
DOKTORI DISSZERTÁCIÓ 

 

 

 

MAULBERTSCH SÜMEGI „MŰHELYE”. 

FALKÉPFESTÉSZET A DUNÁNTÚLON A 18. 

SZÁZAD DEREKÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAGY VERONIKA 

2014 

 



 2 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

 

 

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ 

NAGY VERONIKA 

 

MAULBERTSCH SÜMEGI „MŰHELYE”, 

FALKÉPFESTÉSZET A DUNÁNTÚLON A 18. SZÁZAD 

DEREKÁN 

 

Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola 

Doktori Iskola vezetője: Dr. Kelényi György DSc., egyetemi tanár 

 

A bizottság tagjai: 

Elnök:      Dr. Keserű Katalin PhD 

Opponensek:  

     Dr. Kelényi György, Dsc.  

     Dr. Haris Andrea PhD 

Tag:         Dr. Jávor Anna PhD 

Póttagok: Dr. Prokopp Mária PhD  

     Dr. Farbaky Péter PhD 

Titkár:             Dr. Ágoston Julianna PhD 

 

Témavezető:   Dr. Jernyei Kiss János PhD 

 

 

Budapest, 2014 

 



 3 



 4 

TARTALOMJEGYZÉK 

Tartalomjegyzék ................................................................................................................................................................. 4 

Bevezetés ............................................................................................................................................................................... 7 

I. Kutatástörténet – műhelykérdés a Maulbertsch-oeuvre egészében az 1760-as évek elejéig ..... 12 

Barockmuseum – a kezdetek ....................................................................................................................... 12 

Az olajvázlat mint művészettörténeti probléma – az attribúciós találgatások kezdete ...... 13 

Műhelykérdés – ellentétes vélemények .................................................................................................. 16 

Változó attribúciók – attribúciós módszerek ........................................................................................ 21 

II. A megbízó: Padányi Biró Márton ......................................................................................................................... 27 

Az egyházpolitikus ........................................................................................................................................... 28 

Egyházszervező, egyházépítő ...................................................................................................................... 39 

Nyirád, Fájdalmas Szentháromság-oltár ............................................................................................ 41 

Hajmáskér, Szentháromság templom.................................................................................................. 42 

A sümegi püspöki palota ........................................................................................................................... 45 

A sümegi püspöki palota kápolnája...................................................................................................... 46 

Padányi Biró Márton és Georg Vogl ..................................................................................................... 47 

Legendás falképek a sümegi palotában .............................................................................................. 50 

Restaurátori kutatás eredményei a püspöki palotában .......................................................... 52 

Portréi ................................................................................................................................................................... 54 

A kultuszteremtő .............................................................................................................................................. 57 

A hittérítő prédikátor ................................................................................................................................. 57 

„Csodálatos és kibeszélhetetlen Szentháromság” .......................................................................... 58 

III. A sümegi plébániatemplom freskói. A programalkotók, a képi retorika és a műhelymunka ... 64 

A sümegi plébániatemplom freskóinak szakirodalmi recepciója ............................................ 64 

A programalkotó ............................................................................................................................................... 68 

A program ............................................................................................................................................................ 71 

A kronosztikonok – Padányi Biró Márton művészi kifejezésmódja ............................................ 72 

Hittitkok és képek – ......................................................................................................................................... 74 



 5 

„minthogy értelemmel, elmével, okoskodással semmire nem mehetünk”..................................... 74 

Advent – a várakozás .................................................................................................................................. 74 

A Fiú megtestesülésének hittitka .......................................................................................................... 77 

Hüposztatikus egység ............................................................................................................................ 80 

Jelek és motívumok ................................................................................................................................ 85 

Két nő, három nő ................................................................................................................................ 86 

Gavallérok – előkelők ....................................................................................................................... 87 

Ló és lovas ............................................................................................................................................. 87 

A hóhér ................................................................................................................................................... 89 

Meztelen vállú nő ............................................................................................................................... 89 

Grisaille angyalok a hajó középső boltszakaszában ............................................................ 90 

„Sanctus, Sanctus, Sanctus” – az angyali és földi karok ...................................................................... 91 

„az Isteni fölség véghetetlen dicsőségének ragyogó fénye” – ............................................................ 95 

Fehér mész .......................................................................................................................................................... 95 

IV. Műhelymunka – a műhelykérdés problémái ................................................................................................. 99 

A mikulovi piarista templom – Andreas Brugger feltűnése ......................................................... 103 

Andreas Brugger eddig feltételezett részvétele a sümegi munkában ..................................... 107 

A sümegi orgonakarzat portréi ................................................................................................................ 110 

Johann Wenzel Bergl és Maulbertsch .................................................................................................... 112 

A sümegi freskó színei és a műhelykérdés .......................................................................................... 119 

A sümegi oltárfal és a műhelykérdés ..................................................................................................... 122 

Az architektúrafestés ................................................................................................................................... 123 

V. Maulbertsch köpönyege – a sümegi freskómű korabeli fogadtatása ................................................. 126 

A műhelytagok ................................................................................................................................................ 126 

Klein-Mariazell – Johann Wenzel Bergl ........................................................................................... 126 

Izsák feláldozása ................................................................................................................................... 128 

Közvetlen sümegi párhuzamok ...................................................................................................... 128 

A balatonkeresztúri Szent Kereszt felmagasztalása plébániatemplom – ismeretlen 

műhelytag(ok) ............................................................................................................................................ 131 



 6 

A sümegi műhelytagok önálló megbízása .................................................................................. 132 

Motívumok .............................................................................................................................................. 134 

A program ............................................................................................................................................... 134 

A portrék.................................................................................................................................................. 135 

A balatonkeresztúri festő a szakirodalomban ......................................................................... 136 

Balatonkeresztúr és Szécsisziget ....................................................................................................... 136 

A Maulbertsch-epigon .................................................................................................................................. 139 

Johannes Pöckel ......................................................................................................................................... 141 

A taranyi Keresztelő Szent János plébániatemplom főoltárképe .......................................... 145 

Pöckel taranyi megbízásai: a díszítőfesés ....................................................................................... 146 

A taranyi szentély mennyezetfreskója: Keresztelő Szent János fővétele ............................... 149 

A freskó festője .......................................................................................................................................... 152 

Dorffmaister és Maulbertsch .................................................................................................................... 153 

A türjei premontrei prépostság temploma .................................................................................... 155 

A dömölki festő ..................................................................................................................................... 159 

A zalaegerszegi Mária Magdolna plébániatemplom........................................................................ 161 

Johann Ignaz Cimbal ................................................................................................................................ 161 

Összegzés .......................................................................................................................................................... 163 

Felhasznált irodalom .................................................................................................................................................. 164 

Források ........................................................................................................................................................................... 185 

Rövidítve idézett irodalom ....................................................................................................................................... 187 



 7 

BEVEZETÉS 

 

 

A „Barokk freskófestészet Magyarországon” kutatási program fontos szemléletváltozás 

inspirálója lett a barokk freskók művészettörténeti kutatásában. A 2008-ban induló kutatás 

célja kezdetben a magyarországi barokk freskók ikonográfiai kutatása volt. A munka során 

hamar kiderült azonban, hogy a falképeket magukat is csak forráskritikai szemlélettel lehet 

megközelíteni. Annak ellenére, hogy ez a tervezettnél több kutatómunkát és tulajdonképpen új 

kutatási módszer bevezetését jelentette, a kutatócsoport a freskók restaurálástörténeti 

vizsgálatát is fölvette a programba. Részben azért, mert az eredmények sok esetben 

relevánsnak bizonyultak mind az ikonográfiai, mind a stiluskritikai elemzésekben, részben 

pedig azért, mert a freskók tárgyszerű megközelítésével új megvilágításba kerül az 

emlékanyag. Reményeink szerint ez a szemléletváltás talán visszahat a sok esetben mostoha 

sorsú emlékek megőrzésének módjára is.
1
 A tárgyközeli kutatói, művészettörténészi attitűd a 

kisműfajok esetében már tulajdonképpen elfogadottá vált: egy műtárgy készülésének 

körülményeiről, anyagáról és technikájáról megszerezhető információk általában beépülnek a 

művészettörténeti elemzésbe, értékelésbe, és az esetek nagy részében ezek az információk 

befolyásolják a műtárgyak megőrzésének körülményeit is. Egészen más a helyzet 

ugyanakkor, ha falképről van szó, és főként, ha barokk, vagy még fiatalabb alkotásról 

beszélünk.  

A sajátos törvényszerűségekkel, hagyományokkal rendelkező freskó művészettörténeti 

kutatásában, a levéltári forráskutatáson kívül, szinte egyedülállóan célravezetőnek tartott 

                                                             
1
  75.646 sz. OTKA kutatási program. A kutatási programban több, az egykori műemlékvédelmi 

hivatalnál gyakorlatot szerzett művészettörténész vesz részt, akik sok esetben szembesültek annak a helyzetnek a 

nehézségeivel, amit egy freskó „helyreállítása” jelent. A művészettörténészeknek komoly felelősségük van az 

adott emlék megőrzésében, ez nem pusztán a restaurátor szakma sajátja. Az emlékek dokumentálása alapvető 

feladat. Mást lát a restaurátor, mást a művészettörténész, a munkafolyamat során pedig rengeteg információ 

keletkezik és veszik el, gyakran dokumentálatlanul, ugyanabban a pillanatban. Ugyanakkor nincs az a freskó, 

amelyen ne lenne még olvasható nyom. Az egykori Kulturális Örökségvédelmi Hivatalban, Granasztóiné 

Györffy Katalin és Haris Andrea mellett lehetőség volt megismerni ezt a sajátosan „műemlékes” 

szemléletmódot, amelynek kiindulópontja a vizsgálat tárgyának kritikus elemzése, a forráskritika. Granasztóiné 

Györffy Katalin: Restaurálás a műemlékvédelemben. Műemlékvédelem, 2003, 375-383.; Haris Andrea: A 

restaurálások bírálatának tapasztalatai. Műemlékvédelem, 2003, 383-386. A kutatási program során a barokk 

kori freskók állapotának áttekintésekor megdöbbentő volt a tapasztalat, mennyire kevés az alaposan dokumentált 

emlékünk. A munka megkezdése óta több ezt a szemléletmódot is képviselő tanulmány született: Jernyei Kiss 

János: A győri székesegyház Maulbertsch-freskóinak restaurálástörténete. In: Arrabona, 2010, 48/2, 242-271.; 

Somorjay Sélysette: Dorffmasiter pinxit. A tizenkét hónap körtánca, Johann Evanelist Holzer kompozíciója 

Alsóbogáton. In: Ars Hungarica. Suplementum „Tanulmányok Kelényi György tiszteletére”. XXXIX. 2013, 

136-140; Haris 2013a, 244-254. Ebben a tekintetben alapvető fontosságúak még Manfred Koller tanulmányai.  
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módszer a Panofsky-féle ikonológiai értelmezés, melynek során az esetitől az általánosabb, 

művészet- és társadalomtörténeti összefüggések felé emelkedve a tárgy fizikai 

megjelenésében, állapotában, az anyag változásában rejlő forrásérték kevésbé lényeges. A 

falkép mint anyagában tünékeny, „csalóka” műfaj akkor létezik műalkotásként, ha 

ikonográfiailag „megragadható”, ha „tartalma” verbalizálható. A kutató megengedő a 

tárgyával szemben, hiszen általánosan elfogadott vélemény, hogy a freskó sérülékeny, erősen 

veszélyeztetett, tehát fizikai megjelenésében szükségszerűen változó, a kutató számára 

hitelesen nem vizsgálható.
2
  

A freskók stíluskritikai vizsgálata, a művészettörténet másik, klasszikus módszere során a 

kutatói figyelem közvetlenül a tárgyra irányul, mégis a végső következtetés gyakran – éppen 

az egyedi alkotások sajátos restaurálástörténete és sorsa miatt – csak elvonatkoztatás révén, az 

esetleges, egyedi jelenségek szűrésével, többnyire az oeuvre egészéből kiinduló, több 

műalkotáson felfedezett, szignifikáns jegyekből kialakított ideális elképzelés alapján történik. 

A falképeket, mennyezetképeket önmagukban mint forrásértékű dokumentumot valóban nagy 

óvatossággal kell kezelni, azonban azok az információk, amelyek a mű tárgyszerű vizsgálata 

során, az anyag természetes változásának, a károsodásoknak, a helyreállításoknak és teljes 

átfestéseknek aprólékos megfigyeléséből, dokumentálásából kiolvashatók, módosíthatják, 

pontosíthatják a korábbi kutatási eredményeket. A műhelykérdés pedig éppen olyan 

probléma, amelynek vizsgálatához nélkülözhetetlen ez a szemléletmód, hogy a műalkotást 

mint önmagára vonatkozó legfontosabb dokumentumot tekintjük.    

Maulbertsch művészettörténeti kutatásában is ellentmondásos a freskók vizsgálatában rejlő 

lehetőségek megítélése. Életművének vizsgálatakor a freskók jelentik a legbiztosabb 

támpontot, hiszen ezek a legjobban dokumentált művei, az életmű pillérei. Lényegében 

ezekhez a művekhez viszonyítva alakul a festő egyéb munkáinak a művészettörténeti 

megítélése.
3
 De a freskóval kapcsolatban meglévő, fent említett szkepszis miatt mégis a 

freskókhoz kapcsolható „kevésbé bolygatott” emlékek felé fordult a kutatók figyelme. A 

freskók sorsát ez a szemlélet szükségszerűen megpecsételi.
4
  

                                                             
2
  Középkori falképek esetében már régóta más a helyzet, a ránk maradt kevés számú emlék, és a 

„régiség” képzete alázatra készti a vele foglalkozókat.  
3
  Dachs 2003 

4
  A barokk freskók megőrzésének minősége, konzerválásuknak, esztétikai kezelésüknek módszerei és az 

ezzel a munkával szemben támasztott művészettörténészi elvárás, az emlékek későbbi sorsa felett érzett 

felelősség teljes mértékben esetleges. Dorffmaisternek több az olyan freskóműve, amely az utóbbi időben esett át 

érzéketlen, dokumentáció és művészettörténészi jelenlét nélkül végzett „restauráláson”. Még a kiemelt 

figyelemben részesülő emlékek esetében is, mint a fertődi Esterházy kastély ún. Porcelános szobája, tanúi 

lehetünk ennek.  
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Miközben a levéltári kutatás alapvető módszere a forráskritika, ha falképről van szó, ez a 

kutatói attitűd már hiányzik, sőt olykor a túlzott óvatosság veszi át a helyét. Az adott térben, 

és helyen lévő „műtárgy” forrásértéke tehát sok esetben kiaknázatlan marad.
5
 Az ok a 

gyanúba került hitelesség. Barokk falképek esetében tehát általános felfogás szerint 

„hitelesen” pusztán a kompozíció, és a tartalom vizsgálható. Középkori emlékek esetében 

jellemzően más a helyzet: régiségük, hosszú időn át tartó nagyobb, gondosabb megbecsülésük 

miatt inkább elfogadott, hogy későbbi sorsukat, változásaikat figyelembe véve szemléljük 

őket. A 18. századi festészetben a legnemesebb művészeti feladatot jelentő freskók megítélése 

időről-időre változik. A művészettörténeti kutatás irányait alapvetően befolyásolja a freskó 

szerepének megítélése. A kizárólag stíluskritikai szemléletettel vizsgált freskó a kutató 

értelmezésében elsősorban dekorációs elemként létezik, míg ikonográfiai megközelítésben a 

hangsúly a jelentésre, a művészi szándékra terelődik, a megbízó felől közelítve sokkal inkább 

kordokumentum. Nyilvánvaló, hogy az egyetlen módszerre redukált kutatás szükségszerűen 

tévútra visz.   

A jelen munka témája Maulbertsch sümegi freskójának műhelykérdései és korabeli 

képzőművészeti recepciója, amelynek kiindulópontja a sümegi freskók „tárgyszerű”, a 

forráskritika módszereit felhasználó vizsgálata, azaz a freskóról rendelkezésre álló ismeretek 

és az ezek alapján született kutatási eredmények ütköztetése magával a tárggyal. A 

műhelykérdésben eddig elsősorban a stíluskritikai módszer számított relevánsnak. A 

dolgozatban megkisérlem komplexebb módon, többféle kutatási módszer egyesítésével a 

freskóművet összetett műalkotásként értelmezve az eddig született kutatási eredményeket 

újragondolni. A téma időszerűségét az adja, hogy a 2000-es évek eleje óta élénk diskurzus 

folyik Maulbertsch műhelye(i)ről. Arról, hogy kik is lehettek a műhely tagjai és milyen 

inspirációkkal telve kezdték vagy folytatták saját karrierjüket. Az utóbbi időben született, a 

műhelykérdést vizsgáló kutatási eredmények elérték a sümegi plébániatemplom freskóit is. 

Van köztük olyan újabb attribúció, amely már közkézen forog a szakirodalomban, így például 

Johannes Pöckel, Johann Wenzel Bergl és Andreas Brugger neve. Bergl és Brugger jelenléte 

                                                             
5
  Még a legalázatosabb, szakmailag a legkifogástalanabb módon végzett restaurálás is interpretáció. 

Tehát a munka közben szerzett és gyakran részben el is vesző információk dokumentálása rendkívül fontos, a 

művészettörténet-tudomány számára is értékes. Bár a restaurálás elméletének, és ezen belül a műalkotások 

forrásértékének már nagyon bőséges a szakirodalma, a barokk falképek ebben a tekintetben még mindig 

elhanyagoltak. De egyértelműen érezhető a művészettörténeti érzékenység növekedése is ezeknek az 

ismereteknek a beépítésére. A forrásértékhez Brandi a restaurálás elméletésről szóló alapvető munkájának 

jegyzetekkel és tanulmányokkal kiegészített német fordítása: Brandi, Cesare: Theorie der Restaurierung. Szerk. 

Schädler-Saub, Ursula, Jakobs, Dörthe. Stuttgart, 2006. illetve Schädler-Saub, Ursula a restaurálásról szóló 

fejezetet in: Handbuch Denkmalschutz und Denkmalpflege. Szerk.: Martin, Dieter és Krautzberger, Michael. 

München, 2004, 367-410.    
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Sümegen nem, de ebben a korszakban, közvetve, forrással igazolt Maulbertsch műhelyében.
6
 

Brugger hazatérte után jelentős életművet hagyott hátra, portréfestőként különösen kedvelt 

volt. Pöckellel kapcsolatos kutatásokból tudjuk, hogy letelepedett Sümegen, de festői 

megbízatásaiból csak nagyon keveset ismerünk.  

A dolgozatban elsősorban nem a hipotézisek helyességét szeretném vitatni, inkább csak az 

utat szeretném másképp bejári, hogy elvezetnek-e az eddig részben logikai megfontolásból, 

részben Maulbertsch életművének, alkotói módszerének törvényszerűségeiből
7
 kiinduló, 

célzottan a „kezek” elválasztására törekvő megállapításokig. A műhelykutatást igyekszem 

más módon, részben magát a freskót vizsgálva kiegészíteni, mert ebben a kérdésben ez 

kikerülhetetlen. Másfelől pedig a műhelymunkát kívánom tágabban, jelentős szellemi 

alkotótevékenységként értelmezni a megbízó Padányi Biró Márton püspök személyének 

bevonásával, ránk maradt prédikációi és a templom falképegyütteséhez készült 

kronosztikonjai alapján, az így született program elemzésével. A sümegi freskómű egyike a 

legnagyobb hatású barokk emlékeinknek, összetett programja és Maulbertsch különleges 

művészi teljesítménye révén sokakat inspirált. A róla szóló szakirodalomban gyakran 

olvashatunk a freskók erőteljes hatásáról. Garas Klára theatrum sacrumként írta le, Haberditzl 

mesebeli világként beszélt róluk. Nem véletlenül, oka lehet ennek a megbízó személye, aki 

ambíciózus, a legapróbb részletekig kidolgozott programot adott és természetesen oka lehet a 

festő, Maulbertsch, aki ennek az összetett programnak a megvalósítójaként különösen 

leleményesnek bizonyult. A liturgikus térben életre kelő freskómű működésének 

értelmezéséhez, módszertani, képretorikai kérdésekben kézikönyvként támaszkodtam Jernyei 

Kiss János Barokk mennyország címmel megjelent monográfiájára, amely a közelmúltban 

jelent meg és terelte egészen új irányba a festőről és egyáltalán a barokk mennyezetképről a 

művészettörténeti gondolkodást.
8
 A kép működésének, a liturgikus tér és a freskó 

kapcsolatának vizsgálatára a sümegi freskómű különösen alkalmas volt. A kronosztikonok 

jelentőségére és ezzel Padányi Biró Márton programadói személyének kutatására Haris 

                                                             
6
  Johannes Pöckelről Tóth; Andreas Bruggerről Hosch 1987, illetve Hosch, Hubert: Angelika Kaufmann 

(1741 – 1807) Andreas Brugger (1737-1812) Eine vergleichende milieu- und mentalitätsgeschichtliche. Studie 

zum 200. Todes- bzw. 270 Geburtstag von Malerin und Maler. 

(http://freieskunstforum.de/hosch_2008_kauffman_brugger.pdf) Andreas Brugger és Johann Wenzel Bergl 

lehetséges sümegi működéséről Dachs 2003 III. (Andreas Brugger) 45-46.; (Johann Wenzel Bergl) 6-7.   
7
  Maulbertsch műhelyeinek kérdésével a legtöbbet foglalkozó Monika Dachs-Nickel a 

„Gesetzmässigkeiten des Gestaltungsprozesses” azaz, az alakítófolyamat törvényszerűségeiben 

meghatározásában látja a műhelytagok megkülönböztetésének lehetséges módját. „Maulbertschs 

Gestaltungsprinzipien” (Maulbertsch alakítóelvei) Dachs-Nickel 2009 96. 
8  Jernyei 2009 

http://freieskunstforum.de/hosch_2008_kauffman_brugger.pdf
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Andrea 2009-ben megjelent tanulmánya irányította a figyelmemet.
9
 Szöveg és kép egymásra 

hatásának vizsgálatában Werner Telesko bécsi jezsuita templom dekorciós programjáról írt 

tanulmánya
10

, a prédikáció és a falképegyüttes „működésbeli” összefüggéseinek vizsgálatában 

pedig Ulrich Heinen 1996-ban írt disszertációja
11

 megkerülhetetlennek bizonyult.   

A műhelykérdésben érintett, a fent említettnél tágabb mesterkör különleges, mert tagjai 

néhány esetben önálló életművükkel is ismertséget szerző, jelentős festők voltak,
12

néhány 

esetben tapasztaltabbak, idősebbek, mint a vezető mester. Miközben Maulbertsch a bécsi 

Képzőművészeti Akadémián nem kapott kellő számú szavazatot ahhoz, hogy professzor 

lehessen, megbízásaiban, úgy tűnik, szívesen osztoztak, a gyakorlatban szívesen szerztek 

mellette tapasztalatot a festőtársak.     

A másik kérdés, hogy volt-e a vizsgált korszakban Maulbertsch alkotásainak olyan mély, a 

képalkotói módszereket, képfelfogást átalakító hatása, mint amilyet például Troger művészete 

jelentett, vagy az a különleges virtuozitás, amely műveit páratlanná tette, csak a műhelyében, 

a személyes környezetében lévőket vonta hatása alá és később tünékenynek bizonyult.  

A dolgozatban vizsgált korszak Maulbertsch működése felől nézve az 1750-es és az 1760-as 

évek első fele, a követőket, műhelytagokat tekintve azonban a tárgyalt korszak határa 

rugalmasabban, néhány esetben a kései visszhangokat is figyelembe véve alakul.  

 

 

Köszönettel tartozom a fáradhatatlan együttgondolkásért, inspirációkért, értő szemmel 

készített fényképekért Gaylhoffer-Kovács Gábornak, a latin szövegek fordításáért, és 

értelmezésükben nyújtott segítségért Borossay Katalinnak, tanácsért és fényképekért Martin 

Madlnak, Tomaš Valešnek, fényképekért Bubryák Orsolyának, Dörthe Jakobsnak és nem 

utolsó sorban közvetlen kollégáimnak támogatásáért, türelemükért.  

                                                             
9  Haris 2009 
10  Werner Telesko: Barock und „Ordensikonographie”: Das Freskenprogramm der Wiener 

Universitätskirche im Kontext jesuitischer Frömmigkeit. In: Einführung in die Ikonographie der barocken 

Kunst. Wien, Köln, Weimar, 2005. 143-163. 
11  Ulrich Heinen: Rubens zwischen Predigt und Kunst. Der Hochaltar für die Walburgkirche in 

Antwerpen. Weimar, 1996.  
12

  Felix Ivo Leicher, Johann Wenzel Bergl, Stephan Dorffmaister, Andreas Brugger, Johannes Pöckel 
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I. KUTATÁSTÖRTÉNET – MŰHELYKÉRDÉS A MAULBERTSCH-OEUVRE EGÉSZÉBEN AZ 

1760-AS ÉVEK ELEJÉIG  

 

 

Barockmuseum – a kezdetek 

 

Az egykori császári képtárból kiemelt barokk gyűjtemény önálló bemutatásával nyílt meg 

1923-ban a bécsi Belvedere épületében az osztrák Barockmuseum. Ezzel az eseménnyel vette 

kezdetét az osztrák barokk művészet és ezen belül Franz Anton Maulbertsch festészetének 

művészettörténeti kutatása. Az addig kevéssé ismert, délnémet származású festőnek csak 

néhány műve volt a gyűjteményben.
13

 A legtöbb alkotás a múzeum megalapítása után, az 

ugyanekkor induló életműkutatással egy időben, a húszas, harmincas években, 

műkereskedelemből került a gyűjteménybe. A múzeum igazgatója, Franz Martin Haberditzl 

vezetésével végzett anyaggyűjtés egyúttal előkészítése is volt az 1944-ben kéziratban maradt 

nagy Maulbertsch-monográfia megírásának.
14

 A kutatás iránya ekkor elsősorban Maulbertsch 

stílusának vizsgálata volt, így a gyűjtemény bővítése egybe esett azzal a céllal, hogy minél 

nagyobb mennyiségű mű alapján lehessen megismerni, tetten érni a festő stílusának 

változásait, forrásait.
15

 Alapvető kutatási kérdés volt Maulbertsch „korszakainak”, 

„stílusfejlődésének” meghatározása.  

 

 

 

                                                             
13

  Az egyik az 1876-ban vásárolt Heilige Sippe (Bécs, Österreichische Galerie Belvedere, Inv. Nr. 4231), a 

másik Nepomuki Szent János elfogatása (Bécs, Österreichische Galerie Belvedere, Inv. Nr. 4189) töredékesen 

megmaradt oltárkép volt.  Haberditzl, Franz Martin: Das Barockmuseum im Unteren Belvedere, Wien, 1923.23; 

Haberditzl, Franz Martin: Das Barockmuseum im Unteren Belvedere, 2. Auflage, Wien, 1934. 22; Husslein-

Arco, Agnes (szerk.): Barock, Meisterwerke im Belvedere, Wien, 2008. 16.  
14

  Haberditzl (1944) 2006 
15

  Maulbertsch festészetének első kutatói sokoldalú, modern művészettel, zenetörténettel is foglalkozó 

művészettörténészek voltak. Frimmel Beethoven kutatója. Frimmel, Theodor von: Zu Maulpertsch. In: Blätter 

für Gemäldekunde I. (1905) 94., 141.; Tietze, Hans: Programme und Entwürfe zu den grossen österreichischen 

Barockfresken. In: Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses. 30. Heft I. 

(1911) 1-28.  
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Az olajvázlat mint művészettörténeti probléma – az attribúciós találgatások 

kezdete 

 

Ahogy a barokk művészet megítélésének változásában, a megismerésére tett erőfeszítések 

megjelenésében is nagy szerepet játszott a kortárs művészet megértésének igénye, úgy 

Maulbertsch újrafelfedezésében szintén jelentős szerepük volt a 19. század végén és a 20. 

század elején kibontakozó, új művészeti irányoknak.
16

 Az új művészeti ízlés képviselői, és 

pártfogói saját törekvéseikkel, látásmódjukkal rokon elemeket fedeztek fel, stílusuknak 

gyökerét próbálták megtalálni Maulbertsch műveiben. Ekkor kerültek Maulbertsch neve mellé 

a mai napig is használt, a német romantikával rokonként felismert „märchenhaft”, illetve a 

rendkívüli kifejezőerő hangsúlyozására az „expresszív” jelzők. A legutóbbi magyarországi 

Maulbertsch kiállításon pedig felbukkant műveivel kapcsolatban az „impressziók” kifejezés 

is.
17

 Az olajvázlat könnyű kapcsolódási pontot jelentett a 18. század festészete és a kortárs 

művészeti tendenciák között. Az addig bizarrnak tetsző barokk művészetben felfedezett rokon 

vonások segítették, indították el a barokk művészet újabb megközelítését, ezzel egészen új 

megvilágításba került a korábban hanyatlóként jellemzett stílus. A 20. század első 

évtizedeiben hirtelen megnőtt a száma az új felfedezéseknek, a kortárs expresszionista 

művészeti irány alkotói, és a velük kapcsolatban álló művészettörténészek
18

 ebben a műfajban 

látták leginkább megtestesülni azokat a stílusjegyeket, amiket Maulbertsch művészetében 

saját koruk művészeti megnyilvánulásaival kapcsolatban lévőnek éreztek.
19

 Maulbertsch 

olajvázlatainak nagy része a 20. század elején került a Kunsthistorisches Museum képtárába 

és a Staatsgalerie-be, majd a húszas, harmincas években az önállósult barokk gyűjteménybe.
20

 

                                                             
16

  Jacob Burckhard ítélete hosszú időn keresztül meghatározta a barokk művészet értékelését, csak a 19. 

század nyolcvanas éveiben a művészeti ízlés változása hozta magával barokk művészet rehabilitációját, 

kutatásának megkezdését. Riegl, Alois: Entstehung der Barockkunst in Rom. (Hrsg.) Burda, Arthur – Dvořak, 

Max, Wien, 1908, 13. 
17

  A katalógus a Késő barokk impressziók címet kapta.  Maulbertsch (Budapest) 2009 
18

  Pl. Otto Benesch, Maulbertsch egyik kutatója volt, édesapja Heinrich Benesch pedig Egon Schiele 

támogatója, pártfogója volt. Egon Schiele Otto Beneschről, és apjáról, Heinrich Beneschről kettős portrét festett 

(1913, Linz, Lentos Kunstmuseum), de portrét készített Franz Martin Haberditzlről is (1917, Wien, Belvedere), 

ami 2007-ben az Oberes Belvedere Márványtermébe került, ennek az ára fedezte a 2006-ban újra kiadott 

Haberditzl-monográfia megjelentetésének költségeit. Benesch, Otto: Franz Anton Maulbertsch. Zu den Quellen 

seines malerischen Stils. In: Städel-Ib. III/IV., 1924, 107-176. 
19

  Krsek, Ivo: Rokoko und Impressionismus. Zum Problem des spätbarocken Sensualismus. In: Sborník 

prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 7, 1963, 89-105.; Krapf-Weiler, Almut: „Zur Bedeutung des 

Österreichischen Barock für Oskar Kokoschka”. In: Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte, XL, 1987, 195-208. 

Garas Klára Maulbertsch monográfiájához Oskar Kokoschka írt előszót.  
20

  Rossacher, Kurt: Visionen des Barock. Entwürfe aus der Sammlung Kurt Rossacher. Ausstellungs-Kat., 

Hessisches Landesmuseum, Darmstadt, 1965.; Bushart, Bruno: „Fragen an Maulbertschs Hl. Florian”. In: 

Beiträge zur Geschichte der Ölskizze vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. In: Klessmann, Rüdiger – Wex, 

Rheinhold (szerk.): Ein Symposion aus Anlass der Ausstellung „Malerei aus erster Hand – Ölskizzen von 

Tintoretto bis Goya” im Herzog Anton Ulrich Museum Braunschweig, 1984. 114-121.; Schelest, Dimitrij: 
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Az olajvázlatok felértékelése a művészettörténeti kutatást, Haberditzl szerint, tévútra vitte, 

ugyanakkor önmagát is kissé leleplezve („ob der Zauber im Mikrokosmos der Skizze 

vorherrscht”), ő is felteszi a kérdést, melyek is az igazán művészi alkotásai Maulbertschnek, 

a befejezett olajképek és freskók vagy a vázlatok.
21

 Haberditzl úgy gondolta, hogy nem lehet 

a vázlatokat önálló alkotásnak tekinteni és művészi kvalitásukat a befejezett, kidolgozott 

alkotások fölé helyezni.
22

 

A festő életművének a 20. század elején induló kutatása tehát a múzeumi körülmények között 

vizsgálható emlékanyag számának növelésével kezdődött, a művészettörténeti kutatás 

pozitivista módszerével, vagyis azzal, hogy így a különféle körülmények között, különböző 

időben született művek egymás mellett összehasonlíthatókká váltak, így tetten érhetők rajtuk 

az általános alkotói jellegzetességek, amelyek a tárgytól elvonatkoztathatók és absztrakt 

módon segítenek megismerni a festőt.  

Azonban Maulbertsch életművének legnagyobb része freskó, a másik, ugyancsak jelentős 

része, pedig liturgikus térbe, a freskókkal a legtöbb esetben tematikus, kompozicionális 

összefüggésben készült, olajfestésű oltárkép. Mindkét műfaj elválaszthatatlan a tértől, 

amelybe tervezték, vagy amelynek része lett. Ebből kiemelve a vizsgálatuk szükségszerűen 

korlátozott.  

A Barockmuseum megalapításakor a Maulbertschhez köthető művek jelentős csoportja több 

19. századi festő a gyűjteményéből származott. Az egyikük Friedrich von Amerling (1803-

1887) volt. A másik, Monika Dachs Nickel kutatása alapján, egyéb módon is összetartozó 

nyolc kép együttese, melyet 1913-ban Emil Pirchan (1844-1928) hagyatékaként ajánlottak 

vételre a képtárnak, majd innen kerültek át 1922-ben a Barockmuseumba. A Szépművészeti 

Múzeum Grafikai Osztályára pedig 1901-ben Delhaes István (1845-1901) festő, grafikus 

hagyatékából került több Maulbertsch-vázlat. A hagyatékból 1910-ben kiállítást rendeztek.
23

 

                                                                                                                                                                                              
Maulpertsch in Lemberg. Ölskizzen und Zeichnungen österreichischer Barockmaler aus dem Legat des k.k. 

