlöny 1953-1954, 25-30.; Hámori 1992, 243-244.; Huszár 1999, 277. sz. 
képpel. 
338 Hámori 1992, 236.; Hámori 1994, 23., azonos véleményen Maraike Bückling és Magda Keleti in: 
Messerschmidt kat. 2002, 79., 104. 
339 Franz Xaver Messerschmidt Charakterköpfe / Karakterfejek sorozatáról: Ilg 1885; Kris 1932; Wittkower, 
Rudolf – Wittkower, Margot: Born Under Saturn. The Character and Conduct of Artists. A Documented 
History from Antiquity to the French Fench Revolution. London, 1963, 124-304.; Baum 1980, 382-420. 
képpel; Glandien 1981; Pötzl-Malikova 1982 (korábbi irodalommal); Oberhaidacher 1984; Franz Xaver 
Messerschmidt Character-Heads 1770-1783 – Arnulf Rainer Overdrawings Franz Xaver Messerschmidt. 
Catalogue by Jill Lloyd – James Lingwood – Andrea Schlieker. Institute of Contemporary Arts, London, 
1987. London, 1987; Hámori Katalin: „Karakterfejek” Messerschmidttől, in: Lege Artis Medicinae 3 
(1993/4) 400-402., képpel; Krapf, Michael: Franz Xaver Messerschmidt: Er nannte sie seine Schnabelköpfe, 
in: Belvedere 1995/1, 44-55.; Ronzoni, Luigi: Diagnose: Portreen. Zum Rätsel der Charakterköpfe Franz 
Xaver Messerschmidts, in: Parnass 17 (1997) 36-44.; Bückling 1999, 109-119.; Messerschmidt kat. 2002; 
Pötzl-Malikova 2003; Stastny, Philipp: Die „Dämonen” Messerschmidt’s. Neue Erkenntnisse zu den 
Charakterköpfen, in: Belvedere 2003/2, 48-59.; Hámori, Katalin: Character Heads by Franz Xaver 
Messerschmidt, in: Boström 2004, vol. 2, 1064-1065.; Schmid, Theodor: 49 Köpfe. Die Grimassen-Serie des 
Franz Xaver Messerschmidt. Zürich, 2004; Pfarr, Ulrich: Franz Xaver Messerschmidt (1736-1783). 
Menschenbild und Selbstwahrnehmung. Berlin, 2006; Messerschmidt kat. 2006; Messerschmidt kat. 2010; 
Messerschmidt kat. 2012. 
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eredeti szándékát és előképeit pontosan nem ismerjük. A fejeket nem megrendelésre 

készítette, nem szignálta és soha nem vált meg tőlük, de már életében feltűnésre és 

találgatásokra adott alkalmat velük. Messerschmidt 1770 körültől egészen haláláig, 1783-

ig folyamatosan és rendkívüli intenzitással foglalkozott a sorozattal. 1775-ben már öt 

kidolgozott fejet vitt magával Wiesensteigbe, ahol további darabokat készített. 1777-ben 

fivéréhez, Johann Adam Messerschmidthez írt levelében tizenkét befejezett fejet említett. 

Ezek szintén vele voltak, amikor 1777-ben átköltözött Pozsonyba. Friedrich Nicolai 

felvilágosult író és könyvkiadó visszaemlékezése szerint pozsonyi látogatásakor, 1781-ben 

már a 61. fejen dolgozott szobrász.340 Messerschmidt halálakor összesen hatvankilenc fejet 

találtak műhelyében. A sorozat a hagyatéki akták szerint Richter Anton Reichardhoz 

került, majd tőle 1785-ben vásárolta meg Johann Adam Messerschmidt, aki 1791 után 

eladta egy Strantz vagy Strontz nevű illetőnek, a bécsi Polgári Kórház (Bürgerspital) 

szakácsának. Strantz a sorozatot 1793-ban Bécsbe vitte és kiállította a Bürgerspitalban.  

Először a Wiener Zeitungban 1793. november 6-án, a kiállításról közölt hírben mutatták be 

a sorozatot Charakterköpfe néven az olvasóknak. Ekkor negyvenkilenc fejet ismertek, a 

hiányzó húsz elkallódott, vagy összetört. Az egyes fejek elnevezése nem Messerschmidttől 

származik, hanem egy máig anonim szerzőre vezethető vissza, aki az 1793-ban bemutatott, 

első kiállításhoz brosúrát állított össze, amelyben közölte a szobrász életrajzát, valamint az 

egyes fejeket sorszámozta, elnevezte és rövid leírást adott róluk.341 A brosúrát változatlan 

formában, majd rövidítve is kiadták több alkalommal. Az anonim szerző brosúrájában 

található pontatlan, félreérthető elnevezések hagyományossá váltak és máig használatosak 

maradtak. A fejek azonosíthatók a talapzatukra bizonyára az 1793-ban bemutatott 

kiállításkor bevésett számok és a bécsi Der Adler folyóiratban, 1839-ben megjelent 

Matthias Rudolf Toma litográfia alapján, amely hat sorban elrendezve mutatta be a 

negyvenkilenc fejet.342 Többszöri tulajdonos változás után az eredeti sorozat legtöbb 

darabja a bécsi Österreichische Galerie tulajdonába került, a többi szétszóródott különböző 

gyűjteményekbe.343 A Karakterfejekről számos utánöntvény, másolat és variáns is 

                                                 
340 Nicolai, Friedrich: Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz im Jahre 1781. Berlin-
Stettin, 1785, 6. köt., 410. 
341 (Anonim) Merkwürdige Lebensgeschichte des Franz Xaver Messerschmidt, k. k. öffentlichen Lehrer der 
Bildhauerkunst. Herausgegeben von dem Verfasser der freimüthigen Briefe über Böhmens und Oesterreichs 
Schaafzucht. Wien, 1793. 
342 Matthias Rudolf Toma: Franz Xaver Messerschmidt Karakterfejek sorozata, litográfia, 48,5x31,5 cm. Der 
Adler, Bécs, 1839. Jelzés: CK ligatúra. Felirat lent: Lith. u. ged. bei M. R. Toma in Wien. Joseph 
Haßlwander rajza (Bécs, Historisches Museum der Stadt Wien) alapján készítette a litográfiát Matthias 
Rudolf Toma. – Pötzl-Malikova 1982, 242., 76., képpel; Krapf, Michael, in: Messerschmidt kat. 2002, 67. sz. 
képpel; Pötzl-Malikova 2003, 45-46., 304. kép. 
343 Bückling, Maraike, in: Messerschmidt kat. 2006, 80-82. 
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fennmaradt, amelyek közül a legjelentősebb a bécsi Österreichische Galerie és a pozsonyi 

Slovenská národná galéria utánöntvény sorozata.344 

     A Karakterfejek formai és tartalmi értelmezéséhez hipotézisek sora kapcsolódik. 

Valamennyi feltevés alapvető kiindulási pontja Friedrich Nicolai 1785-ben megjelent, 

útikönyvszerű műve, amelyben leírta a szobrásznál 1781-ben tett látogatását. 

Visszaemlékezése annak ellenére, hogy helyenként pontatlan és anekdotázó, mégis fontos 

forrás. Messerschmidtet kiváló művésznek, erős testalkatú embernek, de excentrikusnak, 

fanatikusan tevékenynek és magánykedvelőnek mutatta be. Egyszerű környezetéhez 

tartozott az ágya, fuvolája, pipája, vizeskorsója, valamint az emberi test arányairól szóló, 

régi itáliai könyv és egy karok nélküli egyiptomi szobor rajza, amelyet mindig csodálattal 

nézett. Nicolai szerint a szobrász csak a művészetnek élt, lelki beteg volt és látomásokkal 

küzdött. Félpercenként a tükörben nézte magát, és saját grimaszait örökítette meg 

életnagyságú mellszobrain. Állítólag a szobrász azt vallotta Nicolainak, hogy az arányok 

szellemei üldözték és a grimaszoló fejek segítettek neki távol tartani a veszélyes 

kísérteteket. Már a 61. ilyen fejen dolgozott 1781-ben. Nicolai a Messerschmidtnél látott 

fejeket karikatúráknak nevezte, és három csoportra osztva, természetes fejek, grimaszoló 

fejek és csőrös fejek megnevezéssel ismertette a műhelyben látott hatvan büsztöt. Az első 

csoportba sorolt négy természetes fejet, illetve önarcképet. Ezek között említette a művész 

nevető önarcképét, amely a jelenleg magángyűjteményben lévő, 1-es számú Der Künstler, 

so wie er sich lachend vorgestellt hat / A művész nevető önarcképe345 elnevezésű ón-ólom 

ötvözetű büszttel azonos, továbbá egy önarcképet kiöltött nyelvvel, amely minden 

bizonnyal azonos a budapesti Szépművészeti Múzeumban lévő, 5-ös számú Der Gähner / 

Az ásító nevű, ón-ólom ötvözetű büszttel. (83. kép) A második csoportba sorolt ötvennégy 

grimaszoló fejet, a harmadik csoportba pedig két fejet csőrformájú szájjal, amelyeket 

Schnabelköpfe néven említett. Közülük az egyik elkallódott, a második csőrös fej, a 6-os 

számú Zweiter Schnabelkopf / Második csőrös fej nevű alabástrom büszt a bécsi 

Öterreichische Galerie tulajdonában van.346 

                                                 
344 Baum 1980, 406-420., 241-282. sz. képpel; Pötzl-Malikova 1982, 242-266., 67-123. sz. képpel; Keleti 
1985, 186-198., 188-242. sz. képpel. 
345 Franz Xaver Messerschmidt: Der Künstler, so wie er sich lachend vorgestellt hat / A művész nevető 
önarcképe nevű büszt, 1770-1783, ón-ólom ötvözet, 43 cm. Vésett szám a talapzaton: 1. Jelenleg 
magángyűjteményben. – Pötzl-Malikova 1982, 67. sz. képpel; Krapf, Michael, in: Messerschmidt kat. 2002, 
13. sz. képpel; Bückling, Maraike, in: Messerschmidt kat. 2006, 4. sz. képpel. 
346 Franz Xaver Messerschmidt: Zweiter Schnabelkopf / Második csőrös fej nevű büszt, 1770-1783, 
alabástrom, 43 cm. Vésett szám a talapzaton: 6. Bécs, Museum für angewandte Kunst 1964-ig, majd Bécs, 
Österreichische Galerie, ltsz. 5640. – Pötzl-Malikova 1982, 72. sz. képpel; Krapf, Michael, in: Messerschmidt 
kat. 2002, 17. sz. képpel. 



 100 

     Mindezek alapján pszichológiai, tipológiai és fiziognómiai elemzések próbálták 

értelmezni a büsztöket. Mivel Messerschmidt feltételezett pszichés betegsége és a 

Karakterfejek készítése azonos időben, 1770 körül kezdődött, ezért a pszichológiai 

elemzések közvetlen összefüggést mutatnak ki az állítólagos betegség és a sorozat között. 

A legjelentősebb pszichológiai tanulmányt 1932-ben publikálta Ernst Kris, bécsi 

művészettörténész és praktizáló pszichiáter.347 A pszichoanalízis módszerét alkalmazva 

diagnózisa szerint a szobrász skizofréniában szenvedett, és pszichés tüneteivel 

összefüggésben készítette a grimaszoló büsztöket. Pontosan nem lehet tudni, mi volt a 

művész betegsége, beteg volt-e egyáltalán, vagy csak betegnek tartották, mert különbözött 

kortársaitól. Ennek ellenére Ernst Kris látványos elemzése nyomán a skizofréniában, vagy 

paranoid skizofréniában szenvedő Messerschmidt esete visszatérő téma az irodalomban. A 

pszichológiai elemzések szerint a hallucinációktól és kényszerképzetektől szenvedő 

szobrásznál a Karakterfejeknek defenzív funkciójuk volt, mivel a beteg azt gondolta, hogy 

saját rémisztő arckifejezéseivel, illetve ezek megörökítésével elháríthatja a szellemeket és 

megvédheti önmagát a képzelt halálos veszélyekkel szemben. 

     Maria Pötzl-Malikova, az 1982-ben megjelent Franz Xaver Messerschmidt monográfia 

összeállítója Ernst Kris tanulmányát nagyrészt elfogadta, és kiegészítette a Karakterfejek 

formai csoportosításával. A büsztöket hét tipológiai csoportba sorolta a hajviselet, szem, 

száj, mellrész és egyéb részletek kialakítása szerint.348 Maria Pötzl-Malikova 

klasszifikációja logikusnak látszik, de nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a hetes 

felosztáson belül az egyes fejeket egyszerre több csoportba is be lehetne sorolni, sőt 

további kombinációkat is ki lehetne alakítani. Feltehetően Messerschmidt nem ilyen 

szigorúan megtervezett tipológia rendszer szerint dolgozott. 

     Valamennyi interpretáció említi és elfogadja a legvalószínűbbnek látszó értelmezési 

lehetőséget, miszerint a Karakterfejek fiziognómiai és arányrendszer tanulmányok. A 18. 

században népszerű fiziognómiai tanulmányok közül Messerschmidt alkotásait a zürichi 

evangélikus lelkész, Johann Caspar Lavater tanaival szokták összefüggésbe hozni, aki az 

ember külső megjelenése és karaktere közötti kapcsolatot vizsgálta.349 A szobrász 

ismerhette Lavater tanait, de tőle függetlenül és korábban, már 1770 körül elkezdte 

készíteni a fejek sorozatát. A kortárs fiziognómiai munkák közül Messerschmidt 

legvalószínűbb előképe lehetett James Parsons angol orvos, aki az 1746-ban, Londonban 

                                                 
347 Kris 1932. 
348 Pötzl-Malikova 1982, 69-72.  
349 Lavater, Johann Caspar: Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntniß und 
Menschenliebe, Bd. 1-4. Leipzig-Winterthur, 1775-1778. 
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tartott fiziognómiai előadásait a saját rajzai alapján készült rézmetszetekkel illusztrálva egy 

évvel később kiadta.350 Parsons egy azonos fejen mutatta be az arcizomzat mozgására, 

változására kialakuló különböző arckifejezéseket. Ehhez hasonló témával foglalkozhatott 

Messerschmidt is. A fejek készítése közben mindig a tükörben nézte önmagát. Műhelyében 

nagy becsben tartotta az emberi test arányairól szóló, régi itáliai könyvet és egy karok 

nélküli egyiptomi szobor rajzát. Bizonyára az arányokkal foglakozott, a saját arcán 

megfigyelt aránytanulmányokat és arckifejezéseket örökítette meg. A legtöbb fejen 

felismerhetők a szobrász fiatal, vagy idősebb arcvonásai, de az önarckép büsztök 

stilizáltsága miatt az életkor szerinti sorrendet nem lehet megállapítani. 1770-1783 között 

formailag és tematikailag alig változtak az egyes büsztök, ezért pontos kronológiájuk nem 

rekonstruálható. A fejek formailag a kora klasszicista portrékhoz hasonlóan az antik római 

és az egyiptomi mellszobrok mintáját követik, beállításuk frontális, rövid vagy enyhén 

nyújtott mellrészükön nincs drapéria. Méretük életnagyságú, anyaguk ólom-ón ötvözet, 

vagy alabástrom, és technikai kidolgozásuk mindig egyenletesen nívós. A szobrász 

úgynevezett „normális” munkái és a „pszichotikus” műveknek tartott fejsorozat közé nem 

lehet választóvonalat húzni. A büsztök kiváló kvalitása és nagy mennyisége egyértelműen 

a művész töretlen alkotóerejére utal. A Karakterfejek sorozatot a felvilágosodás egyik 

legjelentősebb fiziognómiai és arányrendszer tanulmányaként lehet meghatározni.351  

     Franz Xaver Messerschmidt 1770-1783 közöttre datálható Karakterfejek sorozatból  

budapesti Szépművészeti Múzeumba került három darab:  Der kindisch Weinende / A 

gyerekesen síró,352 (80. kép) Der sanfte ruhige Schlaf / A nyugodt alvás353 (82. kép) és Der 

                                                 
350 Parsons, James: Human Physiognomy explaind (!) in the Crounian Lectures on muscular motion for the 
year 1746, read before the Royal Society by J. P., M. D. and F. R. S. being as suplement to the Philosophical 
transactions for that year. London, 1747. (J. Parson rajzai alapján J. Mynde rézmetszeteivel) – Kris 1932, 
201., 173-179. kép; Hámori 1992, 240., 3. kép. 
351 Hámori 1992, 240.; Hámori 1994, 23., azonos véleményen Bückling, Maraike, in: Messerschmidt kat. 
2006, 213-240. 
352 Franz Xaver Messerschmidt: Der kindisch Weinende / A gyerekesen síró nevű büszt, 1770-1783, ón-ólom 
ötvözet, 45 cm. Vésett szám a talapzaton: 16. 1894-ben J. Fürst, bécsi műkereskedőtől (Wien. I. Kohlmarkt 
6.) vásárolta a budapesti Iparművészeti Múzeum, innen 1924-ben vette át a budapesti Szépművészeti 
Múzeum, Régi Szobor Osztály, ltsz. 51.936. – Anonim 1793, i. m. 50-51., 16. sz.; Kris 1932, 208., 223.; 
Aggházy 1959, 1. köt. 101, 240., 2. köt. 51., 185. kép; Garas 1974, 18.; Balogh 1975, 391. sz., 445. kép; 
Pötzl-Malikova 1982, 82. sz. képpel; Oberhaidacher 1984, 26, 34, 41., 25. kép; Bücherl 1989, 58-61.; 
Hámori 1992, 238-240., 4. kép; L’ âme au corps. Arts et sciences 1793-1993. Catalogue réalisé sous la 
direction de Jean Clair. Galeries nationals du Grand Palais, 1993-1994. Paris, 1993, 246. sz.; Hámori 1994, 
23., 21. kép; Keleti, Magda, in: Rusina 1998, 173. sz. képpel; Bückling 1999, 72. sz. képpel; Krapf, Michael, 
in: Messerschmidt kat. 2002, 26. sz. képpel; Bückling, Maraike, in: Messerschmidt kat. 2006, 19. sz. képpel; 
Messerschmidt kat. 2010, 13. sz., képpel; Messerschmidt kat. 2012, 33., 26. kép. 
     Utánöntvény: Pozsony, Slovenská národná galéria, ltsz. F. 181, patinázott gipszöntvény, 45 cm, 19. 
század eleje, az egykori Lichtenstein-gyűjteményből (Feldsberg, Valtice). – Pötzl-Malikova 1982, 82a. sz.; 
Keleti 1985, 220. sz. képpel. 
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Gähner / Az ásító354 (83. kép) néven ismert büszt. A gyerekesen síró néven ismert fej 

provenienciájával kapcsolatban a budapesti Iparművészeti Múzeum Adattárában felszínre 

került levelekből derült ki, hogy 1894-ben a bécsi J. Fürst műkereskedőtől (Wien, I. 

Kohlmarkt 6.) vásárolták az ón-ólom ötvözetű büsztöt,355 majd 1924-ben átadták a 

budapesti Szépművészeti Múzeumnak.356 Albert Ilg Messerschmidt monográfiája alapján 

tudjuk, hogy A nyugodt alvás és Az ásító néven ismert ón-ólom ötvözetű fej már 1885-ben 

gróf Zichy Edmund  bécsi gyűjteményében volt, majd örököse, Zichy Jenő Budapestre 

hagyta a gyűjteményt. Mindkét büszt 1906-ban a budapesti Zichy Múzeumba, majd a 

Fővárosi Képtárba került, ahonnan 1952-ben vette át a budapesti Szépművészeti 

Múzeum.357 A gyerekesen síró fej valójában eltúlzott fájdalmat mutat be. A idős férfi arcán 

                                                                                                                                                    
353 Franz Xaver Messerschmidt: Der sanfte ruhige Schlaf / A nyugodt alvás nevű büszt, 1770-1783, ón-ólom 
ötvözet, 44 cm. Vésett szám a talapzaton: 8. 1885-ben gróf Zichy Edmund bécsi gyűjteményében, majd fia, 
gróf Zichy Jenő Budapestre hagyta a gyűjteményt. 1906-tól a budapesti Zichy Múzeumban, majd a Fővárosi 
Képtárban, ahonnan 1952-ben vette át a budapesti Szépművészeti Múzeum, Régi Szobor Osztály ltsz. 
53.656. – Anonim 1793, i. m. 46., 8. sz.; Ilg 1885, 51-52.,; Zichy kat. 1923, 83. sz. képpel; Kris 1932, 184, 
189.; Aggházy 1959, 1. köt. 101, 241., 2. köt. 51.; Garas 1974, 18., 41. kép; Balogh 1975, 389. sz., 443. kép;  
Pötzl-Malikova 1982, 74. sz. képpel; Géber 1985, Zichy címszó; Bücherl 1989, 57-58, 61-62, 65., képpel; 
Hámori 1992, 238-240., 6. kép; Pötzl-Malikova, Maria, in: Barokk művészet Közép-Európában kat. 1993, 
188. sz. képpel; Hámori 1994, 23., 19. kép; Krapf, Michael, in: Messerschmidt kat. 2002, 19. sz. képpel; 
Bückling, Maraike, in: Messerschmidt kat 2006, 9. sz. képpel; Messerschmidt kat. 2010, 11. sz. képpel; 
Messerschmidt kat. 2012, 10., 9. kép. 
     Utánöntvény: Pozsony, Slovenská národná galéria, ltsz. F. 156, patinázott gipszöntvény, 44 cm, 19. 
század eleje, az egykori Lichtenstein-gyűjteményből (Feldsberg, Valtice). – Pötzl-Malikova 1982, 74a. sz.; 
Keleti 1985, 195. sz. képpel. 
354 Franz Xaver Messerschmidt: Der Gähner / Az ásító nevű büszt, 1770-1783, ón-ólom ötvözet, 41 cm. 
Vésett szám a talapzaton: 5. 1885-ben gróf Zichy Edmund bécsi gyűjteményében, majd fia, Zichy Jenő 
Budapestre hagyta a gyűjteményt. 1906-tól a budapesti Zichy Múzeumban, majd a Fővárosi Képtárban, 
ahonnan 1952-ben vette át a budapesti Szépművészeti Múzeum, Régi Szobor Osztály, ltsz. 53.655. – Anonim 
1793, i. m. 45., 5. sz.; Ilg 1885, 51-52.; Zichy kat. 1923, 84. sz.; Kris 1932, 184, 189.; Aggházy 1959, 1. köt. 
101, 240., 2. köt. 51.; Balogh 1975, 390. sz., 444. kép; Pötzl-Malikova 1982, 71. sz. képpel; Oberhaidacher 
1984, 36, 41., 40. kép; Géber 1985, Zichy Edmund Zichy Jenő címszó; Bücherl 1989, 58, 61, 66., képpel; 
Hámori 1992, 238-240.., 8. kép; Hámori 1994, 23., 20. kép; Keleti, Magda, in: Rusina 1998, 174. sz. képpel; 
Bückling 1999, 70. sz. képpel; Krapf, Michael, in: Messerschmidt kat. 2002, 16. sz. képpel; Hámori, Katalin, 
in: Boström 2004, vol. 2, 1064.; Bückling, Maraike, in: Messerschmidt kat. 2006, 12. sz. képpel; 
Messerschmidt kat. 2010, 23. sz. képpel; Messerschmidt kat. 2012, 38., 31. kép.  
     Utánöntvények: 1.) Patinázott gipszöntvény, 19. század eleje, egykor a Lichtenstein-gyűjteményben 
(Feldsberg, Valtice), elkallódott. – Pötzl-Malikova 1982, 71a. sz. 2.) Bécs, Österreichische Galerie, ltsz. 5682, 
patinázott gipszöntvény, 44 cm, ismeretlen proveniencia, sérülések az orron és a szájon. – Baum 1980, 263. 
sz. képpel; Pötzl-Malikova 1982, 71b. sz. 3.) Chicago, USA, Allan Frumkin-gyűjtemény, bronzöntvény, 45 cm, 
kör alaprajzú talapzattal, ismeretlen proveniencia. – Pötzl-Malikova 1982, 71c. sz. 4.) Budapest, 
magángyűjtemény, bronzöntvény, 45 cm, kör alaprajzú talapzattal, ismeretlen proveniencia. – Pötzl-Malikova 
1982, 71d. sz.  
355 Budapest, Iparművészeti Múzeum, Adattár, 1894/121. sz. iratok: J. Fürst (Wien, I. Kohlmarkt 6.) 
műkereskedő 1894. május 28. dátumú levelében három Franz Xaver Messerschmidt Karakterfejet ajánl fel 
megvételre a budapesti Iparművészeti Múzeumnak. 1894. május 31. dátumú válaszukban egy fej 
megvásárlásának szándékát jelezik vissza. 1894/125. sz. iratok: J. Fürst 1894. június 1. dátumú levelében 
elad egy ólomfejet. A budapesti Iparművészeti Múzeum 1894. október 12-én kifizeti a műtárgyat és 10.910-
es számon veszi leltárba. – Hámori 1992, 245., 19. jegyzet. 
356 Balogh 1975, 391. sz. 
357 Ilg 1885, 51-52.; Zichy kat. 1923, 23.; Géber 1985, Zichy címszó; Balogh 1975, 389-390. sz.; Hámori 
1992, 245., 19. jegyzet.  
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komikusan hat a legörbülő száj, a kidülledt szem és a ráncos homlok együttes ábrázolása. 

A Karakterfejek sorozat darabjai közül A gyerekesen síró fejen figyelhető meg leginkább 

James Parsons Tanulmányfej sorozatának ismerete.358 (81. kép) A nyugodt alvás nevű fej 

egy behunyt szemű, szomorú férfit ábrázol. Az arcizmok feszesek, nem az alvásra jellemző 

ernyedtséget mutatják, és az arcvonások az alabástrom medalionok közül a Komoly 

önarckép fiatal portréjához hasonlóak. (75. kép) Az ásító nevű fejen egy természetes, de 

túlzó arckifejezés jelenik meg. Az összehúzott szem, a túl szélesre nyitott száj és a görcsös 

nyelv az erőltetett nevetés, vagy ordítás irányába torzult el, az arcvonások pedig az 

alabástrom medalionok közül a Nevető önarckép kinyújtott nyelvű, idősebb portréjához 

hasonlóak. (76. kép) Budapesti magángyűjteménybe került Az ásító nevű büszt egyik 

bronz utánöntvénye, amelyet kör alaprajzú talapzattal egészítettek ki.359 (84. kép) A 

bronzöntvényen feltűnően elnagyolt a száj, nyelv és homlok kidolgozása. A 

leegyszerűsített, helyenként elmosódó részletek arra utalnak, hogy a budapesti 

magángyűjteményben lévő bronzöntvény valamelyik másolat, a bécsi Österreichische 

Galerie tulajdonában lévő gipszöntvény, vagy az egykori Lichtenstein-gyűjtemény 

elkallódott gipszöntvénye alapján készülhetett a 19. század második felében. Feltehetően 

ekkor bronzból több példányt is öntöttek, mivel a chicagói Allan Frumkin-gyűjteményben, 

valamint a bregenzi Vorarlberger Landesmuseumban szintén őriznek egy-egy hasonló, kör 

alaprajzú talapzattal kiegészített bronz utánöntvényt Az ásító nevű fejről, amely a 

Karakterfejek sorozat egyik legnépszerűbb és leggyakrabban másolt darabja. 