Majors Karl Kühnel (1818–1872) in den Sammlungen der ukrainischen Akademie der Wissentschaften und aus 

der Lemberger Gemäldegalerie. Ausstellungs.-Kat. Salzburger Barockmuseum, Salzburg, 1990.; Bushart, Bruno: 

Die barocke Ölskizze als autonomes Kunstwerk. In: Barock. International – Regional (Kunsthistorisches 

Jahrbuch Graz 25), Graz, 1993, 49-59.; Meine-Schawe, Monika –Schawe, Martin: Die Sammlung Reuschel. 

Ölskizzen des Spätbarock, München, 1995.; Rabensteiner, Christine (Hrsg.): Mit kühnen Pinselstrichen. Barocke 

Ölskizzen der Alten Galerie in Graz, Ausstellungs.-Kat. Alte Galerie am Landesmuseum Johanneum, Graz, 

2008. 
21

  A darmstadti 1914-es kiállítás (Deutsches Barock und Rokoko) kritikusa, Hans Friedeberger, 

Maulbertsch „életteli” olajvázlatairól úgy emlékezett meg, hogy azokban az „echte deutsche Märchenstimmung” 

inkább Schwindre emlékeztet, mint Itáliára. Haberditzl 1944 (2006) 24-25; Friedeberger, Hans: Die 

Jahrhunderausstellung deutscher Kunst 1650-1800 im Residenzschloss zu Darmstadt. In: Der Cicerone, 6.Jg., 

Heft 14., (1914)  
22

  Haberditzl 1944 (2006) 24. 
23  A bécsi Képzőművészeti Akadémián végzett festő 1881-ben a Műcsarnokban mutatta be Mátyás 

királyról készített festményeit. Grafikai hagyatékán túl az Iparművészeti Múzeumnak is jelentős 
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A 20. század első évtizedeiben a kutatás fókuszába tehát a nagy freskóműveket, oltárképeket 

előkészítő, lényegében inkább a munkafolyamat adott pillanatát dokumentáló vázlat került. 

Ezek a művek azonban a legtöbb esetben jelzetlenek. Hitelességüket mégsem vonta kétségbe 

senki, hiszen tematikusan általában köthetők voltak Maulbertsch nagy freskómegbízatásaihoz, 

lényegében a „legeredetibb gondolat” megnyilvánulásaiként a leghitelesebb műveknek 

számítottak. 

„Noha Maulbertsch korának vezető géniusza volt, ma az a veszély fenyeget, hogy műve 

töredékekre hullik szét” – írta Thomas DaCosta Kaufmann a Maulbertsch körüli attribúciós 

vitákról.
24

 A műhelykérdés, az attribúciós viták Pandóra szelencéjének megnyitója, legalábbis 

Monika Dachs-Nickel számára, meglepő módon, Garas Klára volt.
25

 A kutatás homlokterébe 

került olajvázlatok autentikusságát ugyanis 1986-ig senki sem vonta kétségbe. 1912-ben a 

bécsi császári képtárnak vételre ajánlott nyolc vázlat mindegyike egyforma technikával 

készült, papíralapú olajvázlat volt. Az Emil Pirchan festő tulajdonában lévő vázlatok 

Maulbertsch munkáiként, ikonográfiai meghatározásukkal kerültek eladásra, és többé-kevésbé 

így is maradtak még az újabb kutatási eredmények miatt teljesen átdolgozott, 1980-as 

katalógusban is.
26

  

Egy másik összetartozó vázlategyüttes, az ún. lembergi vázlatok, motivikusan összetartozó és 

Maulbertsch loukai (klosterbrucki) freskóihoz köthető darabjait Dimitrij Schelest logikusan 

Maulbertschnek attribuálta.
27

 Garas Klára azonban a vázlatok közül kettőt Winterhalder által 

készített másolatként határozott meg, és felhívta a figyelmet arra, hogy a motivikus egyezés 

nem mindig elég az attribúcióhoz, olajvázlat esetén is a minőség a döntő.
28

 A 

végkövetkeztetést azonban Monika Dachs-Nickel vonta le: minden papíralapú olajvázlat 

autentikusságát meg lehet és meg is kell kérdőjelezni.
29

 Garas Klára nyomán Dachs-Nickel jó 

néhány, addig Maulbertschnek tulajdonított vázlat szerzőségét adta Winterhaldernek, ezekkel 

együtt az Emil Pirchan-féle vázlatokat is, amelyek segítségével Winterhalder 

                                                                                                                                                                                              
gyűjteményt adományozott. Takács Gábor: Műgyűjtők Magyarországon a 18. század végétől a 21. század 

elejéig. 2007, 60. 
24

  DaCosta Kaufmann, Thomas: Maulbertsch der Exzentriker und andere Charakterisierungen. 

Betrachtungen zum Künstler und seiner Rezeption. In: Maulbertsch (Bécs) 2009 26. 
25

  Dachs-Nickel 2009 97-104. 
26

  Baum, Elfriede: Die uns verliessen: österreichische Maler und Bildhauer der Emigration und 

Verfolgung. (Ausstellung, Österreichische Galerie im Oberen Belvedere in Wien, 28. Mai bis 27. Juli 1980.) 

1980, Bd. I., 7. 
27

  Schelest, Dimitrij: Unbekannte Ölskizzen des Franz Anton Maulbertsch und seines Kreises. Die 

Sammlung der K. Kühnl in der Bibliothek der Ukrainischen Akademie der Wissentschaften in Lwow (Lemberg). 

In: Acta Historiae Artium XXVIII./3-4, (1982), 305-345.; 1990-ben a legjobb darabokat kiállították a Salzburgi 

Barokkmúzeumban 
28

  Garas Klára: Neue Zuschreibungen und neue Probleme. In: Kunst und Kultur um den Bodensee. Zehn 

Jahre Museum Langenargen. Festgabe für Eduard Hindelang. Hrsg. Ziegler, Ernst, Sigmaringen, 1986, 143-160. 
29

  Dachs-Nickel 2009 100. és a 19. lábjegyzet 
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munkamódszerét is leleplezni vélte. Szerinte a Pirchan-vázlatok nagyobb csoportja egy 

konkrét motívum feljegyzésére szolgált: a zászlós lovas alakjának tanulmányozására, amelyet 

aztán Winterhalder a brnói Új Városháza freskóján fel is használt 1777-ben.
30

  

A vázlat, az évszázadokon át az alkotói folyamat legeredetibb megnyilvánulása, a művészi 

ideához legközelebb álló „disegno” megítélése a műhelygyakorlat figyelembe vételével 

radikális szemléletváltáson esett át a kutatásban, megnyílt a kapu az attribúciós találgatások 

felé. A freskókkal kapcsolatban mindig is közismert tény volt, hogy a nagyobb mesterek, 

akadémikus festők tanítványokkal, segédekkel dolgoztak. Maulbertsch műhelyeiben dolgozók 

azonosítása, a kevés erre vonatkozó forrás alapján, a kezdetektől jelen van a kutatásban, 

azonban ez egészen az utóbbi évtizedig, a falképek esetében, nem járt együtt a kezek 

megkülönböztetésének igényével.  

 

Műhelykérdés – ellentétes vélemények 

 

A műhelykérdésben a legszélsőségesebb, egyben legvitatottabb véleményt Monika Dachs-

Nickel képviseli,
31

 mert még a Maulbertsch-műként dokumentált munkák esetében is 

megkérdőjelezi a festő sajátkezűségét. A „vállalkozói” műhelygyakorlatot alapul véve, 

Maulbertschet a megbízatás koordinátoraként, a tervezési folyamat irányítójaként határozza 

meg, ennek alapján úgy véli, hogy a vázlatok és a fő csoportok, fő alakok általában az ő 

művei, a mellékalakok és a háttér pedig műhelymunka. Szerinte e kettő egymáshoz 

viszonyított aránya határozza meg a művészi színvonalat. A freskók „nagyon változatos” 

minőségét a mester személyes részvételének intenzitásával hozza összefüggésbe, ami a 

megbízatás jelentőségének, és a megbízó tőkeerejének függvényében változott. Ítélete alapján 

a következő csoportok rajzolhatók ki: a bécsi piaristák Maria Treu templomának freskói, 

lényegében egyedülálló módon, Maulbertsch „saját kezű” zsengéi. Az ebenfurthi 

kastélykápolna, a Heiligenkreuz-Gutenbrunn-i zarándoktemplom pasztellszínekkel alkotott 

freskói a Maria Treu-hoz hasonló művészi színvonalat képviselnek. Minőségben közel állnak 

                                                             
30

  Winterhalder-féle vázlatgyűjtemény sorsát is kikutatta, Emil Pirchan és Kühnl is feltehetően 

ugyanabból a vagy Andreas Schweiglnél, vagy Cerroninál megőrzött Winterhalder-hagyatékból vásárolták saját 

példányaikat. Dachs-Nickel 2009 102-104. és a 19. lábjegyzet; Winterhalder 1763 és 1768 között lehetett 

Maulbertsch műhelyében. Dachs 2003 I, 88-91. Életművének kutatását Dachs újabb attribúciói serkentették. 

Valeš, Tomaš: Ifj. Josef Winterhalder (1743–1807), Maulbertsch legkiválóbb freskófestő tanítványa. Fejezetek 

egy készülő monográfiából. In: Maulbertsch (Budapest) 2009, 69-117.   
31

  Dachs 2003; Dachs 2004, 201-218; Dachs-Nickel. 2009, 93-107. 



 17 

hozzájuk a kroměříži, bogoszlói, Znojmo-Hradiště-i (pöltenbergi) művek. Jó minőség, de 

tisztább, merészebb színhasználat jellemzi az Akadémia és a magyar udvari kancellária 

freskóit Bécsben. Tiszta formaalakítás jellemzi a drezdai Benno-kápolna, a korneuburgi 

főoltárfreskó, az innsbrucki nagyterem már racionális-klasszicista képfelfogást mutató 

freskóit. Pápa, Szombathely, a prágai strahovi bencés apátság is ennek a stílusideálnak felel 

meg. A felsorolt emlékek alapján nem teljesen egyértelmű, mit is jelent az említett példák 

esetében a műhelyrészvétel. A bécs piarista templom esetében elsőként van adatunk arra, 

hogy több architektúra-festő is megfordult Maulbertsch mellett.
32

 Ebenfurthban a 

díszítőfestést, feltehetően nem is téved ebben, maga Monika Dachs-Nickel attribuálja Johann 

Wenzel Berglnek.
33

 A Diana és Callisto mennyezetfreskó pedig vitathatatlanul eltérő 

technikai megoldásokat és más kéz részvételét mutatja. A magyar udvari kancellária freskóit 

egy később itanulmnyában szintén Monika Dachs-Nickel határozta meg teljes egészében a 

mester vázlatai alapján készített műhelymunkaként.
34

 

Dachs-Nickel szerint vannak egyenetlenségeket mutató freskóművek, melyeknél a művészi 

kivitelezés színvonala, nemcsak a freskó megjelenése, hanem a freskótechnika minősége is 

erősen ingadozó. Ezek közé sorolható Sümeg, Mikulov, Mistelbach, Schwechat, Féltorony, 

Brno-Královo Pole, Vác, a bécsi Hofkapelle, a győri székesegyház, a szombathelyi püspöki 

palota.
35

 Ezeknél a freskóknál, mint írja, gyakran a Maulbertschre jellemző csillogó színesség 

hiányzik, nem feltétlenül az állapotuk miatt, sokkal inkább a segédek mechanikus, kevésbé 

invenciózus munkamódszerének következtében.
36

  

A legutolsó Maulbertsch kiállítás alapján (Ein Man von Genie, Bécs, Belvedere) lényegében 

képet alkothatunk Dachs-Nickel nyomán megváltozott attribúciókról, a Budapesten 

ugyanebben az évben Késő barokk impressziók címmel megrendezett kiállítás alapján pedig 

arról, hogy mennyit fogad el ebbő a hazai művészettörténész szakma.
37

A katalógus 

tételjegyzékét megelőző tanulmány meglehetősen provokatív Es muss nicht immer 

Maulbertsch sein! címmel jelent meg. Dachs-Nickelnek, a kiállítás egyik szervezőjének, fő 

kutatási célja, hogy „rendet tegyen” Maulbertsch életművében. Alapvető kiindulópont a 

sajátkezű művek meghatározásához két korabeli jegyzék 1771-ből és 1778-ból, ezekből a 

                                                             
32

  Garas 1960 242. (VIII.)  
33

  Dachs 2003 III. 5.  
34

  Dachs-Nickel, Monika: Maulbertsch als Chronist? Allegorie und Zeitgeschehen im Fresko der  

 Verleiuhng des St. Stephanordens. in: Acta Historiae Artium 2009. 109. 
35

  Dachs 2003 I. 36-37. 
36

  Dachs 2003 I. 156. 261. lábjegyzet 
37

  Maulbertsch (Bécs) 2009 
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felsorolásokból azonban, teljesen érthető módon, a rajzok és vázlatok hiányoznak.
38

 

Természetesen nem újkeletű a műhelykérdés a Maulbertsch szakirodalomban, más 

hangsúlyokkal a kezdetektől jelen van. A festő születésének 250. évfordulója alkalmából 

Ausztriában rendezett életmű-kiállítás három helyszíne közül a Heiligenkreuz-Gutenbrunn-i 

kastélyban a festő előképei mellett tanítványai és követői is figyelmet kaptak.
39

 Lényegében 

ekkor fordult figyelem a Maulbertsch-kutatások egyik új iránya: a műhely és mesterkör 

kérdéseinek vizsgálata felé, mely ekkor elsősorban Maulbertsch stílusteremtő, iskolateremtő 

erejének megismerését és bemutatását jelentette. Maulbertsch követőinek körét a kiállításon 

főként a Moravská galerie-ből származó emlékanyag képviselte. A figyelem ezzel 

hangsúlyosan Maulbertsch morvaországi működésére, az ott kibontakozó, helyi művészeti 

hagyományra irányult. 

Az ausztriai kiállítás-sorozattal egy időben, azt kiegészítve a budapesti Szépművészeti 

Múzeumban Maulbertsch és kora tárlat nyílt.
40

 Budapesten elsősorban a helyi, magyarországi 

gyűjteményekben található 18. századi válogatás került bemutatásra, a tanítványok és a 

munkatársak közül Felix Ivo Leicher, Vinzenz Fischer és Anton Zallinger, illetve Johann 

Wenzel Bergl szerepelt néhány művével. Stephan Dorffmaister, Johann Ignaz Cimbal, Franz 

Xaver Bucher neve azonban említetlen maradt, talán az 1974-es kiállítás katalógusában 

megfogalmazott, sommás ítélet miatt, miszerint ugyan művészetükben kimutatható 

Maulbertsch műveinek hatása, de művészi színvonaluk a mestertől messze elmarad.
41

  

Ha a nemzetközi kutatás számára láthatatlanok is, Maulbertsch magyarországi működésének 

hatását vizsgálva ők válnak főszereplőkké. Stephan Dorffmaister morvaországi és ausztriai 

működésének vizsgálata még feltehetően tartogat meglepetéseket, Johann Ignaz Cimbalról 

éppen a jelenleg készülő barokk freskókorpusz kutatási eredményei alapján alkothatunk majd 

az eddiginél árnyaltabb képet, Franz Xaver Bucher életművét is a freskó-program során 

sikerült pontosítani.
42

  

Igazán a németországi, Baden-Württemberg-i Museum Langenargen megalapítása után, 

immár az egykori Habsburg Monarchia országainak, Csehországnak és Magyarországnak és 

                                                             
38

  Dachs 2003 I. 3. 
39

  A teljes életmű bemutatását célzó kiállítássorozat (Bécs, Heiligenkreuz-Gutenbrunn, Halbturn) 

harmadik helyszínén, Heiligenkreuz-Gutenbrunnban a cél a festő stílusának eredetét és hatásának továbbélését 

szemléltető munkák bemutatása volt. Waissenberger, Robert (szerk.): Franz Anton Maulbertsch. Ausstellung 

anlässlich seines 250. Geburtstages. Ausstellungskatalog. Wien, Halbturn, Heiligenkreuz-Gutenbrunn, 1974. 

Wien, , 1974.   
40

  Maulbertsch 1974; Garas Klára: Maulbertsch és kora. Budapest, 1974. 
41

  Feuchtmüller, Rupert – Kovács Elisabeth (Hg.): Welt des Barock. Wien-Freiburg-Basel, 1986, 1. 

lábjegyzet; Maulbertsch 1974, 161. 
42

  Serfőző Szabolcs: Franz Xaver Bucher – egy késő barokk festő a Dunántúlon. In: Bubryák  

Orsolya (szerk.): „Ez világ, mint egy kert…” Tanulmányok Galavics Géza tiszteletére. 2010, 473-489. 
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természetesen a festő származási helyének, a délnémet vidéknek a bevonásával fordult még 

határozottabban a figyelem a Franz Anton Maulbertsch környezetében működő festők felé.  

A langenargeni múzeumban rendezett „Franz Anton Maulbertsch és köre Magyarországon” 

kiállítás sorozatindítónak bizonyult, további három ekkor már a tanítványokra és követőkre is 

figyelemmel lévő kiállítás követte.
43

 A tárlaton Maulbertsch és követőinek magyarországi 

gyűjteményekben lévő, a történeti Magyarországon készült munkái szerepeltek.
44

 A kiállítás 

koncepcióját lényegében Garas Klára határozta meg, a kiállított művek attribúciói nagyrészt 

megegyeznek a monográfiájában szereplő meghatározásokkal.
45

 A tágabb kitekintéshez, a 

kortársak magyarországi működésének bemutatásához széleskörű anyaggyűjtés kezdődött, 

ezek fényében pedig néhány esetben a korábbi attribúciók újragondolása is megtörtént.
46

 A 

műhelykérdés azonban csak közvetetten jelent meg a kiállítás katalógusában szereplő 

tanulmányokban és a műtárgylistában. Maulbertsch korabeli recepciójához alapvető 

tanulmány a kötetben Mojzer Miklós, a korai Maulbertsch-másolatokról írt, dolgozata.
47

  

A 2009-ben Budapesten is megrendezett Késő barokk impressziók kiállítás témája 

Maulbertsch és Winterhalder, mester és tanítvány, tevékenységének bemutatása volt. A 

kiállítás katalógusának tételeit olvasva általánosságban meg lehet jegyezni, hogy Maulbertsch 

„szétszórattatását” nem pártolja a művészettörténet szakma.
48

  

Kaufmann szerint az attribúciós kísérleteknek Maulbertsch esetében több a kára, mint a 

haszna.
49

 Nem lehet kikerülni ezt a véleményt, hiszen valóban hipotetikus vállalás volna 

minden műről megmondani, hogy Maulbertsch saját kezű alkotása-e vagy sem. Már csak 

azért is, mert a festő kevés oltárképét szignálta, freskóegyütteseinél pedig (lévén ezek 

                                                             
43

  Maulbertsch 1984 A magyar válogatás bemutatását a Franz Anton Maulbertsch und der Wiener 

Akademiestil (1994), majd a Franz Anton Maulbertsch und der schwäbischer Umkreis (1996) később a Franz 

Anton Maulbertsch und sein Kreis in Mähren (2006) követte. A legutóbb pedig Josef Winterhalder d.J. (1743, 
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  Maulbertsch 1984 
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  Garas 1960 
46

  Maulbertsch 1984, a kiállított tárgyak jegyzéke, 127-181. 
47

  Mojzer Miklós: Frühe Maulbertsch-kopien in Ungarn. In: Maulbertsch (Budapest) 1984, 68-83. 
48
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feltételesen Leichernek tulajdonította Garas Klára is. Garas Klára: Félix Ivo Leicher. In: Szépművészeti 
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szerepel. Maulbertsch (Budapest) 2009 (I.11. Boda Zsuzsanna) 145-146. 
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  DaCosta Kaufmann, Thomas: Maulbertsch der Exzentriker und andere Charakterisierungen. 

Betrachtungen zum Künstler und seiner Rezeption In: Maulbertsch (Bécs) 2009 26-27. 
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praktikusan műhelymunkák) a szignó elsősorban az invenciót jelenti és a mester garanciáját a 

minőségre.  

A műhelyproblematikával leginkább foglalkozó Dachs-Nickel mégis úgy véli, hogy a 

Maulbertsch-oeuvre fejlődésének törvényszerűségei („Gesetzmässigkeiten in der 

Gesamtentwicklung des Maulbertsch-Oeuvres”) alapján lehet kiigazodni az életműben.
50

 Már 

a festő korai művein például a friedrichshafeni Királyok imádása képen, vagy a seitenstetteni 

Adógarason, noha – Daniel Granra, Altomontera emlékeztető kompozíciója és a felhasznált 

motívumok sokasága miatt – mindkét munka távol áll a Maulbertscthől elvárt vázlatosabban, 

nagyvonalúbban festett, főként az ötvenes évek vége, a hatvanas évek eleji stílustól – mégis, 

mint Dachs írja, felismerhetők Maulbertsch „alakítóelvei”, így a festő azonosítható. Már itt 

kialakultak azok a figura, kosztümtípusok, amikkel a későbbi freskókon, oltárképeken is 

találkozhatunk. Szerinte ezek az elvek, törvényszerűségek a következők:
 51

 

1. A kiegyensúlyozott kompozíció, ami az idő előrehaladtával egyre eszköztelenebb, a festő 

szinte csak a mozgásban lévő alakok csoportjával komponál. 

2. Az emberi test magabiztos formálása, a plasztikus figura, a mindig érezhető térmélység 

Maulbertsch védjegye.  

3. A teret a fény segítségével jeleníti meg, még ha csak foltszerűen jelenik is meg a fény a 

képtér középpontja elég világos lesz tőle ahhoz, hogy meghatározható legyen a téma. 

Műhelykérdésben Monika Dachs-Nicklellel tehát merőben ellentétes véleményt képvisel 

Thomas DaCosta Kaufmann, aki a Maulbertsch-kutatás veszélyes irányának tartja az utóbbi 

időben zajló attribúciós lázat.
52

 Mint írja, Maulbertsch korábban korának vezető zsenijeként 

volt számon tartva, ma pedig az a veszély fenyegeti, hogy besimul egy nagyobb 

művészcsoport tagjai közé és életműve részeire hullik szét, mivel állandóan napirenden van a 

környezetében lévők meghatározása, az ezzel kapcsolatos spekulációk és viták. DaCosta 

Kaufmann Dachs módszerét is kétségbe vonja. Szerinte nehéz azoknak a vonásoknak a 

meghatározása, melyek kizárólag Maulbertschre jellemzők. A forrással igazolt 

freskóművekhez köthető olajvázlatok vizsgálatát pedig teljesen indokolatlannak tartja.
53

 

Falképek esetében is hasonlóan szkeptikus: a kezek elválasztásának kísérlete reménytelen. 

Azonban van néhány egyértelmű eset, mint mondja, pl. Znaim-i Szent Ágoston templom 
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(Winterhalder), vagy a sümegi orgonakarzat, ahol ez releváns kutatási kérdés lehet. DaCosta 

Kaufmann Maulbertsch kívülállósságát hangsúlyozza, lényegében Garas Klára nyomán,
54

 

erőteljes expresszív festői kvalitása miatt Maulbertsch nem egy a sok közül, még ha sokan 

voltak, dolgoztak is körülötte, nem simul be a nagy áramlatba, hanem excentrikus, 

különutas.
55

  

Az attribúciós kísérletekről nem lehet lemondani. Az ítéletalkotásnál azonban éppolyan 

esetlegesnek tűnik kizárólag a művészi minőséget segítségül hívni, mint amilyen 

megfoghatatlanok lehetnek az alkotói folyamat törvényszerűségei. Dachs-Nickel módszere 

megváltozott: 2003-ban a műhelygyakorlatból és az állandóként leírt művészi minőség 

speciális értelmezéséből (durva fej = gyenge festő) indult ki. Vitathatatlan azonban az a 

törekvése, hogy a kétségtelenül meghatározható művek körét kell folyamatos kutatómunkával 

bővíteni,
56

 illetve Maulbertsch környezetében működők önálló tevékenységét kell 

alaposabban megismerni.  

 

 

Változó attribúciók – attribúciós módszerek 

 

Következzen itt néhány Maulberstch-mű, vagy művek csoportja a korai időszakból, melynek 

attribúciója változott az 1984-es kiállítás óta és néhány festő, akik meghatározók Maulbertsch 

környezetében: 

Joseph Ignaz Mildorfer 

Maulbertsch korai művei között van néhány, amelyre határozottabban jellemző a Troger-

iskola reminiszcenciáinak jelenléte, ide tartozik például a Rebekka a kútnál
57

 és a József és 

testvérei
58

 képpár. 1984-ben a festő korai periódusának képviselőiként szerepeltek a 

kiállításon, 1748-as datálással a bécsi Zsuzsanna és a vének, valamint a szentpétervári 

Kamarás megkeresztelése képek készülésének dátuma alapján. Monika Dachs-Nickel azonban 
                                                             
54
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a festői elbeszélésmód, a színtér részletező ábrázolása és a figurák formálása alapján elveti a 

Maulbertsch attribúciót, a két képet inkább a Reuschel-vázlatok mesterének tulajdonítja, aki 

szerinte nagyon közel áll Mildorferhez, vagy talán ő maga az.
59

 Troger hatását a legtovább 

mutató festő, a tanítvány, Joseph Ignaz Mildorfer (1719-1775) volt.  A Reuschel-vázlatok 

közé tartozik a Szent Tekla vértanút ábrázoló is,
60

 amelyet Monika Dachs-Nickel kérdőjelesen 

ugyancsak Mildorfernek tulajdonít. Ebből a csoportból az egyik legproblematikusabb mű a 

budapesti Késő barokk impressziók kiállítás katalógusában is „atipikus [Maulbertsch] 

műként” szereplő Szent Pál oltárkép.
61

 A balassagyarmati Szent Kereszt-templomból a 

múzeumba került oltárkép jobb alsó sarkában lévő, sok esetben Maulbertsch szignatúráját 

helyettesítő, nagyméretű bogáncs jelenléte erősítette meg Garas Klárát és legújabban Jávor 

Annát abban, hogy mégis Maulbertschnek tulajdonítsa a képet.
62

 Szent Pál nyúlánk, 

szoborszerű alakjának hátterében az apostol mártírhalála látható. A szent megdicsőült alakja 

előtt hódoló angyal törli le a vértanúság eszközéről, a kardról a vért, fölöttük puttó a 

mártíromság koszorúját és a pálmaágat hozza. A háttérben a szent mártírhalálának eseményét 

elbeszélő jelenetet és az előtérben Szent Pál apoteózisát diadalívszerűen képzett architektúra 

választja el egymástól, amelynek szimbolikus jelentőségére Mojzer Miklós hívta fel a 

figyelmet.
63

 A képen egyértelműen érezhető a bécsi akadémiai stílus Trogerre jellemző idéző 

iránya, emiatt Maulbertsch életművéhez képest kései datálása a korábban javasolt, 1759 előtti 

évekre nehézségekbe ütközik,
64

 ezért Ivo Krsek és Jávor Anna is 1750 elé teszi a képet.
65

  

Az 1984-es kiállításon egy Troger komponálásmódjának és Maulbertsch fény- és 

színfelfogásának hatását mutató olajvázlattal Stephan Dorffmaister is szerepelt.
66

 Az 

olajvázlat közvetlen kapcsolatba hozható a soproni Szentlélek-templom főoltárképével. 

Dorffmaister korai művei kapcsán Maulbertsch közvetlen hatásáráról a szakirodalomban 

mindenütt olvashatunk. Mivel Dorffmaister Kroměřížben, Maulbertsch morvaországi 
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  A Szépművészeti Múzeumban őrzött Páris ítéletét (ltsz. K.58, 1750.k. G 19) is a Reuschel-vázlatok 

mesterének tulajdonítja. Dachs 2003 Nr. 30., 31. 343. 
60

  Lviv, Lvivszka Galerija Misztectv, ltsz.: 856; Maulbertsch (Budapest) 2009 I., 1.tétel, 138. (Boda 

Zsuzsanna) 
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  Olaj, vászon, Budapest, Nemzeti Galéria ltsz. L5.105., Maulbertsch (Budapest) 2009 I., 10. tétel, 144-
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testvérei képek nem kerültek be a 2009-es budapesti kiállítás tárgyai közé. 
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  Garas Klára hivatkozik az 1933-as egyházlátogatási jegyzőkönyvre, mely szerint Balassa Pál 

ajándékozta a templomnak az oltárképet 1759-ben. Garas 1955 47-49. 
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  Mojzer Miklós: XVII. és XVIII. századi német és osztrák festmények. Budapest. 1975. 32. 
64

  1759-ben adományozta az oltárképet párdarabjával együtt Balassa Pál a templomnak, így ez a dátum az 

oltárképek készülésének terminus ante quemje. 
65

  Maulbertsch 1974 83. (Ivo Krsek), Maulbertsch (Budapest)2009 lásd 62. jegyzet 
66

  A Szentlélek kiáradása Olaj, vászon (Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, Inv. Nr. 6476) Maulbertsch 

1984 154-155.  
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működésének idején, önálló megbízást kapott, így egészen kézenfekvő a feltételezés, hogy ha 

rövid időre is, de dolgozhatott Maulbertsch műhelyében.
67

 A soproni Szentlélek-templom 

főoltárképéhez készült olajvázlat datálása és attribúciója azonban további kérdéseket is felvet, 

hiszen a főoltárkép festőjének Galavics Géza, még az 1984-es Maulbertsch-kiállítás 

megrendezése előtt, Mildorfert nevezte, készítésének dátumát pedig az 1750-es évekre tette.
68

 

Mildorfer magyarországi megbízói elsősorban bécsi irányultságú, Mária Terézia udvarában 

magas tisztséget vállaló, arisztokraták voltak (Eszterházy Ferenc, Grassalkovich Antal). 

Bécsben elsősorban Lotharingiai Ferenc felkérésére, főleg az általa kedvelt, Jean Nicolas 

Jadot megbízatásainál kapott dekorációs feladatokat.
69

 A holicsi kastély és kapucínus 

templom, illetve a sasvári pálos templom építkezésein Jean Joseph Chamant és Franz Joseph 

Wiedon megbízásaihoz csatlakozott. Néhány magyarországi művét az utóbbi időben sikerült 

azonosítani.
70

 Köztük a sárvári toronyszoba freskóját.
71

 Vele és magyarországi működésével, 

itt teljesített freskómegbízatásaival kapcsolatban további kérdés még Dorffmaister 

életművében betöltött szerepének
72

 és a freskóműveire jellemző lapos stukkóművet imitáló, 

stucco finto díszítőfestés eredetének és Maulbertsch korai műveiben is megfigyelhető 

inspiratív hatásának vizsgálata. 

A Maulbertsch körébe vonható mesterek válogatásánál általában elsők között szerepel Johann 

Wenzel Bergl neve. Az utóbbi idők attribúciós kísérletei között a legizgalmasabbak közé 

tartozik az ún. Önarckép
73

 attribúciója, amit Monika Dachs-Nickel próbált, saját bevallása 

szerint is, nehézkesen Berglnek tulajdonítani, sokáig lényegében visszhang nélkül, legutóbb 

azonban Franz Xaver Palko neve is felmerült.
74

 Dachs-Nickel jelentős részvételt tulajdonít 

Berglnek Maulbertsch műhelyében, így a sümegi freskók készítésénél is. Véleménye szerint a 

szentélyben lévő grisaille egyházatyák atletikus alakja Bergl figuráira emlékeztet, sőt az ő 
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  Garas 1960 169. 
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  A művészet története Magyarországon. Aradi Nóra (szerk.) Budapest, 1983, 277. Mildorfer műveként 

szerepel a festő legújabb monográfiájában is a templomban lévő Piéta- oltárképpel együtt, amelyet korábban az 

ugyancsak Mildorfer tanítvány Franz Sigristnek tuljdonítottak: Leube-Payer, Elisabeth: Joseph Ignaz Mildorfer 

1719-1775. Akademieprofessor und Savoyisch-Liechtensteinischer Hofmaler. Böhlau, Wien, 2011. 143-145. 
69

  Leube-Payer, Elisabeth: i.m. 205-233. 
70

  Serfőző Szabolcs: A sasvári pálos templom és a kegyszobor kultusza a 18. században. Művészettörténet 

Doktori Iskola 2007. (disszertáció) 
71

  Buzási Enikő: A sárvári vár toronyszobájának freskói. In: Söptei István (szerk.): Sárvár története. 

Sárvár, 2000, 475-484. Buzási Enikő: Eine unbekannte Arbeit von Joseph Ignaz Mildorfer: Die Fresken im 

Turmzimmer des Schlosses Sárvár. In: Acta Historiae Artium, 42., 2001, 149-168. 
72

  Dorffmaister Mildorfer tanítványa volt a bécsi akadémián. 
73

  A képet sokáig Maulbertsch önarcképének tekintették. Österreichische Galerie Belvedere, Bécs, Inv. Nr. 