     2002-ben magángyűjteményből került a Magyar Nemzeti Galériába egy roncsolt 

állapotban lévő Franz Xaver Messerschmidt büszt, amelyet Ismeretlen Karakterfej néven 

tartanak számon. A büszt azonban nem a Karakterfejek sorozathoz tartozott, hanem 

bizonyára ókori filozófus idealizált portrébüsztje.360 (85a-b. kép) Az erősen sérült, foltos 

alabástromból faragott büszt a fül alatti részen kettétört. A homlok, szem és orr körül 

nagyobb darabok hiányoznak. A fül körül, az arcba zuhanó hajtincsek, a nyakon 

megfeszülő ínszalag és a lefelé görbített száj formai kialakítása a Karakterfejek sorozatban 

                                                 
358 Kris 1932, 201., 176. kép; Hámori 1992, 240,, 3. kép. 
359 Franz Xaver Messerschmidt után: Der Gähner / Az ásító nevű büszt, 19. század második fele.  
Bronzöntvény, 45 cm, kör alaprajzú talapzattal, ismeretlen proveniencia. Budapest, magángyűjtemény. – 
Pötzl-Malikova 1982, 71d. sz.  
360 Franz Xaver Messerschmidt: Filozófus idealizált portrébüsztje, alabástrom, 40 cm. Jelzés a jobb váll alatt 
a talapzaton: F.M.SCH. Egykor a hédervári kastélyban. 2002-től Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, Régi 
Magyar Osztály, ltsz. 2002.2.M. – Aggházy 1959, 1. köt. 101. (Karakterfej a hédervári kastélyban); Pötzl-
Malikova 2003, 260., 303a-b. kép (A budapesti Ismeretlen Karakterfej a 29-es számú, Ein aus dem Wasser 
Geretteter / Egy vízből kimentett férfi néven ismert fejhez áll közel, vö. Pötzl-Malikova 1982, 94. sz. képpel); 
Bückling, Maraike, in: Messerschmidt kat. 2006, 80., 18. sz. (Ismeretlen Karakterfej). 
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Der hohe Alter / A magas életkor361 néven ismert alabástrom büszthöz áll közel. (86a-b. 

kép) Lényeges különbség a két büszt között, hogy a budapesti büsztön F.M.SCH vésett 

jelzés látható a jobb váll alatti talapzaton. Messerschmidt Karakterfejek sorozatán nincs 

jelzés, ezért a budapesti büszt valószínűleg nem Karakterfej, hanem portré, bizonyára ókori 

filozófus idealizált portréja. A budapesti büszt ábrázolási témáját és formai kialakítását 

tekintve közel áll Messerschmidt művei közül a szintén alabástromból faragott és azonos 

méretű Szakállas öregember büszthöz, amely talán Socrates idealizált portrébüsztje, és a 

ball váll alatti talapzaton F.M.SCH vésett jelzés látható rajta a budapesti büszt jelzéséhez 

hasonlóan elhelyezve. Mindezek alapján Messcherschidt 1770-1783 között alkotott művei 

közé sorolható a budapesti büszt, amely bizonyára ókori filozófus, talán Aristoteles 

idealizált portréja.  

     Franz Xaver Messerschmidt hatása a Magyarországon alkotó szobrászok között 

kimutatható a Pozsonyban élő fivére, Johann Adam Messerschmid művein, munkatársai 

közül pedig Leopold Zeilinger pozsonyi munkáin.362 Messerschmidttel szintén 

kapcsolatban állhatott Anton Marschall (Stomfa/Pozsony mellett, 1740. október 21.-

Pozsony, 1794. szeptember 10.) pozsonyi szobrász, akiről kevés adat áll rendelkezésünkre. 

A bécsi Képzőművészeti Akadémia 1778-as aktáiban rövid feljegyzés található róla. Az 

1780-as évek elejétől már Pozsonyban élt, ahol 1782. április 3-án polgárságot is kapott. 

Különösen szembetűnő Messerschmidt hatása Anton Marsall szignált Önarckép 

mellszobrán, amelyet 1781-ben fából faragott és aranyozott.363 Önmagát korabeli polgári 

viseletben, parókával, öntudatos arckifejezéssel ábrázolta Messerschmidt 1782-ben 

befejezett Kovachich Márton György portréjához hasonlóan. Anton Marschall művei közül 

szlovák és magyar magángyűjteményekből ismerjük az MA 1781 jelzéses Cicero, 

Vergilius és Aristoteles idealizált portrébüsztöket, amelyeket fából faragott és bronzszínűre 

festett.364 A sorozathoz szorosan kapcsolódik a bécsi Österreichische Galerie tulajdonában 

                                                 
361 Franz Xaver Messerschmidt: Der hohe Alter / A magas életkor nevű büszt, 1770-1783, alabástrom, 38 cm. 
Vésett szám a talapzaton: 11. Bécs, Museum für angewandte Kunst 1922-ig, majd Bécs, Österreichische 
Galerie, ltsz. 2282.  – Baum 1980, 226. sz. képpel; Pötzl-Malikova 1982, 77. sz. képpel; Krapf, Michael, in: 
Messerschmidt kat. 2002, 22. sz. képpel. 
362 Pötzl-Malíková, Mária: Zwei unbekannte Dokumente zum Leben und Werk Franz Xaver Messerschmidts, 
in: Ars 1996/1-3, 217-218.  
363 Anton Marschall: Önarckép, 1781, mellszobor, aranyozott fa, 61 cm. Jelzés: Anton Marschal natus 1740 
se ipsum fecit A. 1781. A budapesti Szépművészeti Múzeumtól vette át a budapesti Magyar Nemzeti Galéria, 
ltsz. 4593. – Aggházy, Mária: Deux sculpteurs inconnus, Antoine Marschal et Jean Kutschera / Marschal 
Antal és Kutschera János, két ismeretlen szobrász, in: Bulletin du Musée National Hongrois des Beaux-Arts 
15 (1959) 55-57, 95-96., 32. kép; Aggházy 1959, 1. köt. 236-237.; Keleti, Magda, in: Rusina 1998, 179. sz. 
képpel; Krapf, Michael, in: Messerschmidt kat. 2002, 278., képpel. 
364 Anton Marschall: Cicero, Vergilius és Aristoteles idealizált portrébüsztje, mindhárom fából, bronzszínű 
bevonattal. Mindhárom jelzése: MA 1781. – Aggházy 1959, 1. köt. 257.; Luxová, Viera: Sochári A. 
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lévő, fából faragott, fekete bevonatos Seneca idealizált portrébüszt, amelyet Messerschmidt 

körébe, vagy a Donner-műhelybe soroltak. Végül Maria Pötzl-Malikova meghatározása 

nyomán Anton Marschall műveként katalogizálta a mellszobrot Elfriede Baum.365 (87. 

kép)  A Seneca idealizált portrébüszt formailag Messerschmidt pozsonyi művei közül, a 

Karakterfejek sorozatból ismert Der Schaafkopf / Az ostoba fej366 nevű, 1770-1783 között 

készült alabástrom büszt hatását mutatja. A kopasz fejű, idős férfi arc ábrázolása, és 

különösen a nyakon feszülő ínszalagok faragásmódja utal arra, hogy Marschall ismerte 

Messerschmidt pozsonyi műveit, és ezek hatására 1780 körül alkotta a Seneca idealizált 

portrébüsztöt. Ikonográfiai típusa Guido Reni azonos témájú mellszobrára vezethető 

vissza, amelyet gyakran másoltak és könyvtárakat díszítettek velük.367  

     Mária Terézia halála után fia, II. József császár (1780-1790) uralkodása alatt alapvetően 

gazdasági okok miatt a főpapság és a főnemesség háttérbe szorult, ezért mecénási 

tevékenységük is meggyengült. Ezzel párhuzamosan azonban egyre jobban érvényesült a 

felvilágosodás eszméit követő polgári megrendelők ízlése. A polgárság szerényebb 

lehetőségeinek megfelelően, öntudatuk erősödésével összefüggésben rendelt elsősorban 

portrékat és síremlékeket. Az 1780-as évektől Magyarországon a szobrászat fokozatosan 

háttérbe szorult az építészethez és a festészethez viszonyítva.368 A 18. század végétől a 

bécsi művészek foglalkoztatása csökkenni kezdett egyrészt a növekvő gazdasági 

problémák miatt, másrész pedig feladataikat már át tudták venni a bécsi Képzőművészeti 

Akadémián képzett magyar művészek. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
Marschall a K. G. Mervill v Bratislavé, in: Umění 18 (1970) 540-541., képpel (MA 1781 jelzéses Cicero 
büszt, 50 cm, szlovák magángyűjteményben); Pötzl-Malíková 1982, 161-162. sz. képpel (MA 1781 jelzéses 
Vergilius és Aristoteles büszt, fa, bronzszínű bevonattal, mindkettő 47 cm. Budapest, Vermes-gyűjtemény). 
365 Anton Marschall: Seneca idealizált portrébüsztje, 1780 körül, fa, fekete bevonattal, 43 cm. 1957-ben 
Bendorf am Reihnből került a bécsi Österreichische Galerie tulajdonába, ltsz. 5237. – Baum 1980, 173. sz. 
képpel. 
366 Franz Xaver Messerschmidt: Der Schaafkopf / Az ostoba fej nevű büszt, 1770-1783, alabástrom, 41 cm. 
Vésett szám a talapzaton: 17. 1962-ben bécsi magángyűjteményből került a bécsi Österreichische Galerie 
tulajdonába, ltsz. 5509. – Baum 1980, 235. sz. képpel; Pötzl-Malikova 1982, 83. sz. képpel Krapf, Michael, 
in: Messerschmidt kat. 2002, 27. sz. képpel. 
367 Guido Reni: Seneca idealizált portrébüsztje, bronz, 33 cm. Museo Arqueologio National, Madrid. – Kurz, 
Otto: A Sculpture by Guido Reni, in: The Burlington Magazine 1942, 222-226., képpel. 
368 Zádor Anna: Művészetünk 1780-1830 között, in: Művészet Magyarországon 1780-1830 kat. 1980, 40-45.; 
Pusztai László: Szobrászat, in: Művészet Magyarországon 1780-1830 kat. 1980, 107-112.  
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5. fejezet 

 

Georg Raphael Donner és követőinek hatása a magyar neobarokk szobrászatra 

 

     Feldolgozatlan témának számít Georg Raphael Donner és követőinek a magyar 

neobarokk szobrászatra gyakorolt hatása.369 Az osztrák-magyar kiegyezéssel kezdődő 

dualizmus kora (1867-1918) kiemelt figyelemmel foglalkozott az Osztrák-Magyar 

Monarchia történelmének sikeres eseményeivel, a törökellenes összefogás eredményeként 

elért dicsőséges győzelmekkel, a török pusztítás utáni újjáépítés korszakával, VI. Károly 

császár, III. Károly néven magyar király és Mária Terézia magyar királynő uralkodásával, 

valamint Savoyai Jenő herceg hadvezér személyiségével. Ezzel összefüggésben a 19. 

század végén indult fejlődésnek a barokk művészet kutatása. Ekkor az osztrák és a magyar 

szobrászatban egyaránt megfigyelhető volt a Georg Raphael Donner és követői iránt 

megnyilvánuló érdeklődés. 1880-ban jelent meg Heinrich Kábdebo Matthäus Donner 

monográfiája, majd Albert Ilg adta ki 1885-ben Franz Xaver Messerschmidt, 1893-ban 

pedig Georg Raphael Donner monográfiáját.370  

     A barokk szobrászattal foglalkozó kiadványok sikere, valamint a Georg Raphael 

Donner születésének 200. évfordulója alkalmából, 1893-ban rendezett bécsi kiállítás 

jelentősen hozzájárult az osztrák barokk szobrászat újbóli értékeléséhez és a neobarokk 

szobrászat kialakulásához.371 Georg Raphael Donner és Franz Xaver Messerschmidt 

monográfusa, Albert Ilg 1896-ban jelentette meg az osztrák neobarokk szobrászatot 

meghatározó, pozsonyi származású Victor Tilgner válogatott műveiről szóló kiadványát.372 

Az osztrák neobarokk Georg Raphael Donner klasszicizáló késő barokk stílusát 

elevenítette fel, nemzetközi összehasonlításban a kevésbé excesszív formavilágot és a 

klasszikus kompozíciókat kedvelte, témaválasztásban pedig az abszolutizmus 

reprezentációs igényeihez igazodott.373  

                                                 
369 A magyar barokk és neobarokk művészet 19-20. századi recepciójáról: Széphelyi F. György: Barokk, in: 
Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Főszerkesztő Kőszeghy Péter, 1. köt., Középkor és kora újkor. 
Budapest, 2003, 217-239.; Erdősi Péter: Barokk és neobarokk. Két fogalom kölcsönhatása Magyarországon, 
in: Korall 23 (2006) 155-186.; Széphelyi F. György: A megvetettségtől a befogadtatásig. A barokk 
megítélésének változása a 19. század második felétől az 1920-as évek végéig. PhD értekezés, Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar (Kézirat). Budapest, 2009. 
370 Kábdebo 1880; Ilg 1885; Ilg 1893. 
371 Ilg, Albert: Katalog zur Ausstellung Georg Raphael Donner. Wien, 1893. 
372 Ilg, Albert: Victor Tilgner’s ausgewählte Werke. Wien, 1896. 
373 Reiter, Cornelia: Der Neobarock in der Bildhauerei. Victor Tilgner, Theodor Friedl und Rudolf Weyr als 
führende Represäntanten des Neobarock, in: Geschichte der bildenden Kunst in Österreich, Bd. 5, 19. 
Jahrhundert. Herausgegeben von Gerbert Frodl, München-Berlin-London-New York-Wien, 2002, 508-512. 



 107 

     A magyar neobarokk szobrászatban Georg Raphael Donner és követőinek hatása az 

1890-es években jelent meg elsősorban az emlékműszobrászatban. Az emlékművek 

kultusza a nemzeti államok kialakulásával összefüggésben terjedt el Európában.374 A 

Magyar Királyság területén a 19. század végétől kezdődően nyílt lehetőség emlékművek 

létrehozására. Az 1880-1890 körüli időszakban gazdasági fellendülés kezdődött az 

országban.375 A dualizmus kori békés fejlődés kedvező hatással volt a művészetek 

kibontakozására. Az emlékművek szobrászati díszítésére a historizmus irányzatait követő 

művészek kaptak megbízásokat.376 A magyar historizmus vezető szobrászai a bécsi 

Képzőművészeti Akadémián tanultak Victor Tilgner, Edmund Hellmer és Caspar 

Zumbusch tanítványaként. Az Osztrák-Magyar Monarchia történelemével kapcsolatos 

emlékműveken Georg Raphael Donner klasszicizáló késő barokk stílusát követték az 

osztrák neobarokk szobrászathoz hasonlóan. Az akadémizmus követelményei és az 

eklektikus alkotói módszer mellett már érdeklődtek a modern stílusirányzatok, főleg a 

szecessziós tendenciák és technikai eljárások iránt is. Az alkotásaikra jellemző 

stíluskeveredést és témaválasztást az állami megrendelők elismeréssel fogadták. Ezzel 

szemben a nem hivatalos vélemények elutasítóan nyilatkoztak műveikről. A Millenniumi 

emlékmű recepciója szemlélteti a historizmus szobrászatára, és különösen a neobarokk 

szobrászatra vonatkozó vélemények folyamatos változását. 

     Budapest legnagyobb köztéri szobrászati feladatára, a Millenniumi emlékműre 

közvetlen megbízással Edmund Hellmer tanítványát, Zala György (Lendva, 1858. április 

16.-Budapest, 1937. július 31.) szobrászt kérték fel már 1894-ben. Az Országgyűlés az 

1896. évi VIII. törvénycikkben rendelkezett arról, hogy Budapesten a Városligetben, az 

Andrássy út és a tó közötti részen a honalapító Árpádot és a nemzet történelmét 

megörökítő emlékművet állít. A monumentális emlékmű teljes szobrászati kialakítására 

Zala György, az építészeti tervek elkészítésére pedig Schickedanz Albert kapott megbízást. 

1896-ban készült el az emlékmű modellje, majd a teljes kivitelezés 1896-1929 között 

                                                 
374 Telesko, Werner: Der Denkmalskult im 19. Jahrhundert, in: Der Traum vom Glück. Die Kunst des 
Historismus in Europa, 2 Bde. Herausgegeben von Hermann Fillitz. Redaktion Werner Telesko. Künstlerhaus 
Wien – Akademie der Bildenden Künste in Wien, Wien, 1996-1997. Wien, 1996. Bd. 1, 251-255. 
375 Magyarország története 1890-1918 (Magyarország története 7/1-2. köt.) Főszerkesztő Hanák Péter. 
Szerkesztő Mucsi Ferenc, Budapest, 1978. 
376 A historizmus szobrászatáról: Németh Lajos: A historizmus szobrászata, in: Magyar művészet 1890-1919, 
1-2. köt. Szerkesztő Németh Lajos (A magyarországi művészet története. Főszerkesztő Aradi Nóra.) 
Budapest, 1981, 1. köt. 206-213.; Nagy Ildikó: Társadalom és művészet: a historizmus szobrászai, in: 
Művészettörténeti Értesítő 39 (1990/1-2) 1-21.; Hámori, Katalin: Central Europe: Hungary, Austria, the 
Czech Republic, and Slovakia, in: Boström 2004, vol. 1, 278. 
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valósult meg. A Vasárnapi Újság 1907. június 30-án közzétett beszámolója szerint az 

emlékmű programja a magyar állam ezeréves fennállását és monarchiahűségét 

szándékozott reprezentálni:  

     „Az ezredévi emléket a magyar nemzet emeli Magyarország fennállásának ezeréves 

emlékére, másfél millió korona költséggel. A megbízást a kormánytól a millenniumi 

esztendő előtt Zala György kapta meg s 1896-ban készen volt már az emlék mintájával és 

Gábor arkangyal alakjával. A hatás nagy volt és a kormány minden változtatás nélkül 

beleegyezett a végleges kivitelbe. Az építészeti részt, a mely már készen áll az Andrássy út 

végén, Schickedanz Albert tanárral együtt tervezték, s ez maga 512 ezer koronába került. A 

művész évszázadokra szóló, maradandó alkotást óhajt adni hazájának s ezért az építészeti 

részen nem a modern stílust alkalmazta, hanem a kiforrott renaissance stílust, a melybe a 

legharmonikusabban illenek bele a nagyméretű bronzszobrok. A szobor megteremtésében a 

művészt az az eszme vezérelte, hogy Magyarország ezeresztendős történetét áttekinthetően 

szimbolizálja úgy, hogy a legegyszerűbb ember is megértse és átérezze.  

     A főcsoportot a vezérek csoportja teszi, a mely az íves oszlopsorok előtt álló talapzatra 

kerül. A vezérek bejövetelével kezdődik a magyar nép története. A vezérek lóháton lesznek, 

a hogy bejöttek a hazába. Közöttük karcsú oszlop szökik a magasba; tetején Gábor 

arkangyal, a ki a pogány magyarokat a kereszténységbe vezérelte. A félkörök oszlopai 

között áll majd a magyar történet tizennégy legnagyobb királya, Szent Istvántól Ferenc 

Józsefig, a kiknek legfontosabb szerepük volt ennek a nemzetnek életében. Magyarázatul 

mindegyik alatt lesz egy domborművű kép is a legnevezetesebb mozzanattal, a mely az 

uralkodásuk alatt történt. Az oszlopsorok párkányaira négy nagy allegorikus csoport kerül. 

A főoszlop mögött jobbra a Béke, balra a Háború bigája, a külső szélekre pedig jobbról a 

Tudás és a Dicsőség, balról a Munka és a Jólét szobrai. Összesen hatvannál több 

szobrászati alkotás lesz az emléken, majd mind kétszeres életnagyságban.”377 

     Az emlékmű neoreneszánsz stílusú, félköríves oszlopcsarnokában, az egykori 

királygalérián a magyar történelem tizennégy legnagyobb királya között, a jobb oldalon, 

Hunyadi Mátyás után öt Habsburg származású magyar király, I. Ferdinánd, III. Károly, 

Mária Terézia, II. Lipót és I. Ferenc József szobra kapott helyet eredetileg.378 A Habsburg 

                                                 
377 Ezer év –  érczben, in: Vasárnapi Újság, 1907. június 30., 54 (1907/26) 514., képpel. 
378 A budapesti Millenniumi emlékmű (1896-1929) bronzszobrai 3 m magasak. Középen Zala György: Gábor 
arkangyal kőoszlopra helyezett szobra 1900, talapzatán Árpád fejedelem és a hat honfoglaló vezér lovas 
szobra 1929. Az oszlopcsarnok felett jobbra a Béke, mellette a Tudás és a Dicsőség, balra pedig a Háború, 
mellette a Munka és a Jólét szobra. Az oszlopcsarnokban, balról jobbra haladva Senyei Károly: Szent István 
1911, Telcs Ede: Szent László 1911, Füredi Richárd: Könyves Kálmán 1906, Senyei Károly: II. András 
1912, Köllő Miklós: IV. Béla 1905, Kiss György: Károly Róbert 1905, Zala György: Nagy Lajos 1927, 
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szobrok közül III. Károly király és Mária Terézia királynő neobarokk stílusú szobrán lehet 

klasszicizáló késő barokk előképeket kimutatni. A szobrok kivitelezésében Zala György 

mellett hat szobrász működött közre, akik átvették a vezető művész stílusát. Mindez erősen 

szembetűnő az emlékmű számára Telcs Ede (Baja, 1872. május 12.-Budapest, 1948. július 

18.) szobrász által 1912-ben alkotott III. Károly király szobron. (88. kép) Telcs Ede a bécsi 

Képzőművészeti Akadémián Edmund Hellmer és Caspar Zumbusch tanítványaként ismerte 

meg az osztrák neobarokk szobrászatot, de kisplasztikáin, portréin és érmein már a 

szecessziót követte. Edmund Hellmer ajánlólevelével kereste fel Zala Györgyöt, akitől 

megbízásokat kapott.379 A Millenniumi emlékművön saját egyéniségét háttérbe szorítva 

szigorúan alkalmazkodott az akadémizmus szabályaihoz, és szinte teljesen azonosult Zala 

György stílusával. A III. Károly király szoborhoz a Georg Raphael Donner által 1734-ben 

carrarai márványból faragott VI. Károly császár apoteózisa szoborcsoportot380 tekinthette 

mintaképnek. (89. kép) VI. Károly császár, III. Károly néven magyar király bemutatásához 

Georg Raphael Donnertől vette át az uralkodó hiteles, allonge parókás arcképét, a 

kontraposztos beállítást, de római császári öltözék helyett magyar királyként páncélzatban, 

kezében irattekerccsel ábrázolta. A kontraposztos beállítást az akadémikus szabályok 

szerint némileg módosította, és jellegzetesen előrelépő állásban, lefelé néző tekintettel 

mutatta be a királyt. III. Károly király szobra alá Zala György készítette el az 1697. évi 

zentai csata domborművét, amelynek témája a törökök legyőzése Savoyai Jenő herceg 

vezetésével. A dombormű és a szobor együttes értelmezése alapján III. Károly király a 

közös ellenség, a törökök felett diadalmaskodó, a Habsburg-magyar összefogással elért 

győzelmet megszemélyesítő uralkodóként jelent meg a Millenniumi emlékművön.  

     Zala György készítette el 1911-ben Mária Terézia királynő szobrát a Millenniumi 

emlékműre. (88. kép) Franz Xaver Messerschmidt 1764-1766-ban ón-réz ötvözetből 
                                                                                                                                                    
Margó Ede: Hunyadi János 1906, Zala György: Hunyadi Mátyás 1905, Margó Ede: I. Ferdinánd 1905, Telcs 
Ede: III. Károly 1912, Zala György: Mária Terézia 1911, Füredi Richárd: II. Lipót 1905, Füredi Richárd: I. 
Ferenc József 1906, ezt Zala György újra elkészítette 1929-ben.  
     A szobrok alatti bronzreliefek Zala György művei, balról jobbra haladva Szent István – Első királyunk 
koronát kap a pápától, Szent László – A lovagkirály legyőzi a leányrabló kun vitézt, Könyves Kálmán – 
Dalmácia meghódítása (Antal Károly: A boszorkányégetés betiltása relieffel cserélték), II. András – 
Keresztes hadjárat Jeruzsálem felszabadítására, IV. Béla – A tatárjárás utáni újjáépítés, Károly Róbert – A 
morvamezei csata, Nagy Lajos: Nápoly elleni hadjárat, Hunyadi János – A nándorfehérvári győzelem, 
Hunyadi Mátyás – A király tudósai körében, I. Ferdinánd – Eger ostroma, III. Károly – A zentai csata, Mária 
Terézia – Vitam et sanguinem!, II. Lipót – A Szent Korona visszahozása Budára, I. Ferenc József – I. Ferenc 
József magyar királlyá koronázása. 
     A Millenniumi emlékmű eredeti összeállítását többek között a Budapest Galéria Fotótárában fennmaradt 
fotók alapján ismerjük. – Liber 1934, 354-364.; Németh  i. m. 211.; Budapest köztéri szobrai 1987, 115. sz.; 
Gerő, András: Heroes’ Square Budapest. Hungary’s History in Stone and Bronze. Budapest, 1990; Prohászka 
2004, 33-40. képpel.  
379 Telcs András – Solymos Ede: Telcs Ede. Baja, 1966, 10. 
380 Vö. 166. jegyzet. 



 110 

alkotott Mária Terézia mint magyar királynő szobrát381 használhatta fel mintaképül, amely 

az uralkodónő megrendelése szerinti hivatalos portré volt. Messerschmidt az 1741. évi 

pozsonyi koronázáskor viselt magyar ruhában és a koronázási ékszerekkel örökítette meg a 

királynőt. (90. kép) Az életnagyságú, álló, egész alakos szoborról vehette át Zala György a 

királynő fiatalkori arcképét, beállítását, leegyszerűsített ruházatát és a ruharedők átlós 

elrendezését, de teljesen elhagyta a koronázási jelvényeket. A királynő szobra alatti 

domborművön a „Vitam et sanguinem!” jelenetet mutatta be Zala György. Az 1741. évi 

pozsonyi országgyűlésen a magyar rendek „Életünket és vérünket!” felkiáltással 

hűségükről és fegyveres támogatásukról biztosították a királynőt. A dombormű és a szobor 

együttes jelentése alapján Mária Terézia királynő III. Károly királyhoz hasonlóan a 

Habsburg-magyar összefogást jelképezte a Millenniumi emlékművön. 

     Zala György szobrászatát alapvetően meghatározta, hogy a bécsi Képzőművészeti 

Akadémián Edmund Hellmer tanítványa volt, majd a müncheni akadémián tanult. Saját 

korában a legelismertebb művészek közé tartozott, azonban műveit a Millenniumi 

emlékművel azonos módon, mindig a történelmi események függvényében ítélte meg a 

közvélemény.382 Az osztrák-magyar kapcsolatok alakulása szerint az emlékműre helyezett 

Habsburg királyok szobrait szintén változóan értékelték. Már a tervezés alatt indulatokat 

keltett, hogy a tizennégy magyar király között öt Habsburg király kapott helyet, ezért a 

névsort is többször kellett módosítani. A Magyar Tanácsköztársaság alatt 1919-ben a 

Habsburg szobrokat levették a talapzatukról, Ferenc József szobrát pedig teljesen 

összetörték. A konszolidáció évei alatt folytatódott az emlékmű építése, visszaállították az 

1919-ben eltávolított szobrokat. 1929-ben Ferenc József alakját Zala György újramintázta, 

de a huszártábornoki egyenruha helyett a Szent István Rend díszöltözetében ábrázolta az 

uralkodót. Az 1945-ben súlyosan megsérült Habsburg szobrokat már nem állították helyre. 