3155 
74

  Dachs 2003 Nr.188, 372. Dachs, Monika: Neue Überlegungen zum sogennanten „Selbstporträt” des 

Franz Anton Maulbertsch. Barockberichte Nr. 16/17. 1998. 44-53. A Palko-attribúcióhoz: Papco, Ján: The 

Mystery of a Painting. Maulbertsch, Bergl or Palko? Towards an Attribution and Identification of the Sitter int 

he So-Called Maulbertsch Self-Portrait in the Österreichische Galerie in Vienna. 
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keze munkája. Attribúciója azóta bekerült a szakirodalomba. Az Alsó-ausztriai Klein-

Mariazell búcsújárótemplomának dekorációs munkáihoz készült Mária mennybevétele
75

 

vázlata az 1984-es kiállításon Maulbertschcsel való stiláris kapcsolatának illusztációjaként 

szerepelt. A nyitott koporsó körül tolongó apostolok csoportja Maulbertsch ötvenes évekbeli 

munkáira emlékeztet. Maulbertsch freskóiról jól ismert motivikus elemek láthatók az Előkelő 

társaság
76

 részletrajzon, alakjai egy asztal körül láthatók, a bal szélen kackiás, csípőre tett 

kezű, tollas kalapos férfi látható. A képfelépítés hasonló, mint amit Maulbertsch az Ifjúság 

nevelése művén megfigyelhetünk.
77

 Erről Garas Klára feltételezi, hogy a bécsi hadiakadémia 

dekorálásához készült az 1750-es években. Dachs-Nickel azonban egyértelműen 

műhelytagnak, feltételesen Leichernek tulajdonítja.
78

  

Felix Ivo Leicher mint Maulbertsch barátja és munkatársa kiemelt figyelmet kapott az 1984-

es kiállításon is, már ekkor közismert volt, hogy ő az oltárképek készítőjeként vett részt 

Maulbertsch nagy freskómegbízatásaiban, néhány esetben Maulbertschcsel közösen. Szent 

Család Joachimmal és Annával
79

 Maulbertsch egy korai fontos művének, a bécsi Belvedere 

Szent Család képének rokona.
80

 Ugyanez a téma Leichertől részletezőbb, egész alakos 

kompozícióval a bécsi piaristák egyik mellékoltárán is megjelenik. Képfelfogásban és 

figuratípusaiban is ő idomult, Josef Winterhalder mellett, leginkább Maulbertsch stílusához, 

gyakran a megtévesztésig hasonlók a műveik.
81

 Leicher a piaristáknál tanult, egész életén át 

szoros szálak fűzték a rendhez, több megbízását is nekik köszönhette, így gyakran megfestette 

a rend alapítójának, Kalazanci Szent Józsefnek a képét.
82

 A magyar nyelvű felirat tanúsága 

szerint 1767-ben Bécsben készült, egyike a festő legjobb munkáinak. Szent Borbála 

mártíromsága
83

 korábban a ma Brno Královo Pole városrészében található karthauzi templom 

oltárának vázlataként azonosították, de valószínűbb, hogy az opavai ferences templom 

oltárának vázlata, amelyet 1761-ben rendeltek Bécsben. Leicher szívesen használta fel 

ugyanazt a kompozíciót, kissé módosítva több munkájánál is. Keszthelyről származik a 
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  Dachs 2003 I. 358. Kat. Nr. 111. 
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  Olaj, vászon, Keresztény Múzeum, Esztergom, Inv. Nr. 55.437 
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Genthon István, Budapest, 1948.; Garas Klára már 1958-ban Felix Ivo Leichernek tulajdonította. Garas Klára: 

Felix Ivo Leicher (1727–1811). Bulletin du Musée Hongrois 1958. XIII. 87. 
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  Slavíček, Lubomir: Felix Ivo Leicher, ein Maler ohne Eigenschaften? Versuch einer Stildefinition seines 

Oeuvres. In: Maulbertsch 2007 221-243. 
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  Olaj, vászon, Nemzeti Galéria Inv. Nr. 164. A kép a tatai piarista kollégiumból való. 
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  Olaj, vászon. Szépművészeti Múzeum, Ltsz. 57.13 
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Szépművészeti Múzeum két populáris témájú képe, melyek feltehetően francia 

metszetelőképek nyomán készültek.
84

 A budapesti Szépművészeti Múzeumban Maulbertsch 

munkájaként meghatározott, Garas Klára szerint 1753–54 körül készített Fiatal férfi tollas 

kalapban
85

 rajzot Dachs-Nickel a gyakran megtörő, újrainduló vonalak miatt Leicher által 

1763 után készített másolatnak tartja.
86

 

Rejtélyes Kaspar Franz Sambach szerepe Maulbertsch melett. Donner tanítványa volt, ő 

készítette 1759-ben a bécsi Akadémia tanácstermének allegorikus mennyzetfreskójához a 

díszítőfestést.
 87

 A jól sikerült felvételi munka a teljes jogú akadémiai tagság elnyeréséhez 

segítette Maulbertschet. Sambach, aki professzora, majd igazgatója lett az Akadémiának, 

freskókat, grisaille-képeket, és reliefeket imitáló képeket festett, főleg morva és magyar 

területen dolgozott.
88

 Személyével kapcsolatban több esetben kérdésként merült fel, kié is 

voltaképpen az elsőbbség.
89

 A szakirodalomban olvashatjuk, hogy székesfehérvári freskói, 

elsősorban a freskóban megoldott főoltárkép, inspirálhatták Maulbertschet, vagy követendő 

mintát láthatott bennük Padányi Biró Márton. Ugyanakkor freskófestőként meglehetősen 

kevés művét ismerjük Sambachnak. Egyetlen ismert a székesfehérvárihoz fogható műve az 

1752–53-ban készített morvaországi Sloup búcsújárótemplomának freskóegyüttesének 

megoldásai nem mutatnak közvetlen kapcsolatot a sümegi freskókkal. A templom dekorációs 

programjában jelentős szerepet kaptak a szintén Sambach által készített, olajfestésű 

oltárképek is. A díszítőfestésben is más jellegű megoldásokat láthatunk, mint amiket 

Maulbertsch Sümegen alkalmazott. 

A magyarországi anyagban Maulbertsch környezetében felbukkanó festők nevei lényegében 

ugyanazok az 1984-es kiállítás óta, azonban szerepüknek, feladataiknak, önálló 

tevékenységüknek a megítélése folyamatosan változott az elmúlt időben. A kevés új szereplő 
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egyike Andreas Brugger (1737–1812), a Maulbertschcsel közös szülőhelyről származó festő 

neve nálunk alig ismert, Garas Klára 18. századi festészetről írt korpuszában nem is szerepel. 

Maulbertschről írt monográfiájában azonban megemlékezik Bruggerről („ein ziemlich 

schwacher Freskenmaler”) azok között, akik rövid időn keresztül Maulbertsch tanítványai 

voltak.
90

 Burggert még mindig nem ismerjük, de az újabb sümegi publikációkban 

találkozhatunk a nevével.
91

 Jelentős hazai megbízásai alapján lényegesn többet tudhatunk 

Johann Wenzel Bergl (1718-1789) munkáról, de sümegi részvétele, bár az ő neve is közkézen 

forog, (már programalkotóként is felbukkant
92

) még kutatási feladat. A sümegi freskókat 

készítő műhely tagjai között 2007 óta Johannes Pöckel (? -1778?) neve is gyakran elhangzik, 

sümegi munkássága, azonban önálló tevékenysége és hogy miként kapcsolódik pályája 

Maulbertschéhez továbbra is kérdés.
93

 Közhelyszerű a Stephan Dorffmaisterről (1729?-1797) 

szóló szakirodalomban, hogy korai periódusában Maulbertsch művészete meghatározó volt 

számára, azonban korai munkáiról alig tudunk valami. Jelen dolgozatban ezeknek a kutatási 

kérdéseknek, ha nem is minden esetben a megválaszolására, de a körüljárására vállalkozom. 

Nem azzal a céllal, hogy Sümegen Maulbertsch önálló festői teljesítményének értékét 

csorbítsam, inkább azzal a szándékkal, hogy működésének különleges hatását a hazai 

emlékanyag alapján, az eddigi ismereteket bővítve hangsúlyozzam.  
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II. A MEGBÍZÓ: PADÁNYI BIRÓ MÁRTON 

 

A közelmúltban több munka is született, amely Padányi Biró Márton veszprémi püspök 

életével, püspöki, egyházszervezői tevékenységével, képzőművészeti mecenatúrájával 

foglalkozott.
94

 Tüskés Gábor és Knapp Éva a püspök protestánsokhoz fűződő kapcsolatáról, 

az erre vonatkozó feltáratlan források kutatásának eredményeiről jelentetett meg 

tanulmányt.
95

 Joachim Bahlcke az Osztrák-Magyar Monarchia 1686 és 1790 közötti 

egyházpolitikájának vizsgálatában részletesen, de bizonyos mértékig egyoldalúan tárgyalta a 

püspök ellenreformációs tevékenységének korabeli megítélését és hatását a porosz-osztrák 

kapcsolatokra.
96

 A legutóbb pedig Koppány Tibor rendszerezte nagyobb lélegzetű 

dolgozatban korábbi és újabb kutatásainak eredményeit a püspök által foglalkoztatott 

művészek és mesteremberek köréről.
97

  Padányi Biró Márton életművének megismerésében 

tehát jelentős munkákra támaszkodhatunk. Ezek tükrében megbízói szerepének megértésével 

kapcsolatban a legnyilvánvalóbb kérdés a sümegi plébániatemplom dekorációjának 

társtalansága a püspök mecénási oeuvre-jében.  

Hogy pontosan mit is jelent ez, annak megvilágítására álljon itt néhány jellegzetes mű, amely 

alkalmas lehet a püspök művészettel kapcsolatos elvárásainak, a művészet feladatáról vallott 

nézeteinek megismerésére. Mindennek megértéséhez támaszul szolgálhat annak a kulturális, 

egyházpolitikai közegnek a bemutatása, amelyben a püspök karrierje indult. Sorsa, politikai 

helyzetének radikális változása érzékenyen tükrözi a korszak egyházpolitikájában jelentkező 

szemléletváltást. A 18. század negyvenes éveiben, Mária Terézia koronázásának idején, és az 

ezt követő években az általánosan újjáéledő ellenreformációs tendenciákba illeszkedik 

Padányi Biró Márton tevékenysége. Állam és egyház kapcsolatának reformja, a 

szekularizáció, Magyarországon a nyugat-európai folyamatokhoz viszonyítva, megkésve 

kezdődött. Míg másutt már a 17. században aktuális kérdés volt az uralkodó és a klérus közti 
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kapcsolat megreformálása, nálunk csak az ország három részre szakadásának felszámolása 

után, lassan indult el ez a folyamat. A rendi alkotmány folytonossága miatt, amiatt hogy a 

főpapi réteg mint önálló rend léphetett fel, az egyház és állam szoros kapcsolata, vallás és 

társadalom viszonya különösen nagy jelentőséggel bírt. Ez a megkésettség sajátos 

konfliktushelyzeteket eredményezett itthon és nemzetközi viszonylatban is.
98

 Padányi Biró 

Márton veszprémi püspök személye, politikai szerepvállalása, írásai és megbízói 

tevékenysége, köztük elsősorban a sümegi plébániatemplom freskóműve, összetett módon 

tanúskodik erről.  A sümegi freskó hatásvizsgálata során megkerülhetetlen a megbízó 

személyének vizsgálata. Maulbertsch megbízói körének áttekintésével, elsősorban a 

portrérendeléseket figyelembe véve, foglalkozott Buzási Enikő.
99

 Padányi Biró Márton sok 

tekintetben eltér Maulbertsch többi magas egyházi méltóságot viselő megbízóitól. Más 

karakterű műveltsége, művészeti tapasztalatai, reprezentációs igénye, ambíciói egészen más 

jellegűek, mint például a mistelbachi apáté, vagy az olmützi püspökéi.  

 

 

Az egyházpolitikus 

 

A csallóközi, köznemesi családból származó Padányi Biró Márton (1693-1762) a 

magyarországi főpapok többségével ellentétben tanulmányait nem Rómában a Collegium 

Germanicum et Hungaricum-ban végezte, és később, püspöki kinevezése után sem járt 

Rómában. Alapfokú tanulmányait a jezsuitáknál és a nyitrai piaristáknál végezte. A jezsuiták 

nagyszombati kollégiumában, a Collegium Rubrorumban tanult teológiát és filozófiát. Főpapi 

működésének meghatározó mintái tehát sokkal inkább az ezen a vidéken, Nyitrán, 

Pozsonyban, Nagyszombatban és Bécsben megismert barokk művészet, könyvkultúra, 

egyházi és világi reprezentáció formái voltak.   

Nagyratörő tervekkel kezdte meg egyházpolitikai karrierjét. Jelen volt a meghívottak között a 

Mária Terézia számára politikailag és a Habsburg-monarchia szempontjából is sorsdöntő 

1741-es pozsonyi országgyűlésen. A veszprémi káptalan képviseletében vett részt a pozsonyi 

ferences templomban tartott szertartáson. A koronázás a legjelentősebb egyházi és világi 

eseményként meghatározó élménye volt, alkalmat jelentett, hogy magát az egyházpolitikában 
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méltóképp megmutassa. A királykoronázások rendje szerint a Szent Márton dómban 

megkoronázott uralkodó a pozsonyi főtéren keresztül teljes koronázási ornátusban, népes 

kíséretével vonult ünnepélyesen át a ferences templomba, hogy ott Szent István kardjával 

aranysarkantyús lovaggá üsse az arra érdemeseket.
100

 Ugyan a magyar rendek 1723-ban már 

elfogadták a Pragmatica Sanctio-t, a nőági örökösödést, de III. Károly halálával, a 

kibontakozó porosz-osztrák konfliktusban, ismét veszélybe került a Habsburg-trónutódlás. 

Padányi Biró Márton elszánt fellépésével, rendíthetetlen hűségével, gondosan felépített 

beszédével jelentős szolgálatot tett a koronának. A népes egybegyűltek és Mária Teréziának 

dedikált ünnepi szónoklatában Padányi mint „Tudatlan együgyű építő Mester
101

 ma és talán a 

saját korában is nehézkesen megfogalmazott, szövevényes képekből építkezve a rendi 

dualizmus eszményének emelt „Titkos Értelmű Épületet”. Az allegória, amelybe gondolatait 

ágyazta egy négyemeletes ház képe volt, a Habsburg-hatalom iránti lojalitásnak és a rendi 

öntudatnak a katolicizmus révén összekapcsolt elszánt megnyilvánulása, amelyben a Regnum 

Marianum eszménye is új elemmel gazdagodott.  

„Melly Háznak első Szeglet-köve erős, és megmozdithatatlan fundamentoma Felségednek [Mária 

Teréziának] Szentsége: Eleven kövei pedig az egész Magyar Nemzetnek egyenlő hivséggel, és buzgósággal 

Felségednek szeretetire gerjedező szívei." Az első emelet a magyar nemzetnek a királynő iránti "hivséges 

állhatatossága". A második a "Magyar Nemzetnek régi őseitől örökösült Nemesi Szabadsága", melynek az isteni 

gondviselést hirdető támaszai mint Salamon templomának liliomos oszlopai, Mária Terézia férje, Lotharingiai 

Ferenc, és férjének névadó szentje, Assisi Szent Ferenc. A harmadik szint „a Királyi dicsőséges Apostoli 

koronázás,  és a Magyar Nemzetnek abbúl származott öröme, és vigasztalása”. A negyedik „a Királyi 

hatalomban, országlásban, és dicsősségben való nyugalom, és csendes békesség”. „A padlásnak tetejére az Egek 

fölibe” nyolc lépcső, a nyolc boldogság vezet, „mellyeken mintegy a Jákob lajtorjáján a Békesség Királlyának a 

Krisztusnak, és az ő Szent Annyának MARIAnak Királyi-székek eleibe fel-lehet menni.”.  

 

A középkori királytükrök hagyományát felelevenítő műben Mária Terézia mint Patrona 

Hungariae második Máriaként jelenik meg a Regnum Marianum eszméjének 

újraértelmezésével. Az allegóriában megjelenő épület a katolikus hit alapján álló dicsőséges 

és békés királyi uralom. Az uralkodó legitimációjának támasza Szent István hagyománya és a 

magyar szent korona. Padányi ennek a hagyománynak a felidézését, továbbélésének 

biztosítását személyes hivatásának érezte, dramatizált szónoklatában ő maga koronáz:  
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„Az örökkön örökké élőnek királyi-széke előtt letétetett Szent Imre Herczeget illető (ez pedig mingyárt 

virágjában a’ mennyei koronára hivattatván) a’ tizen-két csillagokkal meg-koronáztatott Szűz Mária Királyné 

Aszszonyi hatalma és óltalma alá hagyattatott Koronát hozom.”
102

 

 

Szónoklatában túlzó, drámai eszközöktől sem riadt vissza, Mária Terézia és mindannyiuk 

számára példaként a pozsonyi ferences templomba idézi Szent István alakját: 

 

 „Első Szent Királyunknak dicsőségét öszve-vetvén[…] Geyza Hercegnek István nevű fiát, most ide 

Posonyban az Országh Gyűlésére még hallatlan pompás ékességgel és sokasággal öszvegyűlt Magyarok, 

előtökbe hozom.”
103

 

 

Majd maga a szónok öltözteti koronázási díszbe az uralkodót, minden egyes jelvénynél 

megtorpan, és elmondja, hogy nincs is szükség arra, hogy ezt tegye, mert ezt megtette már 

maga az Isten. Szent István Istentől felkent szent királyunk, akinek koronáját angyalok őrzik 

és csak az arra érdemeseknek hozzák el. Minthogy nem szükséges az igaz koronával 

ékesítenie Szent István királyt, akinek „már a fejébe tétetett a’ mennyei Bóldogságnak arany 

koronája”, így „némely titkos értelmű koronákkal”, az erények drágaköveivel ékesíti fel az 

uralkodót.  

Az eszményi királyi uralom tehát csak a szilárd hit talaján állhat. A magyar királynő, Mária 

Terézia legitimációjának alapja Szent István hagyománya és Szent István angyali koronája. A 

korona ékkövei pedig nem mások, mint a jó uralkodó erényei, célja pedig nem lehet más 

nemzetének védelmezőjeként, Patrona Hungariae-ként, hogy országának népét oltalmazza, 

közbenjárjon értük. Gondolkodásmódjának jellegzetes példája, hogy ünnepi szónoklatában 

Mária Teréziát II. Máriaként és az őt magyar királynővé koronázó Esterházy Imre esztergomi 

érseket II. Imre hercegként szólítja meg.  

 

„Az örökkön örökké Élőnek Királyi-Széke előtt letétetett Szent Imre Herczeget illető, de ez virágzó 

Liliomos tiszta Szűz életének idejében el-ragadtatván, a tizenkét Csillagokkal meg-koronáztatott MARIA 

Mennyei Királyné Aszszonyra örökös jussal maradott, és a Második Imre Herczeg által, a II. MÁRIA Királyné 

Aszszonynak Fejében tétetett SZÉPSÉGNEK a KORONÁJA.”
104
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Padányi Biró Márton támogatta a rendi dualizmust, amelyet a király és a rendek hatalmi 

kettősének békés egyensúlyaként képzelt el. Feltétlen híve volt a rendi hatalomnak, a rendek 

ősiségének és a Habsburg-dinasztiának. Saját szerepét annak elősegítésében látta, hogy a 

katolicizmus az élet minden területén meghatározó eszme legyen. Számára tehát, és ekkor az 

uralkodó számára is, a katolikus vallás sérthetetlensége, a katolikus hit egyedül üdvözítő 

voltának kizárólagossága nemcsak egyházpolitikai kérdés volt, hanem az állam fennállásának 

biztosítéka. Ellenreformációs tevékenységének célja sem értelmezhető pusztán egy felekezeti 

problémára adott válaszként, hanem ezen túlmutatóan a nemzet üdvözülésének zálogaként, 

amiért cselekedni hazafiúi kötelesség. A gondolat ebben a formában mintegy száz évvel 

korábban élte virágkorát. A képzőművészetekhez való kapcsolatát is alapvetően ez és 

feltehetően a jezsuitáknál megfigyelt utilitas eszménye határozta meg, azaz minden művészeti 

ágban elsőként a szent célért való hasznosság lebegett a szeme előtt. Saját szerepének fent 

említett meghatározásában, az eszményi uralkodás ideológusaként, s ezzel nemzetének 

védelmezőjeként, ugyancsak mintegy száz évvel korábbi hagyományhoz, mintákhoz állt 

közel. Ebben a szerepben nem kisebb személyiség, mint a magyarországi ellenreformáció 

vezéregyéniségének, Pázmány Péternek a példája lebegett előtte. Művét, az Enchiridion de 

Fide-t is, Pázmány Péter Isteni igazságra vezérlő kalauzához (1613) hasonlóan, a katolikus hit 

alapművének, kézikönyvének szánta.
105

 Azonban megkésett szemléletmódja, pontatlan 

helyzetfelismerése álmodott karrierjének kisiklását eredményezte.  

A diplomáciai botrány, amely Padányi lendületesen induló egyházpolitikai karrierjének végét 

jelentette éppen emiatt a mű miatt robbant ki. A Hit kézikönyve címével Szent Ágoston 

hasonló című munkájára utalt. Rézmetszetes arcképével jelentette meg a kötetet Gregor 

Johann Streibig Győrben működő nyomdájában. Megjelenését nagy felháborodás követte, 

Mária Terézia trónra lépése után több alkalommal is járt magyar protestáns küldöttség 

Bécsben. A katolikusok ellenük elkövetett sérelmes tettei miatt fordultak panasszal az 

uralkodóhoz. Sikertelenül, az uralkodó egyetlen lépése ugyanis 1742-ben a Carolina 

Resolutio, a III. Károly által 1731-ben a protestáns egyház- és a vallásgyakorlat 

szabályozására kiadott határozat megerősítése volt.
106

 A tereziánus valláspolitika 

protestantizmusra adott válasza a radikalizmus elítélését, ugyanakkor a protestantizmus 

visszaszorításának a földesúri jogoknak megfelelő, azonban lehetőleg botrányoktól mentes 
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támogatását jelentette.
107

 Padányi Biró Márton radikális hangnemű és tartalmú írása tehát nem 

a Habsburg uralkodó és Bécs ellenérzésével találkozott elsősorban, hanem a megfelelő 

pillanatban könnyen és sikeresen felhasználható propagandaeszközzé vált az 1740 óta tartó 

porosz-osztrák konfliktusban.
108

 Az Enchiridion jól mutatja a veszprémi püspök jogi és 

politikai gondolkodását. Ebben a műben is hosszan értekezik a rendi alkotmányról, amelyet a 

királytól független jogi testületnek tekint, célját pedig tisztán erkölcsiként fogja fel. Az 

alkotmány alapjai a rendek, amelyeket együttesen Corpus mysticum Regni-nek nevez.
109

A 

Corpus mysticum fogalma a középkor óta sokat változott, elveszette tisztán szakrális, 

liturgikus jelentését. Elsőként az egyházra mint jogi, politikai „testre” vonatkoztatva 

használták, ezzel intézményesült, szociológiai színezetet nyert, így az egyházi 

terminológiából lassan átkerült az állami, közigazgatási szóhasználatba. Padányi írásában is 

jól elkülöníthető az állam, az uralkodótól független corpus mysticum Regni, fogalma, amely 

jogrend folyamatossága, az uralkodó legitimitásának az alapja. A protestánsok ennek alapján 

tehát nemcsak a katolikus Anyaszentegyházat fenyegetik, hanem „idegen testként” magát az 

államot, az állam „misztikus testét”, amely mindenki jóllétének egyedüli biztosítéka.
110

   

„Négyen vannak, ahogy emlékszem, a királyság karjai és rendjei, és ezek együttesen alkotják a 

királyságot: a király mint a fej az országgyűlésben velük mint méltó(ságosa)bb tagokkal indítványozza, 

tárgyalja, meghatározza, megalkotja a törvényeket, melyeknek a király önszántából, az alattvalók kényszerből 

vannak alávetve. Ezeken kívüli karok és rendek (értve ezalatt az új vallás és idegen tanok követőit), vagyis a 

királyság misztikus testén kívül létezők, akiket ráadásul még az eretnekség bűne is terhel, hogyan tudjátok 

megindokolni, hogy amikor a katolikus király az égből neki adott hatalommal, a klérus a hit ügyében, eretnekség 

vagy eretnekség gyanújának esetében a törvény által biztosított tekintélyével, a katolikus karok és rendek a ti 

vallásotok ügyében valamit tárgyal, nektek, afféle vádlottaknak, ebben a tevékenységben, vagy(is) Birósági 

eljárásban jelenlévőnek vagy társ-Birónak kellene lennetek?”
111
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Padányi Biró Márton rendíthetetlenül hitt abban, hogy a radikális fellépés az eretnekekkel 

szemben nem a katolikus egyház önös érdeke, hanem a korona szentségéből („Sacra Regni 

Corona”) fakadó hazafias kötelesség.  

Ez a nemzetfelfogás ölt testet a sümegi püspöki palota kápolnájának dekorációs 

programjában. A beszédében elhangzott négyszintes, „titkos értelmű épületének” 

megálmodásakor feltehetően olyasféle képzőművészeti minták éledhettek fel benne, mint a 

nagyszombati jezsuita templom főoltára, vagy Pázmány Péter Kalauzát illusztráló metszet. 

Frantz Josef Schmidt egyik legkorábbi megbízásának egyike a nagyvázsonyi, középkori 

eredetű Szent István templom főoltárának elkészítése, amelynek szerződése és az ahhoz 

csatolt rajz is ránk maradt.
112

Az 1742-ben készült rajz alapján feltételezhető, hogy a program 

Padányi személyes részvételével fogalmazódott meg. Az elkészült, ma a templomban álló 

oltár nem követi minden tekintetben a tervet, lényegesen leegyszerűsítve, több alak 

elhagyásával valósult meg.
113

 A szerződéshez készített vázlatrajzon a program sokkal 

gazdagabb. Ambíciózus programadóra utal a két kapu fölött a két lovasszobor, Szent Márton 

és Szent György többalakos kompozícióinak elhelyezése: Szent Márton, amint kivont 

kardjával kettéhasítja köpenyét a ló lábánál rá feltekintő koldus számára, Szent György 

lovának lábainál pedig a legyőzött sárkány tekergőzik.
114

 Szent Márton jelenléte alapján és a 

programnak a Padányi Biró Márton által az 1741-es országgyűlésen elmondott beszédével 

való szoros kapcsolata alapján kézenfekvőnek látszik a pozsonyi Szent Márton dóm 

főoltárának inspiratív hatására és programadóként, vagy a tervet befolyásoló személyként az 

ekkor még püspöki helynökre is gyanakodnunk. 1742-ben még az előző évben történt 

különleges alkalom, Mária Terézia megkoronázásnak eseménye élénken élhetett az 

emlékezetében. A szobordíszes oltár vázlatán többrétű program, mozgalmasabb kompozíció 

látható: Szent István és Szent Imre együtt jelenik meg, amint Szent István a koronát, Szent 

Imre szüzességi fogadalmát ajánlja fel a felettük felhőkön lebegő, ölében Jézust tartó 

Szűzanyának. Két oldalt Szent László és az ekkor szentként tisztelt Salamon király látható. Az 
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oltár oromzatán Szentháromság csoport, kezében keresztet tartó Fiú, jogart tartó bal kezével a 

földgolyóra támaszkodó Atya, köztük széttárt szárnyakkal lebeg a Szentlélek galambja. Az 

oromzatot a koronára emlékeztető baldachin zárja. A Szentháromság csoport két oldalán 

Szent Gellért és Szent Adalbert püspökök.  

A sümegi püspöki palota Szent Márton-kápolnája a legépebben megmaradt része a 18. századi 

rezidenciának és az egyik legteljesebb formában megőrzött, reprezentatív kialakítású 

belsőépítészeti tér, amit Padányi Biró Márton megbízásai közül ismerünk. A várhegy felőli 

oldalon, a zárt udvart körbefogó épület délkeleti sarkában kapott helyet a két szintet átfogó, 

sarkain lekerekített, téglány alaprajzú kápolna. Lapos kupolaboltozata a falakat tagoló 

pilaszterek fölött golyvázódó, gazdagon profilált főpárkányra támaszkodik. A falakat 

műmárvány borítja, a pilaszterek kompozit fejezetei aranyozottak. A tér rövidebb oldalainak 

tengelyében nyíló ablakokat stukkóból formált, aranyozott szélű, bojttal ékesített drapéria 

keretezi, az oratóriumi betekintő ablak „drapériájának” lecsüngő részeit puttók vonják szét. 

Aranyozott stukkókeret díszíti a homlokzaton lévő ablakpár szemöldökét is. A két ablak 

között áll a faragott oltár, díszítményei fehér alapon aranyszínűek. A retabulumot egyetlen 

olajkép alkotja, csupán az oromzat kapott gazdag fehér-arany stukkódíszt.  

Az oltárképen Szent István korona-felajánlása különleges összefüggésben látható. (1-3. kép) 

A Szentháromság előtt az Istenanya Köpenyes Madonnaként fogadja oltalmába a magyaros 

öltözetű férfiak négy csoportját, akik feltehetően a négy rendet jelenítik meg. Szent István 

király a Szűzanya előtt térdel, feje körül dicsfény ragyog. A kezében tartott, vörös bársonnyal 

bevont párnán a magyar királyság koronázási jelvényeit ajánlja fel a Szűzanyának. Lábai 

mellett az alsóbb lépcsőfokon lecsatolt kardja és kardszíja hever. A koronázási jelvények a 

hitelesen ábrázolt Szent Koronával, a kereszténységet felvevő szent királyunkkal és a négy 

renddel együttesen alkotják a „nemzet misztikus testét”, amelyet Mária Köpenyes 

Madonnaként fogad oltalmába. A Szűzanya feje fölé a megváltás keresztjét tartó Krisztus és 

az Atya együttesen tartják Mária aranyló, drágakövekkel ékes koronáját, amely felett 

kiterjesztett szárnyakkal galamb képében a Szentlélek lebeg és áraszt isteni fényt. Az isteni 

kegyelem így Szűz Márián keresztül beragyogja a nemzet képviselőit. Mária hófehér felhőkön 

térdelve látható. Lábai alatt olvasható az aranyszínű betűkkel írt, 1750-es évet megjelölő 

kronosztikon:  

 

LEVA EIVS ET DEXTERA ILLIVS BENIGNE AMPLEXABITVR VOS 
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A felirat mellett a bibliai szöveghely jelölése is szerepel: Cant, 2. 6, azaz az Énekek 

éneke 2. könyvének 6. versszaka. A bibliai szöveg: „Leva eius [sub capite meo] et dextera 

illius amplexabitur me.” Azaz „A balját fejem alá teszi, a jobbjával meg átkarol.” Amely 

Padányi Biró Márton átfogalmazásában így alakul: „Baljával és jobbjával átkarol 

benneteket.” A kronosztikonnal a kép jelentésrétegei közé beemelt Énekek éneke utalás 

további értelmezési lehetőséget enged, Mária személyén keresztül az egyházra, mint a nemzet 

oltalmazójára gondolhatunk. Mária mennyei megdicsőülése, megkoronázása az egyház 

mennyei beiktatásának jelképes kifejezéseként is értelmezhető.
115

 A Sümegi Köpenyes 

Madonna-oltárkép egyik legközelebbi rokona az árpási templom 1666-1667-ben készült 

közismert oltárképe. A holdsarlón álló, Szeplőtelen Szűz feje fölé angyalok tartják Szent 

István koronáját. Köpenyét is angyalok vonják oltalmazón a magyar nemzet világi és egyházi 

rendjeinek képviselői, köztük I. Lipót császár és a római pápa fölé. A sümegi palota 

kápolnájában a középkori eredetű Köpenyes Mária képtípus Szent István korona-

felajánlásának jelenetével gazdagodott. A gondolat drámai megfogalmazásán, a győri Magyar 

Szentek-oltárán, amely ugyancsak a 17. század közepén, 1642-ben készült, öt szent (Adalbert, 

Márton, Imre és László) pajzsaikkal védik a török veszély ellen az országot, amelyet már az 

égi szféra részeként Szent István ajánl Szűz Mária oltalmába. Az ellenség nyilaitól az 

országot oltalmazó magyar szentek kezében lévő pajzsokon a Szűzanya képe van, körülötte a 

Patrona Hungariae felirat.
116

  

A hasonló témájú, határozott program alapján elképzelhető, hogy ugyancsak Padányi Biró 

Márton volt a megrendelője és Georg Vogl a festője a sümegi püspöki palota kápolnájában 

lévő oltárképpel szoros kapcsolatot mutató festménynek, amelyen szintén a Köpenyes 

Madonna oltalmába ajánlja Szent István az országot. A festményen a rendek a sümegi 

variációnál egyértelműbben elkülöníthetők.
117

  

A sümegi püspöki palotakápolna boltozatán Szent Márton püspök apoteózisa látható. A 

boltozati kép az oltárképpel nincs szorosabb összefüggésben. Sőt a témák elhelyezése is 

szokatlan. A hagyománytól eltér, hogy az oltárképen a mennyei hierarchia csúcsaképpen 
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megjelenő Szentháromság fölött látjuk meg a boltozaton Szent Márton püspök felhőn térdeplő 

alakját. Feltehetően az oltárkép programja önálló gondolati egységként foglalkoztatta a 

püspököt. A téma különlegesen fontos lehetett számára, érezhetően sűrű, nehézkes a tartalom, 

aminek ábrázolását megrendelte. Szent Márton megdicsőülésének megfogalmazásához talán 

kevesebb támpontot adhatott a festőnek.  

Szent Márton, a püspök személyes patrónusának kultusza hangsúlyosan jelenik meg Padányi 

Biró Márton mecénási oeuvre-jében. Szent Márton működésében a püspök személyes 

hivatásának példaképét látta. Amikor Padányi Biró Márton az örökösödési háború idején a 

magyarok segítségét kérő Mária Terézia királynőért és Magyarországért imádkozott, névadó 

szentjének, Szent Mártonnak példáját követte, akit még Szent István választott Magyarország 

védőszentjének azzal, hogy a Koppány ellen vezetett csata előtt az ő közbenjárását kérte. A 

kápolnában Szent Márton életének eseményeit megjelenítő kisebb képek együttesében a szent 

püspök életének eseményeit bemutató historia-képek között (Az ifjú Szent Márton 

megkeresztelése, halála, a harmadik elveszett) megjelenik egy emblematikusan, Biró Márton 

püspök hitvallásaként is értelmezhető rejtett portré, amely elsődleges jelentésben belesimul a 

Szent Márton életét elbeszélő jelenetek közé, hiszen megkísértésének epizódja több helyen is 

felbukkan legendájában, erről azonban a püspök portréinál később részletesebben lesz szó.    

A sümegi palotakápolna oltárképének témáját részletesen megfogalmazott, „felépített” 

eszmerendszerét az 1741-es országgyűlésen elhangzott, Mária Teréziának dedikált 

beszédében foglalta össze Padányi Biró Márton. A nemzeti hagyományokat is magába foglaló 

gondolatkör már a 17. század közepén kialakult. Teoretikus alapjait a katolikus egyház, 

elsősorban a jezsuiták fogalmazták meg, népszerűsítették, a képzőművészeti műfajokban is 

megjelenített gondolat ikonográfiai formái ekkorra kikristályosodtak. Ezt a hagyományt 

eleveníti fel Padányi Biró Márton a 18. század közepén. Ami azonban az 1740-es, 1750-es 

években még szinte társtalannak, anakronisztikusnak hatott, az a 60-as évek végétől újra 

virágkorát élte, mert az uralkodó, Mária Terézia is ráérzett ennek a sajátos témának a politikai 

erejére, és politikájában csakúgy, mint műpártolásában, uralkodói reprezentációjában 

megjelentek a Szent Istvánnal és magyar rendi hagyománnyal kapcsolatos elemek (a Szent 

István Rend megalapítása, a Szent Jobb Magyarországra hozatala). A Szent István-oltárképek 

száma is megnőtt. Ekkor készült a művek hosszú sorának inspirációt jelentő székesfehérvári 

főoltárkép, Vinzenz Fischer alkotása is. 