A II. Lipót szobor teljesen összetört, a Mária Terézia szobornak pedig az alsó része 

megsemmisült. 1958-ban a Habsburg szobrok helyére állították fel a budapesti Kodály 

köröndről Bocskai István és Bethlen Gábor szobrát, továbbá újonnan készítették Thököly 

Imre, II. Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos szobrát, és az alattuk lévő domborműveket is 

                                                 
381 Vö. 309. jegyzet.  
382 Németh i. m. 211.; Sinkó Katalin: A továbbélő historizmus. A Millenniumi emlékmű, mint szimbolikus 
társadalmi harcok színtere, in: A historizmus művészete Magyarországon. Művészettörténeti tanulmányok. 
Szerkesztette Zádor Anna. Budapest, 1993, 277-293.; Prohászka 2004, 33-41. képpel. 
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kicserélték újakkal.383 A Habsburg szobrok a Budapesti Történeti Múzeum, majd a 

Budapest Galéria raktárában kaptak elhelyezést.  

     Az osztrák-magyar kapcsolatok pozitív átértékelésével párhuzamosan megélénkült a 

Millenniumi emlékmű Habsburg szobrai iránti érdeklődés. 2002-ben állami 

finanszírozással állították helyre Zala György Mária Terézia szobrát abból az alkalomból, 

hogy a királynő 225 éve, 1777-ben adta ki az elemi népoktatást megalapozó rendeletét, a 

Ratio Educationist. Ünnepélyes keretek között, Habsburg Ottó és fia, Habsburg György 

jelenlétében mutatták be hivatalosan a Szépművészeti Múzeum főbejárata előtti 

oszlopcsarnokban felállított, restaurált Mária Terézia szobrot. Ekkor jelentették be, hogy 

döntés született a Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány létrehozásáról. Az alapítvány 

feladata a Habsburg-kor kutatása mellett a Mária Terézia szoborral együtt eltávolított 

Habsburg szobrok felújítása és újbóli felállítása. Restaurálás után a Habsburg szobrokat a 

Szépművészeti Múzeum előtti füves területen szándékoztak bemutatni.384 A szobrok 

elhelyezésére vonatkozóan a javaslatok között szerepelt még a Szépművészeti Múzeum 

oldalrizalitja, mivel itt az oszlopok magassága megegyezik a Millenniumi emlékmű 

oszlopméreteivel, így közöttük elfértek volna a szobrok.385 2011-ben a gödöllői kastély 

parkjában helyezték el Mária Terézia szobrát arra emlékezve, hogy 260 évvel ezelőtt, 

1751-ben a királynő látogatást tett gróf Grassalkovich Antal gödöllői kastélyában. A 

történelmi és művészeti szempontokat figyelembe véve a restaurált Habsburg szobrok 

megfelelő, végső elhelyezést kaphatnának a magyar emlékműszobrászatot bemutató 

kiállításokon a Budapesti Történeti Múzeumban, vagy a Magyar Nemzeti Galériában.  

     A magyar emlékműszobrászat kezdete az 1830-as évek végére vezethető vissza, de a 

műfaj csírái már az 1780-as években megjelentek. 1783-ban a budai polgárok II. József 

császár lovas szobrának felállítását tervezték a budai várban eredménytelenül.386 Hosszú 

idő után következtek csak az újabb kísérletek, amikor Ferenczy István 

(Rimaszombat/Rimavská Sobota, Szlovákia, 1792. február 23.-Rimaszombat, 1856. július 

                                                 
383 A Millenniumi emlékműre 1958-ben felállított bronzszobrok 3 m magasak, balról jobbra haladva Holló 
Barnabás: Bocskai István 1903, ifj. Vastagh György: Bethlen Gábor 1902, Grantner Jenő: Thököly Imre 
1954, Kisfaludi Stróbl Zsigmond: II. Rákóczi Ferenc 1953, Kisfaludi Stróbl Zsigmond: Kossuth Lajos 1955.  
     A szobrok alatti bronzdomborművek 1952-1955 között készültek, balról jobbra haladva Marton László: A 
magyar hajdúk és a császári katonák harca, ifj. Szabó István: Szövetség a cseh rendekkel 1620-ban, Grantner 
Jenő: A szikszói csata, Kisfaludi Stróbl Zsigmond: Rákóczi és Esze Tamás találkozása, továbbá ugyanő 
Kossuth alföldi toborzó beszéde. – Budapest köztéri szobrai 1987, 115. sz.; Prohászka 2004, 38. és 40-41.   
384 Csordás Lajos: Mária Terézia visszatért. Megalakult a Habsburg Alapítvány, in: Népszabadság, 2002. 
december 9., 9. 
385 Szöllősi Ferenc: Habsburg-bevonulás a fővárosba, in: Népszabadság, 2002. szeptember 7., 36. 
386 Liber 1934, 41-42. (II. József császár lovas szoborhoz készült tervrajz); Kovalovszky Márta: 
Emlékműszobrászat, in: Művészet Magyarországon 1830-1870 kat. 1981, 1. köt., 37. 
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4.) 1839-ben I. Ferenc császár emlékművével, majd 1840-1843-ban Mátyás király 

emlékművével próbálta sikertelenül meghonosítani az emlékműszobrászatot.387 Ferenczy 

István a bécsi Képzőművészeti Akadémián a Georg Raphael Donner követők második 

nemzedékéhez tartozó Johann Martin Fischer, továbbá a részben szintén Georg Raphael 

Donner hatását mutató Joseph Klieber tanítványa volt. Habár Rómában Antonio Canovánál 

és Bertel Thorwaldsennél tanult, mégis emlékműtervein a Georg Raphael Donner követők 

második generációjához tartozó Franz Anton Zanuer emlékműszobrászatának hatása 

érvényesült. Ferenczy István a Mátyás király emlékmű tervezésével törekedett a magyar 

nemzeti hősök bemutatására és az emlékművek iránti igényre felhívni a figyelmet, de 

minden igyekezete kudarcba fulladt főleg gazdasági okok miatt.  

     Ezzel párhuzamosan az 1840-es évektől már megfigyelhető az osztrák barokk 

szobrászat felelevenítése a késő klasszicista magyar szobrászatban. Guttmann Jakab 

(Arad/Románia, 1813-Döbling, 1860. április 28.) 1842-ben viaszból készített II. József 

császár arcképdomborművével első díjat nyert a bécsi Képzőművészeti Akadémián.388 (91. 

kép) A viaszrelief témaválasztása mellett a klasszicizáló késő barokk szobrászat 

stíluselemeinek felelevenítése bizonyára szintén hozzájárult a bécsi elismeréshez. A 

viaszdombormű valószínűleg plaketthez, vagy éremhez készített minta volt, mivel 

Guttmann Jakab éremvéséssel is foglalkozott. Jobbra néző profilban, allonge parókával és 

babérkoszorúval ábrázolta II. József császárt. Georg Raphael Donner domborművei közül 

a VI. Károly császárt megörökítő, 1734 körüli márvány portréreliefet389 tekinthette 

mintaképnek az arc és a göndör paróka formai kialakításához. (92. kép) Guttmann Jakab 

korábban fegyverkovácsként dolgozott Pozsonyban és Bécsben, ahol megismerte Georg 

Raphael Donner szobrászatát. Az osztrák barokk formavilág és komponálási mód 

felelevenítésére további, korai példát Alexy Károly (Poprád/Poprad, Szlovákia, 1816-

Budapest, 1880. május 10.) művei között találunk, aki Bécsben szintén Joseph Klieber 

növendéke volt, majd 1844-ben a magyar történelem kiemelkedő alakjait szoborsorozatban 

                                                 
387 Kovalovszky Márta, in: Művészet Magyarországon 1830-1870 kat. 1981, 1. köt. 37-40., 2. köt. 232-237., 
76-81. sz. képpel. 
388 Guttmann Jakab: II. József császár arcképdomborműve, 1842, viasz, fekete palalapon, 13x8,5 cm. Jelezve 
a váll alatt: J. GUTTMANN. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, ltsz. 56.1484-P. A viaszreliefet 1919-ben 
dr. Guttmann Géza ajándékozta a budapesti Szépművészeti Múzeumnak, majd 1957-ben átadták a Magyar 
Nemzeti Galériának. – Fónagy Béla: A Szépművészeti Múzeum érem- és plakettgyűjteménye, in: Magyar 
Művészet 5 (1929/1) 24, 27., képpel; Huszár, István – Procopius, Béla: Medaillen- und Plakettenkunst in 
Ungarn. Budapest, 1932, 547. sz.; Pusztai László, in: Művészet Magyarországon 1830-1870 kat. 1981, 2. köt. 
86. sz. képpel. 
389 Vö. 167. jegyzet. 
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szándékozott bemutatni. A tervezett „Hős sorozat” ismert darabjain,390 különösen Savoyai 

Jenő herceg hadvezér bronzmodelljén figyelhető meg Georg Raphael Donner 

szobrászatának ismerete és követése. A sorozathoz készített modelleket az 1844-es 

pozsonyi országgyűlés alkalmával Alexy Károly be is mutatta remélve, hogy a 

nagyszabású terv kivitelezéséhez anyagi segítséget szerez, de tervei nem kaptak 

támogatás.391 Az emlékszobrok és emlékművek iránti igényeket csak a dualizmus kori 

gazdasági fellendülés eredményeként lehetett megvalósítani. 

     A magyar neobarokk szobrászat jellegzetes művét, Senyei Károly (Pest/Budapest, 1854. 

január 15.-Budapest, 1919. február 7.) gróf Pálffy János bronzszobrát 1905-ben állították 

fel a budapesti Kodály köröndön, majd 1955-ben távolították el, és a Millenniumi 

emlékmű Habsburg király szobraival együtt a Budapest Galéria raktárában őrzik 

jelenleg.392 (93. kép) A hagyomány szerint II. Vilmos német császár 1897-ben Budapestre 

látogatva elismerően nyilatkozott a magyar fővárosról, de azt kifogásolta, hogy az utcákon 

kevés szobor volt látható. A császárlátogatás után Ferenc József király tíz köztéri szobrot 

adományozott Budapestnek, és a tíz szobor egyike volt gróf Pálffy János bronzszobra. A 

szobor keletkezési története választ ad arra, hogy a historizáló emlékműveken a magyar 

szobrászok miért igazodtak az osztrák barokk mintákhoz. A gróf Pálffy János szobor 

elkészítésével 1898-ban Szárnovszky Ferenc, Párizsban élő magyar szobrászt bízták meg, 

de terveit többször visszautasították, mivel a Bíráló Bizottság szerint a magyar hadvezért 

ábrázoló szobormintái inkább franciák, mint magyarok voltak. Habár Szárnovszky Ferenc 

1884-1886 között a bécsi Képzőművészeti Akadémián Edmund Hellmer tanítványa volt, 

mégis erősebben hatottak rá a párizsi École des Beaux Arts művésztanárai. A Bíráló 

Bizottság szerint a szobrász Párizsban elfranciásodott, stílusa idegenszerűnek hatott és 

túlságosan követte a modern tendenciákat. A szobrászt lesújtotta az elutasító bírálat és 

felindulásában összetörte a szobormintákat, majd nem sokkal ezután, 1903-ban meghalt.  

     Ezt követően Senyei Károlyt bízták meg a feladattal, aki 1903-1905 között készítette el 

az álló, egész alakos szobrot. A Ferenc József Rend lovagkeresztjével tüntették ki az 

emlékművel elért sikerei elismeréseként. Gróf Pálffy Jánost, a császári hadak 

főparancsnokát, a Magyar Királyság nádorát bal kezével kardjára támaszkodva, allonge 

                                                 
390 Soós Gyula: Alexy Károly élete és művészete (1816-1880), in: Művészettörténeti Értesítő 10 (1961) 44-
50.; Pusztai László, in: Művészet Magyarországon 1830-1870 kat. 1981, 2. köt. 51-52. sz. képpel. 
391 Kovalovszky Márta, in: Művészet Magyarországon 1830-1919 kat. 1981, 1. köt. 42. 
392 Senyei Károly: Gróf Pálffy János szobra egykor a budapesti Kodály köröndön, 1905, bronzszobor, közel 3 
m magas, talapzata mészkő. 1955-ben lebontották. A Budapest Galéria Fotótárában fennmaradt fotó alapján 
ismerjük a szobor 1955 előtti állapotát. Budapest, Budapest Galéria. – Liber 1934, 253-255. képpel; Budapest 
köztéri szobrai 1987, 143. sz. képpel; Nagy i. m. 7-8.; Prohászka 2004, 40-42.   
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parókával, lovassági tábornoki ruhában és az Aranygyapjas Rend jelvényével ábrázolta a 

szobrász. Gróf Pálffy Jánosnak jelentős szerepe volt a törökök kiűzésében, a Rákóczi-

szabadságharcot lezáró 1711. évi szatmári békeszerződés megkötésében és a Pragmatica 

Sanctio elfogadtatásában. Érdemei közé tartozott, hogy az 1741. évi országgyűlésen 

magyar hadakat ajánlottak fel az osztrák örökösödési háború támogatásához. Senyei 

Károly a Habsburg-párti főnemes idealizált arcképhez mintaként használhatta a királyfalvi 

Pálffy-kastély kápolnájában lévő, Georg Raphael Donner által 1739-ben Pálffy János 

grófról márványból faragott, ovális portréreliefet,393 vagy ennek valamelyik másolatát, 

amelyek közül az egyik legismertebbet Georg Raphael Donner után tanítványa, Balthasar 

Ferdinand Moll készítette 1739-1740-ben aranyozott bronzból.394 (94. kép)  

     A barokk mintaképek átvétele, vagy részleges követése elengedhetetlen követelmény 

volt az állami megrendelésekre készített, történelmi témájú műveken. A magyar és az 

osztrák neobarokk szobrászatra egyaránt jellemző volt a hiteles képi források 

felhasználása. Ezzel kapcsolatban érdemes megemlíteni egy magyar vonatkozású bécsi 

példát. A máriabesnyői Kapucinus-templomból került a Gödöllői Városi Múzeumba 

Grassalkovich Antal gróf álló, egész alakos arcképe, amelyen a Szent István Rend 

díszöltözetében és a Mária Teréziától 1767-ben kapott Szent István Rend jelvényével 

ábrázolta az ismeretlen 18. századi festő bizonyára a ragos kitüntetés adományozása 

alkalmából, 1767 után alkotott olajfestményen.395 (95. kép) Caspar Zumbusch számára 

1875-1888 között, a bécsi Mária Terézia emlékművön Grassalkovich Antal gróf álló, egész 

alakos bronzszobrának396 megformálásához előképül szolgálhatott a máriabesnyői 

festmény. (96. kép) Caspar Zumbuschról tudjuk, hogy az emlékmű minden részletéhez 

felkutatta a korabeli forrásokat, portrékat és viseleteket.  

     A magyar emlékműszobrászat első nagyszabású feladata volt a pozsonyi Mária Terézia 

emlékmű, amely megbízást Fadrusz János (Pozsony, 1858. szeptember 2.-Budapest, 1903. 

                                                 
393 Vö. 165. jegyzet. 
394 Vö. 212. jegyzet.   
395 Ismeretlen 18. századi festő: Gróf Grassalkovich Antal, 1767 után, olaj, vászon, 221x144,5 cm. A 
máriabesnyői Kapucinus kegytemplom imakórusában függött a festmény. Gödöllő, Gödöllői Városi 
Múzeum, ltsz. K. 92.1.1. – Lábadi 2003, 13.  
     A festmény kicsinyített másolata: Ismeretlen 18. századi festő: Gróf Grassalkovich Antal, 1767 után, olaj 
vászon, 29x19 cm. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi Képcsarnok, ltsz. 356.  
396 Caspar Zumbusch: Gróf Grassalkovich Antal szobra, 1875-1888, bronz. Bécs, Mária Terézia emlékmű, 
Maria Theresia Platz. – Krasa-Florian, Selma: Maria Theresia im Denkmalskult, in: Maria Theresia und ihre 
Zeit. Eine Darstellung der Epoche von 1740-1780 aus Anlaß der 200. Wiederkehr des Todestages der 
Kaiserin. Herausgegeben von Walter Koschatzky. Salzburg-Wien, 1979. Zweiter Auflage Salzburg-Wien, 
1980, 447-455.   
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október 26.) pályázaton nyert el, és 1892-1896 között kivitelezett.397 Az egykori pozsonyi 

koronázási domb helyén felállított Mária Terézia lovas szobor emlékművet csak fotókról 

ismerjük, mivel 1921. október 26-27. éjjelén vandál társaság ledöntötte és vasdorongokkal 

összetörte.398 (97. kép) Az emlékmű darabjait évekig rejtegették a pozsonyi magyarok, 

majd a budapesti Magyar Nemzeti Múzeumnak adták át, ahol az emlékmű megmentett 

töredékeit Georg Raphael Donner pozsonyi adoráló angyal szobrai mellett állították ki a 

kupolateremben, az 1928-ban rendezett új szerzemények kiállításán. A Magyarság c. 

napilap 1928. június 3-án megjelent képes mellékletének címlapképe alapján tudjuk, hogy 

Georg Raphael Donner adoráló angyal szobrai között volt elhelyezve az azóta elkallódott 

Mária Terézia fej töredéke, az emlékmű két mellékalakjának, szintén elkallódott fej 

töredékei pedig az adoráló angyal szobrok két oldalán voltak kiállítva.399 (98. kép) A 

Magyar Nemzeti Múzeumból a budapesti Szépművészeti Múzeumba, majd jelenlegi őrzési 

helyükre, a Magyar Nemzeti Galériába kerültek az emlékmű maradványai.  

     A töredékeiben is ereklyeként tisztelt emlékmű megrendelője, Pozsony a koronázó 

város királyhűségét és a nemzethez tartozását akarta kifejezni a „Vitam et sanguinem!” 

témaválasztással utalva arra, hogy a Mária Terézia királynő az 1741. június 25-én 

Pozsonyban tartott koronázási ünnepség után, szeptember 11-én a magyar rendi 

országgyűléstől, a hagyomány szerint „Életünket és vérünket!” felkiáltással kapott 

támogatást hatalma megszilárdításához. A pályázati feltételek szerint a nagyszabású 

munkát csak pozsonyi származású művész kaphatta meg, így kérték fel a tervek 

elkészítésére Victor Tilgnert, a bécsi Képzőművészeti Akadémia híres tanárát, és 

tanítványát, Fadrusz Jánost. Végül Victor Tilgner tervével, a királyi jelvényeket védelmező 

oroszlános allegóriával szemben Fadrusz János kapott engedélyt a Mária Terézia emlékmű 

kivitelezésére. A fiatal szobrász tervét egyrészt azért választották, mert látványosabb volt, 

másrészt közrejátszott az is, hogy Fadrusz János komolyan hitt a nemzeti elhivatottságban. 

Önmagáról a következőket vallotta: „Pozsonyi német vagyok, de magyar ember…”400  

                                                 
397 Fadrusz János: Mária Terézia egykori pozsonyi emlékműve, 1892-1896, fehér márvány. – Lázár Béla: 
Fadrusz János élete és művészete. Budapest, é. n. (1923), 70-77, 82-88, 144, 152-158. 62-63. tábla; Soós 
Gyula: Fadrusz János. Budapest, 1961, 30-38., 16-18. kép; Németh i. m. 206-208., 264. kép; Nagy i. m. 12.; 
Földes Mária: Fadrusz János pozsonyi Mária Terézia-szobráról, in: Művészettörténeti Értesítő 49 (2000) 131-
139., képpel.  
398 Fadrusz János: Mária Terézia egykori pozsonyi emlékműve, 1892-1896 (1921 előtt). Fotó: Budapest, 
Szépművészeti Múzeum, archív. 
399 Fadrusz János Mária Terézia emlékművének megmentett töredékei Georg Raphael Donner pozsonyi 
adoráló angyal szobrai mellett kiállítva a Magyar Nemzeti Múzeum kupolatermében. Budapest, Magyar 
Nemzeti Múzeum, Új szerzemények kiállítása, 1928. A Magyarság képes mellékletének címlapképe, 1928. 
június 3. 
400 Lázár i.m. 32.; Soós i. m. 18.  
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     Fadrusz János a Mária Terézia emlékművet 1892-1896 között alkotta, és a tervek 

kivitelezése előtt megtekintette Európa legjelentősebb köztéri lovas szobrait. A királynő 

lovagló alakjához modellnek szerződtetett egy híres bécsi műlovarnőt. Hosszasan 

tanulmányozta Mária Terézia magyar koronázási díszruháját. Az emlékmű két 

mellékalakja közül az egyikhez a bécsi udvartól, a másikhoz pedig gróf Festetics Taszilótól 

kért kölcsön eredetei kosztümöket. Még a lószerszámokhoz is hiteles tárgyakat kutatott fel, 

és a ló modelljét a bécsi lovarda legszebb spanyol ménjei közül választotta ki. Gondos 

előtanulmányok után készítette el a gipszmintát, majd Carrarában személyesen felügyelte a 

kétszeres életnagyságú márványszobor kifaragását. Az emlékmű talapzatának elejére a 

„VITAM ET SANGUINEM”, hátoldalára pedig a „MAGYARORSZÁG FÖNNÁLLÁSÁNAK 

EZREDIK ÉVÉBEN A KIRÁLYKORONÁZÁSOK EMLÉKÉRE EMELTE POZSONY SZAB. 

KIR. VÁROS KÖZÖNSÉGE 1896” felirat került. A szobor felállítására és tájolására is 

gondot fordított Fadrusz János. Nemzeti elhivatottságát leginkább a mellékalakokban 

fejezte ki azáltal, hogy a királynő lova mellett álló kuruc közvitéz Bécs felé néz, a főnemes 

pedig Magyarország felé mutat kezével.401 Még annak árán is ragaszkodott ehhez a 

szimbolikus beállításhoz, hogy a szoborcsoport így nem a legjobb elhelyezést kapta. Ennek 

ellenére is hatalmas sikert aratva, a király és a nemzet közötti egyetértés jelképévé vált a 

szoborcsoport. Lyka Károly írta az emlékmű leleplezése alkalmából 1897-ben: „Az első 

magyar szobor, amelyben van epikai erő és nagyság. Az első, amely nem emlékeztet semmi 

más szoborra, sem újra, sem régire.”402 

     Fadrusz János jellegzetesen neobarokk emlékművén bécsi tanárai, Victor Tilgner és 

Edmund Hellmer hatását szokták kimutatni. Meghatározóan fontos tény azonban, hogy 

Fadrusz János Pozsonyban nevelkedett, ahol mindenekelőtt Georg Raphael Donner és 

követői hatottak rá. Az emlékmű keleti nézete, a Magyarország felé mutató főnemes felöli 

oldal kiforrott beállítása, és reliefszerűsége arra utal, hogy a kompozíció érem előképre 

vezethető vissza. (97. kép) Georg Raphael Donner öccse, Matthäus Donner készített 1741-

ben ezüstből vert emlékérmet Mária Terézia magyar királynő pozsonyi koronázására.403 

(99. kép) A Mária Terézia emlékmű fő részéhez, a királynő lovagló alakjához Fadrusz 

                                                 
401 Lázár i. m. 76.; Soós i. m. 34.  
402 L. K. (Lyka Károly): A pozsonyi Mária Theresia szobor, in: Új Idők, 1897. május 16., 464.  
403 Matthäus Donner: Emlékérem Mária Terézia magyar királynő pozsonyi koronázására, 1741, ezüst, 
átmérője 4,4 cm. Avers: Mária Terézia mellképe jobbra, körirat: MARIA THERESIA AUGUSTA, a 
vállszelvényen: M.DONNER.F. Revers: A királynő lovon balra, koronázási ornátusban, fején a Szent István 
korona, kardjával a levegőbe suhint, a háttérben Pozsony látképe, körirat: APOSTOLICI REGNI 
HONORIFICENTIA, a szelvényen: UNCTIO REGIA POSON. / XXV IUN. MDCCXLI.  Bécs, 
Kunsthistorisches Museum, Münzkabinett, 1893 bß sz. – Schemper-Sparholz, Ingeborg, in: Donner kat. 
1993, 204. sz. képpel.   
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János előképül használhatta az emlékérem hátoldalán látható ábrázolást. A hiteles 

forrásnak számító éremről vehette át a magyar koronát és koronázási öltözéket viselő 

királynő lovas alakját, valamint az érem előlapján látható mellkép alapján Mária Terézia 

idealizált arcvonásait. Matthäus Donner kompozícióját egészítette ki a két mellékszereplő 

színpadias figurájával.  

     A magyar neobarokk emlékművek közül a legszerencsésebb sors Róna József 

(Lovasberény, 1861. február 1.-Budapest, 1939. december 31.) 1900-ban felállított Savoyai 

Jenő herceg lovas szobrának jutott, amely jelenleg is eredeti helyén, a budapesti Királyi 

Palota keleti teraszán, a Magyar Nemzeti Galéria főbejárata előtt áll.404 A szobor egyrészt 

Róna József és a budapesti emlékműszobrászat főművének, másrészt a szoborelhelyezés 

kiváló példájának számított az 1900 körüli években.405 (100. kép) A szobor keletkezésének 

körülményeit ismerjük Róna József 1929-ben megjelent önéletrajzi visszaemlékezéséből. 

Zenta város 1896-ban kérte fel a szobrászt, hogy a törökök felett aratott zentai győzelem 

200. évfordulójára, 1897-re készítse el Savoyai Jenő herceg hadvezér lovas szobrát. Róna 

József visszaemlékezésében részletesen leírta a szobor megvalósítását:  

     „Ennek a szobornak nagyszerűnek kellett lennie, tele lendülettel, mint amilyennek a hős 

korának egyik művésze, a nagy barokk művésze készítette volna! … A bécsi Hofburgban áll 

Fernkorn Eugen szobra, de ez a szobor inkább a lónak emléke, a nagyszerű spanyol 

ménnek, amelyen a hős szinte eltörpül. … 

     Az én esetemben különösen nehéz volt a feladat. Jenő herceg, a nemes lovag kicsi 

ember volt s hatalmas spanyol ménen lovagolt. Ezen nem volt szabad változtatnom. 

…eszembe jutott, hogy Bécsben egy ízben Zumbusch tanárral elmentem a spanyol 

lovaglóiskolába. Zumbusch akkoriban mintázta Mária Terézia szobrának lovasait s 

gyakran elmentem oda a szép lovakat tanulmányozni. Amikor egyszer vele voltam, az 

istállóból egy pompás lipicai mént vezettek ki… A mén kecsesen táncolt s harapdálta 

                                                 
404 Róna József: Savoyai Jenő herceg lovas szobra, 1896-1900, bronzszobor. A mészkőből faragott 
mellékalakok egy fiatal és egy öreg török foglyot ábrázolnak, alattuk a mészkő talapzaton két 
bronzdombormű a zentai csata jeleneteit, a sáncok bevételét és a győztes lovasrohamot mutatják be. A 
talapzat felirata: Savoyai Eugen 1663-1736. Budapest, Királyi Palota keleti terasza. – Róna József: Egy 
magyar művész élete, 1-2. köt. Budapest, 1929, 2. köt., 644-658., képpel; Liber 1934, 232-233., képpel; 
Németh i. m. 212., 289. kép; Gurkas, Karl, in: Prinz Eugen und das barocke Österreich. Wissenschaftlicher 
Ausstellungsleiter Karl Gutkas. Ausstellung der Republik Österreich und des Landes Niederösterreich, 
Marchfeldschlösser Schlosshof und Niederweiden. 1986, Wien, 1986, 31-32., 12.51. sz. képpel; Budapest 
köztéri szobrai 1987, 120. sz. képpel; Sinkó Katalin, in: Aranyérmek, ezüstkoszorúk. Művészkultusz és 
műpártolás Magyarországon a 19. században / Goldmedaillen, Silberkränze. Künstlerkult und Mäzenatur im 
19. Jahrhundert in Ungarn. A kiállítás koncepciója / Konzepzion Katalin Sinkó. Magyar Nemzeti Galéria / 
Ungarische Nationalgalerie, Budapest, 1995, Budapest, 1995, III. 3a. 6. sz.; Prohászka 2004, 147., képpel. 
405 Róna József: Savoyai Jenő herceg lovas szobra, 1896-1900. 1945 előtti fotó. Budapest, Királyi Palota. – 
Prohászka 2004, 145. 
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zabláját, a legény úgy ült rajta, mint a cövek s látszott, hogy ura helyzetének. Hirtelen 

megsarkantyúzta s a ló vad galoppban száguldott tova. Most hirtelen megrántotta a 

kantárt s a mén megtorpanva, hirtelen megállt. Ló és lovasban még az utóbbi mozgás 

reflexe vibrált és a lendületben teljesen egyek lettek s ennek az együttesnek ura a lovas. Az 

ő akarata dominált, – a kis legényke volt ura a helyzetnek! Olyan volt, mint egy ércbe 

öntött lovasszobor!... 