Padányi Biró Márton oltárképének kései követője is akadt. A zirci apátság birtokán lévő 

tósokberéndi templom orgonakarzatán a Köpenyes Madonna oltalmazza a hozzá fohászkodó 

ciszterci szerzetesrend női és férfi ágának tagjait. (4. kép) A szereplők között több is lehetett, 
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amelyik portréként volt megfestve, ma azonban az átfestés miatt már ez alig ítélhető meg. A 

Madonna közvetlen közelében térdeplő szerzetes a nyakában függő keresztet fogja, 

mozdulata, portréisztikus megjelenése szintén Sümeget juttatja eszünkbe, Padányi Biró 

Mártonnak ma a palotakápolnában lévő portréján ugyanis ugyanezzel a gesztussal látjuk a 

püspököt.
118

 A festő minden bizonnyal a magát még az átfestés ellenére is leleplező Franz 

Xaver Bucher lehetett.
119

 Bucher festészetét áthatja a feltehetően Cimbal közvetítésével 

érkező sümegi inspiráció, amely elsősorban a sümegi plébániatemplom freskóegyüttesének 

hatását jelenti, de feltehetően ismerhette a palota dekorációs programját is.  

Az Enchiridion, amit Padányi teljes meggyőződésből, szolgálatának, hűségének jeléül ajánlott 

fel Mária Teréziának, teljesen célt tévesztett, a mű sorsának irányítása kiesett a püspök 

kezéből. A könyv megjelenése után a fenyegetett, üldözött magyar evangélikusok panaszának 

híre elért a porosz királyhoz.
120

 II. Frigyes pedig Rómában tett lépéseket.
121

 Padányi Biró 

Márton művének provokatív tartalma alkalmas eszközzé vált az Ausztriára nehezedő politikai 

nyomás fokozására. A manőverrel sikeresen terelték el a porosz-osztrák hatalmi konfliktusról 

a figyelmet, és irányították a konzervatív, ekkor már visszatetszést keltő osztrák 

egyházpolitikára. Padányi Biró Márton veszprémi püspökként Veszprém megye főispáni 

tisztségét is ellátta, ezért a protestánsok valós veszélyt láttak írásában, és jogosan tarthattak 

attól, hogy az 1751-es pozsonyi országgyűlésen a többi püspököt is felbújtja majd. Berlinben 

II. Frigyes pedig minden alkalmat megragadott, hogy Mária Terézia valláspolitikáját 

kritizálja. Nemcsak Padányi Biró Márton (azaz lényegében Mária Terézia) valláspolitikája 

elleni röpiratok terjesztését kezdeményezte, hanem nagyszabású, szimbolikus eseménnyel is 

hangsúlyt adott a két hatalom közötti világnézeti különbségnek: ekkor tették le a Szent 

Hedvignek szentelt templom, a Hedwigskirche (1930-tól Berlin székesegyháza) alapkövét. A 

templom tervezésében kezdeményező szerepe volt II. Frigyesnek, a mintát a római Pantheon 

jelentette: kápolnáiban a különböző felekezetek gyakorolhatták vallásukat, ezzel építése a 

felekezetek felettiség, a vallási türelem szimbólumává vált. Gesztusával, hogy éppen katolikus 
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templomot építtetett, a pápát is sikerült maga mellé állítania.
122

 Mária Terézia végül 

meghátrált, és elkoboztatta a hozzá mindig lojális Padányi Biró Márton könyvét.
123

 A 

veszprémi püspök, aki addig udvari körökben elismert, a királynő bizalmát élvező embernek 

számított, 1746-tól királyi tanácsos, majd 1747-től valóságos belső titkos tanácsos volt, most 

egyszerre háttérbe szorult. Mindent megtett, hogy könyvét legalább Veszprém megyében ne 

kelljen saját magának elkoboznia, hiszen főispánként ez a feladat hivatalosan rá hárult, de 

hiába. 1756-ban II. Frigyes még egy alkalommal röpiratot adott ki, melyben ismét 

megpróbálta a bécsi udvar tekintélyét kikezdeni a Habsburgok merev, a felekezeteket üldöző, 

ellehetetlenítő valláspolitikájának kritizálásával. Ezt az iratot a szigorú ellenőrzés dacára 

sikerült Magyarországon is elterjeszteni. Követői is akadtak. A Radvánszky család zólyom-

radványi levéltárából származó 17-18. századi verseskönyvek egyikében szerepel egy 

disztichonokban írt, latin nyelvű gúnyvers, amelynek címzettje Padányi Biró Márton, 

apropója pedig az Enchiridion megjelenése.
124

 A versben minden hexameter bekezdése és a 

pentameterek utolsó két szava: „Biró tace”.
125

 Bécsben ugyanekkor, talán részben Padányi 

Biró Márton vitairata miatt tett diplomáciai lépések hatására, lassan megindult a 

szekularizációs folyamat, megkezdődött a paradigmaváltás.
126

 Mindebből azonban a püspök 

egyáltalán nem érzékelt semmit, a vele történteket személyes sérelemként élte meg. Szerepet 

játszott ebben rendszeres zaklatása is: főispáni ideje alatt két alkalommal is vizsgálóbizottság 

érkezett hozzá, a második esetben éppen Klimó György, pécsi püspök (1751-1777) 

személyében, aki közismerten a janzenistákkal rokonszenvezett.
127

 Bernáth György a bécsi 

magyar udvari kancelláriáról, majd maga a nádor, Batthyány Lajos is „csendességre” intette 

Padányi Biró Mártont.
128

 Ebben a „csendességben” telt időszakban született a sümegi 

freskómű. Élete vége felé közeledve, 1761-ben, az 1750-ben elkobozott írások egy részét és 

még egyéb prédikációiból összeállított, nagyobb válogatást adott ki Győrben. Mindez mutatja, 
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Jussit Regina tacere,/Maxima sunt cujus brachia. Biro tace!” Küllős Imola – Bíró Ferenc (szerk.): Régi Magyar 

Költők Tára XVIII. század. V. Közköltészet I. 43. sz. Budapest, 2000. 
126  Johann Peter Süßmilch 1761-62-ben, két kötetben újra kiadta 1741-es főművét, Die göttliche Ordnung 

címmel. Ebben hivatkozik Padányi esetére mint a vallási türelmetlenség példájára. Gondolatainak hatása aztán 

tetten érhető Mária Terézia és később II. József reformintézkedéseiben. Bahlcke 2005 239-240. 
127

  Kókay György: A magyarországi könyvtárak és művelődés a 18. század második felében. Klimó 

György emlékezete. In: Magyar Könyvszemle, 115. évf., 1999. 3. sz., 304-314. 
128

  Battyány Lajosnak Padányihoz írt levelében a csendesség szó, nyilvánvaló utalással az Enchiridionra, 

háromszor is megjelenik. Hornig 148-154. 
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hogy elszánt maradt, és a vele történteket nem a megváltozott kor reakciójának tekintette, 

hanem személye elleni támadásként fogta föl. Utolsó éveiben visszavonultan élt, idejének 

javarészét könyvkiadással, beszédeinek, prédikációinak megjelentetésével, és nem utolsó 

sorban a sümegi plébániatemplom megépítésével, programjának meghatározásával töltötte.    

 

 

Egyházszervező, egyházépítő  

 

A török kiűzése után az egyházszervezet helyreállításában Biró Márton a 

legeredményesebbek egyike volt. A veszprémi egyházmegye három vármegyére kiterjedő 

területének végiglátogatását már püspöki kinevezésének évében megkezdte. Az egyház 

megerősítését, rendjének helyreállítását elsősorban a plébániák állapotának javításával, 

számuk gyarapításával kívánta elérni, így építkezőként is elsősorban az egyházszervezet 

újjáépítőjeként kell rá gondolnunk. Pehm József megyék szerint rendezve közölte az általa 

helyreállíttatott és újonnan építtetett templomok listáját.
129

 A dolgozatban itt következő 

művek azok közül valók, amelyeket ő maga, vagy a munkásságáról megemlékezők kiemelten 

fontosnak tartottak. Területének plébániái javarészt romos, rossz állapotúak, vagy teljeséggel 

használhatatlanok voltak, így a püspök fő szándéka az volt, hogy minél több helyen 

megteremtse az alapvető feltételeket a lelkipásztori feladatok ellátásához: használhatóvá tegye 

a templomot, és az ehhez szükséges liturgikus felszerelést biztosítsa. Mindezt sok esetben 

személyes anyagi támogatásával tette. Végrendeletének jelentős részében az általa alapított, 

vagy újjászervezett plébániákon letelepített papokról, vagy iskolamesterekről 

gondoskodott.
130

 Itt is inkább az utilitas és nem a venustas eszménye hatotta át működését. Az 

egyházmegye elhanyagolt állapota miatt, ebben az esetben is, a másutt már általában a 17. 

század végén végbement folyamatok határozták meg tevékenységét. Egyházszervező- és 

építőtevékenységéről saját maga is több alkalommal írt. 1752-ben és 1757-ben a Vatikánnak 

tett jelentést az egyházmegyében végzett munkájáról, 1755-ben pedig Mária Teréziának 

számolt be az általa kiemelten fontosnak tartott eredményekről.
131

 Jelentéséből egyértelmű, 
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  A Padányi Biró Márton idejében épült és helyreállított templomok és kápolnák. In: Pehm (Mindszenty) 

József: Padányi Biró Márton veszprémi püspök élete és kora. Zalaegerszeg, 1934. 459-461. 
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  Padányi (1762) 2013 
131

  Padányi Biró Mártonnak a római Szentszékhez 1752-ben és 1757-ben tett jelentései. De statu 

Dioeceseos, Hornig 219-369. Mária Teréziának 1755. december 1. írt levelét közli Kapossy János: Kapossy-

hagyaték K742/58  
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hogy elsősorban nem az építkezéseire volt büszke, sokkal fontosabbnak érezte a protestánsok 

ellenében újonnan vagy újra megalapított plébániákat. Kiemelte azokat, amelyeket saját 

javaiból „in meis bonis ac in praediis meis” épített és ékesített fel.
132

 Az általa alapított, 

helyreállított templomok, plébániák sorát tehát ismerhetjük. Egyre többet tudhatunk a püspök 

által foglalkoztatott építőmesterekről is.
133

 Noha rengeteg templom építése, felszerelése 

kapcsolható a nevéhez, a sümegi plébániatemplomon kívül alig maradt ránk teljes egészében 

Padányi Biró Márton programadó szándékai szerint elkészült liturgikus tér. Naplójában és 

jelentéseiben a bicskei, városlődi, felsőörsi, nyirádi, hajmáskéri, karádi, csicsói, csehi 

(Sümegcsehi), monostorapáti, zalaegerszegi templomokat említi legbüszkébben a sümegi 

építkezésein kívül.
134

 Ezek közül alig van olyan, amelyik őrizné az alapító püspök korában 

kialakított enterőrt. Barokk falkép talán rejtőzik köztük az újabb festésrétegek alatt. Karádról 

sejthető, hogy mai dekorációja talán csak átfestése a barokk korinak, Padányi Biró Márton 

püspök rendelésére készített oltárait azonban sajnos ellopták. Hajmáskéren látható néhány 

helyen, a lepergett újabb meszelésrétegek alatt, hogy valaha festettek voltak a falak. Nyirádról 

a Histori Domusban olvashatjuk, hogy átépítésekor még megvolt a szentély boltozatán a 

mennyezetfreskó.  
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  Hornig 270-271. 
133

  Cs. Dobrovics Dorottya: Építkezés a 18. századi Magyarországon. (Az uradalmak építészete) Budapest, 

1983.; Koppány 2014 
134

  Róka János (1727-1790), váci kanonok, Veszprém történetének kutatója, művei többek között a barokk 

kori püspöki székhely történetének fontos forrásai. 1779-ben megjelent, a veszprémi püspökök életét bemutató 

könyvében (Vitae Vesprimiensium praesulum), melyben Padányi Biró Márton arcképe is szerepel a püspök 

építőtevékenységéből a következőket emeli ki: „Aedes sacras in Városlod, Hagymáskér, Monostor, Egerszegini 

ac denum Simeghini extruxit, perfecit, atque harum supremam Maulpetsii pencillo ornari fecit, ipsumque 

Simeghiense domicilium, multo sumtu splendidum reddidit, dignum denique se, omni vitae parte probavit 

Episcopum.” Róka , Johann Baptista: Vitae Vesprimiensium praesulum. Posonii, 1779. 486. 
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Nyirád, Fájdalmas Szentháromság-oltár 

 

A nyirádi plébánia helyreállítását még Acsády Ádám püspök kezdte meg, de feltehetően már 

Padányi Biró Márton folytatta, akkor még püspöki helynökként.
135

 1752-es római 

jelentésében írja a püspök, hogy a főoltár festését és aranyozását 132 forinttal támogatta.
136

 

Főoltára a 18. század derekán ikonográfiai ritkaságnak számító Fájdalmas Szentháromság.
137

 

(5. kép) Az oltárképen az Atya maga előtt, ölében tartja a Fiú sebeit is látni engedő, mezítelen 

holttestét. Fejét háromszögletű dicsfény keretezi. Gyermekangyalok segítik. Alakja fölött a 

kiterjesztett szárnyú galambbal válik teljessé a Szentháromság. A kép alsó részén, 

írásszalagon latin nyelvű kronosztikon olvasható (1737).  

LAVS ET HONOS VIRTVSQVE TIBI STET TRINA MAIESTAS 

SACRA LATENS VNA SVB DEITATE TRIAS 

 

Dicséret, tisztelet és imádat légyen neked, háromságos Fenség, 

egy istenség alatt rejtező Szent Háromság. 

 

Az oltár oromzatán Jézus megkeresztelése látható. Jézus megkeresztelése a Szentháromság 

misztériumának egyik legjelentősebb megnyilatkozása, ahogy a püspök azt az 1744-ben 

Budán elmondott ünnepi beszédében kifejtette.
138

 Jézus megkeresztelésekor szózat hallatszott 

az égből, az Atya hangja, „ez az én szerelmes fiam, kiben kedvem telik”, ugyanekkor a Fiú 

feje fölé szállt a szentlélek galamb képében.     

A középkori ábrázolásokra jellemző középtengelyre szimmetrikus kompozíció itt a Fiú 

holttestének a Pietà képekre emlékeztető oldalra hanyatlása, és a körben megjelenő angyalok 

révén oldottabbá válik. A Szentháromság ábrázolásának hasonlóan régies típusa, a „Kegyelem 
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  Petrák Mihály: Acsády Ádám. Veszprém, 1949, 55, 61, 66, 72.; Padányi Biró Márton 1200 forinttal 

támogatta a nyirádi plébánia Domus parochialis építését. Padányi (1762) 2013 14. Tervezője Paul Mojser. VÉL, 

Pfeiffer/Nyirád; Legutóbb Mojzer tevékenységének összefoglalása: Koppány 2014 45. 
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  „Item pro pictura et inauguratione Arae majoris Ecclesiae Episcopalis Possessionis Nyirád” Hornig 

271. 
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  A „Notgottes” képtípus terminológiai történetéhez, és a szerencsésen meglelt magyar megfelelőjéhez, a 

képtípus változásának összefoglalásához alapvető tanulmány Szakács Béla Zsolt: A Fájdalmas Szentháromság 

ábrázolásai a középkori Magyarországon. In: Ars Hungarica XXX. 2002. 5-24. 
138

  Padányi 1761 135. 
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Trónusa” Sümegen is látható volt, köztéri Szentháromság-emlék fő elemeként, körülötte egy-

egy oszlopon hódoló gyermekangyal szobrával.
139

 

Garas Klára szerint a Veszprémben működő Anteszner József készítette az oltárt és az 

oltárképet is.
140

 A mester a veszprémi Szentháromság-szobor munkálataiban vett részt több 

más mesterrel együtt és Hajmáskéren a templom oltárainak elkészítésén is dolgozott.
141

 A 

nyirádi templomot 1909-ben átépítették, a boltozatok helyett síkfödém készült. A 

háztörténetben olvasható, hogy a szentélyben ekkor pusztult el a boltozati freskó.
142

 A 

templom alaprajza és mellékoltárfülkéinek kialakítása közeli kapcsolatot mutat a sümegi 

plébániatemplom építészeti megoldásaival, bár jelentős átalakítása, amelynek során nemcsak 

boltozatai, de az orgonakarzat is átalakult, háttérbe szorítják ezt.  

 

Hajmáskér, Szentháromság templom 

 

Hajmáskér a püspök személyes büszkeségei közé tartozott: a plébániát itt is a protestánsokkal 

folytatott küzdelmek árán „hódította” vissza.
143

 Felszereléssel is ellátta a templomot, a három 

oltárárra összesen 1050 forintot fordított.
144

 A templom centrális, ovális alaprajzú, két-két 

oldalkápolnával és patkóíves szentéllyel bővítve.
145

 Különleges jelentőséggel bírhatott Biró 

Márton számára ez az épület, mert kőből faragott címere a homlokzaton, a kapu fölött és a 

templomban álló fából faragott főoltáron is megjelenik. A nagyvázsonyi oltárterv kapcsán 

már említett Franz Joseph Schmidt veszprémi szobrász kapta a megbízást az oltárok és a 
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  A Vasárnapi Újság VI. évfolyamának, 1859. január 30-án megjelent, 5. számának 53. oldalán közölt 

sümegi illusztráción a sümegi Szentháromság-emlék látható. Franz Josef Schmidt műhelymunkájaként 

meghatározva a képet közli Koppány 2014 58. (25. kép) 
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  Garas 1955 186.  
141

  Haris Andrea: A tihanyi bencés apátság műtárgyai és mesterei a 18. században. (doktori disszertáció) 

2007, 104.; Haris 2009 14. 
142   A a nyirádi plébánosnak a plébániatemplom Historia Domusában található adat szíves szóbeli 

közléséért köszönettel tartozom.  

143
  „rationis elegantiae ac magnificentiae Ecclesiam in honorem SSmae et Individuae Trinitatis e 

fundamentis erexi”20000 forintos összeggel támogatta a plébánia újraalapítását, a templom építését és 

felszerelését. Hornig 270. Padányi (1762) 2013 45.; Pehm (Mindszenty) József: Padányi Biró Márton veszprémi 

püspök élete és kora. Zalaegerszeg, 1934. 122, 129, 243. 
144

  Hornig 270. 
145

  Aggházy Mária: Centrális barokk templomok a Dunántúlon. In: Magyar Mérnök és Építész Egylet 

Közlönye, LXXIV. 15-16. szám (1940) 90-92. A templomhoz tornyot Bajzáth József püspök építtetett Paul 

Mojser tervei alapján 1777-ben. Koppány 2014 47.  



 43 

homlokzaton lévő szoborfülkék kőszobrainak elkészítésére.
146

 A templom liturgikus 

berendezésének összetett programja ambiciózus programadónak mutatja itt is a püspököt.
147

  

„Tria Altaria in honorem eiusdem SSae Trinitatis sub figura Abraham, Isaac, Iacob”, ahogy 

a Vatikánnak küldött beszámolójában írta. (6. kép) A főoltár oromzatán az Atya glóbuszra 

támaszkodó alakja látható, körülötte hódoló angyalok, feje fölött baladachin. (7. kép) A 

főoltár szarkofág alakú sztipeszén elhelyezett tabernákulumon a kőszínűre festett 

Szentháromság szobor fölött, az oltárképen Ábrahám látható, amint vendégül látja a három 

angyalt. (8. kép) Az ismeretlen vendégek a terített az asztal körül ülnek, szinte csak öltözetük 

színe különbözteti meg őket egymástól. Az Ábrahámhoz legközelebb ülőnek aranyszínű, a 

hátrébb lévőnek kék, a szemlélő felé közelebb esőnek pedig vörös színű ruhája van. Mind a 

hárman szélesen gesztikulálnak, bár szájuk csukva van. Ábrahám kissé távolabbról figyeli 

őket, és csodálkozva, összetett kézzel hallgatja jövendölésüket fia születéséről. Az ajtóban a 

hitetlenkedő Sára áll. (9. kép) A három teológiai erény közül a Hitre utaló kehely és fölötte az 

ostya jelenik meg. A három oltár közül csak ezen szerepel pusztán attribútumával 

megjelenítve a Hit, a mellékoltárokon az isteni erényeket megszemélyesítő alakok láthatók. A 

két közbenjáró Szent Ágoston és Alexandriai Szent Atanáz.  

A bal oldali mellékoltár oromzatán a Megváltás ereklyéjét tartó Fiú jelenik meg, a képén 

Izsák feláldozásának jelenete látható. (10. kép) Az előterében az áldozati tűzhöz kivágott fa, 

mellette Izsák levetett ruhái vannak. A fiú már a farakáson térdel megkötözött kezekkel. 

Ábrahám Izsák haját összefogva, felemelt kardjával lesújtani készül, de az égből leszálló 

angyal akadályozza meg egyik kezével a kardot, másikkal Ábrahám karját ragadva meg. Az 

oltár bal oldalán Szűz Mária szobra áll, a kezében tartott nyitott könyv lapjain „Benedicta Tu 

inter mulieres, et benedicta fructus ventris tui” felirat olvasható. A másik oldalon Evangélista 

Szent János. A predellán a Szeretetet megszemélyesítő, gyermekekkel körülvett nőalak 

medailonba helyezett relief szobra. 

A jobb mellékoltár oromzatán a Szentlélek jelenik meg (11. kép), az oltárképen pedig a 

Ráhelre váró Jákob a kútnál (Ter 29, 3), amint az éppen megérkező Ráhel jelenlétében 

felemeli a kutat elfedő követ. Az ószövetségi történet szerint csak akkor lehetett a követ 
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  Haris Andrea: A tihanyi bencés apátság műtárgyai és mesterei a 18. században. (doktori disszertáció) 

2007, 105.; Koppány Tibor szerint a homlokzati szobrokat, a kapu felett elhelyezett Padányi Biró Márton címert 
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Granasztóiné Györffy Katalin tiszteletére. Budapest, 2004. 196.  
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  A templom falain több helyen is látható a málló, pergő felső meszelésréteg alatt, hogy festett volt a 

templom. Elképzelhető tehát, hogy díszítő- és figurális festés is tartozott a liturgikus térhez.  
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elhengeríteni, amikor együtt volt a három nyáj. Az oltár szobrai Szent Hilariuszt és Szent 

Mártont ábrázolják, a predellán a Remény perszonifikációja van. 

A Szentháromságnak szentelt templom dekorációs programját tehát a három oltár, az Atya, a 

Fiú és a Szentlélek, illetve a Szentháromságra, a Szentháromság személyeire utaló 

ószövetségi előképek (a három angyal, Izsák Krisztus előképeként és a három nyáj) és a 

három isteni erény perszonifikációi alkotják. Az oltárokon megjelenő szobrok kiválasztása is 

szorosan kapcsolódik a programhoz. Szent Atanáz, Szent Ágoston és Szent Hiláriusz is a 

Szentháromság-tan dogmatikai vitáinak kulcsszereplői voltak, jelenlétüket hittudósként a 

Szentháromságról írt műveik, Szent Mártonét pedig elsősorban a püspök személyes tisztelete 

magyarázza. A főoltárképen a három angyal a Szentháromságra utaló legrégebbi tipologikus 

ábrázolások egyike. A három angyal megvendégelésének jelenete a barokk korban a ritka 

képtémák közé tartozott, főként, mert 1745-ben közzétett breve-jében XIV. Benedek pápa az 

azonos alakban megjelenő három isteni személy ábrázolását nem ajánlotta.
148

 Izsák Krisztus 

előképeként a barokk korban is gyakori, a sümegi plébániatemplom Szent Sír-kápolnájában is 

ezt a párhuzamot választotta a püspök. Jákob kútjának mint a Szentháromság ószövetségi 

előképének megfestése a 18. század közepén viszont egészen szokatlan. Bár a bécsi piaristák 

Maria Treu templomának déli mellékkápolnájának botozatán is megjelenik, bár kissé más 

megfogalmazásban, a téma. Pásztoridillként is népszerű volt. A hajmáskéri kompozíciónak is 

talán egy ekként felfogott mű lehetett az előképe. A Nemzeti Galériában őrzött, 17. századi 

táblaképen a jelenet a hajmáskérihez hasonló megfogalmazásban látható, önálló műként.
149

 A 

főoltáron csak attribútumával megjelenő Hit perszonifikációja a szószékkosár oldalán látható. 

(12. kép)  

A hajmáskéri templom különösen izgalmas, hiszen építészeti megjelenését és dekorációját is 

meghatározó Szentháromság-programmal egyedülálló a magyarországi emlékanyagban. 

Hazai párhuzamaként egyedül Aba temploma említhető. A sarkain lekerekített háromszög 

alaprajzú templom kupolaboltozatának köríve, a háromszög sarkaiban elhelyezett, a karzatra 

feljutást szolgáló lépcsőházak homlokzatain az egymás fölött megjelenő három-három ovális 

ablak határozott programadót mutatnak. Abán előbb a háromszög alaprajzú templom épült 

meg, később bővítették hajóval és hagyományos homlokzati toronnyal. Az oltárképen a 

Szentháromság ábrázolásának a barokk művészetben is kedvelt megfogalmazása látható a 
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Művészettörténeti Értesítő, 52. évf., 1-2. sz., 2003. 65-77. 
149

  Billiverti Giovanni MNG Ltsz. 86.8 M 



 45 

„trinitas terrestris”, a Szent Család személyeivel megjelenített szent hármasság, amely a 

mennyei Szentháromság földi mása. 

 

 

A sümegi püspöki palota 

 

 

A plébániatemplom mellett a sümegi püspöki palotakápolna a legteljesebb enteriőr, aminek 

művészi kialakítása a püspök nevéhez kapcsolható. Padányi Biró Márton büszkén említi 

Sümegen az újonnan épített rezidenciát:  

„helyén puszta falakon és azok már-már csak bizonyos részeken előbukkanó romjain kívül semmi sem 

állt, olyan díszesen és nagyszerűen alapjaiból felépítettük, hogy az azt megtekintők általános véleménye szerint a 

Magyarországon található püspöki rezidenciák között aligha lenne második. Azután ebben az épületben 

rendeztük be Szent Márton püspök igen ékes házikápolnáját, és annak szomszédságában az általunk 

összegyűjtött, igen jeles könyvekkel megtöltött díszes könyvtárat”.
150

 

 

Elsőként a vár újjáépítésére kért a királynőtől engedélyt, ez azonban feltehetően éppen a fent 

részletezett diplomáciai botrány miatt hosszan késett. A hegyen álló püspöki palota gondolata 

talán a tanulóéveiben megismert nyitrai püspöki építkezések hatására fogant meg. A királynő 

engedélyének elmaradása miatt inkább a várhegy alatt lévő, a Veszprémből a 17. században 

idemenekült elődei kastélyának bővítésébe fogott.
151

 Míg Veszprém török megszállása alatt a 

püspökök kényszerű száműzetés miatt költöztek Sümegre, addig Biró Mártonnak Sümeg már 

választott székhelye volt. Mintegy nyolcvan éven át a püspökség levéltárát is itt őrizték.
152

 A 

Széchenyi György (1648-1658) püspök által megkezdett, majd Sennyey István (1659-1683) 

által tovább épített rezidencia újjáépítéséhez Padányi Biró Márton módszeresen bontatta el és 

használta fel építőanyagként a vár köveit, amelyeknek nagy része a palota alapozásába került. 

1745-ben építészt és kőművest kért Batthyány Lajostól, hogy terveit megvalósíthassa, de 

                                                             
150

  Padányi (1762) 2013 43.  
151

  Kresznerics idézi Koppány Tibor: A sümegi vár és a devecseri kastély reneszánsz kőfaragványai. In: 

Lővei Pál (szerk.): Lapidarium Hungaricum (Magyarország építészeti töredékeinek gyűjteménye 7, Budapest, 

2009, 19-20.; Pehm (Mindszenty) József regényesen ír arról, hogy Padányi a régi idők szellemének bűvöletében 

a várat szerette volna székhelyének választani, a templáriusok várát, ahol megszállt rövid időre Szent László 

király és ahol majd félszáz évig őrizték ereklyéit is. Pehm (Mindszenty) József: Padányi Biró Márton veszprémi 

püspök élete és kora. Zalaegerszeg, 1934, 378-379.   
152

  Koppány Tibor: A sümegi vár és a devecseri kastély reneszánsz kőfaragványai. In: Lővei Pál (szerk.): 

Lapidarium Hungaricum (Magyarország építészeti töredékeinek gyűjteménye 7, Budapest, 2009, 16. 
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1746-ban már arról számolt be, hogy van saját építésze, azaz megkezdte sümegi uradalmi 

építőszervezetének kialakítását.
153

  

 

A sümegi püspöki palota kápolnája 

 

A püspök a palota reprezentatív tereinek dekorációjához és a kápolna festészeti díszének 

elkészítéséhez Pestről hívott mestereket. A palota építésében és elsősorban a palotakápolna 

díszítésében részt vett mesterekről és kifizetésekről egyesített jegyzék maradt meg 1751. 

április 5. dátummal:  

„Antoni Orsatti bürgl Stokatur meister von Pest,  

Paul Moser bischöfl. Maurermeister in Sümeg,  

Johannes Wachtlender bischöflichl. Hofftischlermeister in Sümeg,  

Die Marmorierung…. 600 

Vor die Kupel zu mahlen wie ..Alter Blat und andere 5 Bilder …300 

Vor Bildhauerarbeit…. 100”
154

 

 

A palota építésére fordított összeg a Végrendelet szerint öszesen 100.000 forint volt.
155

 A 

jegyzékből kiderül, hogy ekkor már volt uradalmi kőművesmestere (Paul Moser) és asztalosa 

(Johannes Wachtlender) a püspöknek.
156

 Fát, az ekkor még a veszprémi püspökséghez tartozó 

Nováról, követ Keszthelyről, Festetics Kristóf birtokáról hozatott.
157

     

1757-ben a királynőhöz írt levelében a palotáról és benne legnagyobb büszkeségéről, a 

kápolnáról és a könyvtárról így írt a püspök:  
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  Hornig 350.; Koppány 1993 47. 
154

  Kapossy-hagyaték  K742/7 (Veszprémi Székeskáptalani Levéltár, Biró Márton-téka, N 213. cédula) 
155

  Padányi (1762) 2013 46. 
156

  Padányi Biró Márton más templomépítkezéseire vonatkozó forrásokban megjelenő sümegi 

kőművesmestert Koppány Tibor a kővágóörsi templom szignált tervrajza alapján Paul Moserral azonosította. 

Koppány 1993 47-48. Paul Moser így gyanúba került a sümegi plébániatemplom tervezőjeként is. Kérdéses 

azonban, hogy ő volna az építőmester, vagy csupán a kivitelezés irányítása volt a feladata. Tény, hogy Padányi 

Biró Márton templomépítkezései meglehetősen egyhangúak, feltételezhető, hogy típustervek módosításával 

kellett csak az uradalmi építésznek megbirkóznia. Haris Andrea a sümegi plébániatemplom alaprajzi rendszere, 

újszerű egy tömegbe vont emeletes sekrestye- és oratóriumtereivel, poligonális szentélyének pilaszterekkel 

tagolt, triptichon jellegű kialakítása, illetve a hajó freskóban tervezett mellékoltárainak következetes, építészeti 

szempontú végiggondolása miatt, úgy véli, hogy a tervek megrajzolására Padányi Biró Márton építészt 

szerződtetett és a csak a pallérmunka maradt Moserre. Haris 2009 16-17. Moser eddig azonosított, illetve az 

újabban neki attribuált munkáinak felsorolását közöli Koppány 2014 42-51. 
157

  Pehm  379. 



 47 

„Ezen felüli költséggel Sümegen kétszintes püspöki rezidenciát épített fel, benne elegáns a teljes 

belsőben márvánnyal burkolt és a legértékesebb festményekkel ékesített, Szent Márton püspöknek (szentelt) házi 

kápolnát, amelyhez az emeleten hasonlóan elegáns és értékes könyvtár csatlakozik.
158

 

 

A palota konzervatív, zárt udvaros tömegét néhány reprezentatív elem lazítja fel: a 

hagyományosan az erődített jelleget hangsúlyozó saroktornyok építészeti ornamensé szelídült 

változatai, az átlósan elhelyezett sarokerkélyek és főhomlokzat atlaszdíszes erkéllyel 

hangsúlyozott középrizalitja.  

 

 

Padányi Biró Márton és Georg Vogl  

 

A püspöki palota dekorciós munkálataival kapcsolatban több forrásra támaszkodhatunk. A 

palotakápolna és a könyvtár festő- és aranyozó munkálataira Pesten, 1750. június 4. kötött 

szerződésben „Gregorius Vogel, Mahler in Alt Ofen”
159

 neve olvasható. Georg Vogl (1717-

1782) első megbízásait Óbudán, a Zichy családtól kapta.
160

 Az óbudai Szent Péter és Pál 

templom főoltárának és mennyzetképének megfestése volt az egyik első feladata. Az óbudai 

kastélyt Zichy Miklós építtette 1746-1757 között.
161

 Szobrászati dísze Bebo Károlytól, freskói 

Georg Vogltől származtak. Ugyanitt Vogl portrémegbízásokat is teljesített.
 