     …A feladat meg volt oldva! A hős a harci tömegekben hirtelen megállítja lovát, hogy 

jobban szemlélhesse a harc menetét és sas tekintetével a messzeségbe néz! ... elkészültem 

az első vázlattal! 

     Ott ült a ménen a hős… Jobbról és balról török foglyok ültek, egy öreg pasa és egy 

fiatal arab, s a lovassal együtt érdekes csoportot adtak. Két hosszúkás relief díszítette a 

meglehetősen magas postamens oldalát, amelyek a zentai csata epizódját örökítették meg: 

Lovas csapat élén vágtat a hős s a menekülő törököket a Tiszába hajszolja. A másik 

oldalon a történeti sáncostrom. Itt is a hős vezeti rohamra csapatait s legelöl a magyar 

harcosok nyomulnak föl s kézitusával eldöntik a harc kimenetelét. Ez az első ’egy Sitzre’ 

készült vázlat jól sikerült úgy, hogy nem is változtattam rajta. Egy tizednagyságú modellt 

csináltam utána. Magam rajzoltam meg az architektúrát is s egy pontos modellt készítettem 

utána gipszből s erre mintáztam az alakokat és a reliefeket.”406  

     Az idézett visszaemlékezésből kitűnik, hogy Róna József elsősorban az eredeti barokk 

műveket akarta követni, és mindemellett természet utáni tanulmányokat folytatott. Az 

elkészült bronzszobrot bemutatta a Műcsarnok 1899. évi tavaszi kiállításán. A lovas 

szobrot a Műcsarnok lépcsőjére épített pódiumon állították ki, az emlékmű bronzból öntött 

modelljét és domborműveit pedig a szoborcsarnokban helyezték el. A történelmi 

hitelességgel megalkotott művel Róna József tanárai, Edmund Hellmer és Caspar 

Zumbusch historizáló stílusát követte. Minden részletre kiterjedő, gondos 

előtanulmányokat folytatott. A lóhoz például Andrássy Tivadar egyik lipicai ménje 

szolgált modellként. Az emlékművel osztatlan sikert aratott a művészek és a közönség 

körében egyaránt, elismerésként pedig állami aranyéremmel tüntették ki.  A Lipótvárosi 

Kaszinó művészeti kérdésekben vezető alakja, Keszler József újjáéledt barokkról beszélt 

szoborral kapcsolatban. Egykori tanára, Caspar Zumbusch pedig egyenesen Georg Raphael 

Donner műveivel mérte össze Róna József domborműveit:  

                                                 
406 Róna i. m. 2. köt., 647-648. 
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     „Jóleső érzés, ha valamelyik tanítványból, akitől vártunk valamit, valóban lesz is 

valami. Ez azonban ritkán fordul elő. Reliefjei különösen nagyon tetszenek. Ezek alá 

bátran alá lehetne Raphael Donner nevét is írni…”407  

     Zenta város a jelentős költségek miatt nem tudta kifizetni és átvenni az elkészült 

szobrot. A teljes anyagi csődtől végül a király mentette meg a szobrászt. Széll Kálmán 

miniszterelnök és Hauszmann Alajos építész beszámolóját, továbbá Caspar Zumbusch 

szobrászatilag elismerő véleményét figyelembe véve Ferenc József megvásárolta, és a 

budapesti Királyi Palota dunai főhomlokzata előtt 1900-ban felállította Savoyai Jenő 

herceg emlékművét.   

     „És így került emlékművem a vár elé, a világ egyik legszebb helyére… Annyit talán 

szerénytelenség nélkül mondhatok, hogy annyi év után ma is a legjobb budapesti 

szobornak tartják. Ami ugyan még nem nagy dicséret…” – írta Róna József 

emlékiratában.408 

     Áttekintve a magyar neobarokk szobrászatban felhasznált barokk előképeket 

megállapítható, hogy elsődlegesen Georg Raphael Donner és követői hatottak az 

emlékműszobrászatra. A magyar neobarokk szobrászok az állami megrendelésre készített 

az emlékműveken Georg Raphael Donner, Matthäus Donner, Balthasar Ferdinand Moll és 

Franz Xaver Messerschmidt szobrászatát elevenítették fel az 1890-es évektől az 1910-es 

évekig. Gondosan ügyeltek a történelmi események és a bemutatott személyek hiteles 

ábrázolására. A klasszicizáló késő barokk mintaképek átvétele a stílusjegyek követésére, a 

reprezentatív témaválasztásra és a formai kialakításra egyaránt vonatkozott. Az Osztrák-

Magyar Monarchia vezető művészei, köztük a magyar szobrászok is a bécsi 

Képzőművészeti Akadémián tanultak, az osztrák historizáló akadémizmushoz igazodtak, 

alkotásaikkal monarchiahűségüket és nemzeti elhivatottságukat szándékoztak kifejezni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
407 Róna i. m. 2. köt., 650. 
408 Róna i. m. 2. köt. 658. 
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6. fejezet 

 

Donátorok, megrendelők és gyűjtők 

 

     A barokk művészet magyarországi meghonosodásában és terjesztésében meghatározó 

szerepet töltött be az Esterházy-család mecénási tevékenysége.409 A 17. század első felében 

bécsi művészeket, köztük szobrászokat kezdett foglalkoztatni a nagyszombati jezsuita 

templom, később egyetemi templom (1629-1637) és főoltár (1637-1740) emelésekor gróf 

Esterházy Miklós (Galánta/Galanta, Szlovákia, 1583. április 8.-Nagyhöflány, 1645. 

szeptember 11.) nádor.410  (3. kép) A bécsi udvar művészeti ízlését követte, az udvarban 

megismert építészeket, festőket és szobrászokat foglalkoztatta saját környezetében. 

Nádorrá emelkedéséhez jelentősen hozzájárult a bécsi udvar elvárásaihoz alkalmazkodó 

természete, egyébként mindenkitől független, gyakorlatias és tevékeny karaktere. A 

pozsonyi alispán, Esterházy Ferenc és Illésházy Zsófia fiaként csallóközi, protestáns 

köznemesi családból származott. Pályáját megalapozták a bécsi jezsuitáknál folytatott 

tanulmányai. Nevelői hatására 1600-ban katolizált, emiatt apja kitagadta házából. Egész 

életében mélyen vallásos volt, mindenhová egy hordozható oltárt vitt magával, amely előtt 

gyakran imádkozott. Nagybátyja, gróf Illésházy István nádor mellett tanulta meg az 

államügyek intézését és a hadviselést. 1612-ben Mágochy Ferenc kassai főkapitány 

özvegyét, Dersffy Orsolyát, majd 1624-ben Thurzó Imre gróf özvegyét, Nyáry Krisztinát 

vette feleségül. A házasságai révén szerzett vagyont borkereskedéssel gyarapította tovább.  

     Tehetségén kívül a szerencsés események sorozatára épült sikeres élete. 1613-ban bárói 

rangot kapott, így a főrendek sorába emelkedett. 1614-ben a magyar országgyűlés 

küldötteként vett rész a linzi birodalmi gyűlésen. 1617-1635 között Bereg, 1618-tól 

haláláig Zólyom vármegye főispánja, 1618-tól főudvarmester, majd 1622-ben országbíró 

(Judex Curiae) lett széleskörű befolyással. 1623-ban Érsekújvárnál (Nové Zámky, 

Szlovákia) hatalmas győzelmet aratott a törökök felett. A sanyarú körülmények között 

kivívott katonai bravúrral elismerést és tekintélyt szerzett magának az udvarban és a 

magyar főrendek körében egyaránt. 1625-ben a soproni országgyűlésen nádorrá 

választották, ezzel Pest-Pilis-Solt vármegye főispánja lett. Megszerezte a fraknói várat és a 

kismartoni kastélyt uradalmaival együtt. 1626-ban II. Ferdinánd császár Fraknóvár örökös 

                                                 
409 A magyar főnemesi gyűjteményekről: Entz 1937, 18-31, 34-35, 47-58. 
410 Gróf Esterházy Miklósról: Szalay László – Salamon Ferenc: Gróf Esterházy Miklós nádor, 1-3. köt. Pest, 
1863-1870; Szilágyi András: Vagyonszerzés és rangemelkedés. Esterházy Miklós (1583-1645) életpályája, 
in: Esterházy-kincsek kat. 2006, 22-30. 
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grófjává és Sopron vármegye főispánjává emelte. Érdemei elismeréseként 1628-ban az 

Aranygyapjas Rend lovagja lett. A kismartoni kastélyt a nádori közigazgatás központjává 

tette. A fraknói várban helyezte biztonságba bővülő kincstárát.411 Délnémet ezüst és 

aranyozott ezüst ötvösműveket, ékszereket, órákat, családi portrékat, textíliákat, valamint 

különleges tárgyakat, kuriózumokat halmozott fel a Kunst- und Wunderkammer típusú 

vegyes gyűjteményben. A halála után összeállított 1645. évi leltár alapján részben 

azonosíthatók hagyatékának darabjai. Az értékes tárgyak gyűjtése mellett mindig kiemelt 

figyelmet fordított az építészetre, a megszerzett birtokain folyamatosan építkezett. 

Legjelentősebb donátori tevékenységének számít a nagyszombati jezsuita templom 

felépítése, amely a magyar katolikus egyház és keresztény kultúra központja lett, majd 

temetkezési helyként szolgált a nádor számára. Államügyekben és műpártolásban a 

második házasságában született fia, Pál folytatta tevékenységét. 

     A 17. század második felében gróf Esterházy Miklós és Nyáry Krisztina fia, herceg 

Esterházy Pál (Kismarton, 1635. szeptember 8.-Kismarton, 1713. március 26.) nádor, 

költő, zeneszerző és mecénás tevékenysége mutatott példát a magyar főnemességnek.412 (3. 

kép) Nagy hatással volt rá apja sikeres személyisége. Példaképének tekintette a költő és 

hadvezér gróf Zrínyi Miklóst. Tanulmányait 1646-tól a jezsuitáknál végezte Grazban, majd 

Nagyszombatban. 1652-ben bátyja, László halála miatt nagykorúsították, Sopron vármegye 

örökös főispánja, majd 1655-től pápai kapitány lett. 1663-1664-ben részt vett gróf Zrínyi 

Miklós téli hadjáratában. 1657-től udvari tanácsos, 1661-1681 között főudvarmester, 1679-

től titkos tanácsos kinevezést kapott, majd 1680-tól az Aranygyapjas Rend lovagja lett. 

1681-ben a soproni országgyűlésen nádorrá választották, ekkortól Pest-Pilis-Solt vármegye 

főispánja volt. 1683-ban Bécs védelméért, majd 1686-ban Buda visszafoglalásáért harcolt a 

törökök ellen. 1687-ben jelentős szerepe volt abban, hogy az országgyűlés elfogadta a 

Habsburgok örökös magyar királyságának és az Aranybulla ellenállási záradéka 

eltörlésének törvénybe iktatását, ezért I. Lipót császár a Német-római Birodalom hercege 

címet adományozta számára. Ezután részt vett a törökök kiűzésében, többek között az 

1697-es zentai csatában. Vagyonát jelentősen gyarapította egyrészt a győztes csatákban 

szerzett hadi zsákmánnyal, másrészt az udvartól, 1664-től bérbe vett magyarországi só 
                                                 
411 A fraknói Esterházy-kincstárról: Héjjné Détári Angéla: A fraknói Esterházy-kincstár a történeti források 
tükrében, in: Magyarországi reneszánsz és barokk. Művészettörténeti tanulmányok. Szerkesztette Galavics 
Géza. Budapest, 1975, 473-549.; Szilágyi, András: Die Esterházy-Schatzkammer. Frankfurt am Main, Berlin, 
New York, Paris, Wien, 1994; Gabriel, Theresia – Kroemer, Heike: Burg Forchtenstein. Eisenstadt, 2000; 
Esterházy-kincsek kat. 2006. 
412 Herceg Esterházy Pálról: Galavics 1988; Galavics 1992; Szilágyi András: A kincstár történetének 
fénykora a herceg-nádor, Esterházy Pál (1635-1713) működése idején, in: Esterházy-kincsek kat. 2006, 31-
42.  
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kereskedelem monopóliumával. 1695-ben elidegeníthetetlen családi hitbizománnyá (fidei 

commission) tette ingó és ingatlan vagyonát  

     Kiemelkedő mecénási tevékenysége kiterjedt valamennyi művészeti műfajra, 

templomokat és kolostorokat épített, oltárokat emelt, emlékoszlopokat állított, 

festményeket és templomi berendezéseket adományozott, illusztrált könyveket adott ki, 

értékes és különleges tárgyakat gyűjtött. A szobrászattal kapcsolatos megrendelései közül 

figyelemre méltó volt, hogy a kismartoni Esterházy-kastély átépítésekor a főhomlokzatra 

1667-ben Hans Matthias Mayr, bécsújhelyi szobrásztól rendelte meg a honfoglalás kori 

magyar vezérek, valamint apja és saját mellszobrát. Sajátos szokásává vált, hogy 

kiemelkedő sikerei alkalmával, kőszoborral díszített emlékoszlopot állított a fraknói vár 

elé. 1681-ben Szent Antal napján választották nádorrá, ezért Szent Antal-oszlopot, majd 

1682-ben Szent Mátyás napján kapta meg az Aranygyapjas Rend jelvényét, amiért Szent 

Mátyás-oszlopot emeltetett Sebastian Rauschmayer kismartoni kőfaragóval. 1687-ben a 

birodalmi hercegi címet Szűz Mária napján szerezte meg, ennek emlékére Szűz Mária-

oszlopot állított 1694-ben.413 A fraknói vár udvarán helyezte el saját lovas szobrát, amelyet 

Michael Felser, azaz Filsser kismartoni kőfaragó készített a szobor töredékes felirata 

szerint 1687-ben, a kifizetés alapján 1691-ben.414 A 17. században ritkaságnak számító, 

életnagyságú, ágaskodó lovas szobor a török felett győzedelmeskedő herceget ábrázolja az 

uralkodói lovas szobrokhoz hasonló kialakításban. 

     A 17. század első felében a főpapi mecénások közül kiemelkedett gróf Esterházy 

Miklós szövetségese és riválisa, Pázmány Péter (Nagyvárad/Oradea, Románia, 1570. 

október 4.-Pozsony, 1637. március 19.) esztergomi érsek.415 Protestáns családból 

származott, de mostoha anyja hatására 1583-ban katolizált. A kolozsvári jezsuita 

gimnáziumban, majd Krakkóban, Bécsben, Rómában tanult és 1596-ban szentelték pappá. 

A grazi egyetemen filozófiát és teológiát tanított. 1616-ban esztergomi érsekké, majd 

1629-ben bíborossá nevezték ki. 1629-ben zsinatot hívott össze Nagyszombatban, ahol 

tridenti szellemű, szigorú rendszabályokkal törekedett a papság tekintélyének 

visszaállítására és a katolicizmus megszilárdítására. Gondosan ügyelt az egyházi 

jövedelmek növelésére és az egyházi birtokok visszaszerzésére. Az érseki birtokokon 

szőlőtermeléssel, borkereskedelemmel gyarapította bevételeit. Korszerű, takarékos 

                                                 
413 Galavics1988, 146-148., 15. és 17. kép; Galavics 1992, 131, 133., 17-18. kép. 
414 Michael Felser, azaz Filsser: Herceg Esterházy Pál lovas szobra, 1687-1691, Fraknó, a vár udvarában. – 
Koch, Ebba: Das Barocke Reitermonumet in Österreich, in: Mitteilungen der Österreichischen Galerie 19-20 
(1975-1976) 48-49., 15. kép (1687); Galavics1988, 149., 21. kép (1691); Galavics 1992, 135., 21. kép. 
415 Pázmány Péterről: Fraknói (Frankl) Vilmos: Pázmány Péter és kora, 1-3. köt. Pest 1868-1872. 
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gazdálkodással megháromszorozta az egyházi vagyont, amelyet az általa alapított 

nagyszombati kollégium (1614), a bécsi Pázmáneum (1623) és a nagyszombati egyetem 

(1635) fenntartására, továbbá a művészetek támogatására fordított. Szenvedélyesen 

gyűjtötte a könyveket, és drága liturgiai tárgyakkal vette körül magát. Ezek közül az egyik 

legértékesebb darab volt Pázmány Péter házi-oltára, amely Albrecht Horn augsburgi 

műhelyében készült 1620 körül.416 A fekete ébenfából összeállított házi-oltárt ezüst 

domborművekkel és szobrokkal díszítették. A korabeli magyar gyűjtemények közül az 

Esterházy-család kincstárában maradt fenn hasonló, augsburgi házi-oltár. 

     Pázmány Péter mecénási, gyűjtői tevékenysége mellett a szobrokról és a festményekről 

alkotott véleményével, elméleti munkájával, új ikonográfiai típusok bevezetésével 

jelentősen hozzájárult a barokk képzőművészet magyarországi fejlődéséhez. Kiváló íróként 

a kora barokk stílust honosította meg a magyar irodalomban. Vallási vitairatokat és 

prédikációkat írt a katolicizmus védelmében.  A reformátusok vezető teológusának, 

Alvinczi Péternek dedikált vitairatában, az 1609-ben megjelent Öt szép levél c. művében, 

az első levélben foglalkozott a protestánsok által gyakran felhozott váddal, miszerint a 

katolikusok bálványimádók. Pázmány Péter kifejtette, hogy a szobrok és festmények 

tisztelete nem bűnös bálványozás. A tridenti zsinatot idézve írta „Az képeknek illendő 

böcsülletet és tiszteletet kell adni, nem azért, mintha ezekben valami istenség avagy erő 

volna, melyet böcsülleni kellene, avagy tőlük valamit kérni, hanem csak azért, hogy akit 

jegyeznek, azt tiszteljük ezek által. És amikor ezek előtt süveget vetünk, térdet hajtunk, 

Christust imádjuk, akit jegyez az kép.”417 Pázmány Péter igyekezett bebizonyítani, hogy a 

római katolikus vallás a művészeti alkotások tiszteletét nem tekinti bűnös bálványozásnak. 

A protestáns képrombolások kora után visszaállította a művészeti alkotások és a művészek 

megbecsülését. Nem fegyverrel, hanem tollal harcolt a katolicizmusért. A meggyőző 

érvelésben és a kiváló stílusú fogalmazásban példát mutatott kortársainak. Vallási 

vitairatainak sorozata alapozta meg a filozófiai és teológiai nézeteit összegező hitvédelmi 

főművét, az 1613-ban kiadott Isteni igazságra vezérlő kalauzt. Irodalmi szempontból 

legjelentősebb „A romai anyaszentegyház szokasából minden vasarnapokra es egy-néhány 

                                                 
416 Albrecht Horn műhelye: Pázmány Péter házi-oltára, Augsburg, 1620 körül. Fekete ébenfa, ezüst 
domborművekkel és szobrokkal, 113x66,5 cm. Az oltár alsó részén augsburgi ötvösjegyek. Pázmány Péter 
tulajdonából származik az 1654. évi leltár szerint. Esztergom, Főszékesegyházi Kincstár. – Esztergom 
műemlékei. Múzeumok, Kincstár, Könyvtár. Összeállította Genthon István. (Magyarország műemléki 
topográfiája. Szerkesztette Gerevich Tibor. 1. köt.) Budapest, 1948, 244., 260. kép (Horn); Cséfalvay Pál: Az 
Esztergomi Bazilika, Kincstár és Vármúzeum / Die Basilika, der Domschatz und der Burgberg zu Esztergom. 
Budapest, 1992, 46-47., képpel (Horn műhely, Augsburg, 1620 körül). 
417 Bitskey István: Pázmány Péter (Magyar história. Életrajzok. Szerkesztő Heckenast Gusztáv). Budapest, 
1986, 84. 
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innepekre rendelt evangeliomokrúl predikacziok” c. 1636-ban kiadott műve. A 

Prédikációskönyvben máig érvényes erkölcsi útmutatásokat adott közvetlen, élőbeszéd 

hatású megfogalmazásban.  

     A 18. századi Magyar Királyság területén, az uralkodó szobrokkal gazdagon díszített, 

reprezentatív építkezései mellett jelentős mecénási tevékenységet folytatott a magyar 

főpapság. A Rómában és Bécsben tanult magyar főpapok könnyen alkalmazkodtak a bécsi 

udvar hivatali követelményeihez. Az udvar szívesen fogadta a művelt és megbízható 

főpapokat, akik szolgálataikért értékes birtokokat és jövedelmező állásokat kaptak. A 

magyar főpapság egyházi hatalma mellett az állam irányítására is jelentős hatást tudott 

gyakorolni. A bécsi udvar ízléséhez igazodva, hatalmuk reprezentálására használták fel a 

művészeteket. Kiemelt figyelmet fordítottak az egyházi központok újjáépítésére, bővítésére 

és a művészetek támogatására.418 Ekkor alakultak ki a legnagyobb magyarországi egyházi 

könyv- és műkincsgyűjtemények, amelyeket már tudományos igényességgel 

rendszereztek. Ágenseik főleg Bécsben vásároltak, és a fennmaradt levelezések tanúsága 

szerint a magyar főpapok kitartóan alkudoztak az értékes művekre. Az építészeti 

tervrajzokat kölcsön adták, a művészeket pedig ajánlották egymásnak.  

     A 18. század első felében Esterházy Imre (Vágújhely/ Nové Mesto nad Váhom, 

Szlovákia, 1663. november 18.-Pozsony, 1745. december 6.) hercegprímás esztergomi 

érsek meghatározó személyisége mutatott irányt a magyar főpapságnak.419 (101. kép) 

Esterházy Imre és Bucsányi Zsuzsanna fia volt, a nagyszombati és a soproni jezsuita 

kollégiumban folytatott tanulmányok után, 1681-ben pálos szerzetesi fogadalmat tett. 

1683-1687 között a római Collegium Germanicum et Hungaricumban tanult, és az 

intézmény évkönyvi bejegyzése szerint a teológiai doktori tételeket a legnagyobb 

dicsérettel védte meg: „theses theologicas maxima cum laude defendit.” 1688-ban pálos 

pappá szentelték, majd hazatért. 1696-ban adta ki Theses theologicae, De Jure et Dominio 

c. művét, amely a Nagyszombatban tartott előadásait tartalmazta. 1702-ben a máriavölgyi 

választókáptalan hatalmazta fel a pálos rendfőnöki tisztséggel, ezután élete végéig kiemelt 

figyelemmel támogatta a máriavölgyi pálosokat. 1706-tól váci, majd 1708-tól zágrábi 

püspök lett. 1723-tól veszprémi püspökként és Veszprém vármegye főispánjaként többek 
                                                 
418 A magyar főpapi gyűjteményekről: Entz 1937, 32-34, 38, 45-47.; Entz Géza: Magyar főpapok művészeti 
és műveltségi tevékenysége a 18. században, in: Regnum 5 (1942) 253-273. 
419 Esterházy Imre hercegprímásról: Schmitth, Nicolaus: Archi-Episcopi Strigonienses, pars. II. Tyrnaviae, 
1758, 194-217.; Entz 1937, 38.; Szelestei 2001; Koltai András: Esterházy Imre, in: Esztergomi érsekek 1001-
2003. Szerkesztette Beke Margit. Budapest, 2003, 331-338.; Ujházy Edina: Gróf Esterházy Imre, a pálos 
hercegprímás (1663-1745), in: Decus solitudinis. Pálos évszázadok. (Művelődéstörténeti műhely. 
Rendtörténeti konferenciák 4/1.) Őze Sándor közreműködésével szerkesztette Sarbak Gábor. Budapest, 2007, 
198-203. 
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között helyreállította a székesegyházat és a Gizella-kápolnát. 1725-ben hercegprímási 

rangot és esztergomi érseki méltóságot kapott, ettől kezdve Pozsonyban élt. 

     Az egyház, az oktatás, a tudományok, a művészetek és a szegények támogatásával 

példát mutatott egyházi és világi körökben egyaránt. Közel száz templom számára 

biztosította az építési, vagy a felújítási költségeket. Becslések szerint két millió forintot 

fordított adományozásra. Kiemelt figyelemmel gondozta a könyörületes, adakozó szentek 

tiszteletét, Alamizsnás Szent János, Szent Márton és Szent Erzsébet kultuszát. Georg 

Raphael Donnert tíz évig udvari szobrászként és építési igazgatóként alkalmazta 

Pozsonyban, hogy a székesegyházban Alamizsnás Szent Jánosnak kápolnát és ereklyetartó 

oltárt (1732), Szent Mártonnak pedig új főoltárt (1735) emeljen. Egész életében 

példaképének tekintette Alamizsnás Szent Jánost. A pozsonyi Szent Márton-

székesegyházhoz hozzáépített Alamizsnás Szent János-kápolnában helyezte el a szent 

ereklyét. Mindent elkövetett annak érdekében, hogy Alamizsnás Szent János pozsonyi 

sírhelye zarándokhely legyen. 1732-ben a hercegprímás saját előszavával adta ki 

Pozsonyban Alamizsnás Szent János életrajzát magyarul, majd latinul, németül és 

szlovákul. Folyamatosan támogatta a pálos kolostorokat, többek között saját költségén 

emelte a máriavölgyi pálos kolostor főoltárát, amely 1736. szeptemberében készült el, 

majd 1737. január 14-én szentelte fel gróf Berényi Zsigmond, a későbbi pécsi püspök. A 

hercegprímás 1738. február 15-én tartotta aranymiséjét a barokk stílusban felújított 

pozsonyi Szent Márton-székesegyházban, amikor a nép közé szórták az ünnepi alkalomra 

Matthäus Donnerral veretett emlékérmet. (102a-b. kép) A hercegprímás világi titkára, 

Gerhard Cornelius van den Driesch Pozsonyban, 1738. július 28-án Philipp Ludwig 

Sinzendorff kardinálishoz írt leveléből ismerjük ünnepség eseményeit: 

     „Azt hiszem, csodálkozol most, Eminenciás Főpásztor, hogy már jó ideje nem kaptál 

semmiféle levelet tőlem innen, de tudnod kell, hogy tíz napig távol voltam Pozsonytól, 

Bécsben családi és magánügyeimmel foglalatoskodtam. Aztán visszatérvén eddig különféle, 

a herceg hálaünnepe miatti készülődések kötöttek le, amelyet végül tegnap nagy pompával, 

az egész város emelkedett tetszése közepette ünnepeltünk. A császár személyét a hadak 

főparancsnoka képviselte, rendkívüli írással, vagyis császári dekrétummal, arra kijelölve 

és kiválasztva. Hogy őt otthon fogadják és visszakísérjék, a prímás egész nemessége, két 

püspökkel, Klobusiczkyvel és Forgáchcsal, elébement. Miután a szentmise véget ért, 

ugyanígy főpásztoromat is hozzá vitték, hogy megköszönje az iránta tanúsított tisztességet. 

Az ünnepi szentmise alatt a pozsonyi várból az ágyúk, a templom temetője körül kellően 

elrendezett katonák puskái és harmadszor a gépparittya kilövései adtak kellemetes hangot. 



 126 

Bíborral és püspöksüveggel díszítve 13-an álltak ott, más papok mellett, aki közül mintegy 

30-an látszottak, tisztességjeleiket viselve. A püspökök között első helyen volt a kalocsai, őt 

követték az egri, veszprémi, váci, győri és sokan mások szép rendben. A polgárok 

századokba osztva a külvárosi kaputól egészen a templomig, azon végig a várőrzők álltak 

fegyverben, egészen a sekrestyéig. A városi bejáratnál a tanácsosok közül valaki latin 

beszéddel fogadta, az egyház nagyobb lépcsője mögött (amely nagyon szépen, diadalív 

módjára volt feldíszítve) a plébános várta és már az egész klérus ott állt és azután 

megindult, majd miután a templomban minden megtörtént, legkevesebb 200 személy az 

ünnepi asztalnál frissült fel a kert szobáiban és átriumában, közben pedig a császár és az 

aranymisét ünneplő prímás zenészei behízelgően és kellemesen játszottak, ők éjszaka is 

szerenádnak nevezett éneket adtak elő. Étkezés alatt az említett kert előtt emelt építményből 

fehér és vörös bor folyt, az érmeket pedig, amelyeket erre az alkalomra vertek, amelyekről 

máskor írtam Neked, a nép közé szórták. A templomban német nyelvű beszéd hangzott el a 

főpásztor dicséretére, az egyidejűleg nyomtatásban is megjelent. A templomba szentmisére 

tiszteletből eljött az egész nemesség hat- és kétfogatú kocsikkal. Hát ezek azok, amelyekről 

azt gondoltam, hogy elmondom az ünnepségekről neked, Eminenciás főpásztor.”420  

     A hercegprímás hűségesen támogatta a bécsi udvar törekvéseit. Jelentős összeggel járult 

hozzá a törökellenes háborúk költségeihez. VI. Károly császár halála után leányát, Mária 

Teréziát 1741-ben a hercegprímás koronázta magyar királynővé Pozsonyban. Az 

országgyűlésen elsőként állt ki a Habsburg Birodalom mellett minden erejét, tehetségét és 

vagyonát felajánlva a királynőnek. 1745-ben betegen Mariazellbe zarándokolt, ezután 

állapota súlyosbodott és 1745. december 6-án meghalt.  1746. január 21-én temették el a 

pozsonyi székesegyház Alamizsnás Szent János-kápolnájában. Egyházpolitikáját és 

mecénási tevékenységét követték többek között Pécs, Gyulafehérvár, Kalocsa, Eger, Győr 

és Szombathely római katolikus egyházi vezetői. 

     Pécsen mutatható ki legkorábban a hercegprímás környezetében 1735 körül kedveltté 

váló, klasszicizáló késő barokk stílus hatása. 1740-ben vette át a pécsi egyházmegye 

irányítását gróf Berényi Zsigmond (Bodok/Bodoc, Szlovákia 1694. szeptember 27.-Pécs, 

1748. szeptember 25.) püspök.421 Az esztergomi egyházmegye növendékeként 1711-től a 

                                                 
420 Gerhard Cornelius van den Driesch Pozsonyban, 1738. július 28-án Philipp Ludwig Sinzendorff 
kardinálishoz írt levele Esterházy Imre hercegprímás esztergomi érsek aranymiséjének ünnepéről. Országos 
Széchényi Könyvtár, Kézirattár. – Szelestei 2001, 287., 8. sz. függelék (a latin nyelvű levél és magyar 
fordítása). 
421 Gróf Berényi Zsigmondról: Meszlényi Antal: A magyar hercegprímások arcképsorozata. Budapest, 1970, 
41.; Boros 1985, 26-36.; Móró Mária Anna: Berényi Zsigmond – A papnövelde-alapító mecénás püspök, in: 



 127 

bécsi Pázmáneumban tanult. 1714-ben fejezte be filozófiai és teológiai tanulmányait a 

nagyszombati egyetemen. 1715-től a római Collegium Germanicum et Hungaricum 

hallgatójaként szerzett teológiai doktorátust. 1716-ban, Rómában szentelték pappá. 

Hazatérése után esztergomi kanonok, majd újvári és honti főesperes lett. 1728-1736 között 

Pozsonyban a hercegprímás segédpüspökeként szolgált, diplomáciai tevékenységet 

folytatott és gyakori külföldi utazásai alkalmával ismerhette meg a barokk művészetet. A 

hercegprímás ajánlásával 1736-ban pécsi segédpüspök, valamint Baranya és Tolna 

vármegye főispánja lett, majd 1740-ben pécsi püspöki méltóságot kapott és a hercegprímás 

szentelte püspökké. 1742-ben hozta létre a pécsi papi szemináriumot Szent Pál tiszteletére. 

Kiemelt figyelmet fordított a pécsi székesegyház barokk stílusú felújítására, és a pozsonyi 

Szent Márton-főoltár mintáját követve baldachinos főoltárt emelt 1741-1748 között. 

     Klimó György (Lopassó, 1710. április 4.-Pécs, 1777. május 2.) pécsi püspök folytatta 

elődje műpártoló tevékenységét.422 Szegény földműves családból származott, de kiváló 

képességeit hamar felfedezték egyházi támogatói. 1731-től Nagyszombatban tanult 

teológiát. 1734-ben szentelte pappá Esterházy Imre hercegprímás esztergomi érsek. 

Vágújhelyen lett segédlelkész gróf Zichy Ferenc prépost mellett. Ezután gróf Klobusiczky 

Ferenc érseki helyettes titkáraként Nagyszombatban a régi könyvekkel kezdett foglalkozni. 

1747-ben Mária Terézia királynő kinevezte a magyar kancellária referensévé, 1751-ben 

pécsi püspöki méltóságot kapott. A már kalocsai érsek, Klobusiczky Ferenc szentelte fel 

pécsi püspökké. 1752-től Baranya és Tolna vármegye, majd 1755-től Verőce főispánjaként 

jelentős befolyással rendelkezett. A 18. századi Pécs legtevékenyebb mecénása volt, 

újjászervezte az egyházmegyét, a papképzést és a népi oktatást. A Nagy Lajos király által 

1367-ben alapított pécsi egyetem visszaállítását tervezte. Könyvtárat, nyomdát hozott létre 

Pécsett. Széles körű műveltségét bizonyította értékes oklevél-, érem- és 

festménygyűjteménye. Mecénási tevékenysége legfontosabb céljának tartotta a pécsi 

székesegyház felújítását. A pozsonyi székesegyház mintáját követve, 1762-ben 

mellszobrokkal díszített stallumokat rendelt a pécsi székesegyház részére. Felkérésére a 

Szent István-oltárt és a Keresztelő Szent János-oltárt Johann Martin Fischer, bécsi szobrász 

1775-1777 között készítette el a pécsi székesegyház részére.  

     A pécsi székesegyház számára még Klimó püspök kezdte meg a Szent Sebestyén-oltár 

és a Szent Mihály-oltár terveztetését. Az oltárokat már utóda gróf Esterházy Pál László 

                                                                                                                                                    
Pécsi-Baranyai Történelmi Arcképcsarnok. Szerkesztette Ódor Imre és Lengvári István. Baranya Megyei 
Levéltár és a Baranyai Archívum Alapítvány. Pécs, 2003. 
422 Klimó Györgyről: Liber Margit: Klimó György mint mecénás. Pécs, 1933; Entz Géza: Klimó György 
pécsi püspök kulturális tevékenysége, in: Pannónia, 1940/4-6, 1-27.; Boros 1985, 37-52. 



 128 

(Alsópaty, 1730. május 23.-Mohács, 1799. november 7.) pécsi püspök valósította meg 

Giuseppe Antonio Sartori bécsi szobrásszal 1781-ben.423 Szintén Sartori alkotta 1782-ben 

Klimó György püspök ovális portrérelieffel díszített fali síremlékét. Gróf Esterházy Pál 

László püspök Esterházy Imre hercegprímás esztergomi érsek unokaöccse volt, és 

nagybátyja példáját követve, 1746-ban lépett be a pálos rendbe. 1749-től Rómában tanult a 

Collegium Germanicum et Hungaricumban, ahol teológiából doktorált. Gróf Christoph 

Anton Migazzi váci bíboros püspök mellett segédpüspök, majd 1780-ban pécsi püspök lett. 

Jelentős műtárgyakkal gyarapította a pécsi püspökséget. Rómában vásárolta 1780-ban a 

Cornelis Floris köréből származó, 16. századi alabástrom epitáfiumot,424 amely jelenleg a 

pécsi székesegyház Mária-kápolnájában látható. Egyik legfontosabb feladatának tartotta a 

pécsi székesegyház Corpus Christi-kápolnájának felújítását, itt helyezte el a Szatmári 

György pécsi püspök által emelt reneszánsz tabernákulumot, amelynek helyreállítására és 

kiegészítésére bécsi szobrászt kért fel 1783-ban.425 

     A gyulafehérvári székesegyház barokkizálása, a főszentély újjáépítése és az új 

baldachinos főoltár elkészítése báró Sztojka Zsigmond Antal (Máramaros/Maramures, 

Románia, 1699. március 29.-Medgyes/Mediaş, Románia, 1777. április 21.) püspök anyagi 

támogatásával valósult meg.426 Ortodox nemesi családból származott, miután katolizált a 

kolozsvári jezsuitáknál, majd valószínűleg Franciaországban tanult, mivel kánonjogi 

doktorátussal és magas színtű francia műveltséggel rendelkezett. 1729-től húsz évig az egri 

egyházmegyében szolgált, 1741-ben az egri káptalan képviselőjeként részt vett Mária 

Terézia pozsonyi megkoronázásán és az országgyűlésen. Mária Terézia királynő 1749-ben 

nevezte ki erdélyi püspökké, a Gubernium tanácsosává, és ugyanekkor bárói rangot kapott 

a királynőtől. 1753-ban alapította meg a gyulafehérvári papi szemináriumot, amellyel 

jelentősen hozzájárult a katolikus vallás erdélyi megerősödéséhez. A gyulafehérvári 

székesegyház felújított főszentélyében, 1755-től kezdve új főoltárt emelt a pozsonyi 

székesegyház baldachinos főoltárát követve.  

                                                 
423 Gróf Esterházy Pál Lászlóról: Boros 1985, 53-63. 
424 Éber László: Alabástrom epitáfium a pécsi székesegyházban, in: Az Országos Magyar Szépművészeti 
Múzeum Évkönyvei 3 (1921-1923) 36-45., képpel. 
425 A pécsi székesegyház Corpus Cristi-kápolnájában oltárként elhelyezett Szatmári-tabernákulumot a 
káptalan 1783. augusztus 12-én kötött szerződése szerint bécsi szobrász „sculptor Viennensis”, valószínűleg 
Antonio Giuseppe Sartori állította helyre és egészítette ki bécsi márvány felhasználásával 3000 forintért. Az 
oltár barokk átalakítását Zelesny Károly, pécsi fényképész 1888 előtti fotójáról (Pécs, Káptalani Levéltár) 
ismerjük. 1888-ban eltávolították a barokk kiegészítéseket. – Farbaky Péter: Szatmári György, a mecénás. 
Egy főpap műpártoló tevékenysége a Jagelló-kori Magyarországon (Művészettörténeti füzetek 27. 
Sorozatszerkesztő Szabó Júlia), Budapest, 2002, 43-44., 38. kép. 
426 Báró Sztojka Zsigmond Antalról: Beke Antal: Az Erdély egyházmegyei papnövelde történeti vázlata. 
Károly-Fehérvár, 1870, 17-45. 
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     A gyulafehérvári székesegyház barokkizálását gróf Klobusiczky Ferenc (Eperjes/ 

Prešov, Szlovákia, 1707. november 29.-Pest, 1760. április 5.) gyulafehérvári püspök kezdte 

meg, aki Esterházy Imre hercegprímás esztergomi érsek közvetlen környezetéhez tartozott, 

és valószínűleg Georg Raphael Donner műhelyéből származó szobrásszal és asztalossal 

1744-ben mellszobrokkal díszített stallumokat emelt. 1751-től gróf Klobusiczky Ferenc 

kalocsai érsek lett, és írott források szerint a pozsonyi főoltárhoz hasonló baldachinos 

főoltárt épített a kalocsai székesegyházban, az 1750-es években. A gyulafehérvári főoltárt 

és stallumokat gróf Batthyány Ignác (Németújvár/Güssing, Austria, 1741. június 30.-

Kolozsvár/Cluj-Napoca, Románia, 1798. november 17.) püspök felújította, és részben 

átalakította 1783-1784-ben. 

     Egerben a barokk művészet gróf Barkóczy Ferenc (Tavarna, Szlovákia, 1710. október 

15.-Pozsony, 1765. június 18.) püspöksége alatt, 1745-1761 között kezdett kibontakozni.427 

A római Collegium Germanicum et Hungaricum növendékeként 1729-1733 között ismerte 

meg az itáliai barokk művészetet. Rómából visszatérve egri kanonok és az egri 

székesegyház plébánosa, majd 1745-ben egri püspök, Heves és Szolnok vármegye 

főispánja lett. Egerben megalapította a nyomdát, és jelentős reformokat vezetett be az 

oktatásban. Szigorú intézkedései miatt állandóan támadások érték, de ez nem tántorította el 

céljaitól. Eredményei elismeréseként 1761-től hercegprímás és esztergomi érsek lett, majd 

1762-ben Mária Terézia királynő kinevezte a magyarországi tanintézetek protektorává. 

Mecénási tevékenységében az egyház, az oktatás és a kultúra támogatása mellett 

elsősorban az építkezésekre áldozott nagyobb összegeket. Bécsből hívott be itáliai és 

osztrák művészeket, a szobrászok között ekkor tűnt fel Carlo Adami. Eger közelében, a 

tárkányi tavaknál 1745-1747 között építette fel a leírásokból és ábrázolásokról ismert, 

egykori nyári kastélyát, amelyet fuor contrastinak, azaz viszályoktól távoli helynek 

nevezett. Püspöksége alatt épült fel Egerben a vármegyeháza, bővítette a püspöki palotát, 

támogatta az egyházi építkezéseket és új oltárok emelését, többek között az egri ferences 

templom szobrokkal díszített, baldachinos főoltárának építését. 1761-1765 között 

hercegprímásként megkezdte a pozsonyi prímási palota és az esztergomi rezidencia 

átépítését számos szobrásznak adva munkalehetőséget.  

     Egerben elődje műpártoló tevékenységét folytatta gróf Esterházy Károly (Pozsony, 

1725. május 4.-Eger, 1799. március 15.) püspök. Gondosan dokumentálta minden 

                                                 
427 Gróf Barkóczy Ferencről: Szmrecsányi 1937, 63-88.; Entz Géza: Barkóczy Ferenc gróf a magyar barokk-
kor nagy mecénása, in: Történelemírás, 1939, 1-21.; Voit Pál, in: Heves megye műemlékei 1, 1969, 143-160. 
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tevékenységét, ezért viszonylag pontosan ismerjük életét és mecénási tevékenységét.428 Az 

udvar iránt hűséges, művelt és művészetkedvelő családból származott, gróf Esterházy 

Ferenc tárnokmester és gróf Pálffy Szidónia legkisebb fia volt. Egyházi és mecénási 

tevékenységében nagybátyja, Esterházy Imre hercegprímás esztergomi érsek példáját 

követte. A nagyszombati szeminárium elvégzése után, 1745-től Rómában a Collegium 

Germanicum et Hungaricum növendéke lett, ahol 1749-ben teológiai doktorrá avatták 

kiemelkedő eredménnyel. Magyarországra visszatérve lelkipásztori tevékenységet 

folytatott család birtokain. 1752-ben esztergomi kanonok és szenttamási prépost lett. 1755-

ben a Helytartótanács tanácsosává nevezte ki Mária Terézia királynő. 1760-tól váci 

püspökként kezdte meg a váci székesegyház építését.  A hercegprímássá kinevezett gróf 

Barkóczy Ferenc után, 1762-ben vette át az egri püspökséget. Egerben könyvtárral és 

csillagvizsgálóval ellátott egyetemet szándékozott alapítani. A felépített egyetemi 

épületben azonban csak líceum működésére kapott engedélyt a királynőtől.  

     Mecénási tevékenységének anyagi forrása az egri püspökség egyházi tized jövedelme 

mellett saját vagyonából, a pápai, ugodi és devecseri birtokaiból származott. A gondosan 

vezetett számadáskönyvek, a fennmaradt szerződések és levelek alapján követni lehet, 

hogy bevételei jelentős részét egyházi célokra, templomokra, oktatásra, jótékonykodásra és 

műpártolásra, ezen belül elsősorban építkezésre, festészetre, szobrászatra, könyvkiadásra, 

zenére és műgyűjtésre fordította.  Kitűnő ízléssel formálta környezetét és hozzáértően 

irányította a felkért művészek munkáját. Rómában ismerte meg az antik művészetet és a 

klasszicizáló késő barokkot, amelyet hazatérve saját környezetében is meghonosított. A 

leveleiből és megrendeléseiből ismert instrukciói között gyakran előfordult az „antik” és 

„új stílus” követésére történő utasítás. A bécsi klasszicizáló késő barokk stílus 

elterjedésében jelentős szerepet játszott széleskörű mecénási tevékenysége. Nagyszabású 

építkezéseinek tervezésére és irányítására 1764-től udvari építészként szerződtette Jakob 

Fellnert, aki már korábban Tatán is dolgozott az Esterházy-családnak. A püspök 

megrendelésére épített művei közül kiemelkedő jelentőségű volt az egri püspöki palota 

bővítése és a házi kápolna kialakítása 1763-1766 között, az egri líceum építése 1765-1780 

között, és a pápai Szent István plébániatemplom építésének megkezdése 1774-től, amelyet 

halála után segéde, Josef Grossmann építész fejezett be 1786-ban. A püspöki építkezések 

nyomán művészek és kézművesek sora kapott munkát. A festők közül leggyakrabban 

                                                 
428 Gróf Esterházy Károlyról: Pigler 1922, 5.; Szmrecsányi 1937, 104-131, 144-152.; Entz 1937, 33-34.; Voit 
Pál, in: Heves megye műemlékei 1, 1969, 187-243.; Mithay Sándor: Adatok Esterházy Károly gróf építő 
tevékenységéhez, in: Művészettörténeti Értesítő 39 (1979) 131-150.; Dobrovits 1983, 21-28.; Galavics 1993, 
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Johann Lucas Kracker udvari festőt foglalkoztatta 1764 őszétől haláláig, majd az 1780-as 

évektől Franz Sigrist, valamint Franz Anton Maulbertsch osztrák festőt kérte fel freskók és 

oltárképek készítésére. A bécsi Képzőművészeti Akadémia vezető egyénisége, Paul Troger 

stílusát követték mindhárman. A szobrászatban szintén a klasszicizáló késő barokk stílusú 

művészeket, Georg Raphael Donner követőit kedvelte. Az egri püspöki palota 

kápolnájában lévő főoltárra, 1764-ben Johann Georg Leithnertől Bécsben rendelt, ólomból 

öntött Krisztus a kereszten szobrot. Pápán dolgozott a püspök számára Philipp Jakob 

Prokop, Johann Adam Messerschimdt, Carlo Adami és Giacomo Adami. Mindig támogatta 

a helyi művészeket is, köztük Tischler Antal egri rajztanárt, aki 1777-ben félalakos 

festményen, majd 1782 körül rézmetszeten örökítette meg gróf Esterházy Károly egri 

püspök arcképét.429 

     Győrben Georg Raphael Donner hatása a 18. század közepétől érvényesült különösen 

gróf Zichy Ferenc (Homonna/Humenné, Szlovákia, 1701. október 8.-Győr, 1783. június 8.) 

püspöksége alatt.430 A római katolikus családból származó püspök a pozsonyi és a győri 

jezsuita gimnáziumi évek után az esztergomi papi szemináriumban, majd a nagyszombati 

egyetemen folytatta tanulmányait. 1719-től a bécsi egyetemen, majd 1721-től a római 

Collegium Germanicum et Hungaricumban tanult teológiát. 1724-ben szentelték pappá, és 

első miséjét Bécsben tartotta VI. Károly császár jelenlétében. Mária Terézia királynő 1742-

ben helytartótanácsi ülnökké, majd 1743-tól győri püspökké nevezte ki.  Hosszú, tevékeny 

püspöksége alatt, 1743-1783 között megújult a győri egyházmegye. A királynő többször 

meglátogatta Győrben, és számos kiváltságban részesítette. Amikor Raguzából Budára 

visszaszállították Szent István király jobbját, Mária Terézia királynő engedélyezte a 

püspöknek, hogy a győri várkápolnában az ereklyét köztiszteletre kiállíthatták. A püspök 

szívesen propagálta Szűz Mária tisztelete mellett a magyar szentek, elsősorban Szent 

István király és Szent László király kultuszát, amely törekvése következetesen 

megnyilvánult a támogatásával megvalósult műalkotások témaválasztásában.  

     1767-ben kezdte meg gróf Zichy Ferenc püspök a győri Nagyboldogasszony-

székesegyház barokk átépítését. A szervezésben és a művészek kiválasztásában a püspök 

mellett tizenhét évig szolgáló Szily János kanonok, a későbbi szombathelyi püspök töltött 
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1, 1969, 412., 210. és 371. kép. 
430 Gróf Zichy Ferencről: Piszker Olivér: Barokk világ Győregyházmegyében Zichy Ferenc gróf püspöksége 
idején (1743-1783). Pannonhalmi füzetek 13. Pannonhalma, 1933; Zsámbéky Monika, in: Hefele kat. 1994, 
29-30.  
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be vezető szerepet. Melcior Hefele építészt bízták meg 1767-től a győri székesegyház 

barokk átépítési munkálataival és az oltárok megtervezésével. Gróf Zichy Ferenc emelte 

többek között 1767-ben a Szűz Mária-kegyoltárt, majd 1772-ben a főoltárt. Ekkor 

elsősorban bécsi művészeket foglalkoztattak, Franz Anton Maulbertsch festőt, Josef 

Gottschall kőfaragót, továbbá a Georg Raphael Donner követők második nemzedékéhez 

tartozó Jakob Gabriel Mollinarolo és Anton Tabotta szobrászt. A győri székesegyház 

átépítése során Jakob Gabriel Mollinarolo szobrász kapott megbízást a Szent István-oltár 

és Szent László-oltár elkészítésére. A megújult győri székesegyházban 1774. augusztus 15-

én, Mária mennybemenetele napján tartotta aranymiséjét a püspök, amikor a személyesen 

megjelenő Mária Terézia királynő megjutalmazta a Szent István Rend nagykeresztjével. 

1774-ben gróf Zichy Ferenc aranymiséje alkalmából Esterházy Imre hercegprímás 

esztergomi érsekhez hasonlóan arany és ezüst emlékérmet adott ki, amelyet Franz Anton 

Widemann éremvéső készített.431  

     Szombathely egyházi és kulturális központtá fejlődése Szily János (Felsőszopor, 1735. 

augusztus 30.-Szombathely, 1799. január 2.) püspöksége alatt valósult meg 1777-1799 

között.432  A köznemesi családból származó, energikus és kritikus természetű püspök 

kiemelkedően sikeres volt a jóval előnyösebb helyzetből induló, főúri származású 

katolikus főpapok között. A soproni jezsuita gimnázium után filozófiát, majd teológiát 

tanult a győri jezsuita líceumban. Gróf Zichy Ferenc győri püspök támogatásával 1755-től 

teológiai és filozófiai tanulmányait Rómában végezte a Collegium Germanicum et 

Hungaricumban. A Rómában töltött évek élete végéig inspirálták egyházi, mecénási és 

gyűjtői tevékenységében. 1758-ban hazatérve Győrben szentelték pappá, majd tizenhét 

évig gróf Zichy Ferenc püspök mellett szolgált titkárként, kanonokként, később pedig 

segédpüspökként. A győri székesegyház átépítését irányítva kitűnő ízléssel választotta ki a 

művészeket, akiket szombathelyi püspökként is foglalkoztatott. Mária Terézia királynő 

1777-ben, a győri egyházmegyéből leválasztott szombathelyi egyházmegye első 

püspökévé nevezte ki Szilyt Jánost. Huszonkét évig tartó püspöksége alatt papi 

szemináriumot, püspöki palotát és székesegyházat épített a városban. Mecénási és gyűjtői 

                                                 
431 Franz Anton Widemann: Gróf Zichy Ferenc győri püspök, érem, 1774, vert ezüst, átmérője 47 mm. Az 
előlapon gróf Zichy Ferenc győri püspök jobbra néző mellképe papi öltözékben. Körirata: FRANC. COMES 
ZICHY EPISC. IAVRIN. A karszelvényen: A. Widemann (=Franz Anton Widemann). A hátlapon asztalra 
helyezett kanna és három kenyér látható. Felirata: PRIMITIAE SECVNDAE. A szelvényen: IAVRINI XV. 
AVG. / MDCCLXXIV.  Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Éremtár. – Huszár 1999, 579. sz. képpel. 
432 Szily Jánosról: Géfin Gyula: A szombathelyi egyházmegye története, 1-3. Szombathely, 1929, 1. köt. 27-
155.; Sill Ferenc: A személyiség szerepe Szily püspök alkotásaiban. Vas Megyei Levéltári Füzetek 6. 
Szombathely, 1993, 15-25.; Galavics 1993, 189-190.; Galavics Géza: A szombathelyi püspökség mint 
műalkotás, in: Hefele kat. 1994, 105-107.; Igaz 2005, 161-163. 
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tevékenységéhez nem állt rendelkezésére jelentősebb családi vagyon, ezért kitartó 

munkával, ügyes szervezéssel és gyakran alkudozással érte el céljait. A szombathelyi 

építkezéseken a korábban már Győrben megismert Melchior Hefele építészt alkalmazta. A 

késő barokk stílusú, osztrák művészek közül gyakran foglalkoztatta Stephan Dorfmeister 

és Franz Anton Maulbertsch festőt, továbbá a Georg Raphael Donner követők második 

generációjából Philipp Jakob Prokop szobrászt. Szily János püspök klasszicista 

mellképdomborművét 1806-ban Philipp Jakob Prokop faragta alabástromból, majd a 

portréreliefet szombathelyi székesegyház sekrestyeajtaja felett helyezték el.  