Óbuda az 1771-es 

helynévkatalógus szerint a budai kerületbe tartozott, a veszprémi püspök joghatósága alá.
162

 

Feltehetően a Zichy család közvetíthetett a püspök és a festő között, ők ajánlhatták az általuk 

korábban több munkával is megbízott festőt Biró Márton püspöknek.
163

 Az óbudai 

                                                             
158

  „Sumptuosa praeterea Sümegini in quando duas contignaorum exstructa Residentii Eppales § in 

corpore illius elegantissima totaliterab intus marmorizata pretiosissimissime picturis ornata S. Martini Eppi 

Capella domestica: ac in contiguitute ejusdem sincilis elegantiae et pretoritatis Bibliotheca…” Prot. Eppale 

1757-1758 Tom. 16. Pag 472. Az adatot közli Kapossy János: Kapossy-hagyaték K742/3. 
159

  VÉL Sümeg 3/140 
160

  Buzási Enikő: Fogel Gergely. Magyar Művelődéstörténeti Lexikon III., Budapest, 2005, 145-147.  
161

  Jäger János Henrik, budai építőmester 1774-ben készített felmérési rajzot az épületről. A kétszintes, 

karzatos kápolna mennyezetképét és oltárképét 1748-ban, a díszterem freskóit 1748-51 között készítette Georg 

Vogl. A dekoráció elpusztult. Garas 1955 162. 
162

  Elég bizonytalan annak a megítélése, hogy ebben a korban néhány település melyik egyházmegyéhez, 

melyik püspök joghatósága alá tartozott. Így van ez a budai plébániákkal is, amelyek az 1771-es 

helynévkatalógusban a veszprémi egyházmegyébe sorolt települések között szerepelnek, korábbi, 1734-es, 

exempt jogállásuk említése nélkül. Volkra Ottó valóban igyekezett ezeket a településeket a veszprémi 

egyházmegye joghatósága alá vonni, bizonytalan eredménnyel.  
163

  A Zichy család Veszprém megyei birtokait a 17. században szerezte meg. A család tagjai a katonai 

pályán és  megyei tisztviselőként érvényesültek. A grófi ág vagyonának megalapozója Zichy Pál veszprémi 

főkapitány volt. Somogyi, zalai birtokait átengedte testvéreinek, ő maga pedig Veszprém, Komárom és Fejér 

megyében szerzett birtokokat. A grófi címet Zichy István (1616-1693) szerezte meg. 1659-ben az óbudai 

koronauradalom, 1696-ban pedig Palota és Vázsonykő vára is a család kezén volt. Zichy Ferenc győri püspök 

lett. 
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plébániatemplom képeit átfestették, a kastély dekorációs munkáiból sajnos nem maradt meg 

semmi, így Vogl működésének első, további műveinek azonosításához kiindulópontként 

szolgáló műve a sümegi palotakápolna lehet. Szerzősége a források alapján azonban itt sem 

teljesen egyértelmű. Padányi Biró Márton hiányosan dokumentált festészeti mecenatúráját 

kutatva ritka kivételt jelent a ránk maradt hosszabb terjedelmű, részletes leírást tartalmazó 

szerződés a püspök és a festő között, amely a palotakápolna és a könyvtár stukkódíszítésének 

és az ovális képek keretének festésére és aranyozására vonatkozik. A püspök figyelme minden 

részletre kiterjedt, ezért remek forrás a korabeli szakszókincs megismeréséhez is. Láthatóan a 

szakma „beszélt nyelve” a német lehetett, hiszen néhány helyen ennek segítségével pontosítja 

a fogalmazó a bizonytalannak ítélt latin terminust.
164

 (13-15. kép) 

 

Nos Martinus Biró de Padány DEI, et Apostolicae Sedis Gratia Episcopus Veszprimiensis, Locique, et 

Comitatus Nominis ejusdem Supremus et Perpetuus Comes: Damus pro Memoria quibus expedit Universis; 

Quod cum Discreto Gregorio Fogl Pictore Budensi pro labore, ac Pictura, simul et Deauratione, expensis 

propriis nunc dicti Pictoris comparandis coloribus, et auro perficiendis accordavimus ordine sequenti; ut 

 

1º Altaris in Residentia nostra Sümeghini erigendi statuis, et Peripherÿs vulgo Zims dictis albis 

permanentibus coronas, radios, Sceptra, Lilia, Secures, Globos Mundi, Alas angelorum, omnes Ciradas, Listas, 

Lemniscos, Scuta, duo Tabernacula, Antipendia, quator Candellabra, et insigne nostrum inauret. 

 

2º Praeter Cortinas, et Angelorum Corpora superiorum duorum, et inferiorum quator fenestrarum 

Ciradas et Lemniscas, duo Baldachina, nec non quator ovalium Imaginum Listas, et Lemniscos totaliter inauret. 

 

3º Capitella, et inferiores Peripherias vulgo Schaf Simser poenitus inauret. 

 

4º In Bibliotheca Nomen, omnes Ciradas, Matematica Instrumenta, Globos, Perspectiva Libros, in 

repleturis Listas, et Lemniscos, non secus et Armariorum Capitella, et Peripherias Schaf Simser  dictas, perinde 

adaequate inaurare teneatur, et obligatur. 

 

Pro quo Labore, propriusque sic; propriis expensis comparandis Coloribus, et Auro Nos quoque 

f(lore)nos 270 (…)usque omni (…) eidem Pictori ea conditione, ut insuper victu, et intertentione cum sodali suo 

provideamus, [obliquamus]. In cujus majorem firmitatem praesentes corroboravimus. Pesthini, Die 4ª Mensis 

Junÿ 1750. 

 

                                                             
164

  A latin peripheria szó használatakor a német (a szövegben vulgo megjegyzéssel) Sims, illetve Schaf 

Simser terminussal egyértelműsíti a fogalmazó a szöveget.  
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Martinus Biró de Padán Episcopus Weszprimiensis manu propria
165

 

 

A fenti szerződést 1751. október 29-én, már német nyelven, a kifizetést igazoló nyugtával 

egészítették ki. Ebben „7 kleine Bilder von 70 fl, 1 grosse von 40 fl mit zwei Spigel Ramen von 

30 fl” esik szó.
166

 Ennek alapján a sümegi püspöki palota kápolnájának főoltárképe és Szent 

Márton életének négy ovális keretbe foglalt jelente, illetve a könyvtár boltozatának hajlatában 

megfestett portré is Georg Vogl munkájának tekinthető. Ugyanebben az évben, áprilisban a 

kupola festésére, az oltárkép és öt másik kép festésére 300 forint költség szerepel.
167

  Nincs 

okunk kételkedni abban, hogy ezek is Georg Vogl munkái. 

Budán1756-ban kapott nagyszabású feladatot Georg Vogl a budai Szent Ferenc Sebei 

templom szentélyének kifestésére és oltárképeinek elkészítésére. Az oltárok egy részének 

középképét a 19. században kicserélték. A szentély boltozatán az Assisiben történt 

Porciunkula csoda az oldalfalakon szemlélődő alakokkal benépesített erkélyek láthatók. A 

megfestett alakok között a templom felszerelésének nagyvonalú adományozója feltételezhető. 

A leckeoldali részen szerzetes elöljárók láthatók. A freskót 1890-ben Bader Károly festővel 

átfesttették, a boltozatra Angyali üdvözlet, Szűz Mária megdicsőülése és evangélisták 

kerültek. A barokk kori freskót az 1983-ban megkezdett helyreállítás során tárták fel. A 

                                                             
165

  „Mi, Padányi Biró Márton, Isten és az Apostoli Szentszék kegyelméből Veszprém püspöke, a hasonnevű 

város és megye legfőbb és örökös ura: tudtára adjuk mindazoknak, akiket illet, hogy a kiváló Fogl Gergely budai 

festővel munkára, a saját költségén beszerzendő festékkel és arannyal elvégzendő festésre és aranyozásra 

szerződtünk az alábbiak szerint: 

Sümegi rezidenciánkban emelendő oltárunk fehéren maradó szobrainak és párkányainak koronáit, dicsfényeit, 

jogarait, liliomait, bárdjait, glóbuszait, az angyalok szárnyait, az összes díszítményt, keretet, szalagot, pajzsot, 

két tabernákulumot és antependiumot, négy gyertyatartót és a címerünket megaranyozza. 

A vázákon, a két felső és a négy alsó angyal testén kívül teljesen aranyozza meg az ablakok díszítményeit és 

szalagjait, két baldachint és négy ovális kép keretét és szalagjait. 

A fejezeteket és az alsó párkányokat értsd: voluták (?) teljesen aranyozza meg. 

A könyvtárban a nevet, minden díszítményt, csillagászati eszközt, (vagyis) glóbuszt, távcsövet, könyvet, továbbá 

kereteket és szalagokat, nemkülönben a szekrények fejezeteit és párkányait ugyanígy megaranyozni tartozzék és 

köteles. 

E munkáért és a saját pénzen megvett festékekért és aranyért mi 270 forintot … … … … ugyane festőnek, azzal a 

feltétellel, hogy [fogadjuk], hogy ráadásul élelemről és ellátásról gondoskodunk (ő) és segédje számára. A 

jelenlevők megerősítésével. Pest, 1750. június 4. 

Padányi Biró Márton veszprémi püspök s.k.”  (Fordítás: Borossay Katalin) 

 

166
  Az eredeti szerződésben (lásd 160. jegyzet) ez a szövegrész nagyon halvány, de Kapossy János 

cédulájának segítségével még értelmezhető. Kapossy-hagyaték K742/4  
167

  Lásd a 155. jegyzetet 
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főoltárkép Assisi Szent Ferenc stigmatizációját ábrázolja.
168

 A sümegi püspöki palota két 

említett terén kívül ez tehát a legteljesebb dekorációs együttes, amely mai ismereteink szerint 

Georg Voglnek attribuálható. 

Vogl 1772-ben festett kupolaképét a budai Szent Anna templomban ugyancsak átfestették.
 169

 

A templomban lévő olajfestmények a szakirodalomban Wagenschön Ferenc munkáiként 

szerepelnek. A mellékoltárok képeitől, amelyre Wagenschön Ferencet megnevező forrás 

vonatkozik,
170

 eltérő festésmódot mutat azonban a templom és sekrestye terében megtalálható 

jelentős számú, ovális keretbe foglalt olajképek sorozata. Az alakok arcvonásainak jellegzetes 

jegyei, a kezek formálása alapján, és tekintettel arra, hogy a templom dekorációs munkáiban 

Georg Vogl részvételére is van adat, attribúciójuk talán újragondolható. (16. kép) Úgy tűnik 

tehát, hogy Georg Vogl nagyszabású murális munkákat, olajképek és portrék festését is 

vállalta.
171

 

 

 

Legendás falképek a sümegi palotában 

 

A püspöki palotában Padányi Biró Márton építkezésének korából, a forrásokból töredékesen 

megismerhető, gazdag rokokó dekorációs programból alig maradt meg valami. Kivételt a 

kápolna és a könyvtár jelent. Az irodalomban azonban több helyen olvasható, hogy másutt is 

volt festészeti dísz a palotában. Nincsen azonban írott forrás annak a kastéllyal foglalkozó 

irodalomban gyakran előforduló adatnak az igazolására, hogy a nagytermet díszítő 

falképeknek, amelyek a Balaton környéki várakat ábrázolták (Tátika, Csobánc, Sümeg, 

Somló) Maulbertsch lett volna a készítője.
172

 Az 1831-ben végzett nagy átépítés az épület 

jelentős részét érintette. Az emeleti nagytermet ekkor válaszfalakkal három kisebb helyiségre 

                                                             
168  Székely Zoltán: A buad-vízivárosi Szent Ferenc Sebei-templom képprogramja. In: A ferences 

lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára 2. (szerk.: Őze Sánodr és Medgyesy-

Schmikli Norbert. Piliscsaba-Budapest, 2005. 974-991. 
169

  Ma Molnár C Pál és Kontuly Béla 1938-ban készített mennyezetképei láthatók a templomban. Ugyanitt 

van forrás arra, hogy ő is részt vett 1754 körül a templom dekorációs munkálataiban. 1765-ben a mellékoltárok 

képeinek megfestésére Wagenschön Ferenc festő kapott megbízást. A templom történetéhez: Schoen Arnold: A 

budai Szent Anna-templom. Budapest, 1930.; Garas 1955, 259.; Genthon István – Zakariás G. Sándor: 

Magyarország művészeti emlékei. III. köt., Budapest, 1961, 81.  
170

  Budapest műemlékei II. Szerk.: Horler Miklós, 1962. 604.  
171

  A készülő barokk freskókorpuszhoz végzett kutatások eredményeképpen Georg Vogl oeuvreje 

feltehetően további emlékekkel gyarapítható majd. 
172
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osztották. Az itt lévő falképek ekkor valószínűleg elpusztultak.
173

 A födémcsere miatt pusztult 

el az emeleti stukkós termek jelentős része, csupán hat helyiség maradt meg eredeti, Padányi 

Biró Márton korabeli, állapotban. 
174

 Garas Klára, az ebédlőt megjelölve, kérdőjelesen Johann 

Ignaz Cimbalnak tulajdonította az említett falképeket, a mennyezet témájaként pedig Biró 

püspököt nevezi meg a tudomány emblémáival.
175

 Ez utóbbi esetében a könyvtár boltozatán 

lévő stukkódíszítésről lehet azonban szó. Adattárában Cimbal munkáinak felsorolásakor a 

sümegi nagyterem kifestését 1769-71 között, Koller Ignác megbízásából végzett munkaként 

jegyzi.
176

 Az egyetlen korabeli forrás csak tovább bonyolítja a helyzetet. Kresznerics Ferenc, 

a szombathelyi királyi bölcseleti líceum tanára, diákjaival 1796 szeptemberében Sümegen 

járt, ahol a püspöki palotát és a várat is megtekintették. A palotáról a következőket írja:  

 

„Szálában le van a Biró Mártonnak mint új Püspöknek einzugja, és mint Fő Ispánnak installatiója a falakra 

rajzolva illyen el ….felül írással, sic honorabitur, talique honore condecorabitur, quem Rex voluerit 

honorare.”
177

   

 

A bibliai idézet „Nézzétek, ez történik azzal az emberrel, akit a király kitüntet.” (Eszt 6, 9) Az 

Eszter könyvében olvasható ószövetségi történet Mardokeusról szól, aki Ahasvérus király 

palotájának szolgája volt. Leleplezte a király életére törő összeesküvőket, de a király helyette 

mégis az érdemtelen Ámánt tüntette ki. Mivel Mardokeus ezután nem adta meg Ámánnak a 

tiszteletet, Ámán az egész zsidó nép ellen haragra gerjedt és elpusztításukra tört. Mardokeus 

bánatában szőrcsuhát öltött. Ahasvérus király később azonban ráébredt hibájára, hogy 

szolgálatáért nem jutalmazta meg Mardokeust. Ámánt kérdezte, hogy mit érdemel az az 

ember, akit a király ki akar tüntetni. Ámán úgy hitte, hogy rá vonatkozik a kérdés, ezért azt 

mondta, hogy királyi ruhát, lovat és koronát. A király azonban megparancsolta neki, hogy 

tüntesse ki mindezzel Mardokeust. Ámán a főtérre vezette a királyi díszbe öltöztetett 

Mardokeust és ezt kiáltotta: „Nézzétek, ez történik azzal az emberrel, akit a király kitüntet.” 

Majd szomorúan hazatért.  

Garas Klára által Cimbal szerzőségére vonatkoztatott dátum (1769-71) a zalaegerszegi 

templom dekorációs munkálataival összefüggésben maradt fenn. E szerint egy bécsi festőt, 
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aki talán Cimbal lehetett, Sümegről vittek szekéren Egerszegre 1769-ben.
178

 Koller Ignác 

püspök megbízása alapján, a fent idézettel körvonalazódó programban egyfajta Padányi Biró 

Márton kultusz megteremtését, vagy legalább valamiféle rehabilitációs kísérletet kellene 

látnunk, amennyiben nem maga Koller a beiktatott főispán, hiszen a püspöki kinevezéssel, 

még Koller Ignác idejében utoljára, együtt járt a főispáni kinevezés is. Ismerve azonban 

Padányi Biró Márton politikai ambícióit és sértettségét, valószínűbb, hogy ő volt a falkép 

megbízója és az ószövetségi idézettel kívánt utalni igazságtalannak érzett meghurcoltatására.  

Az is kérdéses azonban, hogy melyik helyiségről van a leírásban szó. Kresznerics Ferenc nem 

utal rá, hogy találkozott volna a püspökkel (ebben az időben már Bajzáth Józseffel), 

feltehetően távollétében is megmutatták a palota reprezentatív helyiségeit az arra járó 

utazóknak. Ez a nyilvánosság számára is látogatható helyiség valószínűleg a déli szárnyban, a 

lépcsőháztól jobbra, a homlokzaton atlaszos erkéllyel hangsúlyozott nagyterem lehetett. Itt 

volt a püspöki lakosztály az erkélyes nagyteremmel, amelyben a vármegye gyűléseit tartották. 

Elképzelhető, hogy a két forrás ugyanerre a helyiségre vonatkoztatható, amelynek az 

oldalfalain a veszprémi püspök és főispán birtokában lévő balatoni várak, boltozatán pedig a 

püspök főispáni beiktatása volt látható. Festője azonban ismeretlen.  

 

 

Restaurátori kutatás eredményei a püspöki palotában 
 

A két, már-már legendás emlék a palota falképeiről mégis arra utal, hogy az emeleti 

helyiségek közül több lehetett festett, noha ma ezekben csak stukkódíszítés maradt meg a 18. 

századból. A restaurátori kutatás során a kertre néző nyugati szárny középrizalitjában, 

ahonnan csigalépcső vezet a földszinti boltozott helyiségekbe, a kert felé egykor árkádívekkel 

megnyitott Sala terrenába, a 18. század közepére datálható díszítőfestés nyomait tárták fel. A 

középrizalit emeleti és földszinti termeinek minden fala festett volt, sajnos az emeleti födém 

gombafertőzés miatt elpusztult.
179

 A kutatás alapján a földszinti boltozott térrészben 

feltételezett kerti jelenetek, baluszteres korlát, kagyló alakú medencés szökőkút szintén 

gazdag dekorációs programot sejtet. Ugyan jelenleg csak néhány kutatóablak alapján lehet 

ítélnünk, mégis elég alapos a gyanú arra nézve, hogy a plébániatemplom freskóinak 
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készítésével feltehetően egy időben Maulbertsch architektúra-festője vagy festői a palota 

falainak dekorációjában is feladatot kaptak. Az eddig feltárt falképek minősége, részletformái 

szoros kapcsolatot mutatnak a plébániatemplom díszítőfestésével. A palota nyugati 

szárnyában a jelenleg csak kutatóablakokban tanulmányozható díszítőfestés minőségét 

tekintve markánsan elkülöníthető két „kéz”. Az egyik a plébániatemplomban látható 

díszítőfestés minőségéhez fogható, azzal szoros kapcsolatban lévő, a másik jellegzetesen 

esetlenebb, szerényebb megoldásokat mutat. (17. kép) A nyugati épületrész homlokzatán is 

feltárható volt kis részen az erre kora datálható rokokó homlokzatdísz.
 
A főhomlokzaton 

pedig már az 1959-ben végzett kutatás idején megtalálták, fel is tárták a 18. század közepére, 

Padányi Biró Márton építkezéseinek idejére datálható kronosztikonos feliratokat. A palota 

várhegy felőli harangtornyának homlokzati falán épségben bemutatható volt a következő 

kronosztikon (18. kép), amelynek minden sora az 1753-as évszámot adja ki: 

 

NOMEN DEI CONGLORIFICATE 

IN PLATEAS DISPERSOS PRO NOCTE COMPONITE 

ET TEMPESTATES LONGE ABHINC DISPELLITE 

 

(a harangokhoz)                               Dicsőítsétek (meg) Isten nevét, 

az utcákon járkálókat gyűjtsétek össze éjszakára 

és a viharokat űzzétek innen messzire.
180

 

 

A kutatási eredmények alapján a palota dekorációja, homlokzatait és belső tereit is beleértve, 

a mainál sokkal gazdagabb volt. Az emeleti termek nagy része stukkódíszes volt (ma csak hat 

helyiségben maradt meg a stukkódíszítés, az épület többi részében elpusztult a 19. századi 

födémátalakítás miatt), más termek falait kárpitozás borította. A Bajzáth József püspök idején 

készült útleírásban még a következőket olvashatjuk az ekkor már mostoha sorsú kastélyról:    

 

„Billiárd szobában egy rozzant billiárd van a Biró Márton képével, s káminnal. Kápolna a Sz. Szüzet 

ábrázolja amint Szent István néki be mutattya a’ koronát, falain a’ Szent Márton püspök nevezetesebb 

cselekedetei szemléltetnek, ez is a Biró Márton munkája fellül egy oldaliul a’ Bibliotheca de ez be volt csukva, 

más felül az oratorium hol a püspök ha ott van halgattya a Misét, maga csak Vasárnap miséz, itt van a hordozó 

oltárja, benne a Szüz képe, és az agátbul való kereszt. egyik szobába  szemlélt(etik?) az Esterházi Imre képe, 

Biró Mártoné, és Klimó püspöké ellenben által, minthogy ellensége volt kivált a’ királyi commissioban, ellenébe 
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iratta – sok más képek vannak ott. Leg szebben tetszett az, melly a’ Maria Theresiát mint leány 

ábrázollya,…”
181

      

 

A sümegi püspöki palotában ma tehát a kápolna és a könyvtár kialakításából 

következtethetünk leginkább az építtető püspök megbízói szándékának, dekorációs 

igényeinek jellegére. A teljes épület dekorációs programjának feltételezhető sokrétűségéről 

csak töredékes ismereteink lehetnek, azonban a homlokzaton megjelenített kronosztikonok, a 

díszterem, az ebédlő, a sala terrena és feltehetően még más helyiségek díszítésének eddig 

feltárt töredékei alapján a püspök méltán lehetett büszke művére.   

 

 

Portréi 

 

Kresznerics Ferenc útleírásában két Padányi Biró Márton portrét említ a palotában: az egyik a 

billiárd szobában, a másik pontosabb helymegjelölés nélkül, több arckép között, Padányi Biró 

Márton püspök képmása Klimó György, pécsi püspök portréjával szemben került 

elhelyezésre, hiszen mint írja „ellensége volt kivált a’ királyi commissioban”. A leírásból 

tudjuk, hogy a szobában lévő portrék között Esterházy Imre képe, és az ifjú Mária Terézia 

királynő képe is ott volt.
 182

 Ez utóbbi talán Meytens képének másolata lehetett.
 
 

A sümegi püspöki palotakápolnában ma állványra téve látható Padányi Biró Márton 

egészalakos, keménygallérral (kolláré) kiegészített papi reverendában, és fekete színű, vörös 

bélésű körgallérban (mocétum) megfestett portréja. (19. kép) Jobb kezével a szíve előtt függő, 

ékkövekkel díszített keresztet tartja. Horgolt karingét finom csipkeszegély díszíti, amelynek 

motívumait a festő nagyon aprólékosan dolgozta ki, éppúgy ahogy a püspöki keresztet és a 

láncot, amelyen függ. Kissé eltartott kisujján drágaköves főpapi gyűrű ragyog. Az asztal lába 

fából faragott, profilált szélű, fehér márványlapján könyvek láthatók, a püspök bal kezének 

mutatóujjával ezekre mutat. Sötét színű haját kicsiny kerek papi sapka (pileólusz) fedi. 

Sötétbarna, tömött bajuszával különösen határozott megjelenésű, élénk tekintetű férfi. A 

háttérben a reprezentatív portréfestés hagyományának megfelelően félrevont, sötétkék színű, 

aranyszínű rojtokkal szegélyezett függöny és a kép szélén kanellúrázott törzsű oszloppár 

látszik. Felirat nem látható rajta.
183
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A kápolnában Szent Márton életének eseményeit bemutató vászonra festett képei között az 

egyiken, amelyen Szent Márton megkísértését látjuk, a szent az előbb leírt portréval 

összevetve Padányi Biró Márton vonásait mutatja. (20. kép) A latin nyelvű képfelirat „Mit 

jársz itt kegyetlen bestia, bennem semmi szennyet nem találsz!” és a kép alsó részén az 

írásszalagon „Márton én örökké a rabod vagyok/Az Úr velem van, nem félek, ember mit 

árthatna nekem?” (Zsolt 117, 6) így az ördög és Padányi Biró Márton párbeszédeként 

értelmezhető.  

A püspöki palota könyvtártermében a stukkódíszes boltozat dekorációi között Padányi Biró 

Márton püspök félalakos portréja is megjelenik. Annak ellenére, hogy magasan látható, a 

stukkórelief portrészerű, gondosan részletezett, a bőr és haj színét könnyed kézzel felidézve 

készült. A püspök egész alakos portréjára emlékeztet, karakterének bemutatása egészen 

hasonló. (21-23. kép) Megállapítható az is, hogy ezt a portrét követve készült az 1750-ben 

megjelent Enchiridion de Fide című munkájának címlapjára a püspök rézmetszetű portréja. 

A könyvtárban a stukkódekoráció festésére a fennmaradt szerződés alapján tehát Georg Vogl 

kapta a megbízást, a stukkó portréje tehát az ő munkája.
184

 A két arckép összevetése alapján a 

festő azonosítható a ma a kápolnában lévő egész alakos portré festőjével, és a 

palotakápolnában lévő Szent Márton képen megjelenő rejtett portré festőjével is. Amíg a 

palotakápolna boltozatán megfestett Szent Márton megdicsőülése, Padányi Biró Márton 

különösen tisztelt pártfogójának és püspökként példaképének tekintett szent apoteózisa, addig 

a könyvtárterem boltozatán megjelenő program a veszprémi püspök személyes 

reprezentációjának tekinthető. A püspök portréja mellett lévő nyitott könyv lapjain mottója 

olvasható:  

 

„da mihi int[el]lectum et discam mandata tua” Psal 118. ve 7[3] 

 

A Zsoltárok könyve 118. énekében a 73. vers tehát [A te kezed teremtett és alkotott], adj 

nekem értelmet, hogy megértsem parancsaid. A boltozaton a püspök körül a tudományok 

műveléséhez szükséges eszközök láthatók. Az ambícióira utaló tintatartóba mártott lúdtoll és 

a mellette elhelyezett könyvek sokasága és a gyertya között a püspök a tudományok 

szorgalmas, fáradhatatlan művelőjeként tűnik fel. A boltozat közepén lévő stukkódíszt két 

betű, M és E alkotja, feltehetően személyes monogramjaként Martinus Episcopus 

értelmezhető.    

                                                             
184
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A sümegi plébániatemplom orgonakarzatán megfestett egész alakos portré, (24. kép) bár az 

összevetést nehezíti, hogy majdnem 10 évvel később, az ekkor már deres hajú püspököt 

ábrázolja, ezen kívül a technika és a bemutatás lehetőségei is mások, mégis jól látható, hogy 

nem Georg Vogl munkája. Ugyanakkor talán az orgonakarzat megfestéséhez készített vázlat 

szolgálhatott mintaként Padányi Biró Márton prédikációit összefoglaló életmű kötetét 

illusztráló, 1761-ben megjelentetett metszet arcképhez.  

 

Padányi Biró Márton eddig ismert és közölt portréit
185

 az eddigiek alapján a sümegi püspöki 

palota kápolnájában egy rejtett portréval és a könyvtárszoba boltozatán egy eddig kevés 

figyelmet nyert művel tudjuk kiegészíteni. Arcképei, mint láttuk, különösen alkalmasak arra, 

hogy személyiségéről, megbízói felfogásáról kicsit közelebbi képet nyerjünk.  

Hasonlóan árulkodó a már életében elkészíttetett síremléke, amelyen stukkóból készített 

egészalakos fekvő képmását láthatjuk. A veszprémi székesegyház („Sponsa Mea”, ahogy 

Naplójában nevezte)
186

 kriptájának déli kápolnájában nyugszik Padányi Biró Márton püspök. 

A monumentális síremlék talapzata kőből készült, mind a négy sarkához egy-egy bővítmény 

kapcsolódik, amelyekre volutás végű akantuszlevelek simulnak, ezen foglalnak helyet a 

stukkóból készített, az elmúlás szimbólumait kezükben tartó, fájdalmukkal együttérzésre hívó 

allegorikus alakok. (25-28. kép) Mindegyikük ülő helyzetben szomorkodó gesztussal látható. 

Dúsan redőzött, derékban összefogott tunikát, fölötte csattal összefogott bő köpenyt viselnek. 

A püspök fekvő szobrának lábrészénél a bal oldalon ülő nőalak egyik térdét felhúzza, fejét bal 

kezére hajtja. Lejjebb eresztett térdén bagoly ül. A másik oldalon lévő figura kezében 

homokóra van. A püspök fejénél ülő egyik alak kezében koponyát a másik lefelé fordított 

fáklyát és zárt lakatot tart. A szarkofág és díszítményeinek egy részét, az oldalain 

akantuszlevelekből kialakított kartusokat kőből faragták, míg a fedlapon a püspök fekvő 

szobra, és a sarkokon elhelyezett allegorikus alakok stukkóból készültek.
 
Padányi Biró 

Márton teljes ornátusban, alvó alakként a szarkofág tetején nyugszik. Párnán nyugvó, 

szakálltalan fején infula van, vonásai kisimultak, haja dús csigákba rendezett. (29. kép)  

Eddig megismert személyiségéhez illően ebben a műben is mintegy száz évvel korábbi 

reprezentációs hagyomány felelevenítőjeként láthatjuk.    
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A kultuszteremtő 

 

A hittérítő prédikátor 

 

A veszprémi püspök korának jelentős egyházi szónoka, az ekkor legtekintélyesebb műfajok 

egyikének, a különleges alkalmakkor előadott, késő barokk beszédformának egyik 

legnevezetesebb képviselője volt. Éppen abban a kifejezési formában rendelkezett 

figyelemreméltó tehetséggel, amelynek emlékei, az ünnepélyes szónoklatok, még ha írott 

változatait nagy buzgalommal közölték is nyomtatásban, efemer jellegűnek bizonyultak. 

(Hasonlóan a barokk korban ugyancsak nagy népszerűségnek örvendő, alkalmi műfajokhoz, a 

castrum dolorisokhoz, diadalkapukhoz, az egyházi év különleges alkalmaihoz kapcsolódó 

húsvéti, pünkösdi díszletekhez stb.) Az ünnepélyes szónoklat nagyon szorosan kapcsolódik a 

korhoz, amelyben született és a közönséghez, amelyhez szólt, így kifejezésformái, rendszere 

könnyebben érvényét vesztheti, anakronisztikusnak hathat, s mint ilyen, gyakran talán 

kevesebb figyelmet nyer. Nem csak az irodalom fejlődésének történetében játszott, talán 

kevésbé előremutató szerepe miatt, szemben a prédikációk prózai műfajokra tett inspiratív 

hatásával, de forrásértékének figyelembevétele terén is.
187

 Padányi Biró Márton kimagasló 

szónoki képességeiről, még az egyébként rajta gúnyolódok is elismerően nyilatkoztak. 

Beszédeit később, feltehetően átdolgozott formában, irodalmi, teológiai hivatkozásokkal 

jegyzetelve, gyűjteményes kötetekbe szerkesztve adta ki. Az 1761-ben Győrben megjelent 

kötetben közölt portréján a mottó: Artes et Scientia, azaz „Művészetek és Tudomány”. (30. 

kép) Padányi Biró Márton félalakos portréja fölött a múzsa kezében pálmaággal, jobb oldalán 

Szent Ágoston, kezében könyv, amelyen hét pecsét függ, rajta a bárány.   Bal oldalán az 

egyházat megjelenítő allegorikus nőalak. Lábainál kőtáblán olvasható a fent leírt mottó. 

 Prédikációit, szónoklatait szóképek hálója szövi át. A püspök kiemelten fontos célja a „hideg 

katolikusok” vallásosságának felébresztése volt.
188

 Volt érzéke a drámai hatáskeltéshez, 

szívesen élt a nyilvános áttérések látványos, a résztvevők érzelmeit rabul ejtő erejével.
189

 

                                                             
187

  A délnémet mennyezetfestészet kutatásában, az utóbbi időben egyre több figyelem fordul a felszentelési 

prédikációk felé, amelyek gazdag forrásanyagot jelentenek a freskók vizsgálatához is. 
188

  Szent Márton napi prédikáció Padányi 1761 923. 
189

  Sümegen is három család tért át 1748-ban. Padányi Biró Márton: Compendiosa…canonicae visitationis 

diaecesi Wespremiensis. 1760. Pp2-Qq2.  
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Eredményes hittérítő tevékenységére volt talán a legbüszkébb, egykor sírfelirata is azt 

hirdette, hogy több mint 2000 eretneket térített katolikus hitre.
190

  

Az Enchiridionban használt szélsőségesen radikális hangnem ellenére, térítései során 

szelídebb módszerekre buzdított mindenkit, azt tanácsolta, hogy „Krisztus gyengédségével és 

szelídségével közelítsen a plébános, kedvességgel oktassa őt [az áttérőt] a hit alapelemeire, és 

így vezesse vissza Krisztus aklába.”
191

  Térítői tevékenységének eredményességét jól mutatja, 

hogy a Dunántúlon az addig homogén protestáns területek vallási egysége megbomlott, a 

felekezetek közötti arány a korábbi protestáns többséggel szemben a katolikusok javára, 

túlsúlyra jutott.
192

 A prédikáció erejének, hatásosságának nagyra becsülése abban is 

megmutatkozik, hogy a helyreállított, vagy újonnan alapított plébániák felszerelésénél első 

teendői között volt, hogy szószékről gondoskodjon: Felsőörsön, Ősiben és a sümegi ferences 

templom berendezésének munkálatait is többek között szószék adományozásával támogatta. 

Felsőörsön a papi szék hátlapjára személyes védőszentjét, Szent Mártont festette. A sümegi 

plébániatemplom szószékkoronájának csúcsán a Jó Pásztor alakja, a szószék hátlapján Szent 

Pál, a kosár szélén az evangélisták alakjai jelennek meg szimbólumaikkal, pontosan 

illeszkedve a jól átgondolt dekorációs programhoz. 

 

 

„Csodálatos és kibeszélhetetlen Szentháromság” 

 

A püspök Szentháromság tisztelete, törekvése a kultusz széles körű terjesztésére számos 

tanulmány révén közismert.
193

 A hajmáskéri Szentháromság templom vizsgálatával 

valamelyest képet nyerhettünk arról, hogy a püspök számára mit jelentett a Szentháromság-

titulus a liturgikus tér dekorációs programjának megalkotásában. Tipologikus 
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  Somogyi György: BiróBiró Márton levele. In: Magyar Sion, 1865, 152-154. 
191

  Pehm 143-149. 152. és az 5. lábjegyzet; Tüskés Gábor–Knapp Éva: Vallásos társulatok 

Magyarországon a 17-18. században. 29-30.; Dénesi Tamás: Kultusz és egyházi irányítás. A Szentháromság 

tisztelete a 18. századi veszprémi egyházmegyében, In: G. Etényi Nóra–Horn Ildikó (szerk.): Portré és imázs. 

Politikai propaganda és reprezentáció a kora újkorban. 2008. 93-124.; Haris 2013a 
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  Az áttértekkel különös gondossággal bánt, személyesen ügyelt további sorsukra. Az elhagyott 

gyerekeket Sümegre vitette és ott gondoztatta.  A nyilvános áttérésben rejlő hatás drámai erejével tudatosan élt, 

amikor az egyik áttért kálvinista lelkészt magával vitte vizitációs körútjára. Padányi Biró Márton térítéseinek 

módszereihez, eredményességéről: Tüskés – Knapp 143. 
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  Dénesi Tamás: Kultusz és egyházi irányítás. A Szentháromság tisztelete a 18. századi veszprémi 

egyházmegyében, In: G. Etényi Nóra – Horn Ildikó (szerk.): Portré és imázs. Politikai propaganda és 

reprezentáció a kora újkorban. 2008, 93-124.; Szilárdfy Zoltán: A barokk évszázadok ikonográfiájának sajátos 

Szentháromság típusai különös tekintettel a hazai emlékekre, In: Barna Gábor (szerk.): „Oh, Boldogságos 

Háromság”. Tanulmányok a Szentháromság tiszteletéről. (Szegedi vallási néprajzi könyvtár 12.) 2003, 37-58.;  

Haris 2013c 99-105. 
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gondolkodásmódja, amelynek alapján a templom berendezésével megjelenített program 

szerveződik, prédikációiban is tetten érhető.  

A jezsuiták kezdeményezésére 1725-ben megalapított budai Szentháromság kongregáció 

megalakulásakor Padányi Biró Márton tartotta a prédikációt.
 194

 A Budán elmondott 

prédikációban Szent Ágostont idézi: 

 

 „ Nem tudom, bizvást, szabadon, bátran megvallom, nem tudom, nem értem a Szent Háromságot; de 

ugyan azért keresztény vagyok, mert az egy Istent a’ Háromságban lenni vallom. Hiszem, amit nem tudok, és 

azért tudom, mert amit nem tudok, tudom, hogy nem tudom […]Oh, Szent, fölöttébb csudálatos, és 

kibeszélhetetlen Szent Háromság! Egyedül Te tudod, te érted és isméred egészlen magadat, aki kimondhatatlan, 

kigondolhatatlan vagy, és megismerhetetlen még az Angyalok szemei előtt is. Izajás próféta is midőn az Angyali 

Karoktúl ama Szent Háromságot tisztelő zengedező, hármas szózatot hallotta vólna: Szent, Szent, Szent a 

Seregek Ura Istene, mingyárt ilyen parancsolatot vett az Istentül: Vade et dices populo huic: Audite audientes, 

nolite intelligere, videte visionem, nolite cognoscere. Menny el, és mongyad e népnek: Hallván hallyátok, és ne 

értsétek, lássátok a látást, és meg ne ismerjétek.” 
195

 

 

A Szentháromság titkának megértésére törekedni vakmerőség, folytatódik a prédikció 

szövege, csak hinni lehet benne, teljesen megérteni azonban az ember számára lehetetlen. 

Beszédében, ezen a ponton, amikor „az elme elfogy, és megtompul, a szózat hallgat, a nyelv 

megnémúl… mivel ez olly nehéz és homályos”, Padányi Biró Márton a kronosztikonokat 

hozza segítségül, mint írja: „ebbül [hitéből] vett kicsiny, s együgyű értelem szerént 

megmutatom ezen kronografikumokat.” Azaz a homályos, nehezen megvilágítható téma 

megvilágosításához a kronosztikont találta alkalmas megoldásnak, isten kegyelméből való 

ihletett gondolatként. Ettől a ponttól kezdve a prédikáció szövegének szervezőelemei a 

kronosztikonok, az évszám természetesen a Szentháromság társulat megalakulásának éve, 

1725: 

 

VERA ATQVE STVPENDA ARITHMETIC SANCTAE TRI-VNITATIS 

Hármas-egy-Istenségben igaz, és megcsalhatatlan, és megfoghatatlan számvetés légyen. 

 

BEATI, QVI IN HAC TRIADOS VNITATE CONNVMERANTVR (1725), 

                                                             
194

  Biró Márton: Feneketlen és kimeríthetetlen mélységű isteni titkoknak Kis-Oskoláia … Buda, 1728. 

Beszédének szövegét 1761-ben, halála előtt egy évvel, Sümegen átszerkesztett, gondozott formában válogatott 

prédikációit tartalmazó gyűjteményes kötetben kiadta. A Feneketlen, és kimeríthetetlen mélységű Szent 

Háromság egy Isten titkairúl (1725) Padányi 1761 104-125.  

195
  I.m. 106.  
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Boldogok, akik ezen Háromságnak Egységében öszveszámláltatnak
196

 

 

Sokat elárul a püspök kronosztikonokkal kapcsolatos ambícióiról, hogy a 

megmagyarázhatatlan, értelemmel felfoghatatlan hittitokról szólva a kronosztikonba sűrített 

latin nyelvű szöveget beszédesebbnek, kifejezőbbnek, hatásosabbnak érzi. A Szentháromság 

felfoghatatlan igazsága azonban, mint később írja, mindenütt megmutatkozik. Példákat sorol 

arra, milyen jelekben ismerhető fel a hittitok. Ilyen a Teremtés könyvéből vett jelenet, 

amelyet Hajmáskéren is láthattunk: Ábrahám találkozása a három angyallal. Értelmezése 

szerint akkor „a Szentháromságnak mélységes titka jelentetett meg Ábrahámnak”. 

Magyarázatában a Szentháromság tisztelete az, ami az evilágon lévőket a mennyeiek 

méltóságára emeli, mert nincsen nagyobb méltóság, mint még az evilági számkivettetésben, a 

földi siralomvölgyben máris a Kerubok, Szeráfok, és az egész Angyali karok seregébe 

tartozni.
197

 Az ő feladatuk, hogy Istennek szolgálva, dicsőséget, áldást és fölmagasztalást 

mondjanak, és vég nélkül énekeljék a hármas dicséretet: „Szent, Szent, Szent; A 

Szentháromság tiszteletével pedig mindenki ugyanerre a méltóságra emelkedik. A 

Szentháromság tiszteletének jutalma pedig majd a Szent Háromságnak színről színre látása.  

Padányi Biró Márton püspök különleges Szentháromság tisztelete a kortársak között is 

közismert volt, tudták, hogy milyen nagy jelentőséget tulajdonít a püspök az általa hírdetett 

áhitati forma gyakorlásának. Beszédes példája ennek a zalaegerszegi plébános levele, aki 

egyházközségének éppen ebbéli buzgalmával kívánta a püspök jóindulatát elnyerni. Az alább 

idézett levélben a püspök támogatását kérte az egerszegi plébániatemplom ekkor megkezdett 

építéséhez, egyúttal áldását is az iránymutatása szerint újonnan megalakult Szentháromság 

társulatra. A levélben részletesen tájékoztatta a püspököt, hogy az általa elrendelt áhítatot, az 

Angyali Olvasót, milyen odaadóan gyakorolják a hívek: 

 

 „…örvendhet lelke az Embernek, melly szépen, hangossan, fönt szóval egyenlőséggel, számossan mind 

a Férfiu, mind az Asszonyi Rendüt, gyakorollyák nálunk a hívek az Angyali Olvasót. Most tudom és nyilván 

tapasztalom, mit tészen a Lelki Atyának  szorgalmatos munkálkodása a gyónásban a Districtusomban is, hogy 

Plébánus Uramék a Néppel ezen módon bánjanak meghparancsoltam. Mivel pedigh, hogy nálam bővségessen … 

és hogy nagyobb igyekezettel terjedjen, és nevekedjék a Szent Háromságnak Dicsérete, és hogy csak 

valamentényire is homályban, árnyékozzással közelérhessen és amennyire lehet módot lelhessünk abban, a mint 

adatott az Egekben szüntelen az Istent dicsérik a meghdicsőült lelkek, és a Kilencz Kar Angyalok, ime így a mint 
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  A püspök latin nyelven írt kronosztikonjának saját, a szövegben szereplő, fordítása. Padányi 1761 115. 

116. 
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  Padányi 1761 118. 
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alázatossan meghküldöm ezen ájtatosságh magát a Népem kijött fölosztottam és elintéztem, hogy elsőben 

rendeltem a huszon négy véneket, kik a királyi széke előtt udvarolnak, és az abban ülőt le borulva imádják, 

azután következik a Kilenc Kar mind a két részrül. Ezen huszon négy vének példájok lesznek Szent 

Congregationk igazgatoi, tanácsossi és Mivel Megyémben előbb Kelők, Tisztességesebbek és birtokosabbak, s 

Tekéntetesebbek is reménylem, hogy ezek jó példájával, oktatásával a köz Nép is gyorsabb lészen Kötelességének 

véghez viteljében. Ezt pedigh azért hini engedelmességgel prezentálom, hogy méltóztassék Kegyelmessen 

confirmálni. Atyai áldásáért esedezem és szentséges kezeit csókolván maradok. Excellenciád örökös híve 

alázatos Káplánja Kiss Pál Egerszeghi Plébánus Egerszeg die 19. Jan. 1756.” 
198

 

 

Egerszegen is megalakult tehát a püspök által propagált Szentháromság társulat, a 

Szentháromság szüntelen dicsőítését végző szentek és az angyali karok seregének földi mása. 

A levél az idézett részt követően a huszonnégy „vén”, majd a „karok” név és rang szerinti 

felsorolásával folytatódik, elsőként a férfiak, majd a nők következnek. A társulat tagjai tehát, 

ahogyan a püspök meghagyta, az angyali karok mintájára, karokba rendeződve vettek részt a 

Szentháromság imádásában.  

Padányi Biró Márton a Szentháromság kongregáció budai megalakulására emlékezve, 1744-

ben újra beszédet mondott a budai Nagyboldogasszony templomban.
199

 Elragadtatott, 

látomásszerű szónoklatában mindenkit hív, hogy csatlakozzon a mennyei karokhoz, a Sanctus 

közös éneklésére. Elsőként, példaként a földi karok számára, megjeleníti az Angyali Karokat: 

 „De már tekincsünk bé az énekes házba, a karba… hallgassatok, csendessen legyetek, minnyájan 

Méltóságok, fő Rendek, és minden népek, mert az ének hallgatva jó, és figyelmezve kellemetes. Bezzeg majd 

tanúlhatunk ám itt énekelni. Ah! Halljátok-é ? Imé… ezernyi ezer, és tizszerte való száz ezer, sőt számlálhatatlan 

sok énekesek, a kilencz Angyali Karok, és a az egész mennyei Seregek, melly magossan, hangossan, melly 

ékessen, kedves, szerelmes éneket mondanak, melly szerelmes gerjedezéssel, és melly harmonicé, megegyező, 

szép egyenlő zöngedezéssel kiáltják: Szent, Szent, Szent, úgy, hogy az egeket egészelen béfödné, ellepné az 

Istennek dicsősége, és a föld bételjesednék az ő dicséretivel.”
200

 

 Majd lenyűgöző seregszemlét tart, a szövegben előrehaladva az összehívottak köre egyre 

bővül, végül a fokozást teljessé téve a földkerekség minden népét szólítja, hogy az angyali 

karok példájára Isten dicsőítésében egyesüljenek a földi karok is:  

„Gyülekezzetek azért öszve a hegyre, mert megláttyátok az Urnak dicsőségét. Jőj azért legelősőbben is 

erre a hegyre ezen Isteni dicsérettel zengedező Angyali Karba Országunknak Serafim Angyalal, Palatinussa, 
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  Kiss Pál, zalaegerszegi plébános Padányi Biró Márton veszprémi püspöknek 1756-ban írt levele. VÉL 

Prot. Epp. XV. 94-95. Köszönettel tartozom Gaylhoffer-Kovács Gábornak, hogy a forrásra felhívta a 

figyelmemet.  
199

  Trisagon, azaz Háromszor egyenlő véghetetlen szentséggel tűndöklő egy Istenségnek Mennyei Karbéli 

Serafim Angyali Hármas Dicsérete (1744) Padányi 1761 126-148.  
200

  I.m. 129-130. 
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ezen Szent Társaságnak érdemes Rectora: Jőjjetek ez után ti titkos négy lelkes állatok, úgymint azon Királyi 

Magyar Udvarnak, és ezen Szent Társaságnak főbb, és elsőbb négy Tagja, ti elől menjetek föl ezen Serafim 

Angyali Karba, hangos fönn szóval mongyátok az éneket: Szent, Szent, Szent.  

Jőjjetek ezek után ti huszonnégy Vének, avagy ugyan azon Kirlyi Magyar Udvarnak a Fölséges 

Septemvirális, és Tekintetes Királyi Táblának, és ugyan ezen Szent Társaságnak több Egyházi, és Világi érdemes 

minden Tagjai, tegyétek le itt az Isteni Fölség előtt Koronátokat, és így mennyetek föl a Serafim Angyali Karba, 

és itt mélységes alázatossággal földig leborulván, kiáltsátok: Szent, Szent, Szent  

Egy szóval: Császárok, Királyok, Herczegek, Fejedelmek, Méltóságok, Fő Rendek, Nemessek, és 

minden népek, minden nyelvek, és mindenféle nemzetségek jöjjetek ezen Magyar Gyűlekeztnek, Szent 

Társaságnak Angyali énekes Seregébe, és vég nélkül egyenlő szóval énekellyétek: Szent, Szent, Szent 

Már ugyan elragadtatom lelkemben ezen sok szép Angyali énekléseknek, és mennyei zengedezéseknek 

gyönyörűséges szózati között, kérlek, engedgyétek meg hadd térhessek magamhoz, és azon közben, miglen én is 

egy kevés pihenéssel ezen háromszor egyenlő, véghetetlen szentséggel tündöklő egy Istenségnek, és három Isteni 

Személlyeknek Serafim Angyali hármas dicséretű szép nótáját próbálgatom, ti addig itt ezen Angyali Karban 

figyelmessen hallgassatok.”
 201

   

Beszédében tehát a nádor az angyali kar szeráfja, a négy lelkes állat a királyi udvarnak és a 

Szent Társaságnak első négy tagja, a huszonnégy vén a királyi udvar, a felső tábla és a Szent 

Társaság, a Szentháromság kongregáció egyházi és világi tagjai.  

A Sanctust (hymnus seraphycus), amelynek éneklésére Padányi Biró Márton minden földi 

halandót hív, minden misén énekli a katolikus egyház. A sümegi plébániatemplom karzatán a 

püspök a Sanctust éneklő, Isten dicsőítésében egyesült angyali és földi karokat festtette meg 

Maulbertschcsel, úgy, ahogyan azt beszédeiben eksztatikus látomássá fokozva megálmodta:  

„És örvendetes egyenlő zengedezéssel elsőben a Serafim első karban, mongyuk a Serafimokkal, a 

Kerubimokkal, a Királyi székkel: Szent, Szent, Szent, a mi Urunk Istenünk, tellyes az ég, és a föld az ő fölségének 

dicsőségével.[…] …hármas zengedezéssel énekellyük, és kiáltsuk a második, avagy Angyali Karban az Erőkkel, 

Hatalmasságokkal, és Uraságokkal: …Áldás és fényesség, és bölcsesség, és hálaadás és tisztelet, és erő, és 

erősség a mi Istenünknek örökkön örökké. Még is tovább a Fejedelemségekkel, Arkangyalokkal kiáltsuk, s 

mongyuk az Anyaszentegyháznak énekét a harmadik Karban: Dicsőség Atyának, és Fiúnak, és Szent Léleknek, 

miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, és mind örökkön örökké.
202

 

A sümegi plébániatemplom orgonakarzatán lévő freskó sokáig a nehezen értelmezhető, sőt a 

félreértelmezett témák közé tartozott, feltehetően többek között részben emiatt került a 

műhelykérdés fókuszába. Padányi Biró Márton prédikációit olvasva azonban látható, hogy 
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  Trisagon … (1744) Padányi 1761 132. 
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  Trisagon … (1744) Padányi 1761  145. 
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számára a program legfontosabb része éppen ez lehetett, hiszen életének, egyházszervezői, 

lelkipásztori tevékenységének, különösen élete utolsó éveiben, a kényszerű csendességben az 

ezért való munkálkodás kiemelt célja volt.  
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 III. A SÜMEGI PLÉBÁNIATEMPLOM FRESKÓI. A PROGRAMALKOTÓK, A KÉPI RETORIKA 

ÉS A MŰHELYMUNKA 

 

 

A sümegi plébániatemplom freskóinak szakirodalmi recepciója  

 

A sümegi freskók megítélése a szakirodalomban szélsőségesen ingadozó: korszakot 

meghatározó remekműként és gyenge műhelymunkaként is olvashatunk róla. 

 A sümegi freskók első ismertetője, Kapossy János meglepetésszerű erejük miatt 

elragadtatással írt róluk, hiszen az épület, a környezet, amelyben megszülettek, alig előlegez 

meg valamit abból a kimagasló művészi teljesítményből, ami a templomba lépőt fogadja. „S 

ebben a milieuben, előzmények nélkül, idegenül és társtalanul a XVIII. századi osztrák 

festészet legnagyobbjának alkotásai, a zseniális Anton Maulbertsch oltárképfreskói és 

mennyezetképei: egy ízig-vérig festői és féktelenül áradó művésztemperamentum 

megnyilatkozásai az ifjúkorban máris olyan magasságokban, amelyeket a további fejlődés 

négy évtizedében felülmúlni már alig, legfeljebb elérni tudott az ihlet szerencsés, ritka 

pillanataiban.”
203

 Az első, amit említ, a „pompás” színek, virtuóz festésmód, de 

mindenekelőtt „a mély eszmei vagy érzéstartalom szuggesztív ereje”. Az oltárképeken 

végigtekintve azokat az érzéseket nevezi meg, amelyeket a szemlélőben keltenek. Jézus 

születése és a Három királyok imádása „a tiszta anyaság öröme”. A Körülmetélésen „a 

meghajló alázat bensősége”, az apostolok első prédikációján és küldetésén az 

„elhivatottság”, a „küldetés heroikus pátosza”, a feltámadáson a „diadalmas, ujjongó 

felkiáltás, a szellem győzelme anyag és elmúlás felett”, a Golgotán a „csendes, fájdalmas 

megadás”, Krisztus mennybemenetelén a „sugárzó glóriás megdicsőülés” ragadja magával a 

szerzőt. „Lírai gazdagság”, „drámai koncentráltság” szemben a barokk művészetre általában 

jellemző „üres, dekoratív külsőség, avagy tudálékos és szövevényes szimbolizálás helyett”. 

Kapossy János módszere más esetben a forrásanyag alapos, minden részletre figyelemmel 

lévő feltérképezése volt.
204

 A források tekintetében mostoha sorsú sümegi freskók láttán 

azonban szemlátomást elragadta a hév. Bár mentegetőzve írja, hogy a „puszta fenomenológiai 
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  Kapossy 179. 
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  Kapossy János (1894-1952) levéltáros és művészettörténész, a magyarországi barokk művészet 

kutatásának egyik megalapozója volt. Kelényi György: Kapossy János (1894-1952) In: Enigma, 2006, 397-406. 
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vizsgálaton” túl a freskómű fejlődéstörténeti helyének meghatározása is szükséges volna, 

mégis fontosabbnak érzi ennél a kutatástól elzárt freskók bemutatását. Feltételezhetően 

Kapossy nem csak források híján közelít a Husserl-féle szemlélés módján a freskóegyüttes 

képihez. A sümegi freskók megértéséhez a fenomenológia adekvát módszernek tűnt. A 

freskóműn belül az érzelmi és hangulati elemek egymásra hatásának dinamikáját, az ezzel az 

eszközzel tudatosan és változatosan élő Maulbertsch művészi teljesítményét elsőképpen – a 

módszerrel szemben érzett szemérmes visszafogottsággal – Kapossy János méltatta, sokáig 

visszhangtalanul. Fontos szerepet tulajdonított a kronosztikonoknak is, amelyeknek betűhív 

leírását jegyzeteiben megtaláljuk,
205

 feltehetően ő hívta fel ezekre is Friedrich Gerke 

figyelmét is. A freskóművet bemutató, rövid terjedelmű publikációjában nem tért ki a 

képmezők és a szövegek kapcsolatának elemzésére, de a datálásban betöltött forrásértékükön 

túl többrétű jelentést tulajdoníthatott nekik, amikor „jelmondatnak” nevezte őket.
206

  

Friedrich Gerke Kapossy János útmutatásai alapján
207

 kezdett bele a sümegi a freskómű 

monografikus feldolgozásába, amely a mainzi egyetem Szellemtörténeti- és 

Társadalomtudományi Tanszékének kiadványaként jelent meg.
208

 A sümegi plébániatemplom 

építéstörténetének, a helytörténeti összefüggéseknek kutatásában Gerke Bogyay Tamás és 

Pfeiffer János második világháború előtt végzett egyház- és művészettörténeti kutatásaira 

támaszkodott, amelynek eredményei – noha kiadását tervezték – a mai napig kéziratban 

maradtak.
209

 Gerke Maulbertsch művészi munkásságának megítélésében ekkor még kevés 

irodalomra támaszkodhatott, ezek között azonban alapvető volt számára Otto Benesch 

Maulbertsch stílusáról írt munkája.
210

 Benesch a festő életművében az első cezúrát az 1758-

ban megkezdett kroměříži munkánál érezte, szerinte ekkor zárult le a festő első alkotói 

periódusa, amelynek szimbolikus hangsúlyt ad az 1759-ben történt esemény,
 211

 hogy a festő 
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  Kapossy-hagyaték, Forster Központ Irattár  
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  Kapossy 184. 
207

  Friedrich Gerke (1900 –1966) 1935-től tanított Hekler Antal meghívására a pesti egyetem tanszékén, 

amelyet Hekler halála után, 1941-től, a háború végéig helyettes professzorként vezetett. Innen ismerhette 

Kapossyt. Haris 2009 27. old., 48. lábjegyzet 
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  Gerke, Friedrich: Die Fresken des Franz Anton Maulbertsch in der Pfarrkirche zu Sümeg. Mainz – 

Wiesbaden, 1950.  
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  Pfeiffer János a veszprémi püspökség levéltárosaként nemcsak Sümegre, hanem az egész veszprémi 

egyházmegyére vonatkozó levéltári anyag feldolgozásával topográfiai alapkutatást végzett, amelynek 

eredményei, a cédulagyűjteményben, kutathatók a Veszprémi Érseki Levéltárban. Kapossy János hagyatéka, 

jelentős cédulaanyaggal a Forster Központ Tervtárában kutatható. 
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  Benesch, Otto: Maulbertsch. Zu den Quellen seines malerischen Stils. Städel Jahrbuch III/IV., 1924, 

107-176.  
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  Garas Klára adattárában 1759. október 1. Garas 1960 243. (XX.); A magyar nyelven legutóbb 

megjelent kiállítás-katalógusban közölt életrajzi adatokban ez a dátum 1760. március 8. Jávor Anna – Slavíček, 

Lubomír (szerk.): Késő barokk impressziók. Franz Anton Maulbertsch (1724-1796), Josef Winterhalder (1743-

1807). Kiállítási katalógus. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2009, 248.  
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felvételt nyert a bécsi Képzőművészeti Akadémia rendes tagjai közé. A sikert megalapozó mű 

az Akadémia, a régi egyetem üléstermének mennyezetfreskója volt. Témája A művészet 

allegóriája, ma a terem mennyezetén látható freskómű nagyrészt rekonstrukció. Benesch 

Maulbertsch korai stíluskorszakát a világos-sötét kontrasztokból születő, a formát szétfeszítő 

kompozíciók korszakát Hell-Dunkel-Malerei-ként, míg az ezt követő periódust a 

kiegyensúlyozottabb, derűsebb, világosabb festésmódot Hell-in-Hell-Malerei-ként jellemzi, 

melynek csúcspontja a schwechati Szent Jakab plébániatemplom freskóműve (a második 

világháborúban elpusztult).
212

 Gerke úttörő jelentőségűnek érezte vállalkozását, hiszen 

Benesch nem látta a sümegi freskókat, Kapossy pedig még az 1938-ban végzett restaurálás 

előtt írt róluk. A monográfia bevezetőjében meghatározott célja a freskók leírása, tartalmuk 

meghatározása, a kompozícionális összefüggések vizsgálata és a programot meghatározó 

eszme, „einheitliche Idee”, megragadása.
213

 Elemzésének kiindulópontja, a templom 

Szentháromság titulusa azonban tévedés volt.
214

 Lényegében az egyébként nagyon alapos 

elemzés alaptétele: az addigi ismertetésekkel
215

 ellentétben úgy vélte, hogy a templom 

freskóciklusa „valójában” nincsen közvetlen összefüggésben a patrocíniummal, de a program 

kettős törvényszerűségeinek feltárásakor nyilvánvalóvá válik, hogy mégis a Szentháromság a 

legfőbb szervező erő, az egységes eszme, amit megtalálni igyekezett.  

A plébániatemplom a középkorban épült, Szent Katalinnak szentelt, háromhajós, gótikus 

templom elbontásával épült meg.
216

 A középkori templomot a 18. század első felében még 

használták. Titulusának megváltoztatására, mielőtt az újjáépítés megkezdődött volna, nincsen 

forrás. A levéltári adatok között a Szent Katalin-templom liturgikus felszerelésének 1746-os 

összeírásában olvashatjuk, hogy az 1729-ben készült Szent Katalin-főoltárkép fölött a 

Szentháromság képe függött.
217

 Lehet, hogy ezzel összefüggésben és Padányi Biró Mártonnak 

a Szentháromság-tisztelet elterjesztésében kifejtett igyekezete miatt hitte ezt valaki így, majd 

az adat, mint sok más, önálló életet kezdett élni. Padányi Biró Márton a sümegi templom 

említésekor minden esetben Ascensio Xti in Coelis-t említ, azaz Krisztus 
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  Benesch, Otto: Maulbertsch. Zu den Quellen seines malerischen Stils. Städel Jahrbuch III/IV., 1924, 
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  Gerke 11. 
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  Goldschmidt szócikkében nem szerepel a templom titulusa. Thieme – Becker Bd. 24, 275. 
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  Itt feltehetően talán Goldschmidtre gondolhatott, hiszen Kapossy biztosan ismerte a források alapján a 
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  Az 1746-os egyházlátogatási jegyzőkönyv leírása szerint kívül félköríves, belül poligonális szentélyét 

azonban megtartották. VÉL Pfeiffer Sümeg/ 4. 
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  VÉL Pfeiffer-hagyaték Sümeg/4. 
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mennybemenetelét.
218

 Búcsúja, Urunk Mennybemenetelének ünnepe, húsvét hetedik 

vasárnapjára esik. A templom dekorációs programjának valóban meghatározó eleme a 

Szentháromság, több ponton is megjelenik mint a legfontosabb dogmák egyike. Azonban, 

hogy a szent hármasság és szimbólumainak rendszere, olyan matematikailag is átgondolt 

módon
219

 szervezné a templom dekorációs programját, mint ahogy Gerke gondolja, ez talán 

megkérdőjelezhető. A hajmáskéri templom esetében láthattunk példát arra, hogy mit jelent a 

püspök számára ez a titulus a program meghatározásakor. Gerke a sümegi templom 

dekorációs programjának moduljaként értelmezte a mindent meghatározó „Dreiklang”-ot. 

Nagyon alapos és különleges érzékenységről tanúskodó elemzésének elsősorban, ahogy az 

előszóban is megfogalmazta, éppen ennek a mozzanatnak mint a korszakra általánosan 

jellemző programalakító módszernek a tetten érése és modellezése a célja. A sümegi 

freskóművet egyedülállóan alkalmasnak érezte arra, hogy bepillantást nyerjünk tartalom és 

forma egymást meghatározó kapcsolatába a rokokó művészetében. Talán emiatt, a ma 

túlzottnak érzett végkövetkeztetés miatt vesztett némiképp érvényességéből a különben 

alapvető tanulmány. Különleges forrásértéket biztosít Gerke munkájának, hogy közvetlenül az 

1938-as restaurálás után látta a freskókat, alapos leírást ad a képmezőkről, a színeket is 

beleértve. Elsősorban az orgonakarzat esetében izgalmas ez, hiszen ott addig, mint Kapossy 

tanulmányából tudjuk, semmit nem lehetett látni.
220

  

Garas Klára 1960-ban írt monográfiájában, feltehetően ekkor már Gerke nyomán, a sümegi 

plébániatemplom titulusaként a Szentháromságot nevezi meg, anélkül azonban, hogy ezzel 

kapcsolatos ikonográfiai fejtegetésekbe bocsátkozna. Tömör elemzésének hangsúlyos eleme, 

hogy a templom freskóművét dramatizált üdvtörténetként, a főoltárképet theatrum sacrumként 

határozta meg.
221

  

A korabeli recepció alapos áttekintését adja Haberditzl.
222

 Különösen izgalmas elemzése a 

műhelyproblematika miatt. Haberditzl a freskók leírását éppen a kórussal kezdi, ott is egészen 

pontosan az oldalfalakra festett nyolc szent „szobrával”. Elragadtatott leírása közben nem 

érzékelte, hogy a festett fülkék fölött, felhőkön lebegő püspökszentek nem Maulbertsch 

munkái, miközben az ikonográfiai program meghatározásánál éles szemmel, éber 

figyelemmel elhatárolta őket a fő témától. Talán valóban nem vette észre, vagy a freskók 
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természetes sorsának tudta be a minőség megbicsaklását, vagy ő egész másként vizsgálta a 

freskóegyüttest, monumentális műalkotásként, művészi hatását tekintve. 

Monika Dachs-Nickel 2003-ban írt disszertációjában a műhelymunka, a műhelyrészvétel 

általa megítélt aránya alapján a sümegi freskókat a Maulbertsch-kánonon belül a „gyengébb” 

műhelymunkák közé sorolta.
223

  

A 18. századi képi elbeszélés forradalmáról írt Jernyei Kiss János a sümegi freskókkal 

kapcsolatban.
224

 A klasszikus, „világosan olvasható” epikus vagy költői historia-képekkel 

ellentétben, Troger és Maulbertsch nemzedéke a festői nyelvezet új megoldásaival 

kísérletezett. Ebben a tendenciában a sümegi freskóegyüttes az egyik első összefüggő narratív 

ciklus. Maulbertsch sümegi oltárképein a klasszikus formulák, kiérlelt gesztusok a festői-lírai 

nyelvezet ornamenseivé alakulnak, amelyek a narratívát szertelenségükkel, ellentétes irányba 

ható gesztusaikkal szétzilálják. Képeivel nem kívánja a valóságosság érzetét kelteni, szereplői 

kosztümös színészek, akik folyton elárulják magukat. A freskómű egésze így magának a 

festészetnek a színpadává alakul. A klasszikus elbeszélés elemeit dezintegráló festészet 

azonban nem válik ettől öncélú rokokó-dekonstrukcióvá, itt a szerző Poussin-t idézve zárja a 

gondolatot: „e dolgok nem fognak visszatetszést kelteni azokban, akik tudják, hogyan kell 

olvasni őket”.
225

  

 

A programalkotó 

 

Padányi Biró Márton nyomtatásban megjelent szónoklatai, prédikációi alapján kiemelhető 

néhány jellegzetes momentum, amely valamelyest közelebb visz a püspök 

gondolkodásmódjának, mintáinak és így a sümegi freskómű, programalkotójának 

megértéséhez. A sümegi freskó az eddigiekben vázlatosan áttekintett püspöki képzőművészeti 

mecenatúra magányosnak tűnő emléke.
 226

 Bizonyos megközelítésben merőben ellentétes a 

püspök, mint korábban láttuk, jellemzően a 17. században gyökerező, akkori hagyományokat 

felelevenítő, sőt közvetlenül azokhoz kapcsolódó művészetpártolásával. Azonban írásait, 
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prédikációit olvasva egyértelműen kiderül, hogy nagyon szoros és logikus a kapcsolat a 

püspök és a freskómű között. Nem tudjuk, miként fordult figyelme Maulbertsch felé.
227

 

Feltehetően ismerhette Maulbertsch zirci oltárképét és tudjuk, hogy misézett Bécsben a 

jezsuiták templomában.
228

 A bécsi Maria Treu templom freskóinak látványa tehát személyes 

élményei közé tartozhatott. Mindenesetre különlegesen szerencsésnek mondható, hogy a 

drámai eszközök, hatáskeltés területén otthonosan mozgó püspök választása éppen 

Maulbertschre esett, hiszen a sümegi freskóegyüttes művészi, festői nyelvezetének 

formateremtő elvei egy tőről fakadnak a püspök által vívott térítési harc legfőbb eszközének, 

a prédikációnak és legkedvesebb megnyilvánulási formája, az ünnepi szónoklat retorikai 

eszközeivel. Pázmány Péter a jó prédikátorról a következőket mondta: „szavai tüzek légyenek 

(Jer 5, 14), mellyekkel felgerjedgyen a hallgatók szive: esztenek légyenek (Eccls.12, 11), 

mellyek jóra izgassák a késedelmeseket: erős nyilak légyenek (Psal. 119, 4), mellyek a szívek 

keménységét megszagassák.”
229

 Eszközeinek megválasztásában, az Enchiridionban leírt 

szélsőségesen radikális eszmék helyett, a püspök a mindennapokban különlegesen kreatív 

volt. Olyan ember, akitől nem állt távol a színpadiasság, tudatosan használta a tömegek 

érzelmeire ható drámai eszközöket. Úgy vélem tehát, hogy két merőben különböző 

művészetfelfogás, a 17. századi jezsuita művészeti hagyomány és a „bécsi avantgarde”
230

 

különleges és eredményesnek bizonyult találkozásának lehetünk tanúi. Közös volt bennük a 

meggyőzőerő és a szenvedély. Ahogy a püspök prédikációinak szövegét a megtanult és 

tudatosan alkalmazott szöveggrammatikai, szövegösszetartó eszközök koherens egésszé 

teszik, úgy Maulbertsch képmezőit is hasonló képgrammatikai eszközök szervezik 

képciklussá, amelynek minden bizonnyal van lineáris, időben egy szálon előrehaladó olvasási 

iránya, de mint egy jól megalkotott szöveg esetében, itt is bonyolultabb, többrétű 

kapcsolatrendszerről van szó. A festészet elméletébe hamar bekerültek a retorikával 

kapcsolatos elképzelések, főként a beszéd hatásvizsgálatával kapcsolatos elméletek.
231

 A 

keresztény szónoklat, a prédikáció újdonsága a „pogány” szónoklathoz, a retorikához képest 
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az, hogy tartalma, mondanivalója az isteni kinyilatkoztatáson alapul, hitelessége 

megkérdőjelezhetetlen.
232

 Amiről a keresztény szónok, a prédikátor beszél, az revelatio, azaz 

kinyilatkoztatás. Ezzel szemben, amiről a szónok beszél, az inventio humana. A szónoklat 

elsődleges célja a meggyőzés, rábeszélés a persuasio, amelyet a docere, a delectare, és a 

movere /flectere révén érhet el.
233

 A legfontosabb azonban a movere: „dum eius pitura oculos 

et animos spectantium tenebit et movebit”.
234

 Nem lehet kétségünk afelől, hogy ez lehetett a 

püspök célja is. A tridenti zsinat hatására formálódó kép- és művészetelméleti elvárások 

alapján elkülönült a puszta művészet „puri artefici”, amelynek művelői személyes dicsőség 

és haszon reményében, míg a „néma prédikátorok” „taciti predicatori” művészetüket Isten 

dicsőségére, a hit terjesztésére művelik.  