     Szily János püspök mindig figyelembe vette a környezetében megforduló művészek 

véleményét, de saját elképzeléseit és a kora klasszicista stílust következetesen 

érvényesítette a megrendelt műveken. Franz Anton Maulbertsch ajánlotta figyelmébe 

Johann Georg Dorfmeister alabástrom feszületét, amelyet megvásárolt a szombathelyi 

püspöki palota kápolnája számára. Az ókori Róma és Itália iránti rajongása különösen a 

püspöki palotában lévő sala terrena kialakításán figyelhető meg, ahol 1784-ben, 

Magyarországon egyedülálló museo lapidarióban helyezte el a püspöksége alatt az ókori 

Szombathely, azaz Savaria romjai alól elkerült római kori leleteket, a falakra pedig 

Stephan Dorfmeister festetett római látképeket és mitológiai alakokat.433 A püspöki palota 

díszterme melletti metszetszobában állította ki az antik épületeket ábrázoló metszetek 

gyűjteményét. Szily János püspök halála után, 1799-ben lezárult a nagyszabású egyházi 

megrendelések sorozata, és befejeződött a Georg Raphael Donner követők második 

generációjának foglalkoztatása Magyarországon. Mindez összefüggésben állt azzal is, 

hogy II. József rendelkezéseivel erősen korlátozta a római katolikus egyházat. A 18. század 

végére egyre inkább háttérbe szorultak a főpapi megrendelők, véget ért a monumentális 

templomok építésének korszaka, az egyházi épületszobrászat és az oltárművészet egyik 

kiemelkedően gazdag időszaka. 

     A 18. századi főpapi építkezések során megrendelt művek és a kialakított egyházi 

gyűjtemények kiemelkedő kvalitást képviseltek. A gyűjtemények kezelése már a 

tudományos igényű feldolgozás és bemutatás első példáit teremtették meg 

Magyarországon. A főpapság mellett a főnemesség, elsősorban az Esterházy-, Pálffy-, 

Batthyány- és Zichy-család képviselte a világi mecénások vezető rétegét.  Mellettük 

felemelkedtek újabb nemesi családok, akik hatalmuk és gazdagságuk reprezentálása 

érdekében vagyonuk jelentős részét áldozták az újjáépítések és a művészetek támogatására. 

                                                 
433 Tremmelné Hudik Katalin: A szombathelyi sala terrena története és ikonográfiai elemzése, in: Vasi 
Szemle 50 (1997) 751-764.; Galavics 1993, 190., 7. kép; Igaz 2005, 185-190., 69-72. kép. 
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A 18. századi vagyonszerzés, karrierépítés szorosan összefüggött a Habsburg Birodalom és 

a római katolikus vallás támogatásával.   

     A 18. században felemelkedő magyar köznemesség egyik legjellegzetesebb és 

legsikeresebb egyénisége volt gróf Grassalkovich Antal (Ürmény /Mojmírovce, Szlovákia, 

1694. március 6.-Gödöllő, 1771. december 1.), aki már fiatalon Mária Terézia királynő 

vezető emberei közé tartozott.434 Vagyontalan, köznemesi családból származott, jezsuita 

nevelést kapott. A Nagyszombatban és Pécsett végezett jogi tanulmányok befejezését 

követően a Budai Kamarai Kerület ügyészévé nevezték ki 1716-tól. Ezután a váci 

egyházmegye jogi képviselője és jószágigazgatója lett, megbízásai közé tartozott az 

egyházmegye birtokviszonyainak rendezése és a protestánssá vált templomok 

visszaszerzése. Királyi jogügyigazgatóvá, azaz koronaügyésszé léptették elő 1720-tól. A 

magyar, latin, német és tót nyelven is beszélő jogász gyorsan haladt a hivatali ranglétrán, 

már 1724-től kamarai tanácsos lett. 1727-től az Újszerzeményi Bizottság (Neoacquistica 

Commissio) elnökeként hatalmas birtokok megszerzésére nyílt lehetősége, amellyel 

megalapozta a család vagyonát.435 1723-ban vásárolta meg Gödöllő egy részét, majd 

folyamatosan gyarapította birtokait a város környékén. 1731-ben királyi személynöknek 

nevezték ki, 1732-ben pedig bárói rangot kapott, így családja ismét a főnemesek közé 

emelkedett. 1741-ben meghatározó szerepe volt abban, hogy a pozsonyi országgyűlésen a 

magyar rendek Mária Terézia királynő mellé álltak az osztrák örökösödési háborúban. A 

királynőtől 1743-ban királyi titkos tanácsosi rangot és grófi címet kapott szolgálatai 

elismeréseként. 1744-1751 között Arad vármegye, 1751-től haláláig pedig Nógrád 

vármegye főispánja volt. 1748-tól tíz évig a második koronaőri tisztséget töltötte be, és 

kidolgozta a korona őrzési rendjét, amely szabályzat kisebb módosításokkal 1945-ig 

érvényben maradt. 1748-tól haláláig a Magyar Királyi Kamara elnöki pozícióját töltötte be, 

így 1748-tól a budai királyi palota újjáépítését is irányította.436 1749-től Jean Nicolas Jadot 

császári főépítész, majd 1753-tól Nicolaus Pacassi, és mellettük Franz Anton Hillebrandt 

dolgozott Budán. Gróf Grassalkovich Antal a királyi építkezéseken a Georg Raphael 

                                                 
434 Gróf Grassalkovich Antalról: Kapossy János: A Grassalkovichok, mint művészetpártolók, in: Napkelet 9 
(1924) 305-39.; Varga 2000, 90-127.; Kelényi György: Grassalkovich Antal, a műpártoló, in: A 
Grassalkovichok emlékezete. Hatvan, 2001, 83-89.; Lábadi 2003. 
435 1684-től vezették be az Újszerzeményi Bizottság (Neoacquistica Commissio) intézményét, amely a 
törököktől visszafoglalt területek birtokviszonyait rendezte. A régi birtokosoknak saját földjeik 
visszaszerzéséért a tulajdonjog igazolása mellett fegyverjog megváltási összeget, azaz hadiköltség 
hozzájárulást kellett fizetniük, amelyet csak a leggazdagabbak tudtak teljesíteni. Az Újszerzeményi Bizottság 
tevékenységével a bécsi udvar megszilárdította hatalmát, mivel a gazdátlanul maradt birtokokat a 
Habsburgok hívei szerezhették meg, és hatalmas latifundiumok kerültek külföldi arisztokraták tulajdonába. 
436 Kelényi 1976, 34-42.; Kelényi 2005, 27-38.  
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Donnert követő szobrászok közül alkalmazta Johann Georg Leithnert és Johann Georg 

Dorfmeistert. A budai munkálatokkal párhuzamosan 1750-ig felépítette saját, gödöllői 

kastélyát, amelynek kápolnájában baldachinos főoltárt emelt a pozsonyi székesegyház 

főoltárát követve. A gödöllői kastély mintát adott a korszak jellegzetes, úgynevezett 

Grassalkovich stílusú, illetve gödöllői stílusú „U” alaprajzú magyar kastélyokhoz.437  

     1751-ben Mária Terézia királynő az épülő budai királyi palota megtekintése alkalmával, 

elismerése kifejezéséként meglátogatta gróf Grassalkovich Antalt gödöllői kastélyában. A 

Wienerisches Diarium 1751. évi 71. száma részletesen beszámolt az eseményekről. A 

királynő demonstratív utazásokat tett a magyar főnemeseknél és főpapoknál, akik 

reprezentatív építkezésekkel, királyi lakosztály kialakításával, diadalív emelésével 

készültek az ünnepélyes látogatásokra, új lehetőségeket teremtve ezzel az építészek és a 

képzőművészek számára. Gróf Grassalkovich Antal 1758-tól a királyi udvar tagja lett 

királyi főlovászmesterként. Állami és egyházi eseményeken gyakran képviselte Mária 

Terézia királynőt, például 1769-ben a budai Vártemplom felszentelésekor, 1771-ben pedig 

a Szent Jobb Raguzából történő hazahozatalakor és várbeli elhelyezésekor.  

     A bécsi udvar klasszicizáló késő barokk és francia rokokó irányzatokat követő 

művészeti ízlését vette át gróf Grassalkovich Antal saját környezete kialakításkor. Kiváló 

érzékkel elsősorban az építészetben fejtette ki mecénási tevékenységét. A királyi 

építkezésekhez a legelismertebb művészekkel vette fel a kapcsolatot, akiket saját birtokain 

is foglalkoztatott, majd másoknak szintén ajánlotta munkájukat és terveiket. A gödöllői 

kastélykápolna baldachinos főoltárát a Georg Raphael Donner követők közé tartozó 

művészek készítették, akiket eddig név szerint nem lehetett azonosítani. Zsámbokon és 

Egerben is dolgozhattak a kastélykápolna főoltárát alkotó művészek bizonyára gróf 

Grassalkovich Antal ajánlása révén. Gödöllő környékén további kastélyokat épített 

családjának. Kiemelt figyelmet fordított az egyház támogatására. Templomok, egyházi 

épületek felépítését, illetve felújítását finanszírozta. Népszerűsítette a Mária kultuszt, 

Nepomuki Szent János, Paduai Szent Antal és Avilai Szent Teréz tiszteletét. Fejlesztette az 

egyházi iskolákat és az egészségügyi intézményeket. A főpapsággal, különösen a váci és az 

egri püspökséggel kitűnő kapcsolatot létesített. A gödöllői kastélykápolnán kívül az egyik 

legjelentősebb egyházi építkezése volt a Gödöllő közelében lévő máriabesnyői Kapucinus 

rendház és templom felépítése. Az 1759-ben megkezdett máriabesnyői munkálatok során 

elefántcsontból faragott, középkori Mária szobrot találtak. A kegyszobor hírére 

                                                 
437 Kelényi 1980, 7, 122., 17. kép; Varga 2000, 12-14, 18-20. 
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zarándokhellyé váló Máriabesnyő vonzotta a híveket, így 1768-1771 között bővítéseket 

végeztek a templomon. A váci egyházmegye erős bázisát teremtette meg a máriabesnyői 

búcsújáró hely. A Kapucinus-templomban kiépített kripta a Grassalkovich-család 

temetkezési helyéül szolgált.  

     Gróf Garassalkovich Antalról számos portré maradt fenn, amelyeken nyomon 

követhetjük karakterének változását. Az 1767 előtti arcképein magyar díszruhában, 

prémszegélyes mentében ábrázolták, például Sebastian Zeller félalakos rézmetszetén.438 

Mária Terézia királynő 1767-ben tüntette ki a Szent István Rend jelvényével. Ezután 

valamennyi portréján a rangos kitüntetéssel mutatták be, például a máriabesnyői 

Kapucinus-templomból a Gödöllői Városi Múzeumba került olajfestményen a Szent István 

Rend díszöltözetében megfestett, egész alakos portréján.439  (95. kép) A 19. században is 

nagyra értékelték tevékenységét, Caspar Zumbusch 1875-1888 között Mária Terézia bécsi 

emlékművén a máriabesnyői festmény nyomán alkotta meg gróf Grassalkovich Antal 

életnagyságú szobrát.440 (96. kép)  

     A 18. század második felében a mecénások igényeinek változása átalakította a 

művészek egyéniségét és munkamódszerét. A legjelentősebb művek megvalósítására 

továbbra is bécsi művészeket kértek fel, akiket a bécsi Képzőművészeti Akadémián 

képeztek. Az élvonalbeli művészek már nem a feudális viszonyokra jellemző céhes keretek 

között dolgoztak, hanem többnyire akadémiai tagsággal rendelkezve függetlenebb, 

önállóbb művészegyéniségek voltak, és szinte kizárólag megrendelésekre dolgoztak. A 

megrendelők részletes utasításokat adtak a művek témájára, anyagára, méretére és minden 

részletére vonatkozóan. A művészeknek kivitelezés előtt írásban, úgynevezett konceptben, 

programban kellett ismertetniük terveiket. A vázlatokat és modelleket a megrendelő, illetve 

annak megbízottja fogadta el, majd a szükséges módosítások után az úgynevezett 

approbációs vázlat, illetve tervrajz és szerződés alapján kellett a műveket kivitelezni.441 A 

művészek szinte teljes mértékben alkalmazkodtak a megrendelők elvárásaihoz. Gróf 

Esterházy Károly püspök a pápai plébániatemplomban lévő Szent István vértanú-főoltár 

                                                 
438 Sebastian Zeller: Gróf Grassalkovich Antal portréja, 1767 előtt, rézmetszet, 272x170 m. Jelzés a külön 
lemezről nyomtatott kereten balra lent: Seb. Zeller sc. Felirata lent, Grassalkovich Antal címere mellett: 
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439 Vö. 395. jegyzet. 
440 Vö. 396. jegyzet. 
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művészeti életében. Akadémiai székfoglaló, 1986. január 23. (Értekezések – Emlékezések. Szerkeszti Tolnai 
Márton) Budapest, 1987. 
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szobrainak kivitelezésére Philipp Jakob Prokop szobrásszal 1782-ben kötött szerződést, 

amelyet a főoltárt tervező építész, Josef Großmann is aláírt.442 A pápai főoltár története 

bizonyítja, hogy a megrendelő utasításait a szobrásznak szigorúan kellett követni, a 

szerződésben rögzített feltételek betartásáért pedig a tervező építésznek aláírásával 

igazolva kellett felelősséget vállalni. A 18. század végén a szobrászok függetlenedni 

kezdtek az építészektől, például Philipp Jakob Prokop az 1790-es években már önállóan 

írta alá a Szily János szombathelyi püspökkel kötött szobrászati szerződéseket. 

     A 18. század végén, a felvilágosodás eszméit követve tudományos igényességgel 

rendszerezték a főpapi és főúri gyűjteményeket. Kiemelt figyelmet fordítottak az antik 

művészetre, a Magyarországon fellehető ókori római épületek és régiségek feltárására, a 

pannóniai leletek gyűjtésére és rendszerezésére. A történelmi hitelesség iránti igény és a 

történelmi szemlélet felerősítette a múlt hősei iránti érdeklődést. A híres személyeket 

megörökítették, és személyes tárgyaikat is gyűjteni kezdték. Ez a tendencia kedvezett a 

portré műfaj felvirágzásának.443 A felvilágosodás hatására jelentek meg a polgári és az 

értelmiségi körökből származó megrendelők, akik öntudatosan, de szerény anyagi 

helyzetüknek megfelelően többnyire portrékat rendeltek a baráti körükhöz tartozó 

művészeknél. Például Franz Xaver Messerschmidt szobrásztól 1782-ben rendelte meg saját 

mellszobrát Kovachich Márton György történész, majd az elkészült büsztöt 1783-ban 

elégedetten köszönte meg a barátjának nevezett művészhez írt, bizalmas hangú 

levelében.444 (78. kép) Szintén Franz Xaver Messerschmidt baráti köréhez tartozott Kiss 

József mérnök, akinek a szobrász több alabástrom portréreliefet ajándékozott, köztük a 

mérnököt megörökítő portrét. (77. kép) A megrendelők és az alkotók közötti kapcsolatok 

átalakulása a művészek szabadabb, önállóbb alkotói tevékenységéhez és az új 

stílusirányzatok kialakulásához vezetett.  

     A 19. század végén, a neobarokk elterjedésével összefüggésben Georg Raphael Donner 

és követőinek népszerűsége ismét felélénkült, műveiket Magyarországon elsősorban a 

főnemesek kezdték gyűjteni. A 19. századi, legjelentősebb főúri gyűjtemények közé 

tartozott gróf Zichy Jenő (Sárszentmihály, 1837. július 5.-Merán/Merano, Ausztria, 1906. 

december 26.) országgyűlési képviselő gyűjteménye, amelyet már 1901-től Budapesten 

                                                 
442 2. sz. appendix. 
443 Sinkó Katalin: Adatok a magyar műgyűjtés történetéhez, in: Művészet és felvilágosodás. 
Művészettörténeti tanulmányok. Szerkesztette Zádor Anna és Szabolcsi Hedvig. Budapest, 1978, 545-552. 
444 3. sz. appendix. 
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állított ki az általa létesített Zichy Múzeumban.445 A kiemelkedően értékes képző- és 

iparművészeti gyűjteményt 1894-ben örökölte apjától. Gróf Zichy Edmund (Bécs, 1811. 

július 9.-Bécs, 1894. január 27.) császári és királyi kamarás, gróf Zichy Domonkos püspök 

testvére a katonai és politikai pálya mellett, az 1850-es évektől haláláig bécsi palotájában 

gyűjtötte értékes műtárgyait. Élénk érdeklődéssel vett részt a kulturális életben, többek 

között a bécsi Iparművészeti Múzeum (Museum für angewandte Kunst) egyik alapítója 

volt, támogatta a bécsi Esterházy-gyűjtemény fennmaradását és a kortárs művészeket. Az 

ifjú gróf Zichy Jenő követte apja példáját a politikai és kulturális életben egyaránt. Jogi 

diplomát szerzett, majd európai tanulmányútja után jogászként ipari, mezőgazdasági és 

vízügyi feladatokkal foglalkozott. A főrendiház tagjaként és képviselőként aktívan vett 

részt a politikai életben. Mindemellett a művészetek támogatására fordította vagyona 

jelentős részét. Többek között a Műemlékek Országos Bizottságának elnöke, az Országos 

Múzeumi Tanács és a Képzőművészeti Tanács tagja volt, majd 1899-től a Magyar 

Tudományos Akadémia tagja lett. Expedíciókat szervezett Ázsiába a magyarság 

őstörténetének kutatására. A család szerteágazó érdeklődési köre szerint alakult ki 

sokrétegű, gazdag gyűjteményük. A képzőművészeti anyag főleg európai festészetből és 

18. századi osztrák szobrászatból tevődött össze. Gróf Zichy Edmund szobrászati 

gyűjteményében értékes, bécsi barokk alkotások maradtak fenn, többek között a Georg 

Raphael Donner műhelyéből származó, GRD ligatúra jelzéses Pietā ólomdombormű, 

Johann Christoph Madertől  A szfinx rejtélye témájú ólomreliefet. Albert Ilg 1885-ben 

megjelent Franz Xaver Messerschmidt monográfiájából tudjuk, hogy már az 1880-as 

években gróf Zichy Edmund tulajdonában volt a szobrász Charakterköpfe / Karakterfejek 

sorozatából Der sanfte ruhige Schlaf / A nyugodt alvás, és Der Gähner / Az ásító néven 

ismert ón-ólom ötvözetű büszt. Gróf Zichy Jenő a családi gyűjteményt ázsiai utazásai alatt 

szerzett néprajzi tárgyakkal, továbbá kortárs művekkel gyarapította, például saját 

mellszobrával, amelyet 1886-ban Strobl Alajostól rendelt carrarai fehér márványból.446 

Gróf Zichy Jenő gyűjteménye végrendelete szerint halála után, 1906-ban Budapest főváros 

tulajdonába került, így 1906-tól a Budapest Székesfőváros Gróf Zichy Jenő Múzeumában 

mutatták be, majd a budapesti Fővárosi Képtárban állították ki a kollekciót. A hagyaték 

                                                 
445 Gróf Zichy Jenőről: Zichy kat. 1923; Elek Artúr: A főváros Zichy-múzeuma, in: Magyar Művészet 1 
(1925) 184-194.; Géber 1985, Zichy címszó; Kodolányi János, ifj. – Ferenczy Mária: Zichy Jenő, in: Magyar 
múzeumi arcképcsarnok 2002, 970-971.  
446 Strobl Alajos: Gróf Zichy Jenő mellszobra, 1886, carrarai fehér márvány, 66 cm. Jelzés a bal vállon: 
Strobl A. 1886. Gróf Zichy Jenő hagyatéka. Budapesti Magyar Nemzeti Galéria, ltsz. 58.595-N. – Zichy kat. 
1923, 140. sz. képpel;  A Magyar Nemzeti Galéria állagjegyzéke I./b. rész. A Magyar Nemzeti Galéria 
szobrainak jegyzéke L-Z. Budapest, 1959, 1597. sz.   
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képzőművészeti részével együtt az osztrák barokk szobrászati alkotásokat 1952-ben vette 

át a budapesti Szépművészeti Múzeum Régi Szobor Osztálya. 

     Gróf Bánffy Miklós (Kolozsvár, 1873. december 30.-Budapest, 1950. június 6.) 

politikus, író és műgyűjtő a sokoldalú magyar arisztokraták közé tartozott.447 Erdély egyik 

leggazdagabb és legbefolyásosabb családjából származott. Apai nagyanyja, Bethlen Kata 

grófnő a fejedelmi Bethlen-család utolsó női leszármazottja volt, apja gróf Bánffy György, 

az Aranygyapjas Rend lovagja, a főrendi ház tagja, az Iparművészeti Társulat, valamint a 

Heraldikai és Történelmi Társulat alapítója volt. Gróf Bánffy Miklós Budapesten 

nevelkedett, majd Kolozsváron jogi tanulmányokat folytatott. 1906-1910 között Kolozsvár 

és Kolozs vármegye főispánja volt, 1910-ben Kolozsvárott választották meg képviselőnek, 

1921-1922-ben külügyminiszter lett. Kalandos élete során mindig kapcsolatban állt a 

művészetekkel, zenét szerzett, festett és írói tevékenységet folytatott. 1917-ben színpadra 

vitte az Operaházban Bartók Béla A fából faragott királyfi c. táncjátékát, majd 1918-ban A 

kékszakállú herceg vára c. operáját. Sokoldalú tehetségét hasznosította, amikor IV. Károly 

király 1916. december 30-án tartott koronázási ünnepségét megrendezte Budán. 

Meghatározó szerepet játszott az erdélyi magyar irodalom fejlesztésében az Erdélyi 

Helikon c. folyóirat főszerkesztőjeként. Több erdélyi író könyvét saját maga illusztrálta. 

1932-ben jelent meg Emlékeimből c. írása, majd 1935-1940 között adta ki három kötetben 

az Erdélyi történet c. főművét. 1929-ben apjától értékes gyűjtemény örökölt, amelyet a 

család bonchidai (Bonţida, Románia) kastélyában őriztek és folyamatosan gyarapítottak. 

Gróf Bánffy Miklós még a II. világháború kitörése előtt a Magyar Nemzeti Múzeumban 

letétbe helyezte gyűjteménye értékesebb darabjait, köztük Georg Raphael Donner négy 

mitológiai kisplasztikáját, amelyeket 1951-ben vett át a budapesti Szépművészeti Múzeum 

Régi Szobor Osztálya.  

     A 19. század első felében a magyar képzőművészek körében megfigyelhető, hogy 

szerény pénzügyi lehetőséggel, de annál több hozzáértéssel kezdtek értékes műtárgyakat 

gyűjteni. A legjelentősebb európai szoborgyűjteménnyel Ferenczy István (Rimaszombat/ 

Rimavská Sobota, Szlovákia, 1792. február 24.-Rimaszombat, 1856. július 4.) 

szobrászművész rendelkezett.448 Lakatosinasként indult pályája, majd 1817-ben a bécsi 

Képzőművészeti Akadémián rézmetszést és szobrászatot tanult. A Georg Raphael Donner 

                                                 
447 Gróf Bánffy Miklósról: Géber 1985, Báffy címszó; Marosi Ildikó: Bánffy Miklós estéje. Kolozsvár, 2002; 
Hovanyec László: Az arisztokrata, in: Népszabadság, 2004. január 17., 10.  
448 Ferenczy Istvánról: Meller Simon: Ferenczy István élete és művei. Budapest, 1905; Ferenczy 1917; Entz 
1937, 69-70.; Géber 1985, Ferenczy címszó; Eisler János: Ferenczy István, in: Magyar múzeumi 
arcképcsarnok 2002, 271-272. 
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követők második generációjához tartozó Johann Martin Fischer, továbbá a 

Magyarországon is gyakran dolgozó klasszicista szobrász, éremvéső és festő, Josef Klieber 

tanítványa volt Bécsben. 1818-1824 között Rómában ösztöndíjjal Bertel Torwaldsen 

műhelyében folytatta tanulmányait. Erősen hatott rá Antonio Canova klasszicista stílusa és 

az antik szobrászat. 1824-ben visszatérve hazájába a magyar képzőművészek és írók 

lelkesen értékelték portrészobrait, síremlékeit és emlékműterveit. A Mátyás-emlékmű 

felállításáért tett hiábavaló erőfeszítése anyagi gondokat okozott számára. 1846-ban 

kénytelen volt a budai Országház utcában lévő műtermét eladni. Gola Ádám fényképész 

készített dagerrotípiát Ferenczy Istvánról budai műterme udvarán szobrai között.449  

     Ezután a mellőzött szobrász visszavonultan élt, és pénzügyi nehézségeit európai 

szoborgyűjteményének eladásával próbálta megoldani. Rómában és Bécsben kezdett el 

szobrokat, főleg itáliai reneszánsz bronzokat gyűjteni. Értékes kollekcióját, köztük Georg 

Raphael Donner Paris ítélete és Venus Vulcanus műhelyében témájú ólomdomborművét 

1824-ben hozta magával Magyarországra. Ferenczy István többnyire helyesen határozta 

meg a gyűjteményébe került darabokat az eladásra szánt művekről 1846-ban összeállított 

Értz szobrok laistroma c. jegyzékben. 1846-ben a teljes kollekciót megvételre ajánlotta fel 

a Magyar Nemzeti Múzeumnak, de gazdasági okokra hivatkozva visszautasították. Ezután 

gyűjteményét és saját műveit a rimaszombati családi házukba szállította, ahol még halála 

után is évtizedekig ládákban álltak az értékes alkotások. A Ferenczy-családtól végül a 

budapesti Szépművészeti Múzeum 1914-ben megvásárolta, majd 1917-ben kiállításon 

bemutatta az európai szoborgyűjteményt. 

     A két világháború közötti időszakban egyre több polgári gyűjtemény alakult ki 

Magyarországon. A társadalmi ranglétrán elfoglalt hely egyik fokmérőjévé vált az értékes 

műgyűjtemény megszerzése és szakszerű meghatározása. Budapesten az egyik 

legjelentősebb polgári gyűjtemény Delmár Emil (Budapest, 1876-Purkersdorf/Bécs 

mellett, 1959. december 15.) tulajdonában volt, aki az európai szobrászatot is gyűjtötte.450 

Jogi végzettséggel rendelkezett, a jövedelmező Duna-kotrási és Duna-hajózási Vállalat 

                                                 
449 Gola Ádám: Ferenczy Instván budai műterme udvarán szobrai között, 1846, dagerrotípia, 7x9 cm. Kékre 
festett fatáblába foglalva, aranyozott keretben, üveg alatt. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, Adattár, ltsz. 
20.249. – Beke László: Fényképezés és képzőművészet, in: Művészet Magyarországon 1830-1870 kat. 1981, 
1. köt. 157., 2. köt. 516/6. sz. 112. tábla. 
450 Delmár Emilről: Éber László: Delmár Emil plasztikai gyűjteménye I-III., in: Magyar Művészet 2 (1926) 
77-90, 317-328., Magyar Művészet 5 (1929) 75-91.; Dutka Mária: A szabadságharc centenáriumára 
Amerikában kiadják Petőfi verseit. Mi védte meg a magyar műemlékeket a légi bombáktól, in: Világ, 512. 
sz., 1947. február 11., 2.; Géber 1985, Delmár címszó; Európai szobrászat. Szerzemények Delmár Emil 
gyűjteményéből. A kiállítást rendezte és az ismertetőt írta Szmodisné Eszláry Éva. Budapest, Szépművészeti 
Múzeum, 1986. Budapest, 1986; Várnai Vera: Delmár Emil letétbe tett műkincsei. Az amerikaiak térképén ő 
jelölte be, mit ne bombázzanak, in: Népszabadság, 2004. szeptember 16., 11. 
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tulajdonosaként vagyona jelentős részét műtárgyak vásárlására fordította. Budapesti 

lakásában állította ki a szobrokat, festményeket, miseruhákat, porcelánokat egyaránt 

tartalmazó gyűjteményét. Külföldi utazásai során és régi magyar magángyűjteményekből 

vásárolt, mindig figyelembe vette a baráti köréhez tartozó, múzeumi szakemberek 

véleményét. Ekkor Wilhelm von Bode és a német művészettörténészek hatására kezdték 

fokozott figyelemmel gyűjteni, kutatni és bemutatni az európai szobrászatot. Delmár Emil 

gazdag gyűjteményéből rendszeresen kölcsönzött kiállításokra, és jelentős műtárgyakat 

ajándékozott a budapesti múzeumoknak. A Művészeti Múzeumok Baráti Egyesületének 

alelnökeként tevékenyen hozzájárult a magyar muzeológia fejlődéséhez. Barátai közé 

tartozott többek között Csányi Károly, a budapesti Iparművészet Múzeum igazgatója és 

Hoffmann Edith, a budapesti Szépművészet Múzeum Grafikai Osztályának vezetője, 

akikkel közös kirándulásokon tanulmányozták a magyar műemlékeket.  