Maulbertsch különleges lehetőséget kapott Sümegen, a teljes templombelsőt ő „öltöztethette 

fel”. A püspök végrendelete és jelentései alapján feltételezhető, hogy a plébániatemplomban 

nemcsak a dekorációs program, hanem a teljes felszerelés költségét ő állta. Nem kért fel 

senkit, nem engedett teret mások számára, hogy oltáralapítással részt vegyenek a templom 

felszerelésében és ilyen módon a dedikáció által a programalkotásban. Tette mindezt annak 

ellenére, hogy püspökként, illetve az általa megszervezett, aktív társulati élet alapján erre lett 

volna módja. Ez minden bizonnyal a program koherenciájának védelme érdekében történt. A 

mellékoltárok előtt álló tabernákulumok és kánontáblák kevés szobordísze (Fiait feltámasztó 

pelikán, kereszt, Isten szeme a Szentháromságra utaló háromszögben, Lángoló szív, amelyet 

Krisztus szenvedésének, eszköze a töviskoszorú fon át, Szentlélek galamb képében, A 

hétpecsétes könyv a báránnyal), bár valószínűleg időközben, a restaurálások miatt változott a 

helyük, harmonikusan illeszthetők a boltszakaszok tematikus rendjéhez. Ugyanígy a püspök 

részletesen átgondolt koncepciójának tanúja a szószék hangvetőjének tetején álló Jó Pásztor 

szobra, illetve az, hogy a négy evangélista szobrát itt a szószékkosár oldalain helyeztette el, 

míg a szentélyben utólag négy példaképének tekintett, személyes tiszteletével övezett 

püspökszentet festetett meg, feltehetően a precízen kigondolt program 

„finomhangolásaként”.
235

  

A sümegi freskó tehát csak látszólag gyökértelen Padányi Bíró Márton művészi megbízásai 

között. Egyházpolitikájának, kultuszteremtő, hittérítő tevékenységének áttekintésével 
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kirajzolódik az ív, ami a sümegi megbízáshoz vezet. Írásai, egyházszervező tevékenysége, az 

általa alapított vallásos társulatok, a személyesen terjesztett áhitati forma nagyon koncentrált, 

egy irányba haladó életművet mutat. 

  

A program 

 

Haberditzl szerint a sümegi képek együttese a Biblia pauperum-okra emlékeztet. Szokatlan 

hűséggel jeleníti meg a festő a Biblia szavait, amit Haberditzl a távoli vidék inspirációjából, a 

népművészettel egy tőről fakadó, naiv szemlélet megjelenésének tart.
236

 A freskóciklusban 

Jézus életének mozzanatai valóban evangéliumi hűséggel jelennek meg, azonban a Biblia 

pauperumok legsajátabb vonása, a ragaszkodás a kifejezés szerkezetének, tartalmának és képi 

világának több évszázadon át kialakult gyakorlatához, nem jellemzi a freskóegyüttest.
237

 

Kapossy János szerint a fő téma az oltárképek sorozata, Jézus életének jelenetei, a születésétől 

a mennybemeneteléig. Ezek magyarázatai, kiegészítései a hajó boltozatán lévő 

mennyezetképek. Az olvasás iránya jobbról indul, váltakozó rendben, csúcspontja pedig a 

főoltár.
238

 Haberditzl az „olvasás” irányát Kapossy nyomán Évától kezdve cikk-cakk 

vonalban a boltozatra fel, majd onnan le, a főoltáron át a fölötte lévő kupolaboltozatig 

határozta meg. Haris Andrea szerint az összetett teológiai program, a titulusválasztás a halálra 

készülő püspök számvetése, életét vezérlő hitelveinek megjelenítője. A hangsúly az oldalfalak 

mellékoltárain van, ugyanakkor a teológiai program súlypontjait a látszólag „üres” boltozat 

hordozza, boltszakaszonként a Szentháromságra utaló Atya, Fiú és Szentlélek megjelenésével. 

A kronosztikonok magyar nyelvű fordításainak közlésével ráirányította a figyelmet a püspök 

aktív programalkotó tevékenységére.
239

  

Összefoglalva tehát az eddigi megállapításokat, a képfolyam szervezőeleme lehet az időben 

előrehaladó elbeszélés, ahogy azonban már többen megfogalmazták, bonyolult teológiai 

kérdések, a katolikus vallás alapjait jelentő hittitkok rejlenek emögött az „áradó 

elbeszélőkedvről tanúskodó”, „mesebeli” felszín mögött. Padányi Biró Márton több 

prédikációjában olvashatjuk, hogy a hittitkok olyan dolgok, amelyeknek megértését nem 
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remélhetjük, csak a hit kegyelmével és a hitigazságok mindenütt megfigyelhető 

megnyilatkozásai, jelek (elsősorban ószövetségi előképet és néhány esetben ókori példát is 

értve ezalatt) révén kerülhetünk közelebb hozzájuk. Ilyen a Szentháromság hittitka, a Fiúisten 

emberré válása (unio hypostatica), a boldogító Isten-látás (visio beatifica).  

 

 

A kronosztikonok – Padányi Biró Márton művészi kifejezésmódja 

 

Nem maradt fenn program, sem szerződés, amelyből a püspök instrukcióiról, részvételének 

jellegéről képet alkothatnánk. Garas Klára szerint a püspök az oltárok fölött megjelenő bibliai 

szöveghelyek kronosztikonba átültetett felirataival világította meg a teológiai program 

nehezen érthető, misztikus utalásait.
240

 A kronosztikonokat elsőként Gerke publikálta, 

Kapossy János nyomán „jelmondatnak” tartva őket.
241

 Haris Andrea szerint a szépirodalom 

tartományába sorolható „öncélú játékok”, amelyek helyenként egyértelműsítik a programot.
242

 

Padányi Biró Márton valóban különleges kedvét lelte kronosztikonok alkotásában.
243

 

Naplójában is érdemesnek tartotta összefoglalni az 1755-1758 között készülteket. Ezeket az 

ekkor épült monostorapáti, csicsói, udvardi templomok harangjaira íratta. Köztük volt a 

felsőörsi templom Mária Magdolna oltárának felirata és a novai templom harangjaira készült 

néhány anagramma is, amelyben a település nevének (Nova) variációi jelennek meg. A birtok 

később az újonnan szervezett szombathelyi püspökségé lett. 1756-1758 között írottakat pedig 

az ebben az időben épülő sümegi plébániatemplomba szánta. Kronosztikonokkal díszítette fel 

az 1758-ban egyházmegyéje állapotáról Rómának küldött jelentését is.
244

 

Különös módon ünnepi beszédeiben is találkozhatunk kronosztikonnal, feltehetően csak a 

szerkesztett, kiadásra szánt szövegbe kerültek bele ezek a betétek, bár a püspök valóban 

leleményes volt, ha a kronosztikonjait akarta bemutatni. Budán elmondott prédikációjában, a 

Szentháromság hittitkának kiismerhetetlen, felfoghatatlan mélységéről elmélkedve végül, 

amikor már hallgatóinak kíváncsisága fokozhatatlan volt, frappáns módon, egy 
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kronosztikonba sűrítve fejezte ki gondolatait. Nyilvánvaló ebből, hogy ő maga nem úgy 

gondolt ezekre a szövegekre, mintha azok pusztán nyelvi lelemények, „cirádák” volnának. A 

tudós művészettel sűrített gondolatokon keresztül – amelyeknek jelentős része bibliai 

szöveghelyek parafrázisa – úgy érezhette, hogy személyes képességein felülemelkedve, rajta 

túlmutató tartalom nyilvánul meg, ami valóságosabb, közelebb áll az emberi elme számára 

megismerhetetlenhez.  

Sümegen az oltárok fölött, a kör alakú ablakok alatt stukkódíszes kartust imitáló kiemeléssel, 

aranyra színezett betűkkel jelennek meg közvetlenül az éles sugárban beömlő fény vonalában 

a latin nyelvű kronosztikonok. (1. kép) Nyilvánvalóan nem a jámbor hívő felvilágosítását 

szolgálják, maga a püspök sem hitte így, hiszen Esterházy Imrével együtt különös hangsúlyt 

fektetett arra, hogy magyar nyelven prédikáljon. Kronosztikonjai az örökkévalóságnak 

készültek, mint Maulbertsch freskói. Éppoly, vagy akár a püspök szándékai szerint azzal 

vetekedő, tudós művészettel, a freskókkal „valóságosság” tekintetében versenyre kelve.  

A kronosztikon rendeltetése általában a nevében is szereplő évszám és esetleg a hozzá 

kapcsolódó esemény, személy ünnepélyes formában való megörökítése. A sümegi 

plébániatemplom kronosztikonjainak évszámai valóban szinte dokumentálják a templom 

dekorációs munkáinak kronologikus sorrendjét, és egyúttal szövegszerűen kapcsolódnak az 

orgonakarzaton megjelenő utolsó mondathoz „Istae fabricae a Martino / Praesule Deo 

sacra”, amellyel az ott megjelenő, a püspök templomépítői, kultuszteremtő tevékenységei és 

a kegyes társulat imafelajánlásai mellé sorakoznak.
245

 Ugyanakkor a kronosztikonokban 

megfogalmazott versek bibliai szöveghelyek parafrázisai, s mint ilyenek tágabb kontextusban 

is értelmezhetők, újabb jelentésárnyalatot közvetítenek. Ezen túl pedig minden egyes 

kronosztikon szoros, kölcsönös kapcsolatban áll a dekorációs programban mellé rendelt 

képpel, esetleg képekkel, amellyel együtt önmagán túlmutató, újabb értelmezési lehetőséget 

kínál. A templom dekorációs programjába való beágyazottságuk, kapcsolatrendszerük, 

megjelenésük alapján szerepüknek bizonyos mértékig emblematikus karaktere van. 

Nyilvánvalóan nem képfeliratok. Kétségtelenül a püspök nem arra szánta őket, hogy a képek 

előtt tanácstalanul álló hívő a segítségükkel tájékozódhasson. A latin nyelvű szövegnek a 

püspök többletértéket, vagy legalább a képtől eltérő, más értéket, a liturgikus funkciónak 

alárendelt, de a képekkel azonos szerepet szánt.  
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Hittitkok és képek – 

 „minthogy értelemmel, elmével, okoskodással semmire nem mehetünk”  

 

A dolgozatban Maulbertsch freskóművét Padányi Biró Márton működésén, írásain keresztül 

szűrve vizsgálom, szem előtt tartva, hogy a freskóegyüttes a megrendelő (programadó) 

püspök és a festő közös alkotása. A sümegi freskók ismertsége, művészettörténeti 

elemzésükkel foglalkozó tanulmányok, tudományos publikációk nagy száma miatt a képek 

preikonografikus leírását most nem tartom szükségesnek. Jelen keretek között csak a 

szakirodalomban kérdéses, ellentétes véleményeket előhívó problémákat vizsgálom.  

A templomban elsősorban a képeket kísérő kronosztikonok, másrészt a Sümeghez közvetve 

kapcsolódó, bőséggel rendelkezésre álló prédikációk és egyéb nyomtatásban megjelent művei 

alapján hangsúlyos szerepet kell tulajdonítanunk a program megalkotásában a püspöknek. A 

következőkben a kronosztikonokból összeálló szöveget a „sümegi mű” vázának tekintem, ami 

Maulbertsch sajátos festői nyelvezete által bontakozik ki. E képi retorika elemzésével, a 

képszerkezet, a képi logika és a dramaturgiai módszerek feltérképezésén keresztül azt 

vizsgálom, hogyan alakul a templom épített tere liturgikus „színpaddá”. A sümegi freskómű 

„színház” jellegére már többen utaltak, ebben a dolgozatban azt vizsgálom, hogy milyen 

programadói szándék alapján és milyen festői eszközökkel működik mindez.  

 

Már a nyitott templomajtóhoz közeledve drámai élményt nyújt a mindenféle fokozatok nélkül, 

azonnal feltáruló főoltárkép, az oltárfal a diadalmas, dicsfényben ragyogó Krisztussal. Aki a 

templomba lép, csatlakozik a hívők seregéhez, az angyali és földi karokhoz, amint Padányi 

Biró Márton hirdette. Mindenkinek, aki ezt teszi a mennyei boldogság élménye, Isten színről 

színre látása lesz a jutalma.  

 

Advent – a várakozás 

 

Az orgonakarzat homályában, a keskeny boltozaton az ősatyák és próféták alakjai vehetők ki. 

(2. kép) Az orgonakarzat alatti boltszakasz hajó felé eső hevederén a következő, soronként az 

1758-as évszámot kiadó, kronosztikon olvasható (3. kép), a hozzá tartozó képpel közvetlen 

kapcsolatban, jól érzékelhető módon:  
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„S S. PATRES CONSTANTER INGEMINABANT RORATE COELI DE SVPER 

VENIATQVE PROP(ER)ETQVE VENTVRVS CVIVS EGRESVS A PRINCIPIO / 

DIERVM AETERNITATIS” 
246

 

 

A karzatalj boltozatán lévő kompozíció és a felirat arra készteti a szemlélőt, hogy a 

szentélynek hátat fordítson. A föld mélyén sziklaüregként megjelenő képmező felső részén 

lévő szűk nyíláson át érkezik épp annyi fény, amelynek derengésében kivehetők a felirat 

szerint itt „sóhajtozó” pátriárkák, próféták, akik a Megváltó eljövetelét hirdették, akik nem 

láthatják, csak hiszik és hirdetik a Szabadító érkezését, a megkereszteletlen ószövetségi 

igazak. A kronosztikon szövege Izajás próféta 45. könyvének parafrázisa. Az eljövendő 

üdvösség híréről szóló, eredeti verset az adventi ünnepkörben éneklik a misén: 

„Egek harmatozzatok onnan föllyül, 

és a fellegek csöpögjék az Igazat, 

nyilatkozzék meg a föld, 

és teremje az Üdvözítőt (Iz 45, 8)
247

 

 

Szöveg és kép kapcsolata alapján minden bizonnyal A pokol tornácáról van szó. A barlang a 

limbus, a „köztes” hely, amely nem azonos a pokollal, vagy a mennyországgal.
248

 Ádámtól 

kezdődően a megkereszteletlen lelkek itt várakoznak, egészen Krisztus kereszthaláláig. Azt 

követően pedig a keresztelés nélkül meghalt gyermekek helye ez.  

 

„Majd négy ezer, egynéhány száz esztendőkig óhajtozva várta Ádám első Atyánk ezt az Isten Fia 

megtestesülésének boldog idejét, várták az ő maradéki is, és nagy buzgósággal kiáltottak Istenhez…”
249

 

 

A limbus elzárt, barlangszerű teréhez illő, keskeny boltmezőn a tömegből kiemelt alakok 

hármasával csoportosítva jelennek meg. Néhányuk attribútumai alapján jól azonosítható. 

                                                             
246

  A szent atyák szüntelenül sóhajtoztak: harmatozzatok égi magasok / jöjjön és siessen az eljövendő, 

akinek jövetele az örökkévalóság napjainak kezdetétől [meg lett ígérve]. (ingeminabant-hoz ld. Róm 8, 22-24)A 

latin nyelvű feliratokat és Borossay Katalin nyersfordításait közli Haris 2013b  
247

  A biblia szöveg Padányi Biró Márton fordításában Gyümölcs-oltó Bóldog Asszony napján mondatott 

prédikáció (1733) Padányi 1961 201. 
248

  Jetzler, Peter: Jenseitsmodelle und Jenseitsvorsorge – eine Einführung. In: Himmel, Hölle, Fegefeuer. 

Das Jenseits im Mittelalter. (Hg. Jezler, Peter) Kiállítási katalógus, Schweizerischess Landesmuseum, Schnütgen 

Museum, Wallraf-Richartz-Museum, Zürich, 1994. 13-26. 
249

  Gyümölcsoltó Boldogasszony napján mondott prédikáció (1733) Padányi 1761 201. 



 76 

Legutóbb Haris Andrea a déli oldalon lévő turbános nőt, a tiburi szibillaként azonosította. 

Elképzelhető azonban, hogy az első boltszakasz bolthajlatában lévő, megjelenésében hasonló 

Sára alakja bukkan fel itt, éppolyan állandó figuratípusként, mint Ábrahám, akit a karzatalj 

északi oldalán lévő Szent Sír-kápolna freskója alapján könnyen azonosíthatunk.
250

 A figurák 

többsége a barlangba kevéske fényt bebocsájtó nyílás szája felé tekint, reményteli, várakozó 

gesztusaik is erre irányulnak. A kapcsolódó szövegből derül ki, hogy kire várnak. A jól 

azonosítható főszereplők között, van egy félig mezítelen, a képmező festett keretére 

kikönyöklő, a hajó felé tekintő alak, aki feltehetően Izajás lehet. (4. kép) A sümegi limbus 

különlegessége, hogy a képi hagyományoktól eltérően itt a várakozók reményét beteljesítő 

krisztusi eljövetel, az Anastasis hiányzik, illetve késleltetve, a szentélyben következik. A 

limbuszban sóvárgó lelkek várakozásában, prédikációjában nem hagy efelől kétséget maga a 

püspök sem, minden ember osztozik: „Oh, vajha szakasztanád meg az egeket és szállanál le, 

szállanál le, és vigasztalnád meg a halál árnyékában, és az ördög fogságában kesergő emberi 

Nemzetet.”
251

 Krisztus eljövetelének késleltetése olyan dramaturgiai elem, amely a program 

egészének figyelembe vételével nyeri el magyarázatát. Az Anastasis-képek középkori példáin 

Krisztus „alászáll” a pokol tornácára. Ő az Új Ádám, aki megváltó halálával eltörli az ősbűnt, 

kiszabadítja Ádámot, majd megszabadítja Évát, Keresztelő Szent Jánost és másokat. Az 

újkorban is láthatunk erre példákat: Thomas Christian Schefflernek a heusenstammi 

plébániatemplom Megváltás diadala mennyezetfreskóján Szent Mihállyal az oldalán a halál 

felett diadalmaskodó Krisztus jön Ádámért.
252

 A pesti ferences templom bejárat mellett lévő 

mellékoltárán, Scheffler képéhez hasonlóan, a Diadalmas Krisztus érkezik, mellette Ádám és 

Éva, jobbján Keresztelő Szent János. A képet itt is kartusba foglalt felirat egészíti ki: 

„miseramini mei miseramini mei, saltem nos amici mei.” Jób panaszszavaival könyörögnek a 

lelkek: „legalább ti barátaim könyörüljetek meg rajtam”.
253

  

Az egyházi év első vasárnapján, a tridenti zsinat következményeként megreformált liturgia 

szerint, az utolsó ítéletről szóló evangéliumi rész hangzik el a misén.
254

 Mindhárom erre az 

alkalomra előírt evangéliumi szöveg az éberségre, a folytonos lelki készenlétre figyelmeztet, 

mert: „Azt a napot és azt az órát nem tudja senki, az ég angyalai sem, a Fiú sem, csak az 

Atya….(Mt 24, 36) és „Legyetek, hát készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, 
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  Haris 2013b Barokk falképkorpusz, kézirat 
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  Gyümölcsoltó Boldogasszony napjára mondott prédikáció (1733) Padányi 1761 201. 
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  Fototek 1943/44 
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  Szilárdfy Zoltán: Barokk ikonográfiai típusok Szent Ferenc rendjének művészetében.In: A ferences 

lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára. 2. Szerk. Őze Sándor és Schmickli 

Norbert.Piliscsaba-Budapest, 2005. 894. , 907. (3. kép)  
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  Radó Polikarp: Az egyházi év. 1998. 30. (Mt, Mk 13, 33 –37; Lk 21, 25 – 28, 34 – 36) 
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amelyikben nem is gondoljátok.” (Mt 24, 44) Az egyházi év első időszaka az „Úrjövet”, az 

Advent, a várakozás ideje. A próféták jövendölése szerint az eljövendő, „Venturus”, Dávid 

házából származik, Betlehemből. Ezékiel az eljövendő királyt, az új Dávidot, az isteni akarat 

hűséges végrehajtóját, a „pásztort” várja: „Egyetlen pásztort rendelek föléjük, aki majd 

legelteti őket: szolgámat, Dávidot. Ő legelteti őket, ő lesz a pásztoruk.” (Ez 34, 23-25) 

Padányi Biró Márton prédikációiban az ószövetségi Dávid király az egyik legtöbbet szereplő, 

legtöbbet hivatkozott ószövetségi alak.
255

 Zsoltárainak részletei nem hivatkozásként kerültek 

be a prédikációk szövegébe, ellentétben az egyéb idézett szöveghelyekkel, a püspök 

előszeretettel szólalt meg Dávid szavaival, amint korábban láttuk, például a Mária Teréziának 

dedikált koronázási beszédében is. Más esetben Dávid zsoltárának részleteivel foglalta össze a 

korábban elmondottakat. Sümegen, hangsúlyos helyen, a karzatalj oldalfalain, láthatjuk 

Krisztus ószövetségi előképeként megjelenő, egyik oldalon a fiatal, rövidesen küldetésében 

győzelmeskedő, átellenben pedig a zsoltárszerző, hárfán játszó, már öreg Dávid királyt. Az 

ifjú Dávid esetében a fő alak mögött nagyvonalúan ábrázolt, nehezen kivehető narratíva 

kevéssé hangsúlyos, bár feltehetően jó megoldás a jelenet, legutóbb Haris Andrea által 

megerősített, értelmezése.
256

 A filiszteusokat, Góliátot legyőző, énekével Saulból a gonoszt 

elűző Dávid Krisztus előképe. A Michelangelo szobrát idéző sümegi Dávidnak a 

freskócikluson belül is a feltámadt, az apostolokat útjukra bocsájtó, diadalmas Krisztus a 

legközelebbi párja a hajó harmadik boltszakaszának bolthajlatában. (5. kép) Dávid király 

különleges szerepének jele, hogy a két szemmagasságban lévő kép, a zsoltárszerző király és a 

diadalmas Dávid ábrázolása grisaille technikával, bronz reliefet utánzó táblaként jelenik 

meg.
257

 A fiatal, feladatának teljesítésére induló és az idős, koronás, énekszerző Dávid 

egymással szemben elhelyezett grisaille-alakja jelzi, hogy innen indul, és ide érkezik vissza a 

program: a gonoszt legyőzni induló és az Úr dicsőítésében soha nem fáradó, győzedelmes 

Dávidhoz. (6.kép) 

 

A Fiú megtestesülésének hittitka 
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  Erre utal tanulmányában Haris Andrea is. Haris 2013b 102. 
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  Korábbi értelmezés szerint Dávidot Saul elé vezetik. Levárdy Ferenc: Sümeg. Plébániatemplom. 

Budapest, 1981.; Újabb értelmezése Dávid küldetésbe indul, hogy elnyerje Mikael kezét. Haris 2009 27. és az 

51. jegyzet  
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  A grisaille technikával megfestett témák szerepének és jelentésének kérdéséhez Jernyei 2013 
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Az első boltszakasz boltozatán, ovális képmezőben megnyíló hypetrális nyílásban vakító 

fényességben jelenik meg az Atya, előtte az isteni fényben alig megkülönböztethető a 

Szentlelket megjelenítő, széttárt szárnyú galamb. (7. kép) Az Atya alakjától jobbra aranyszínű 

klipeuszt emel a magasba egy angyal, amelyen Jézus neve, az IHS monogram ragyog. (8. kép) 

A klipeuszban a Jézus monogram a jezsuita rend nyomán elterjedt írásmóddal jelenik meg, 

„In Hoc Signo” hozzáértve a „Vinces” szót is, amelyre Krisztus kereszthalálára emlékeztető 

három szög utal.
258

 Jézus Nevének felmagasztalása főként jezsuiták által propagált témák 

egyike, hiszen a Krisztus monogramot saját rendjükre vonatkoztatva is használták (Iesum 

Habemus Socium). Fénynyalábok törnek elő mindhárom isteni személyt megjelenítő alakból. 

A freskó mai állapotában csak kevéssé érvényesül a valaha nagyon erőteljes, arany 

ragyogással, kék és vörös színekkel kiemelt vakító fehérség. A boltozaton lévő képmező a 

kiindulópontja a teljes boltszakasz programjának. Itt van a fénynyalábok forrása, amelyek az 

isteni akarat evilági megtestesüléseivé válnak, „quando fecit lucem non lucentem, verbum 

infantulum”, Szent Bernát szavai, amelyeket Padányi Biró Márton így fordít: „... tartóztatta, 

és mintegy meghatározta a hathatós nagy erejű világosságnak fényességét, és az isteni örök 

Igét kisded gyermekségbe öltöztette”.
259

 Innen indulnak az isteni hírnökök, az Ószövetség, a 

sub lege korszak képviselői: a törvénytáblákat tartó Mózes, előtte Sára és Izsák, mellette 

Ábrahám és Izmáel felé. Szent Pál a galatáknak írt levelében a két szövetséget Ábrahám két 

fiában látja: a szolgálótól született Izmael a test szerinti, a szabad asszonytól született Izsák, 

pedig az ígéret szerinti (Gal 4, 21-30). A másik oldalon pedig Gábriel indul a sub gratia 

korszakot, az új szövetséget megjelenítő, Máriában megtestesülő Jézus felé. Az ószövetség 

jelképe a körülmetélés, amelyet Jézus az új szövetséggel, a keresztség által eltöröl. A 

keresztségben megmutatkozó, új szövetségre várakoznak a Pokol tornácán sóhajtozó 

pátriárkák is: „rorate coeli”.  

A karzataljból a hajóba lépve tehát az adventi liturgia csúcspontja, az Ige testtéválása 

mutatkozik meg, amely a bolthajlatokban megjelenő és a hajó oldalfalain lévő két 

mellékoltárképpel és a két kronosztikonnal együtt tartalmi egységet alkot: a Fiú 

megtestesülésének hittitkát. Azt a misztériumot, amely egyúttal beteljesítője a pátriárkák, 

Ádám (a személyében minden földi ember) reményének. A Pásztorok imádása jelenet fölötti 

kartusban a felirat:  

GLORIA IN EXELSIS DEO VIVO ET VERO ATQVE / 
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  RDK 3. Sp. 718. (Hans Feldbusch) 
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  Gyümölcsoltó Boldogasszony napján tartott prédikáció (1733) Padányi 1761. 180. 
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IN TERRA PAX HOMINIBUS QVIA 

NATVS EST NOBIS SERVATOR FILIVS DEI EX INTEGRA ET INTACTA / 

VIRGINE EXVLTEMVS
260

 

 

Exultemus! Olvasható a részvételre hívó felszólítás a kronosztikonban, újjongjunk! A felirat 

első részének bibliai forrása Lukács evangéliuma (Lk 2, 14, majd Lk 2, 11), amelynek a 

Máriára vonatkozó, Énekek énekéből származó utalás, „integra et intacta virgine”, újabb 

jelentésárnyalatot ad. Padányi Biró Márton prédikációjában az Atya, a Fiú és a Szentlélek 

dramatizált párbeszédében, Énekek éneke parafrázisként, bontakozik ki Mária 

Istenanyaságának titka:  

 

(Atya) „Kicsoda ez a’ Szűz, a’ ki föl jő a pusztábul, mint a mirha, és mint a szépen 

illatozó tömjén?...Ez a Jessze vesszőcskéjének ágacskája, ez a’ kis Szüzecske annyira 

fölnevelkedett… hogy az Angyaloknak méltóságát is föllyülhaladván tisztasággal, és 

érdemeknek bővségével éppen hozzánk ide fölérkezett. Ez az ő tisztaságának szép illattyával, 

és mind lelkének, mind testének szépségével annyira fölindította az én szeretetemet, hogy 

éppen Leányomnak kivánnyam őtet…. 

(Fiú) Ha tetszik Fölségednek, én leszállok ennek a’ tiszta Szent Szűz méhének kertjébe, 

és ott összve szedegetem a’ tisztaságnak szép fejér liliomát… 

(Szentlélek) …az alázatos lelküt fölemeli a dicsőség, én reászállok, és megárnyékozom 

őtet az én Isteni erőmmel, ezen tiszta alázatos Szűznek mind lelkét, mind testét bétöltöm az én 

ajándékimmal. ” 

(Atya az egész mennyei karok előtt) „Ezt a Szüzet én igen megszeretém, ezt kerestem 

öröktül fogva, ezt választottam magamnak Jegyesül vennem, és szeretője löttem az ő 

szépségének. Fiamnak, a Szent Lélek legyen az ő méhét meg-gyümölcsöztető, s benne lakó 

Jegyesse.
 261

 

Padányi Biró Márton Gyümölcsoltó Boldogasszony napi prédikációjának folytatásában 

Gábriel arkangyal üzenete után, Mária válaszához érve, a feszültség fokozásának drámai 

eszközével, késleltetéssel növelte a várakozás feszültségét:  
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  „Dicsőség a magasságban az élő és igaz Istennek és a / földön békesség az embereknek, mert / 

Megváltó született nékünk, Istennek fia, sértetlen és érintetlen / Szűztől, ujjongjunk”  
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  Gyümölcsoltó Boldogasszony napi prédikáció Padányi 1761 202-203.  
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„Szólly a követnek bár csak egy szót óh áldott Szűz! használly minnyájunknak 

engedelmességeddel, a’ mint minnyájunknak ártott Éva anyánk engedetlenségével, ezt 

kivánnyák a mennyei Angyalok: ezt kivánnyák a fogságban lévő foglyok, a régi Szent Atyák: 

ezt kivánnyák a’ te Szent Fiad által meg-váltandó minden fiaid.”
262

  

Az első boltszakasz bolthajlatában az Angyali üdvözlet ábrázolások esetében szokatlan a 

Mária előtt megjelenő bölcső, amelyen Jézus neve ragyog. (9. kép) Mária és Gábriel 

arkangyal „párbeszédét” játékos formában ismétlik a gyermek angyalok. Egyikük Gábrielt 

utánozva a bölcsőt kutatja, vajon mi lehet benne, a másik puttó Mária meglepetését játssza el. 

Talán éppen ebben a gesztusban, az egyszerre jelenlévő pátosz és a szeretetteljes derű 

együttes megnyilvánulásában érhető tetten valami a mára elveszett színjátszás jámbor 

hagyományból, aminek inspiráló jelenléte mindenhol átsejlik a freskón, de amire sajnos 

Sümegen eddig forrás nem került elő. A püspök prédikációiban ugyanakkor gyakran 

előforduló dramatizált, párbeszédes formában előadott bibliai jelenetek és a sümegi falképek 

többek által is emlegetett „kosztümössége” valószínűsíti ezt a feltételezést.
263

 Bár feltehetően 

kapott biztatást erre Maulbertsch, de egyáltalán nem lehetett idegen számára ez a hangnem. 

Ehhez a jelenethez hasonlóan szeretetteljes derü jelenik meg az 1755 körül készült Heilige 

Sippe, a Nagy Szent Család képen, amelyen az angyal Szent József vállára hajtja a fejét.
264

 

 

Hüposztatikus egység 

A pásztorok imádásának képi megfogalmazása a legkiérleltebb, legkötöttebb képtípusok 

egyike. Az oltárkép felső kétharmadán Jézus születésének ábrázolása a hagyományoknak 

megfelelően, a téma barokk kori példáira jellemző módon jelenik meg, azonban a 

kronosztikonban megfogalmazott utalás „ex integra et intacta virgine” alapján az ennek 

megfelelő képi formulával, Mária feje körül felragyogó csillagkoszorúval egészült ki.
265

 (10. 

kép) A kereszténység legfontosabb hittitka az Ige megtestesülése, az Inkarnáció, a születés 

isteni titkának ünneplése. Szűz Mária Maria Immaculataként előtte Jézus pedig mint „Filius 

Dei”, eukarisztikus utalással, kalászok között fekve, ragyogó fehérségben látható. A jelenet 

fölött az angyal örömhírt hozó szavai a pásztoroknak: Ecce Evangelizo vobis gaudium 

magnam quid natus est hodie Salvator. (Lk 2, 10-11), alatta feltehetően az eredeti felirat 
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  Gyümölcsoltó Boldogasszony napi prédikáció Padányi 1761 205.  
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  Garas 1960 42.; Jernyei Kiss János a freskókon szereplő alakokkal kapcsolatban színészekről ír, akik 

néha nem értik az instrukciót, kiesnek a szerepükből, elárulják „színész” mivoltukat. Jernyei 2003 
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  Maulbertsch 2009. Kat. Nr. 7. 50. 
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  Lásd Gerke 20. 
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[„Hirtelen mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítette az istent ezekkel a 

szavakkal”] „Gloria in Excelsis Deo”. (Lk 2, 14). A feltűnő mariológiai hangsúly nem ad 

magyarázatot arra, hogy miért jelenik meg még egyszer a kis Jézus a képen. (11. kép) Az 

oltárképen a két kisded megfestése minden bizonnyal a püspök instrukciói szerint történt. Az 

elbeszélést ennyire felborító momentum aligha tekinthető „festői hibának”. Gerke a 

különleges elemet az égi szféra fokozatos realizálódásaként értelmezte, a boltozaton 

megjelenő „trinitärische Ursonne”-ből fokozatosan, képmezőnként, az Angyali üdvözletben 

Szeplőtelen fogantatás eszméje, majd a legalsó zónában betlehemi jászol lesz. 

Kompozicionális párhuzamban a kétszintű Jézus körülmetélése oltárképpel, amelyen az alsó 

zóna az ószövetség, Mózes törvénytábláinak hangsúlyos megismétlése miatt, a felső zóna 

Krisztus nevének megdicsőülésével a törvény beteljesítése.
266

  

A Pásztorok imádása kép alsó harmadában, fordított irányból, „másfelől nézve”, újra látjuk a 

kis Jézust, az örömhírt hozó angyal szavainak („Ez lesz a jel”, Lk 2, 12) megfelelően, 

jászolban (in praesepio), szalmában fekszik a mezítelen gyermek. Most ökör és szamár 

hódolnak neki („Az ökör megismeri gazdáját és a szamár urának jászolát, csak Izrael nem 

ismer meg, népem nem tud semmit megérteni!” Iz 1, 3) és melegítik párás leheletükkel a 

gyermeket.  

„Ökör, szamár megismeré 

Teremtőjét és Urát, 

leheléssel melengetik 

jászoly hideg nyoszolyát.”
267

 

 

Ugyanehhez a motívum látható Gottfried Bernhard Göz metszetén, amelyen a kis Jézust 

szamár és ökör melegítik leheletükkel, miközben a kép felső részén látható angyalka hajának 

fürtjeit jégcsappá dermeszti a fagy.
268

 (12. kép) A Jézus születését, a megtestesülés titkát 

megjelenítő oltárkép különlegességének értelmezéséhez ismét a szöveg ad segítséget, amely 

ezúttal magán a képen jelenik meg. A gyermek teste alatt a kronosztikon (13. kép):  
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  Gerke a különleges elemet Dagobert Frey nyomán, a barokk művészetre jellemző égi és földi szféra 

közti folyamatos átmenetként értelmezte. Gerke 22.  
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  Idézi Radó 56. 
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  Szilárdfy Zoltán: A magánáhitat szentképei a szerző gyűjteményéből. III.  Alkalmazott szentképek.16-

21. század. Szeged, 2008. 184.  
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IACET IN PRAESEPIO SED IN COELIS SINE FINE REGNAT OMNIPOTENS
269

 

Egyértelmű az utalás a szentély boltozatán megjelenő Hetoimasiára, és egyúttal közvetlenül 

az oltárkép fölött megjelenő Angyali üdvözletre is, amelyen a trónszék játékos párhuzamaként 

a Mária előtt megjelenő, aranyszínben ragyogó bölcső látható, rajta az IHS monogram. Az 

emberi testben magát megalázó istenség megjelenítése didaktikus elem, kiérezhető a 

jelenetből a prédikátor intelme: így nem ismernénk fel, pedig a pogány királyok még a 

csillagban is felismerték és követték a Megváltót.  