     1939-ben Delmár Emil Svájcban tartózkodott, amikor kitört a második világháború, 

ezután többé nem tért vissza Magyarországra. 1941-ben Kubába, majd az Egyesült 

Államokba ment, ahol amerikai állampolgárságot kapott. Az Egyesült Államok Légügyi 

Hivatalának megbízásából jegyzéket állított össze a magyar műemlékekről. Feljegyzései 

szerint jelölték be Magyarország térképén a műemlékeket, hogy megóvják azokat a 

légitámadásoktól. Valamennyi európai országról készítettek ilyen térképet a legkiválóbb 

művészettörténészek listái alapján, például a Tietze-Conrat házaspár állította össze 

Ausztria műemlékeinek jegyzékét. Delmár Emil művészettörténeti kutatásokkal és 

irodalmi tevékenységgel is foglalkozott.451 A háború után New Yorkban élt, de minden 

nyáron Európába utazott, múzeumokat és könyvtárakat látogatott. Ismerősei emlékei 

szerint gyakran jött Burgenlandba, hogy át tudjon nézni szeretett hazájába.      

     Delmárt Emil szobrászati gyűjteményének egyik legértékesebb darabja volt Johann 

Baptist Hagenauer 1756-ban, aranyozott bronzból készített Krisztus az oszlopnál szobra, 

amely John L. Severance gyűjteményébe, majd a clevelandi Museum of Art tulajdonába 

került.452 Delmár Emil gyűjteményét 1940-től letétként őrizték a Magyar Nemzeti 

                                                 
451 Delmár Emil: Középkori magyar emlékek Svájcban. / Denkmäler des ungarischen Mittelalters in der 
Schweiz. Budapest, 1941; Pierce, Eugénie Bayard – Delmár, Emil: Sixty Poems by Alexander Petőfi. 
Budapest, 1948. 
452 Johann Baptist Hagenauer: Krisztus az oszlopnál, 1756, aranyozott bronz, 20 cm. Jelzés a talapzaton: 
IOHANNES HAGENAUER SALISBURGENSIS INVENIT ED FECIT 1756. Valószínűleg Sigismund von 
Schrattenbach salzburgi érsek megrendelésére készült a szobor. Delmár Emil budapesti gyűjteményéből John 
L. Severance gyűjteményébe került. Cleveland, The Cleveland Museum of Fine Art, ltsz. 53.286. – Tietze-
Conrat 1920, 31, 143., 87. kép; Éber László: Delmár Emil plasztikai gyűjteménye, in: Magyar Művészet 2 
(1926) 84-85. képpel;  Géber 1985, Delmár címszó; Wild, Barbara, in: Donner kat. 1993, 146. sz. képpel; 
Schemper-Sparholz, Ingeborg: Dauer und Vergänglichkeit: Der Bildhauer Johann Baptist Hagenauer und die 
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Múzeumban és a budapesti Iparművészeti Múzeumban. Az európai szobrászati alkotásokat 

1950-ben vettá át letétként a budapesti Szépművészeti Múzeum. A gyűjtő örököseitől 

részben ajándékként, részben vásárlás útján 1984-ben került az értékes szoborgyűjtemény 

jelentős része a budapesti Szépművészeti Múzeum tulajdonába.  

     Magyarország legjelentősebb állami tulajdonú, európai szobrászati gyűjteménye, a 

budapesti Szépművészeti Múzeum Régi Szobor Osztálya nem uralkodói, főúri és főpapi 

gyűjteményekből alakult ki, hanem tudományos célú múzeumi gyűjtés eredményeként 

épült fel a 20. század elejétől.453 Az európai szobrászat, és ezen belül az osztrák barokk 

szobrászat stílusfejlődésének bemutatására az 1906-ban megnyílt budapesti Szépművészeti 

Múzeumban alakítottak ki megfelelő kiállítási teret. Ekkor egyrészt műkereskedőktől és 

magángyűjtőktől történő vásárlásokkal, másrészt a budapesti múzeumokban, főleg a 

Magyar Nemzeti Múzeum Régiségtárában és az Iparművészeti Múzeum különböző 

gyűjteményeiben fellehető, európai szobrászati művek átvételével gyarapították a 

Szépművészeti Múzeum európai szoborgyűjteményét. A vásárlásokból, múzeumi 

átvételekből és különböző adományokból bekerült darabokat Meller Simon (Győr, 1875. 

december 26.-Párizs, 1949. március 10.) művészettörténész kezdte el rendszerezni 1914-

1921 között. Munkáját segítette az a kedvező fordulat, hogy 1914-1935 között az európai 

szobrászat gyűjtését támogató, széles látókörű Petrovics Elek (Deregnyő, 1873. augusztus 

10.-Budapest, 1945. július 20.), jogász és művészettörténész végzettségű főigazgató 

irányította a Szépművészeti Múzeumot. 1914-ben meg tudták vásárolni Ferenczy István 

európai szoborgyűjteményét, köztük Georg Raphael Donner két ólomdomborművét. 

Meller Simon vezetésével alakult meg 1916-ban a Szépművészeti Múzeum Közép- és 

Újabbkori Szoborgyűjteménye, majd 1917-ben a Ferenczy-gyűjtemény bemutatásakor 

állította össze az első, katalógussal kísért szobrászati kiállítást, és 1921-ben rendezte meg a 

már néhány osztrák barokk művet is tartalmazó, első szobrászati állandó kiállítást. A 

Magyarországon alkotó osztrák barokk művészek, köztük Georg Raphael Donner 

műveinek feldolgozását az 1920-as évektől kezdte meg Pigler Andor (Budapest, 1899. 

július 29.-Budapest, 1992. október 1.) művészettörténész, aki a Szépművészeti Múzeum 

főigazgatójaként 1955-1964 között a barokk kutatásokat és az európai szobrászat önálló 

                                                                                                                                                    
Wirkungsästhetik der Materialien Blei, Marmor, Terrakotta, Gips, in: Barockberichte 44-45 (2006) 841-842., 
8. kép. 
453 A budapesti Szépművészeti Múzeum Régi Szobor Osztályáról: Balogh Jolán: A Régi Szoborosztály 
állandó kiállítása. / Die ständige Ausstellung der Abteilung für Skulptur. Budapest, Szépművészeti Múzeum / 
Museum der Bildenden Künste. Budapest, 1966; Balogh 1975, 9-10.; Balogh – Eszláry 1994, 9-11.; 
Szmodisné Eszláry Éva: Az európai szobrászat Magyarországon lévő emlékeinek kutatásáról (13-18. század), 
in: Ars Hungarica 23 (1995/2) 221-225. 
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bemutatását egyaránt hatékonyan támogatta.454 1930-tól a szoborgyűjtemény gondozását 

Balogh Jolán (Budapest, 1900. augusztus 2.-Budapest, 1988. október 12.) 

művészettörténész vette át, majd 1935-1967 között a Régi Külföldi Szoborgyűjtemény 

vezetőjeként kiállítások és tanulmányok sorozatában tette közzé kutatatási eredményeit, és 

ezzel megalapozta a szobrászati gyűjtemény újjárendezését.455 1950-1956 között építette 

fel az új állandó kiállítást, és az 1956-ban megnyílt, önálló barokk részben a Magyar 

Nemzeti Múzeumból, az Iparművészeti Múzeumból és a Zichy Múzeumból átvett 

darabokkal már be tudta mutatni az osztrák barokk szobrászat kiemelkedő egyéniségeit.456 

Balogh Jolán nyugdíjba vonulásáig, 1967-ig folyamatosan fejlesztette és átrendezte az 

állandó kiállítást, amelynek befejező része mutatta be az európai barokk szobrászatot.457 A 

Balogh Jolán által felépített állandó kiállítást 1987-ben bontották le a Szépművészeti 

Múzeum rekonstrukciója miatt. Kiemelkedően fontos eredmény a Szépművészeti Múzeum 

szoborgyűjteményének történetében Balogh Jolán kétkötetes, német nyelvű 

szakkatalógusának megjelenése 1975-ben.458 A máig nélkülözhetetlen szakkatalógusban 

földrajzi területek szerinti csoportosítva, kronológiai sorrendben, a korábbi teljes irodalom 

feldolgozásával katalogizálta a műveket. A szakkatalógus elsőként rendszerezte az osztrák 

barokk szoborgyűjtemény teljes állományát. Balogh Jolán munkájának köszönhetően a 

Szépművészeti Múzeum szoborgyűjteménye felzárkózott az európai múzeumokhoz, az 

osztrák barokk szoborgyűjtemény pedig a bécsi múzeumok mellett a legjelentősebb 

műveket tudta bemutatni. A Régi Szobor Osztályt Aggházy Mária (Budapest, 1913. június 

26.-Budapest, 1994. november 2.) művészettörténész vezette 1968-1974 között.459 A 

magyarországi barokk szobrászattal összefüggésben vizsgálta az osztrák szobrászatot 

tanulmányok sorozatában, majd az 1959-ban megjelent munkájában, A barokk szobrászat 

Magyarországon c. háromkötetes művében.460 Az osztrák barokk szoborgyűjtemény 

legfontosabb darabjait mutatta be 1974-ben Garas Klára a budapesti Szépművészeti 

                                                 
454 Hámori i. m. (2. jegyzet); Szigethy Ágnes: Pigler Andor, in: Magyar múzeumi arcképcsarnok 2002, 703-
705.  
455 Török Gyöngyi: Balogh Jolán, in: Magyar múzeumi arcképcsarnok 2002, 47-48. 
456 Balogh Jolán: A Régi Szobor Osztály, in: A Szépművészeti Múzeum 1906-1956. Szerkesztette Pogány Ö. 
Gábor és Bacher Béla. Budapest, 1956, 113-130., képpel. 
457 Balogh Jolán: A Szépművészeti Múzeum Régi Szoborosztályának állandó kiállítása. III. rész. Barokk 
szobrok, in: Művészet 7 (1967/4) 33-34.; Balogh, Jolán: L’ exposition permanente du Département des 
Sculptures Anciennes du Musée des Beaux-Arts. III. Les sculptures baroques / A Szépművészeti Múzeum 
Régi Szoborosztályának állandó kiállítása. III. rész. Barokk szobrok, in: Bulletin du Musée Hongrois des 
Beaux-Arts 31 (1968) 79-82, 133-134.  
458 Balogh 1975. 
459 Eisler János: Aggházy Mária, in: Magyar múzeumi arcképcsarnok 2002, 4-5. 
460 Aggházy 1959. 
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Múzeumban rendezett Maulbertsch és kora c. kiállításon.461 A Magyar Nemzeti Galéria 

Régi Magyar Gyűjteményének 1984-ben megjelent katalógusa ismertette az intézmény 

osztrák barokk műtárgyait.462 A magyarországi gyűjteményekben lévő osztrák barokk 

szobrászati műveket mutatta be 1990-ben a budapesti Iparművészeti Múzeumban rendezett 

Barokk és rokokó c. kiállítás,463 1992-ben a pozsonyi és 1993-ban a bécsi Georg Raphael 

Donner kiállítás,464 továbbá 1993-ban a Budapesti Történeti Múzeumban rendezett Barokk 

művészet Közép-Európában c. kiállítás.465 1994-ben Balogh Jolán szakkatalógusának 

kiegészítő kötete ismertette a budapesti Szépművészeti Múzeum 1968-1994 közötti 

szerzeményeit, köztük az osztrák barokk alkotásokat.466  

     A disszertáció szerzője 1994-ben rendezte a budapesti Szépművészeti Múzeum újonnan 

kiépített mélyföldszintjén, a Dór Piramis nevű teremben a Barokk szoborgyűjtemény c. 

kiállítást.467 (103a-b. kép) Az épület Dór Udvara alatt kialakított terem természetes 

megvilágítást kapott a közepén, négy oszlopra helyezett, piramis formájú üvegtetőn 

keresztül. A csarnokszerű tér kiválóan alkalmas volt szobrok és domborművek 

elhelyezésére. Az 1994-1998 között állandó jelleggel nyitva tartó kiállításhoz magyar és 

angol nyelvű vezető jelent meg, amelyben a Szépművészeti Múzeum európai szobrászati 

gyűjteményéből válogatva az 1600-1800 közötti korszakot lehetett bemutatni a legújabb 

kutatási eredmények alapján, földrajzi területek és időrendi sorrend szerint csoportosítva. 

A kiállított közel száz darab műtárgy több mint egyharmada az osztrák barokk szobrászatot 

reprezentálta. A Barokk szoborgyűjtemény c. kiállítás felépítése során, és az elmúlt húsz 

évben felhalmozódott eredmények rendszerezésre vállalkozott a budapesti Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, a Művészettörténet-tudományi Doktori 

Iskola állami ösztöndíjával összeállított Georg Raphael Donner hatása a magyar 

szobrászatra c. doktori (PhD) disszertáció. 

 

 

 

 

 
                                                 
461 Garas 1974. 
462 A Magyar Nemzeti Galéria régi gyűjteményei. Szerkesztette Mojzer Miklós. Budapest, 1984. 
463 Barokk és rokokó kat. 1990.  
464 Donner kat. 1992; Donner kat. 1993. 
465 Barokk művészet Közép-Európában kat. 1993. 
466 Balogh – Eszláry 1994. 
467 Hámori 1994. 
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Összegezés 

 

     Az európai szobrászat és a klasszicizáló késő barokk művészet egyik kiemelkedő 

egyénisége, Georg Raphael Donner (Eßling/Bécs XXII. kerülete, megkeresztelve 1693. 

május 25.-Bécs, 1741. február 15.) több generáción keresztül hatott a magyar szobrászatra. 

A Georg Raphael Donner hatása a magyar szobrászatra c. doktori (PhD) disszertáció 

legfontosabb célja a témával kapcsolatos kutatási eredmények rendszerezése és 

kiegészítése. A Georg Raphael Donner hatása alatt készült, kiváló kvalitású, viszonylag 

nagy mennyiségben fennmaradt alkotások közül, a teljesség igénye nélkül azok a művek 

kerülnek vizsgálat alá, amelyek a magyarországi barokk szobrászat stílusfejlődését 

jelentősen meghatározzák. A disszertáció kutatási módszere a műalkotásokkal kapcsolatos 

írott források, archív fotók összegyűjtésére, és a kutatási eredmények értékelő 

ismertetésére törekszik történelmi szemlélettel. Az egyes műtárgyakra vonatkozó adatokat 

és a legújabb irodalmat tartalmazzák a katalógusszerűen összeállított jegyzetek.  

     A disszertáció megírásához vezető munkáimat és az európai barokk szobrászat 

kutatóival kialakult, szakmai kapcsolataimat mutatja be a Bevezetés c. fejezet. Az 1929-ben 

Pigler Andor által kiadott Georg Raphael Donner c. monográfia óta megjelent 

szakirodalmat, valamint a szobrász születésének 300. évfordulója alkalmából rendezett 

kiállításokat ismerteti a Kutatástörténet c. fejezet. 

     A Georg Raphael Donner előtt Magyarországon alkotó osztrák, többnyire bécsi barokk 

szobrászok tevékenységét összegezi a Bécsi barokk szobrászok Magyarországon 1630-

1730 között c. fejezet. Az 1630-as évektől egyre inkább vezető szerepet töltöttek be a bécsi 

szobrászok, akik fokozatosan váltották fel a korábban előszeretettel alkalmazott itáliai 

művészeket. A bécsi barokk szobrászok foglalkoztatása az itáliai származású, bécsi 

építészek körében figyelhető meg legkorábban a nagyszombati (Trnava, Szlovákia) 

jezsuita templom főoltárának faszobrain (1637-1640) és a templom homlokzati kőszobrain 

(1670-1680 körül). A világi szobrászatban bécsújhelyi (Wiener Neustadt, Ausztria) 

szobrászok homokkőből faragott mellszobrai maradtak fenn a Pálffy-család vöröskői 

(Červený Kameň, Szlovákia) várkastélyában David Weiss szobrásztól (1654), és az 

Esterházy-család kismartoni (Eisenstadt, Ausztria) kastélyában Hans Matthias Mayr 

szobrásztól (1667). A Mária kultusz propagálásával összefüggésben bécsi minták nyomán 

terjedtek el a Mária-oszlopok, amelyeket valószínűleg bécsi szobrászok készítettek 

Pozsonyban (Bratislava, Szlovákia) (1675) és Győrben (1686). A bécsi Grabenen felállított 

Szentháromság-oszlop mintájára a pestisjárványok emlékére emeltek Szentháromság-
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oszlopokat Budán Philipp Ungleich és Franz Anton Hörger (1713), Pesten pedig Andreas 

Rieder (1723). Paul Strudel Habsburg császárokat ábrázoló portréreliefjeiből több darab 

került magyarországi gyűjteményekbe. A disszertáció eredményei közé tartozik a ráckevei 

Savoyai-kastély 1710-es években készült homlokzati kőszobrainak meghatározása Tobias 

Kracker és Josef Kracker közös műveként, mindketten Johann Lucas von Hildebrandt 

építész mellett dolgoztak. VI. Károly császár hatalmát reprezentálták az udvar 

megrendelésére emelt építészeti és szobrászati alkotások, többek között a gyulafehérvári 

(Alba Iulia, Románia) diadalívek Johannes König szobraival (1715, 1722-1738), a budai 

Katonai Szertár (Zeughaus) Lorenzo Mattielli köréhez tartozó bécsi művész szobraival 

(1730), a győri Frigyláda-emlékmű STERF jelzéses bécsi szobrásztól (1731), valamint a 

pesti Invalidus-ház Johann Christoph Mader és Johann Thenny szobrászati díszítésével 

(1731-1737). A disszertáció eredménye az Invalidus-ház homlokzatán lévő reliefek Johann 

Christoph Mader műveként történő meghatározása. Az 1630-1730 között kimutatható, 

bécsi szobrászok alapozták meg Georg Raphael Donner népszerűségét Magyarországon. 

     A Georg Raphael Donner és követőinek első nemzedéke Magyarországon c. fejezet 

tekinti át a szobrász életművét, munkatársait és tanítványait. 1729-1739 között 

Pozsonyban, a Magyar Királyság fővárosában (Preßburg, Bratislava, Szlovákia) Esterházy 

Imre hercegprímás esztergomi érsek szolgálatában dolgozott Georg Raphael Donner mint 

udvari szobrász és építési igazgató (Baudirektor). Legjelentősebb művei közé tartozik a 

pozsonyi Szent Márton-székesegyházban lévő Alamizsnás Szent János-kápolna szobrászati 

díszítése (1732) és a pozsonyi székesegyház egykori Szent Márton-főoltára (1735), 

valamint a bécsi Providentia-kút (1739). A disszertáció mutatta ki, hogy Esterházy Imre 

hercegprímás esztergomi érsek a római Szent Péter-bazilika baldachinos főoltárán kívül 

többek között herceg Esterházy Pál nádor baldachinos castrum dolorisát (1713) tekinthette 

mintaképnek a pozsonyi főoltár megrendelésekor. Georg Raphael Donner stílusát 

munkatársai és tanítványai széles körben terjesztették Közép-Európában a 18. század 

második felében. A disszertáció eredményei közé tartozik a követők két generáció szerinti 

rendszerezése. A Georg Raphael Donner követők első nemzedékéhez sorolhatók azok a 

szobrászok, akik a pozsonyi Szent Márton-főoltár mintájára oszlopokon nyugvó 

baldachinos oltárokat alkottak Magyarországon, például a pécsi székesegyházban (1748), a 

pesti pálos templomban (1748), a gödöllői Grassalkovich-kastély kápolnájában (1751) és a 

gyulafehérvári-székesegyházban (1755). A disszertáció elemezte ki, hogy a magyarországi 

baldachinos oltárok architektúrája a korabeli castrum dolorisok és katafalkok felépítéséhez 

volt hasonló a 18. század végéig. Szintén a Georg Raphael Donner követők első 
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nemzedékéhez tartoznak a szobrász műhelyében kimutatható, később önállóan alkotó 

munkatársak és tanítványok, akik közül Magyarországon is megrendeléseket teljesített 

Jakob Christoph Schletterer, Johann Nikolaus Moll, és fivére, Balthasar Ferdinand Moll, 

továbbá Ludwig Gode. A disszertáció két olyan, eddig publikálatlan 18. századi szobrot is 

közöl, amely Georg Raphael Donner körében készült. 

     A Georg Raphael Donner műhelyében képzett művészek tanítványait sorolhatjuk a 

követők második generációjához. A bécsi Képzőművészeti Akadémia tanáraként 

elsősorban öccse, Matthäus Donner, továbbá Jakob Christoph Schletterer és Balthasar 

Ferdinand Moll szobrász adta át Georg Raphael Donner formavilágát a következő 

nemzedéknek. A Georg Raphael Donner követőinek második generációja 

Magyarországon c. fejezet mutatja be többek között Johann Georg Leithner, Johann Georg 

Dorfmeister, Anton Tabotta, Johann Martin Fischer, Philipp Jakob Prokop és Franz Xaver 

Messerschmidt szobrászatának magyar vonatkozásait. A Georg Raphael Donner követők 

második generációja az 1760-as évektől mutatható ki Magyarországon a királyi 

építkezéseken Budán, valamint az egyházi építkezéseken Pozsonyban, Egerben, Győrben, 

Pécsett, Pápán és Szombathelyen. A vezető építészek, elsősorban Franz Anton Hillebrandt 

és Melchior Hefele munkáival összefüggésben jutottak jelentős megbízásokhoz a Georg 

Raphael Donner követők második generációjához tartozó szobrászok. A disszertáció 

eredménye a Johann Georg Dorfmeister által, az egykori budai Szent Zsigmond 

palotakápolna számára készített főoltár és szobrászati díszítés (1767-1768) rekonstruálása. 

A disszertáció szerzője határozta meg Franz Xaver Messerschmidt Kovachich Márton 

György mellszobrán (1782) a PRAEVIDE ET PROVIDE, COGNOSCE ET DIGNOSCE 

vésett feliratot az ábrázolt jelmondataként.  

     Feldolgozatlan témát elemez a Georg Raphael Donner és követőinek hatása a magyar 

neobarokk szobrászatra c. fejezet, amely a klasszicizáló késő barokk stílus dualizmus kori 

(1867-1918) felelevenítését tekinti át.  A magyar historizmus vezető szobrászai a bécsi 

Képzőművészeti Akadémián tanultak Victor Tilgner, Edmund Hellmer és Caspar 

Zumbusch tanítványaként. Az Osztrák-Magyar Monarchia történelemével kapcsolatos 

emlékműveken Georg Raphael Donner és követőinek klasszicizáló késő barokk stílusát 

követte a budapesti Millenniumi emlékművön Zala György Mária Terézia királynő szobra 

(1911) és Telcs Ede III. Károly király szobra (1912), továbbá Fadrusz János egykori 

pozsonyi Mária Terézia emlékműve (1896) és Róna József budapesti Savoyai Jenő herceg 

lovas szobra (1900). A magyar neobarokk szobrászok az állami megrendelésre készített 

emlékműveken Georg Raphael Donner, Matthäus Donner, Balthasar Ferdinand Moll és 



 148 

Franz Xaver Messerschmidt szobrászatát elevenítették fel az 1890-es évektől az 1910-es 

évekig. Gondosan ügyeltek a történelmi események és a bemutatott személyek hiteles 

ábrázolására. A klasszicizáló késő barokk mintaképek átvétele a stílusjegyek követésére, a 

reprezentatív témaválasztásra és a formai kialakításra egyaránt vonatkozott. 

     A Donátorok, megrendelők és gyűjtők c. fejezet ismerteti a Magyarországon alkotó 

osztrák barokk szobrászok mecénásait, illetve az osztrák barokk szobrászat magyar 

gyűjtőit. A 17. század első felében, a barokk művészet magyarországi meghonosodásában 

vezető szerepet töltött be az Esterházy-család. Gróf Esterházy Miklós nádor, majd fia, 

herceg Esterházy Pál nádor kezdett bécsi művészeket, köztük szobrászokat foglalkoztatni. 

Pázmány Péter esztergomi érsek mecénási, gyűjtői tevékenysége mellett a protestáns 

képrombolások után visszaállította a műalkotások és a művészek megbecsülését.  

     A 18. század első felében az uralkodó szobrokkal gazdagon díszített, reprezentatív 

építkezései mellett jelentős mecénási tevékenységet folytatott a magyar főpapság. Kiemelt 

figyelmet fordítottak az egyházi központok újjáépítésére és bővítésére. A magyar 

főpapságnak Esterházy Imre hercegprímás esztergomi érsek mutatott irányt. Georg 

Raphael Donnert tíz évig udvari szobrászként és építési igazgatóként alkalmazta 

Pozsonyban, hogy Alamizsnás Szent Jánosnak kápolnát és ereklyetartó oltárt, Szent 

Mártonnak pedig új főoltárt emeljen a pozsonyi székesegyházban. Műpártolási 

tevékenységét követték Pécs, Gyulafehérvár, Kalocsa, Eger, Győr és Szombathely egyházi 

vezetői. A 18. század első felében a főnemesség, elsősorban az Esterházy-, Pálffy-, 

Batthyány- és Zichy-család képviselte a világi mecénások vezető rétegét. A felemelkedő 

köznemesi családok egyik legsikeresebb egyénisége volt gróf Grassalkovich Antal, aki a 

Magyar Királyi Kamara elnökeként 1748-tól a budai királyi palota újjáépítését irányította, 

a Georg Raphael Donnert követő szobrászok közül alkalmazta Johann Georg Leithnert és 

Johann Georg Dorfmeistert, a gödöllői kastélykápolnában pedig a pozsonyi székesegyház 

főoltárát követve baldachinos főoltárt emelt.  

     A 18. század végén, a korábbi szokásoktól eltérően a szobrászok függetlenedni kezdtek 

az építészektől, például Philipp Jakob Prokop az 1790-es években már önállóan írta alá a 

Szily János szombathelyi püspökkel kötött szobrászati szerződéseket. Az élvonalbeli 

művészek nem a feudális viszonyokra jellemző céhes keretek között dolgoztak, hanem 

többnyire akadémiai tagsággal rendelkező művészegyéniségek voltak. A felvilágosodás 

hatására jelentek meg a polgári és az értelmiségi körökből származó megrendelők, például 

Kovachich Márton György történész, aki Franz Xaver Messerschmidt szobrásznál rendelte 

meg saját portrébüsztjét, és az elkészült alkotást baráti hangú levélben köszönte meg a 
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szobrásznak. A megrendelők és az alkotók közötti kapcsolatok átalakulása a művészek 

szabadabb alkotói tevékenységéhez és az új stílusirányzatok kialakulásához vezetett.  

     A 19. század első felében Ferenczy István szobrász rendelkezett a legjelentősebb 

európai szoborgyűjteménnyel, amelyben fennmaradt Georg Raphael Donner művei közül a 

Paris ítélete és Venus Vulcanus műhelyében témájú dombormű. A 19. század végén, a 

neobarokk elterjedésével összefüggésben Georg Raphael Donner és követőinek 

népszerűsége ismét felélénkült, műveiket Magyarországon elsősorban a főnemesek 

kezdték gyűjteni, például a Zichy- és a Bánffy-család. A két világháború közötti 

időszakban jöttek létre a nagyobb polgári gyűjtemények, amelyek közül például Delmár 

Emil gyűjteményében maradtak fenn osztrák barokk szobrászati művek. 

     Magyarország legjelentősebb, állami tulajdonú, európai szobrászati gyűjteménye, a 

budapesti Szépművészeti Múzeum Régi Szobor Osztálya nem uralkodói, főúri és főpapi 

gyűjteményekből alakult ki, hanem tudományos célú, múzeumi gyűjtés eredményeként 

épült fel a 20. század elejétől. Adományokból, műkereskedőktől és magángyűjtőktől 

történő vásárlásokkal, valamint a budapesti múzeumokban, főleg a Magyar Nemzeti 

Múzeum Régiségtárában és az Iparművészeti Múzeum különböző gyűjteményeiben 

fellehető európai szobrászati művek átvételével gyarapították a Szépművészeti Múzeum 

európai szoborgyűjteményét Meller Simon, Balogh Jolán és Aggházy Mária vezetésével.       

     A Georg Raphael Donner követőkre vonatkozóan az appendix három dokumentumot 

közöl teljes terjedelmében. A bibliográfia tartalmazza a 17-18. századi osztrák barokk 

szobrászatra vonatkozó, legfontosabb irodalmat és egyben a rövidítések jegyzékét. Színes 

és fekete-fehér képek illusztrálják a disszertációban elemzett, legjelentősebb műveket.  

     A disszertáció szerzője 1994-ben rendezte a budapesti Szépművészeti Múzeum újonnan 

kiépített mélyföldszintjén, a Dór Piramis nevű teremben a Barokk szoborgyűjtemény c. 

kiállítást. Az 1994-1998 között állandó jelleggel nyitva tartó kiállításhoz magyar és angol 

nyelvű vezető jelent meg, amelyben a Szépművészeti Múzeum európai szobrászati 

gyűjteményéből válogatva az 1600-1800 közötti korszakot lehetett bemutatni a legújabb 

kutatási eredmények alapján, földrajzi területek és időrendi sorrend szerint csoportosítva. 

A kiállított közel száz darab műtárgy több mint egyharmada az osztrák barokk szobrászatot 

reprezentálta. A kiállítás felépítése során, és az elmúlt húsz évben felhalmozódott 

eredmények rendszerezésre vállalkozott a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Karán, a Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola állami 

ösztöndíjával összeállított Georg Raphael Donner hatása a magyar szobrászatra c. doktori 

(PhD) disszertáció.   
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Appendix 

 

1. sz. appendix 

1741. szeptember 22-én a pécsi székesegyház Szent Péter-főoltáráról gróf Berényi Zsigmond, pécsi püspök 

és a káptalan képviselője által Pozsonyban kötött szerződés, amely szerint Johann Peter Krail pozsonyi 

kőfaragót bízták meg a főoltár munkálataival. Pécs, Káptalani Levéltár, Fasc. 485. Nr. 5. – Boros 1985, 27, 

79-80., 116. jegyzet. 

 

     „Copia Contractus pro Ara Principe Cathedralis Ecclesiae Quinque-Ecclesiensis 1741. 

     Anno et infrascriptis in Regia Civitate Posoniensi initus est Contractus per Excellentissimum Dominum 

Comitem Sigismundum Berényi Episcopum Quinque-Ecclesiensem, et Capitulum Cathedralis Ecclesiae cum 

provido Joanne Petro Krail Magistro Lapicida, praelibatae Civitatis Posoniensis Cive respectu Arae Majoris 

in praenominata Ecclesia Cathedrali Divi Petri Secundum praesentatam modelam cum observationibus hic 

adnexis erigendae. Itaquae 

1mo Ad predictam Aram ex Lapidibus Marmoreis in parte item ordinariis Marmoreo Colore tingendis, ac 

Gypso praenominatus Magister Lapicida Suis Sumptibus, ac Labore omnes Lapides procurare obligatus erit, 

et a Longinquo procurandos usque Mohacsinum deponere. 

2do Fabricae Altaris Pars inferior Architecturae usque ad Bases Columnarum, Forinsecus vero Marmore 

Rubi Coloris vestri debet, quae Marmora pro Stabilimento tantae Fabricae ad minimum medii pedis, vel octo 

digitorum vulgo Zoccl esse Crassi Sint. 

3io Columnae omnes ex integro Lapide constare debent, et quia praeter Capitella et Base Columnarum vix 

aliquid Auri in modela esset videre, hinc supra Statuas, et Architecturae, Partem quae Columnis imponitur 

quaedam Cyradae inaurandae venire debent. 

4to Si comode pro ornamento ad intium Arcis Sanctuarii Velum Seu cortina Ficta venire poterit, eam pariter 

ex Gypso efformare obligatius exit. 

5to Sinquidem Fenestra Major in Medio ooccludi, altra vero minor ad Septentrionem aperiri ae penes 

Situatum Antiquum Tabernaculum Marmoreum ex parite debaet excipi, hinc necessarios Lapides ad 

occlusionem efformationem polire, et accomodare idem Magister Lapicida Sit obligatus. 

6to Cum in Modela gradus altris bini tantum expressi tertius Accedere debet, qui omnes expolito Marmore 

Solido constare debent cum adjiciendis Tabulis Necessariis pro pavimento. Item Antipendium pariter ex 

solido Marmore, sed quodam Cyradae ex Cupro inauratae pro ornamento accendant. Mensa, seu planum 

Altaris, quae consecrari debet, adeoque ex integro Lapide Marmoreo pariter constabit.  

7mo Tabernaculum Principaliter constabit ex Marmore cinericeo cum rubis Maculis minus principaliter, seu 

in parte ex alio marmore Cinericei Coloris cum nigris Maculis Capitella, et Bases Columnarum: Item Ianua 

ex solido Metallo inaurata erunt, apartum vero Ianuae erit rotabilis. 

8vo Quid pro Marmoreo Colore inducendo Materialium ad Fabricam totam cum Statuis inferioribus, et ad 

Gloriam Suprene ex Gypso efformandum fuerit necessarium exceptis Calce, Arena, Tegulis totum ipse 

Magister procurabit.  

9no Pro ejusmodi Fabrica erigenda promittuntur ex Parte Ecclesiae duodecim Milla florenorum Rhenensium, 

vecturae omnes Lapidum, tam a Danubio, quam etiam ex propingvo fors in Comitatu Baranyensi erigenda 
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latomia omnis ferramenta necessaria Calce, Arena, Tegulae erectio pegniatum pro inducendis in Ecclesiam, 

et ad Fabricam elevandis Lapidibus adaptatis prout etiam Manuales ad Ejusmodi elevationem, ac 

attractionem necessarii. 

10mo Et quia Sumptuosum hoc Opus ex Parte Ecclesiae pro securitate instituendae erectionis Fabricae 

stabilimentum, vel maxime requireret ideo Saepe nominatus Magister Lapicida 1o Cautionem Sufficientem, et 

securitatem publico Instrumento Liberali coram Magistratu Civili conficiendo, super eo praestabit, ut si 

Architectura erigenda a prefectione intra revolucionem unius Anni quidpiam detrimenti pateretur, aut si, 

cum mortalis homo ante finitum opus ipsum emori contingeret eotum Sui Supplementum haberet, et Ecclesiae 

ne damnum pateretum, Sufficienter provisum sit, adeoque pro tali casu Vadem constituat, qui ipso 12000 fl. 

Securitatem Ecclesiae Scripto tribuat. 

     Datum Posonii, die 22da Septemb. Anno 1741.” 

 

2. sz. appendix  

1782. június 2-án gróf Esterházy Károly, Joseph Großmann és Philipp Jakob Prokop szerződése a pápai 

plébániatemplom főoltárának szobrászati díszítéséről. Pápa, Hitbizományi Levéltár, templomi akták, 1782. 

117. sz., másolat. – Pigler 1922, 64. , 14. sz. 

 

     Anno 1782 den 2ten Juni auf hochen Befehl Sr Exellenz Graf Carl Esterházy, Bischofen in Erlau mit dem 

H. Jacob Procop Bildhauer in Wien in Betref der zum Hochaltar der Paper Pfarrkirche verfertigenden 

Statuen folgender Contract festgesetzet und beschloßen worden und zwar 

     Erstens: Verspricht obbennanten Bildhauer zu den Tabernakel zwei Anbetter von Genneser Massa di 

Carara Marmor jeden 3 Schuh knienden hoch, nicht minder zwei Könige samt Blaten 9 Schuh 4 od. 5 Zoll 

hoch eben von Mensa Carara so ohne Flecken und in ganzen Stuck sein müssen: über dieß vier Engel über 

die obersten Zockel der Architectur von gesunden und dauerhalten Margarethen Stein jeden im gantzen 

Stuck zu verfertigen und rein und dauerhaft alabastriren, wovon die Höhe 8 Schuh sein soll.  

     Zweitens: Verobligiret eben derselbe die Anbetter und Könige von reinen und bestartigen Genneser 

Marmor im ganzen auf seine Kösten zu verschaffen und bis Raab, wovon die weitere Transportierung die 

hoche Herschaft übernimt, zu liefern, rein und fein, wobei er seine Kunst nicht sparen wird, ausarbeiten, 

schleifen und palliren, wie auch zu - - - setzen, im gleichen zu die obern vier Engel ganze Steine und 

Alabaster Gips zu verschafen auf eigen Kösten und bis Raab zu liefern, rein zu arbeiten, schleifen und 

pallieren und trachten, daß sie mit den Königen im gleichen Coleur und glanz kommen. 

     Drittens: Verspricht er ebenfals die Insignien als bei dem Hli Stephanus ober der Kron den Apfel und 

Kreutz, so den Szepter und über den Reichsapfel das Kreutz, bei den Hli Ladislaus aber Szepter und den 

Rosenkrantz um den Säbl, so auch bei jeden zwei oberen Engel ein Marterzeichen von Kupfer zu verfertigen 

und im Feuer vergolden ebenfals auf einige Kosten. Im Fall aber Ser Exellence verlangeten die Insignien weis 

zu halten, verspricht er, Bildhauer, zwar bei denen Königen diese ebenfals von Genneser zu verfertigen, die 

Marterzeichen aber von Blech und weißplaniret gut zu verfertigen; mit einem Wort alles anwenden, um sich 

durch diese Arbeithen Ehre, und gnädigen Herschaft Vergnügen zu erwerben. 

     Viertens Hingegen für alle diese Steine, übrigen Material und Arbeithen, wie auch Lieferungen, nach gut 

befundener Arbeit und vollkomener Herstellung, wird von Seiten der gnädigen Herrschaft, auch a Conto wie 
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- - - Lieferung und Arbeit machen wird auszahlen zu lassen Sch Güld 7500 versprochen, so auch beim 

versetzen nothwendiger Eisen und Blei und zum Aufsetzen Leuthen beihilflich zu sein, wie auch durch die 

Zeit seiner Hierseins herrschaftliches Guartir, mit den Beding, daß er sein obligen Versprechen gemäß 

obbnsagte alle innerhalb drei Jahren längstens laut schon approbierten fünf und annoch drei approbirenden 

Model Stücken im vollkommenen Stand zu setzen. 

     Zu - - - mehrer Sicherheit sind zwei gleichlautende Contracte ausgefärtiget worden. Papa den 2ten Juni 

1782. 

 

     Joseph Grosman n. g. h. Bau Meister 

     Philip Prokop n. g. h. Bildhauer in Wien 

 

     Diese Contract bestättige und verlange laut selben Arbeit und Zahlung zu leisten, so aber, daß alle 

Insignien bei den Königen aus ebenselben ganzen Genneser und die Martigerzeichen auch weiß verfertigen. 

Papa dem 3ten Juni 1782. 

     Graff Carl Esterházy n. g. h. Bischof in Erlau. 

 

3. sz. appendix 

1783. május 1-jén Kovachich Márton György levele, amelyben megköszöni Franz Xaver Messerschmidt 

szobrásznak a róla készített mellszobrot. Pozsony, Archív mesta Bratislavy (Franz Xaver Messerschmidt 

hagyatéka). – Ilg 1885, 73-74., 17. sz.; Pötzl-Malikova 1982, 138-139., 35. sz. 

 

Wohlgebohrener, Kunstreicher Herr! 

Insonders Hochgeehrfester Schätzbarster Freund!  

 

Daß ich Ihnen mein werthester Freund! nicht schon längst geschrieben habe, ist die meiste Ursache, weil ich 

ungemein beschäftigt war und weil ich auch noch immer in der größten Ungewißheit bin, es geht mir so wie 

zu Preßburg, von Tag zu Tag erwarte ich die Zeit, wo ich fortgehen sollte, aber alles vergebens, ich muß bey 

meinen großen Schaden die größte Gedult haben, aber Sie werden Liebster Freund! wohl daran nicht 

zweifeln, daß ich täglich Ihrer Ingendenck bin, ja so oft, als meine Buste, Ihr unsterbliches Werck so in 

meinem Zimmer zu jedermannd Bewunderung steht, erblicke. Wenn Ihr Ruhm noch ein Zuwachs haben 

konnte, so ist’s gewiß bey diesem Kunststück geschehen. Das einzige muß ich bedauren, daß es nicht in 

härterem Metall z. B. Glockenguß oder Kupfer gearbeitet ist, es war eine Art von Unglück, daß ich nicht 

mehr baares Geld hatte, um auch dieses von Ihnen mir zu erbitten, so hätte ich die Unsterblichkeit meines 

Gesichts wenigstens von Ihrer vortrefflichen Kunst hoffen können. Sie wissen, daß ich nicht gerne schmeichle 

und, weil Sie Philosophisch denken, auch Ihnen nicht schmeicheln darf, sonst müßte ich Ihnen die 

Bewunderung dieses Wercks mit vielem vorstellen, mit der es jedermann betrachtet, alles sagt: dises seye 

durchgehendt unnachahmlich. Dieses ist die Ursach, daß ich nicht nur frohe bin mein Geld für diesen Werth 

gegeben zu haben, sondern auch immer Dencke, wie ich Sie zu meinen wahren Freund machen, oder 

wenigstens Ihnen die Hochachtung, die ich für Sie hege, an Tag legen könnte, Sie werden dazu das 

schicklichste Mittel haben, werden Sie mit mir befehlen, so oft es Ihnen beliebig sein wird. Ich wage Ihnen 



 153 

als ein Zeichen meiner Neigung gegen Sie mit einen halben Eimer guten rothen Ofner Wein, der jetzt im 

Sommer, weil er kühlt, besser als der weise ist, aufzuwarten. Ich habe es thun wollen auf den Fasching, aber 

verhindert damals habe ich auf Ostern verschieben, weil ich die Hofnung hatte selbst nachher Preßburg zu 

kommen, und Sie umarmen zu können. Dieses ist auch verhinder worden, so wollte ich jetzt einiger massen 

ersetzen, mit den Fässern ist bei uns oft große Schwierigkeit, es ärgert mich genug, daß ich nicht ein Eymer 

Faß hatte, ich bitte Sie daher, wenn es Ihnen bey der Hand noch wäre, das alte sammt diesem Faß mir durch 

diesen, der ein Preßburger ist und bey mir als Adjunckt war zu überschicken, aber nur wenn es noch da ist, 

und nach Ihrer guten Gelegenheit, und dises nur darum, damit ich Ihnen hinführo nicht einen halben, 

sondern mit einem gantzen Eymer Ofner Wein aufwarten könne, und dises werden Sie mir, als Ihren guten 

Freund diesen Sommer öfters erlauben, wollten Sie aber auch sonst etwas, so dörfen Sie es nur mit mir 

befehlen, diese Aufrichtigkeit wird mich von Herzen freuen. Wüste ich, daß ich den gantzen Sommer zu Ofen 

verbleiben müsse, so könnte ich nichts so sehr wünschen, als Ihre Gegenwart bey uns, es sollte Sie nichts 

nicht einen Heller kosten, das beste Zimmer in meinen Quartier und was ich nur Ihrem Belieben dienen 

könnte, ich würde stolz sein auf einen solchen Gast und Sie würden sehen, daß man Sie auch bey uns nach 

Verdienste schätzen wüsse: ich habe den Hr. v. Bretschneider ersuch, Er möchte zu Ihnen gehen und sich auf 

meine Rechnung abmessen lassen, hat Er dazu Zeit gehabt, so  zweyfle ich nicht an dem ersten, ob Er aber 

das zweyte gethan, muß ich erst von Ihm erfahren. Bey meinen großen Schaden (: und dazu ist mir den 27. 

April auch meine Repetir Uhr in der Kirche gestohlen worden:) spare ich immer, um einmall im Stande zu 

sein, etwas von Ihrer Arbeit in meinen Schatz zu erkaufen, ich wünsche dazu reicher zu sein, und Ihnen, mein 

bester Freund! wünsche noch viele gesunde und glückliche vergnügte Jahre, damit die Nachtwelt recht viele 

Kunstwercke von Ihrer Hand bekommen möge. Hier überschicke Ihnen auch eine Prise spanischen Taback, 

gerne hätte ichs in einer goldenen Dose geschickt, wenn ich im Stand wäre, aber selbst meine ordinäre ist 

mir unlängst aus meinen Sacke in der Kirche gestohlen worden. Leben Sie wohl! Ich bin 

                                                                                                               Ihr 

                                                                                                      aufrichtigster 

                                                                                                Freund und Diener  

                                                                                      Martin Georg Kovachich m. p. 

                                                                                Philosophiae doctor et Bibliothecae 

                                                                                     Regiae Universitatis Budensis 

Ofen d. 1. Mai 1783.                                                                            Custos 

N. S. Zu viel geschwatzt, werden Sie denken und noch etwas, aber wie gern möchte ich Ihnen sebst sprechen! 

wolten Sie mir was immer für eine Commission geben, so können Sie allenfalls diesen Überbringen Anton 

Steppan, der mein Adjunct war, aufgeben, sodann werde ich ihnen mit Freude aufwarten.  

(Boríték:) 

A Monsieur  

Monsieur Francois Xav. de Messerschmidt tres celebre Sculpteur, mon tres Chere et tres Honorée Ami ā  

Presbourg. 
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47. A pápai Esterházy-kastély kápolnája, 1750-es évek 

Fotó 1926-ban 
 

                        
48. Ludwig Gode köre: Krisztus a kereszten, szobor, 1750-es évek 

A pápai Esterházy-kastély kápolnájában 1945-ig 
Pápa, plébániatemplomban 

 
49. Ludwig Gode köre: Krisztus corpus, szobor, 18. század második fele 

Vác, püspöki palota  
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50. Johann Georg Leithner: Krisztus holttestét sirató angyal, relief, 1757 

Berlin, Kaiser Friedrich Museum, 1945 előtt 
 

            
51. Az egri püspöki palota kápolnája 

 
52. Johann Georg Leithner: Krisztus a kereszten, szobor, 1764 

Az egri püspöki palota kápolnájában 
  

                         
53. Johann Georg Leithner: Gróf Barkóczy Ferenc prímás pozsonyi castrum dolorisa, 1765 

Sebastian Zeller rézmetszete, 1765 
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi Képcsarnok  
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54. Az egykori budai Szent Zsigmond palotakápolna főoltára, 1767-1768 

Thurn-Taxis Albert és Margit főhercegnő esküvőjén, 1890. július 15-én készült fotó 
                 

55. Az egykori budai Szent Zsigmond palotakápolna főoltára, 1767-1768 
Ferenc József misét hallgat a budai palotakápolnában, 1896 

A király könyve c. műben Halmi Artúr rajza 
 

                
56. I. H. (Joseph Hillebrandt?):  

A budai Szent Zsigmond palotakápolna hosszmetszete, 1771-1780 között 
Budapest, Magyar Országos Levéltár 

 
57. Ismeretlen művész (Joseph Hillebrandt?):  

A budai Szent Jobb-kápolna külső képe és keresztmetszete, 1778 körül 
Budapest, Magyar Országos Levéltár 

 

 
58. Johann Georg Dorfmeister: Grassalkovich-síremlék, 1772 

Máriabesnyő, Kapucinus-templom 
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59. Johann Ernst Mansfeld: A győri székesegyház Szűz Mária-kegyoltára, rézmetszet, 1767 

Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
 

60. A győri székesegyház Szűz Mária-kegyoltára, 1767 
Győr, Nagyboldogasszony-székesegyház 

 
61. Anton Tabotta szobrai a győri székesegyház Mária Mennybemenetele-főoltárán, 1772-1773 

Győr, Nagyboldogasszony-székesegyház 
 
 
 

 
62-63. Jakob Gabriel Mollinarolo (Müller): Szent István-oltár és Szent László-oltár, 1770-1774 

Győr, Nagyboldogasszony-székesegyház 
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64. Johann Martin Fischer: A pécsi székesegyház Szent István-oltára, 1775-1777 

Sumony, pélbániatemplom  
 

65. Szent István felajánlja koronáját Máriának, rézmetszet, 1743  
Nagyszombatban kiadott prédikációs könyv, 1743 

Budapest, magángyűjtemény 
 

                  
66. Johann Martin Fischer: Báró Harruckern Ferenc síremléke, 1775-1777 

Gyula, plébániatemplom 
 

             
67. Johann Adam Messerschmidt szobrai a pápai plébániatemplom oromzatán, 1778-1779 
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68. Joseph Großmann tervrajza a pápai plébániatemplom  

Szent István vértanú-főoltárához, 1781 
Egykor a Pápai Hitbizományi Levéltárban 

 
69. Pilipp Jakob Prokop szobrai a pápai plébániatemplom 

Szent István vértanú-főoltárán, 1782-1785  
 

 
70. Melchior Hefele tervrajza a szombathelyi székesegyház kereszthajójáról és szentélyéről, 1791 

Szombathely, Püspöki Levéltár 
 

 
71. Philipp Jakob Prokop szobrai a szombathelyi székesegyház főoltárán, 1792-1796 
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72. Franz Xaver Messerschmidt: Mária Krisztina főhercegnő, medalion, 1780 körül 

Budapest, Szépművészeti Múzeum 
 

73. Franz Xaver Messerschmidt: Albert szász-tescheni herceg, medalion, 1780 körül 
Budapest, Szépművészeti Múzeum 

 

                                      
74. Franz Xaver Messerschmidt: II. József a magyar királyi koronával, medalion, 1780 körül 

Budapest, Szépművészeti Múzeum 
               

75. Franz Xaver Messerschmidt: Komoly önarckép, medalion, 1780 körül 
Budapest, Szépművészeti Múzeum 

 
76. Franz Xaver Messerschmidt: Nevető önarckép, medalion, 1780 körül 

Budapest, Szépművészeti Múzeum  
 

77. Franz Xaver Messerschmidt: Kiss József, medalion, 1780 körül 
Budapest, Szépművészeti Múzeum 

 
 

                              
78. Franz Xaver Messerschmidt: Kovachich Márton György portrébüszt, 1782 

Budapest, Szépművészeti Múzeum 
 

79. Czetter Sámuel: Kovachich Márton György, rézmetszet, 1798 
Budapest, Országos Széchényi Könyvtár 
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80. Franz Xaver Messerschmidt: Der kindisch Weinende / A gyerekesen síró büszt, 1770-1783 

Budapest, Szépművészeti Múzeum 
81. James Parsons: Tanulmányfej, rézmetszet, 1746 

 
   82. Franz Xaver Messerschmidt: Der sanfte ruhige Schlaf / A nyugodt alvás büszt, 1770-1783 

Budapest, Szépművészeti Múzeum 
 

                    
83. Franz Xaver Messerschmidt: Der Gähner / Az ásító büszt, 1770-1783 

Budapest, Szépművészeti Múzeum 
 

84. Franz Xaver Messerschmidt után: Der Gähner / Az ásító büszt, 19. század második fele 
Budapest, magángyűjtemény 
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85a-b. Franz Xaver Messerschmidt: Filozófus idealizált portrébüsztje, 1770-1783  

Budapest, Magyar Nemzeti Galéria 
 

                        
86a-b. Franz Xaver Messerschmidt: Der hohe Alter / A magas életkor büszt, 1770-1783 

Bécs, Österreichische Galerie 
  

 
87. Anton Marschall: Seneca idealizált portrébüsztje, 1780 körül 

Bécs, Österreichische Galerie  
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88. Telcs Ede III. Károly király szobra 1912, és Zala György Mária Terézia királynő szobra 1911 

Budapest, Millenniumi emlékmű (1945 előtti állapot) 
Budapest, Budapest Galéria, Fotótár 

 

                            
89. Georg Raphael Donner: VI. Károly császár apoteózisa szoborcsoport, 1734 

Bécs, Österreichische Galerie 
 

90. Franz Xaver Messerschmidt: Mária Terézia mint magyar királynő, szobor, 1764-1766 
Bécs, Österreichische Galerie  

 

                          
91. Guttmann Jakab: II. József császár arcképdomborműve, 1842 

Budapest, Magyar Nemzeti Galéria 
 

92. Georg Raphael Donner: VI. Károly császár portréreliefje, 1734 körül 
Bécs, Kunsthistorisches Museum 
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93. Senyei Károly: Gróf Pálffy János szobra, 1905  

Budapest, Kodály körönd (1955 előtti állapot) 
Budapest, Budapest Galéria, Fotótár 

 

 
94. Balthasar Ferdinand Moll (Georg Raphael Donner után): Gróf Pálffy János portréreliefje, 1739-1740 

Bécs, Österreichische Galerie 
 

                         
95. Ismeretlen 18. századi festő: Gróf Grassalkovich Antal, 1767 után 

Gödöllő, Gödöllői Városi Múzeum 
 

 96. Caspar Zumbusch: Gróf Grassalkovich Antal szobra, 1875-1888 
Bécs, Mária Terézia emlékmű, Maria Theresia Platz 
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97. Fadrusz János: Mária Terézia egykori pozsonyi emlékműve, 1892-1896 (1921 előtt) 

 
98. Fadrusz János Mária Terézia emlékművének megmentett töredékei Georg Raphael Donner pozsonyi 

adoráló angyal szobrai mellett kiállítva a Magyar Nemzeti Múzeum kupolatermében.  
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Új szerzemények kiállítása, 1928. 

A Magyarság képes mellékletének címlapképe, 1928. június 3. 
 

  
99. Matthäus Donner: Emlékérem Mária Terézia magyar királynő pozsonyi koronázására, 1741 

 

 
100. Róna József: Savoyai Jenő herceg lovas szobra, 1896-1900 (1945 előtt) 

Budapest, Királyi Palota 
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101. Georg Raphael Donner: Esterházy Imre hercegprímás esztergomi érsek szobra, 1730-1731 

Pozsony, Szent Márton-székesegyház, Alamizsnás Szent János-kápolna 
 

        
102a-b. Matthäus Donner: Esterházy Imre hercegprímás esztergomi érsek, arany emlékérem, 1738 

Bécs, Kunsthistorisches Museum, Münzkabinett 
 
 

                    
103a-b. Barokk szoborgyűjtemény, rendezte dr. Hámori Katalin, 1994 

Budapest, Szépművészeti Múzeum, Dór Piramis 
 
 
 
 

                                                                                                   