Maulbertsch az unio hypostatica, a személyes egység, az isteni és emberi természet 

együlésének, a Fiú megtestesülésének ábrázolását, úgy oldja meg, hogy a képmező közepén 

megjelenő narratívában (Pásztorok imádása) Mária alakját az imagóként megjelenő gyermek 

Jézussal látomásszerű kegyképpé magasztosítja, míg az előtérben valóban alig észrevehetővé, 

egészen valóságossá, kiszolgáltatottá váló Isten-ember jelenik meg. A középtérben Jézus 

isteni természetét mutató, ragyogó, szakrális fehér szín, egészen más lesz, szinte taktilis 

érzetet kelt fehéren vakító hópamacsokként a fagytól szürkésre színeződött talajon, amelyen 

majdnem mezítelenül fekszik a gyermek Jézus. Bőre láttán szinte borzongató a hideg. Ezt 

ellensúlyozza az állatok leheletének gőzölgő párája, amelyben ahogy ennek a jelenetnek 

kapcsán többen utaltak rá, mintha betlehemezés részesei lennénk.  

„Széna rideg, mégis nevet 

még a jászoly is kacag: 

Hogy fonhatja, karolhatja 

ölébe a nagy Urat! 

 

Mikor télből, hóesésből 

ráfúj házra a hideg, 

a vékonyka, hajlékonyka 

kis test táncot didereg.”
270

 

 

A szamár előtt egy összetört oszlop lábazata, mögötte pedig a fejezete látszik – 

hagyományosan a pogányság felett aratott diadal jeleként. Az oltárkép két zónáját 
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  jászolban fekszik de a mennyekben mindenhatóként vég nélkül uralkodik 
270

  A vers Dankó: Vetus Hymnarium eccles. Hungariae. Budapest, 1893. 322.,323. A középkori latin 

nyelvű verset lefordította és közli Radó 51.  
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motívikusan is összekapcsoló elem, hogy az összetört oszlophoz tartozó párkány a kép jobb 

oldalán, a felső zónában a pásztorok feje fölött van.  

 

A Pásztorok imádása oltárral szemben azoltár felett lévő kronosztikon 

 

DELECTABILE EST TALE NOMEN NEONATI IESV 

IN CVIVS NEQVE ALIVS VIRTVTE SALVARI ET AD PREMIA FVTVRA PERVENIRI 

OPORTET 

PRAETER HOC ENIM NON EST NEC ERIT ALIVD 

ET SIC VERSVS ET EXOPTATVS GRATIS NOBIS CONCESSVS 

IESVS EST FRVCTVS CIRCVMCISIONIS
271

 (1758) 

 

alapján az oltárképen Jézus Nevének megdicsőülése látható. A szertartásnak helyet adó 

templom szentélyének boltozata alatt jelenik meg az angyalok által közrefogott, ragyogó 

klipeuszban az IHS monogram. Az oltárképen a szertartás, az Ószövetséget beteljesítő, az 

Újszövetséget megalapító Jézus Szent Nevének szól, melyet a születése után eltelt nyolcadik 

napon, az ószövetségi szertartással a törvényt beteljesítve, nyert el. A jelenet előterében József 

alázatosan meghajlóalakja csak úgy nyeri el értelmét, ha hódoló gesztusa az oltárkép felső 

részén látható mennyei látomásnak szól.
272

 (14. kép) Maulbertsch mindezt különleges 

leleménnyel érzékelteti: a drapériák anyagának vastagsága, a fémek csillogása, a gyertyatartó, 

a navicella részletgazdag formálása trompe l’ oeil elemekként teszik valóságossá, közvetlenül 

átélhetővé a jelenetet.
273

 Az oltárképen mégis a hangoké a főszerep: a szertartáskönyv mögül 

kitekintő angyal nemcsak Jézus nevét „mondja” (15. kép), amely ismét a szeretetteljes humor 

megnyilvánulásaként a tükörírás segítségével
274

 válik igazán „hallhatóvá”, hanem még a 

főpap palástjának apró arany csengettyűkkel díszített szegélyét (16. kép) is megérinti, talán, 

hogy elterelje a kissé megijedt gyermek figyelmét a történtekről. A hangokat megszólaltató, a 

központi cselekményt énekszóval keretbe foglaló repossoir-figurák páros csoportjai különféle 

hangnemeket érzékeltetnek. A sokféle hangszínt megjelenítő kórusban másképp cseng a 

                                                             
271

  gyönyörűséges az újszülött Jézus ily neve / ennek és nem másnak erejében kell megváltódnunk és 

eljutnunk a jövőbeni jutalomig / ezen [a néven] kívül nem volt és nem is lesz más [név] / és így a nekünk 

hálatelteknek adott … és kiválasztott Jézus a körülmetélés (szövetség) gyümölcse 
272

  Jernyei 2003 323. 
273

  Haris 2013c 39.  
274

  Jernyei 2003 
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komolykodó, finomkodó, vagy éppen „borízű”(17. kép) ének.  A Szépművészeti Múzeum 

Grafikai Gyűjteményében lévő egyik Dürer rajz  hasonló kísérletező kedvről tanúskodik. (18. 

kép) A függönymotívummal, a lépcsős elrendezéssel, a kosztümszerűen ható öltözetekkel 

igazán színházi élménnyé válik a jelenet.
 

A Belvederében lévő Jézus bemutatása a 

templomban
275

 olajvázlat, amely egy eddig ismeretlen, vagy beazonosítatlan mennyezetfreskó 

vázlata, szoros motivikus egyezéseket mutat a sümegi mellékoltárképpel. A műhelymunkának 

kulisszatitkai érhetők itt tetten. Feltehetően, a sümegi freskók kivitelezésének idején 

készülhetett a vázlat, amelyen Mária alázatosan meghajló alakja, arcának profilja, bal kezének 

tartása a sümegi Jézus Neve oltár előterében alázatosan meghajló József alakjában köszön 

vissza.  

                                                             
275

  Belvedere, Bécs Inv. Nr. 2062 
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Jelek és motívumok 

 

A prédikációk kötelező elemei, a gondolatmenet pillérei a vonatkozó bibliai szöveghelyek, 

elismert hittudósok gondolatainak beemelése a szövegbe. Ezek az ún. locusok, voltak között a 

téma által megkívánt „kötelező elemek”, amelyek hitelesítették a prédikátort, 

felkészültségéről, olvasottságáról tett segítségükkel tanúbizonyságot, és voltak, amelyeket 

személyesen különösen alkalmasnak talált arra, mint Padányi Biró Mártonnál olvashatjuk, 

hogy példaként, isteni kinyilatkoztatásként, felismerje benne a hallgatóság azt, amit 

értelemmel lehetetlenség.
276

 Padányi Biró Márton jelekként értelmezte ezeket, amelyeket 

felismerhetünk, ahogy felismerték a bölcsek Jézust a csillagban és hódoltak neki. Ugyanígy 

jel volt, Krisztus kereszthalálának előképe, a csecsemők mártírhalála, anyjuk szenvedése 

pedig az a szenvedés, amelyben osztoznunk kell a kronosztikon szerint. Ahogy Padányi 

közismert bibliai szöveghellyel utal előre a prédikációban, úgy Maulbertsch is több 

alkalommal „klasszikus” idézeteket használt, feltehetően részben ugyanezzel a céllal, hogy a 

tematikusan lehatárolt képmezőket koherens programmá szervezze. És feltehetően azért is, 

hogy virtuozitását megmutassa. A Királyok imádása kép gyakran elragadtatással leírt, 

„mesebeli” jelenetének hátterében a betlehemi gyermekgyilkosság Rubenstől vett „idézete” 

áll.
277

  

EPIPHANIA LATINE IN CARNE FACTA MANIFESTATIO DEITATIS 

HANC PII REGES MAGI FLECTENTES REVERENTER ADORANT 

LACTENTES VERO INFANTES MORI PRO CHRISTO DEPROPERANT
278

 

 

Jellegzetes kompozíciós módszer Maulbertschnél, hogy az egynemű „szólamot” szinte mindig 

árnyalja, gazdagítja. A 40-es évek végén, 50-es évek elején festészetét meghatározó 

chiaroscuro festésmód tartalmi árnyalatokban, ellentételező gesztusok használatában jelen 

maradt későbbi műveiben is. Ahogy a sötétből kibomló világos forma erőteljesebb, úgy a 

meglepő, ellentétes érzelmeket előhívó tartalmakat is hatásosabbnak vélhette. A Királyok 

imádása artisztikusan édeskés jelenetének háttérben az alig kibontott, szinte csak 

„árnyékként” megjelenő, közismert idézet az egyszólamú tartalmat elmélyíti, „zeneművé” 
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  Trisagon (1744) Padányi 1761 115-116. 
277

  Jernyei 2003 325. 
278

  epiphania latinul in carne facta manifestatio deitatis (az istenség testbéli megjelenése) / ezt a kegyes 

háromkirályok meghajolva hódolattal imádják / a csecsemők pedig hamarosan meghalnak Krisztusért 
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avatja. (19. kép) Idézeteivel részben úgy bánik, ahogy a prédikátor a szövegében elhelyezett 

bibliai citátumokkal, mesterfogásként és jelekként. Olyanok ezek, mint a palettán lévő színek, 

amelyek a környezetüktől függően változnak, attól függően, milyen összefüggésbe, 

jelentéshálóba kerülnek. Noha gyakran, csaknem azonos módon visszatérő figurákról, 

figuracsoportokról van szó, ezek Maulbertschnél soha nem sablonosak. (20. kép) Vannak 

„kötött”, azonos helyzetekben, azonos jelentésben használt és vannak „szabad” motívumai, 

amelyek a fő téma környezetébe kerülve újabb, vagy módosult jelentést kapnak. Jó példája a 

festő minden részletre figyelemmel lévő gondosságának, ahogy a férfi és női princípiumot az 

egyes képmezők kompozíciójában egyensúlyba hozza. Ezt még a grisaille festésű 

angyalszobroknál is tetten érhetjük. Egyes esetekben főszereplőkké válnak az erős töltéssel 

rendelkezők, a tartalom meghatározó elemének, például drámaiságának fő hordozóivá 

(Salome-Herodiás összehajló feje Mikulovban), máskor a fő szólamot rejtélyesen árnyaló, 

elmélyítő mellékszál (a sümegi főoltár, vagy a Feltámadás-oltár mellékalakjai). (21. kép) 

(Haberditzl Maulbertsch kompozíciós csoportjainak megfestésekor kiemeli, hogy a festő nem 

az akadémiai tanulmányok, a kötelező aktfestés közben rutinná vált típusok ismétlésével 

építkezik, hanem több évszázad metszetanyagának a legkülönfélébb típusaiból válogat.
279

 A 

zirci Mária mennybevétele képen temperamentumuk szerint csoportosítja a figurákat, a 

közömbösek, az elmélyült, aki az Ószövetséget olvassa, vagy a földre boruló, imájába 

mélyedő. Szélsőségesen ellentétes gesztusokat szembeállítva jó egyensúlyérzékkel alkot. 

Korai periódusában az előtérben szinte mindig a szenvedélyes kételkedő, az ellentétes oldalon 

pedig a reménytelien feltekintő alakot látjuk. Ebben az örökségben Trogernek is meghatározó 

része van. Motívumainak egy jelentős része azonban Rubens festészetéből származik, nyilván 

az akadémiai képzésben Rubens műveinek, illetve az ezekről készített metszetmásolatoknak a 

jelentős szerepe miatt. Az alábbi felsorolásban több ilyen lesz,
280

 azonban ezek a motívumok, 

önálló életre kelnek Maulbertsch művein.    

Két nő, három nő 

Sokrétű, erős festői-tartalmi töltéssel bír az egymás mellett, szinte összetartozó formaként 

megfestett (Rubenstől ismert) két nőalak. (22. kép) Egyikük mindig világítóan fehér bőrű, a 

mögötte megjelenő mintha az árnyéka volna, ölthetnek Salome-Herodiás alakot, vagy mint a 

sümegi főoltáron Magdolna-ként újabb jelentésárnyalatot nyerve többrétű értelmezési 
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  Haberditzl (1944) 2006, 83-84. 
280  Rubens festészetében a ezeknek a motívumoknak, gesztusoknak a kutatása jelentősen előrehaladt. Lásd 

Rubens Passioni. Kultur der Leidenschaften im Barock. (Szerk.: Heinen, Ulrich -Thielemann, Andreas) 

Göttingen, 2001.  
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lehetőséggel gazdagítható a kettős figura jelenlétével a tartalom. Ugyanitt a főoltár másik 

oldalán Mária alakja mögött is elmaradhatatlan a sötétebb tónusokkal jellemzett nőalak, bár 

jól láthatóan Mária alakjával kevésbé összetartozóan jelenik meg. (23. kép)Az árnyékszerűen 

megfestett figura általában kitekintő, a szemlélővel kapcsolatot kereső, azt rejtélyesen 

megszólító alak.  

A három kort megjelenítő csoportok is ilyenek, nemcsak kort, különféle személyiségjegyeket, 

viselkedési módokat is képviselhetnek, jellemzőjük éppen ez a nagyobbrészt festői, és csak 

kisebb részben egyértelmű jelentéstartalom. „Feladatuk” mintha elsősorban abban állna, hogy 

„megszólítsák” a szemlélőt. A főoltáron Magdolna alakjának kompozícióban elfoglalt 

szerepét nemcsak az árnyékként fölé magasodó határozottan felénk néző alak rétegzi, 

valójában kettejük mögött az egész halványan látható, idősebb nőalak is a „csoporthoz” 

tartozik. (24. kép)A Feltámadás-oltáron a sírhoz érkező asszonyok együttese szintén 

ugyanennek a motívumnak a variánsa, a ránk tekintő alakkal együtt. (25. kép) Könnyedebben, 

kevesebb feszültséggel terhelve megjelenik a csoport az orgonakarzaton is, a 

zsánerképszerűen megfestett női kar szereplői között, szemben a főoltárral. (26. kép) 

Összehasonlításban valóban jól látható, hogy a motívumot, ennek Maulbertschre jellemző 

használatát jól ismerő, rutinus műhelytag munkája. 

Gavallérok – előkelők 

A „gavallérok”, „előkelők” mellett szinte mindig megjelenik a szenvedés (Kromĕříž, 

Mikulov). (27. kép) Feltűnően jól öltözött férfiak Keresztelő Szent János vértanúságnak tanúi. 

Öncélú pompa alig érhető tetten Maulbertsch freskóin. Sümegen a Királyok imádásának 

mesebeli jelenetét a háttérben véres események ellenpontozzák. A főoltáron a pompás 

ruhában megjelenő világi figurák között szinte feszültséget kelt a drámai jelenet elmaradása, 

azonban itt jó okkal történik így.  

Ló és lovas 

A sümegi Keresztrefeszítés kép „felejthetetlen” részlete a kereszt mellett álló, mélyen 

meghajló, ragyogóan fehér, hullámzó sörényű ló. (28. kép) Maulbertsch festészetében egyike 

a leggyakrabban feltűnő, változatosan használt képeknek. Bár a keresztrefeszítés képi 

hagyományában szinte állandó szereplő volt, az első sümegihez fogható, kimagasló festészeti 

megfogalmazása szintén Rubensnek köszönhető.
281

 A ló önálló motívumként is megjelenik 

                                                             
281

  A ló Rubens antwerpeni a Kereszt felállítása-oltárának jobb oltárképén is jelen van, de másutt is 

megjelenik, például Andromeda megszabadításán a fehér pegazus. Maulbertsch estében ezek a 

motívumkölcsönzések inkább inspirációként értelmezhetők, teljesen a saját stílusára alakítja őket.  
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Maulbertschnél, de jellemzően lovasával, aki mindig marcona képű, erőteljes, többnyire sötét 

tónusban, vörösekkel elegyített, a fémek csillogásával megfestett férfi, a ló által megjelenített 

princípiumnak éppen ellentéte.
282

 A sümegi Keresztrefeszítésen a „lovas” a Krisztus 

istenségét „ebben a pillanatban” megélő, megtérő Longinus. (29. kép) 

A sümegi freskó elkészülésének idején, azaz az 50-es évek végén, a 60-as évek elején gyakran 

bukkan fel a motívum és vele együtt az ekkor általánosan jellemzővé váló, németalföldi 

festészet hatását mutató irány Maulbertsch környezetében.  Maulbertsch elpusztult schwechati 

képén a lovas a halálból nemzetének megszabadításra visszatérő Szent Jakab, lábainál a 

legyőzött, tehetetlenül előrebukó, sötét színekkel festett ellenség. „Ugyanez” a fehér ló 

foglalkoztatta Tiepolót is szintén Szent Jakabot megjelenítő képén, amely a londoni spanyol 

nagykövetség kápolnájába készült, azonban a megrendelők féltek a ló túlzottan 

hangsúlyosnak talált jelenléte miatt őket érő esetleges támadásoktól, így Tiepolo alkotását egy 

kevésbé erőteljes, kortárs festő művére cserélték ki.
283

 Dorffmaister metszetekről ismerhette 

Rubens művét, de közvetlen ihletet minden bizonnyal Maulbertsch munkáiból szerezhetett, 

amikor Sárváron a motívumot megfestette. (30. kép) A brnói Moravská galerie barokk 

anyagának egyik főműve, az újabban vitatott attribúciójú „Leánymentő lovas” a sümegi, 

schwechati freskókkal szintén egy időben készülhetett.
284

 Vitathatatlan, hogy ha nem maga 

Maulbertsch a festő, akkor is közvetlen környezetében készült alkotásról van szó, amely jól 

illik a Sümegen is megjelenő Rubens és a németalföldi festészet hatását erőteljesebben mutató 

alkotások közé. Az eddig bizonytalanul meghatározott téma, Perszephoné elrablása, nem 

megnyugtató. Nem ad magyarázatot a kép sötét előterében fekvő legyőzött ellenfélre. A 

leánymentő lovas alakjában talán Szent László király legendájának közismert epizódját 

láthatjuk, ez persze magyar megbízót, vagy magyarországi megbízatást feltételezne. 

Közvetlen rokona, talán párdarabja lehet az Amiens-i Szent Márton és a koldus kép, amelynek 

ugyancsak a sötét háttér előtt kibontakozó fehér ló a fő motívuma.
285

 Rubens és Rembrandt 

inspirációkról tanúskodik a Belvederében őrzött A kereszt felállítása olajvázlat, amely a 

sümegi munkával éppen egy időben készülhetett, így a festőt foglalkoztató téma munkaközi 
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  A „katona” ugyan ló nélkül, de ragyogó fehér színekkel a környezetében ott van Kromĕříž ben is. 
283

  Tátrai Vilmos: Festmények párbeszéde. Szabálytalan tárlatvezetés a Szépművészeti Múzeum Régi 

Képtárában. Budapest, én. 134-135. 
284

  Dachs-Nickel Maulbertsch után készített másolatnak tartja. Dachs 2003 I. 342.  A legutóbb Budapesten 

is megrendezett kiállításon alkotójaként Maulbertsch szerepel, eddig közelebbről meg nem határozott ókori 

témával. Maulbertsch (Budapest) 2009 141. I. 6.(Zora Wörgötter)  
285

  Dachs-Nickel a brnói Leányrablás (Szent László király) képet Leichernek Dachs 2003, míg a 

feltehetően párdarabjaként elkészült Amiens-i képet Maulbertschnek attribuálta, olyan műként, amely 

Maulbertsch alkotói módszereit jól példázza. Dachs-Nickel 2009 95., 3. kép 
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variánsaként értelmezhető.
286 

A katonák leplezetlen brutalitását, szenvtelenségét és Krisztus 

haláltusájának kínjait ábrázoló kép egyetlen nyugalmas pontja a háttérben álló, derengő 

fényben megjelenő fehér ló. A Szent András mártíromságát ábrázoló, a komáromi 

megbízatással kapcsolatba hozott és feltehetően ezért 1760 körülre datált olajvázlat
287

 szintén 

a sümegi Keresztrefeszítés mellékalakjainak ismeretében készült.  Nemcsak az itt is 

hangsúlyosan és a sümegihez részleteiben is hasonló megjelenésű ló, de lovasa és a háttérben 

megfestett fehér színével a katona alakját még inkább kiemelő figura, a vastagon felvitt 

hófehér festék is a sümegi oltárképekre emlékeztet, azonban a sümegi mellékoltároknl 

látottaktól eltérő, nagyobb szerepet nyert a háttér architektonikus értelmezése és a figurák 

egymáshoz kapcsolása is szervetlenebb. A vázlat azonban mindenképp Maulbertsch festői 

stílusához jól illeszkedő, motívumait ismerő, gyakorlottan használó, a sümegi 

plébániatemplom freskóinak előkészítő munkálataiban, vagy akár a helyszínen is jelenlévő 

festő munkája.      

A hóhér 

A Sümegen ecetes spongyát tartó, „könyörtelen” férfi, a hóhér típusa, is megjelenik 

Mikulovban és Kroměržižben is, többnyire a fehér bőrű Éva-Magdolna-Salome alakkal 

együtt. (31. kép) 

 

Meztelen vállú nő 

A sümegi kompozíció másik olyan motívuma, ami csaknem elhomályosítja a főtémát a 

kereszt lábánál Magdolna feltűnően érzéki megjelenése. (32. kép)  

Jernyei Kiss János amiatt, hogy a mellékalakok a főtémához sok esetben nem idomulnak, sőt 

gyakran ellentétes irányba terelik a figyelmet, és ezzel szétzilálják a tartalmat, úgy vélte, hogy 

ezzel a gesztussal Maulbertsch sümegi freskóműve a „festészet színpadává” válik, az 

antiakadémikus stílus emblematikus műveként.
288

 A valóban szélsőséges, váratlan, 

ugyanakkor erőteljes érzelmi, érzéki, csaknem minden érzékre (talán még szagokra is) 

figyelemmel lévő festői nyelv, másfelől nézve, hatékonyabban szolgálhatta azt a célt, amelyet 
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  A kép Maulbertsch sümegi mellékoltárával való szoros kapcsolatára Lechner is utal. Bécs, Belvedere 

Ltsz. 3289 Maulbertsch (Bécs) 2009. 54-55. Kép az 55. oldalon (Lechner, Georg)  
287

  Monika Dachs Maulbertsch környezetében dolgozó ismeretlen festő (a tételhez tartozó 3.lábjegyzetben 

Andreas Bruggernek tulajdonítva) másolatának tartja a vázlaton felfedezhető alárajz alapján. A kép és 

párdarabjának, Szent Péternek mártíromságának másolata a magyarfalvi templomból a Soproni Múzeumba 

kerültek . Egy variáns pedig a grazi Joanneumban van. Maulbertsch (Bécs) 2009 64-65. Kép a 65. oldalon 

(Dach-Nickel, Monika) 
288

  Jernyei 2003 326. 
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a térítései, prédikációi, tömeget megmozgató körmeneti eseményei során a püspök elképzelt. 

Maulbertsch kompozícióiban a mellékalakok keltette intenzív érzéki képzet, még ha annak 

más érzékterület is a kiváltója, könnyebben válhatott vallásos hevületté, eksztatikus 

elragadottsággá. Prédikációiban az értelemmel fel nem fogható tartalmak közvetlen 

megragadásának, közvetlen érzékeltetésének, Maulbertschnél talán szerényebb módját, a 

püspök maga is művelte. A hatásos szónoknak feltehetően nem volt idegen a képi-festői 

nyelvben megjelenő ellentételezés, fokozás, késleltetés, sőt a közvetlenebb erejű szóképek, a 

hasonlat, és elsősorban a szinesztézia használata. Az efféle „manipulatív” eszközöket 

kreatívan használó prédikátor rátalált Maulbertschben a meggyőzés, a közvetlen 

szemléletesség legösztönösebb módjait is különlegesen értő festőre.
289

  

 

Grisaille angyalok a hajó középső boltszakaszában 

A hajó középső boltszakaszát a díszítőfestés különleges hangsúlyai is kiemelik. A szentély 

irányában az oromzatos diadalívként megfestett heveder szélein ünnepélyes testtartásban 

grisaille „angyalszobrok” ülnek, egyikük a hajó felé fordul, a másik a szentély irányába 

tekintve dús virágfüzért tart a kezében, ezzel készítik elő az „ünnepre” a teret, miközben 

tartásuk irányával kapcsolatot teremtenek a hajó boltszakaszai között.
290

 (33. kép) A boltozat 

hajlatában nyíló festett árkádívek vállait ugyancsak grisaille hermaként megfestett 

„angyalszobrok” támasztják. Gesztusaik a bolthajlatokban megfestett képmezők témájára 

vonatkoztathatók. A Királyok vonulása kép mellett megfestett angyalok „útmutatók”, amikor 

a képek sorozatát összefüggő sorozatként érzékeltetik, egyikük a karzat felé tekint (34. kép), a 

másik testével a szentély felé fordul, miközben visszapillantva követésre hív, kezének 

szentély felé kinyúló mozdulata is ezt a gesztust erősíti. (35. kép) A vonuló, a jelet felismerő 

királyok példáját követve a Krisztus követésére induló hívő útmutatói. A karzat felől 

megfestett angyal vonásainak egyénítésében derűs játékosság is tetten érhető. Ő az, akinek 

gesztusából talán a prédikátor feddése is kiolvasható: így kellene mindenkinek felismerni és 

követni Krisztust, hiszen a pogány három királyok még a távoli csillagban is felismerték a 

jelet. A Királyok vonulásának párhuzamaként megfestett Krisztus keresztvitelét kísérő herma-

angyalok szomorkodó, fájdalommal, együttérzéssel teli gesztusaikkal a kronosztikonban 
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  Tiepolo Szent Jakab képét az óvatos spanyolok nem merték felvállalni, Padányi Biró Márton nem 

kifogásolta a sokkal provokatívabb sümegi mellékoltárokat. 
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  A grisaille-ban megfestett figurák szerepének értelmezéséhez Jernyei Kiss János: Egy deliciőz 

allegória. Maulbertsch freskóciklusa a szombathelyi püspöki palotában. Művészettörténeti Értesítő 2007. 60. évf. 

, 1. sz., 23-52.; továbbá Jernyei 2013 
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olvasható „condole Servatori et ingemisce” (osztozz fájdalmában és sóhajtozz) felszólításnak 

engedelmeskednek, 

 

AMARE VERA AC DOLOROSA PASSIO CHRISTI [1758] 

CVNCTOS NOS DE INFERNO MORTE LIBERANTIS [1758] 

CONDOLE SERVATORI ET INGEMISCE [1758]
291

 

 

példamutatással a hívők felé. A Kálvária-oltár mellett megjelenő angyalok, egymástól eltérő, 

inkább férfi és inkább női jelleget mutatnak. (36. kép) 

 

 

„Sanctus, Sanctus, Sanctus” – az angyali és földi karok 

 

Az orgonakarzaton, a hajó nyugati falán és boltozatán lévő kompozíció a freskó rossz 

állapota, a kettébontott és az orgonakarzat két oldalára állított orgonaház takarásában ma 

kevéssé érvényesül, miközben Friedrich Gerke még, közvetlenül az 1938-as restaurálás után a 

templomban a legszabadabb, a leginkább ragyogó, fényteli műként írt róla. Haris Andrea 

határozta meg közelmúltban megjelent tanulmányában a freskó témáját a Szentháromság 

dicsőítéseként, a püspök Angyali társaságnak szövetsége… művében közvetlenül a 

kompozícióra vonatkoztatható szöveg alapján.
292

 Gerke a falkép részletes, a kompozíciót 

értelmező leírásakor nagyon érzékeny megfigyeléseket tett. Felismerte, hogy az 

orgonakarzaton megjelenők Izajás próféta nyomán a liturgiába bekerült Sanctust éneklik, 

azonban Szent Mihály általa hangsúlyosnak érzett jelenléte miatt, és mert a kompozíció a 

karzataljban megjelenő Pokol tornáca fölött látható, a falkép ikonográfiai meghatározását 

mégis más irányban kereste. Noha pontosabban, mint akkor ő „sichtbar mahlerisch 

gewordene Liturgie” talán nem is lehet meghatározni.
 293

 (37. kép) Izajás próféta látomásában 

csak az angyalok jelennek meg.  

„Abban az időben, amikor meghalt Uzija király, láttam az Urat. Magas és fönséges királyi széken ült, és 

uszálya betöltötte a templomot. Szeráfok lebegtek fölötte: mindegyiknek hat-hat szárnya volt. Kettővel befödték 
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  Keserűen valóságos és fájdalmas szenvedése Krisztusnak / aki mindnyájunkat megszabadít az alvilági 

haláltól / sajnáld (érezz együtt, végy részt) a Megváltó halálában és sóhajtozz 
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  Haris 2013c 99-105. 
293

  Gerke 79. 
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arcukat, kettővel befödték lábukat, s kettővel lebegtek. És harsány hangon mondogatták egymásnak: »Szent, 

szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet!”« Még a küszöbök alapjai is megrendültek harsány 

hangjuktól, és a templom tele lett füsttel.” (Iz 6, 1-4)    

Az ószövetségi látomás alapján énekelt szöveg a miseliturgiába kerülve módosult, a szeráfok 

kara kiegészült Dionysios Areopagita (De caelesti hierarchia) nyomán az angyali és a földi 

karokkal is.
294

A sümegi orgonakarzat ablakzáradékában lévő kartusban jelenik meg a 

kronosztikon:  

TER SANCTVS QVI EST ET ERAT ET QVI VENTVRVS EST 

DEVS EXERCITVVM 

 [1758]
295

 

 

Ehhez a kompozícióhoz is tartozik a képmezőben megjelenő, újabb kronosztikon, ami az Atya 

tiarában, ragyogó fényességben megjelenő trónoló alakja körül olvasható (37. kép): 

 

CHORI COELESTES ET TERRENI ORATIONES OFFERVNT AMORE 

ARDENTES [1758] 

LAVDES DEO CONSTANTER SINE FINE DICENTES [1758]
296

 

 

A földi és égi kórus buzgólkodása, hódolata a kronosztikonban megjelenítve az Atya 

közvetlen közelébe ér, ahol a szeráfok és kerubok is csak alig tudják Isten ragyogó 

fényességét elviselni, szemüket szárnyaikkal takarva hódolnak neki. Ide „érnek fel”, erre a 

méltóságra jutnak a Szentháromságot dicsőítők imái. Az átalakított ablak
297

 két oldalán a földi 

és az angyali karok között az imák felajánlását hagyományos képi formulával két, egy a 

férfiak oldalán, egy pedig a nők oldalán megjelenő angyal nyújtja az Atya felé. A férfiak 

fölött inkább a női (38. kép), a nők oldalán inkább a férfi princípiumot képviselő angyal 

közvetítésével ajánlják fel imáikat a hívők. (39. kép) Az imafelajánlás gesztusát a férfiak 

oldalán tálcára tett rózsafüzéreik és imakönyveik jelképezik, a nők oldalán rózsával 

összefonódó rózsafüzéreket és az Atya felé felnyújtott jobb kezében a hitet és imádságot 

jelképező égő szívet tart az angyal. Az imafelajánlás, akár társulati csoportos portrékkal 

                                                             
294

  Diósi Dávid: Sanctus, Sanctus, Sanctus… Az izajási és a liturgikus Sanctus-szöveg közötti 

különbségek. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 12. 2009, 335-353. 
295

  háromszor szent, aki van és volt, s aki eljövendő / a seregek Istene 
296

  szeretettől lángoló égi és földi karok imádkoznak / állandóan vég nélkül zengve Isten dicséretét 
297

  Haris 2009 26, és a 38. lábjegyzet 
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egybekapcsolva közkedvelt és gyakran megfestett téma a délnémet barokk templomokban.
298 

A felajánlás-gesztus naiv megfogalmazásait Maulbertsch bizonyára jól ismerte. A földi 

zónában álló hívek csoportja fölött általában Mária-Ecclesia alakja jelenik meg, aki tálcán 

emeli az égő, füstölő szíveket. A mühlfeldi búcsújárótemplom freskóin Matthäus Günther 

1737-ben a körmenetben résztvevő híveket festette meg, amint Mária közbenjárását kérik. Az 

Innsbruck melletti Wiltenben, ugyancsak Matthäus Günter által 1754-55-ben megfestett 

freskó egésze monumentális felajánlásképként értelmezhető, tipologikus párhuzamként Judit 

ószövetségi történetébe ágyazva. Hasonló Gottfried Bernhard Göz Birnauban megfestett 

alkotása. Padányi Biró Márton személyesen valószínűleg nem ismerte ezeket a műveket, a 

téma, azonban mint láttuk már régen foglalkoztatta őt. Itt tehát tanúja lehetünk annak, hogy 

valóban együttműködéssel, kölcsönös inspirációkkal alakult a program. Padányi Biró Márton 

a jámbor imafelajánlást és a társulati portrét Maulbertsch megoldásaival a Szentháromság 

örökös dicsőítésévé, a liturgia részévé, a dekorációs programba beágyazott fontos elemmé 

tette. Maulbertschben megtalálta azt a festőt, aki a püspök már-már eksztatikus látomását a 

Sanctust éneklő földi és angyali seregekről megvalósította.  

A Jelenések könyve nyomán Mária csillagkoszorúval a feje körül látható, amint angyaloktól 

emelve csaknem az Atya körébe ér, vele egy magasságban a másik oldalon még két alak 

jelenik meg, egyikük felhőn térdel hódoló gesztussal, mögötte a másik a felhőre lépve áll. Az 

álló figura azonosítása a kép állapotában aligha lehetséges, csak az előrelépő lába látható. A 

térdelő figurát Haris Andrea Dáviddal azonosította. A püspök prédikációi alapján nem 

kételkedhetünk ebben, hiszen éppen a Szentháromság napi prédikációban is Dávid szavaival 

fordul a hívekhez és az Atyához: „ És méltán énekelhetjük ama Szent Dávid nótáját: Áldom az 

Urat minden időben és az dicsérete mindenkor az én számban.” 
299

 (40. kép) Virtuóz 

rövidülésben, a szemlélőt megtévesztő nézetet nyújt a földi karok sorából (a püspök buzdító 

szavainak eleget téve) a boltozatra tekintve a mennyei sereg. (41. kép) Az Atya 

szembenézetre komponált alakjának festésekor a hajó felőli nézetet is figyelembe vehette a 
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  „Sursum corda!” A miseliturgiában elhangzó mondat: „Emeljétek fel a szíveteket!, válasz: „Felemeltük 

az Úrhoz.” Képi megjelenítése délnémet területen mindennaposnak számít: Wilten (Innsbruck), Bad-Aibling, 

Frasdorfban az 1760-ban alapított Immaculata-testvérület imafelajánlás képn a társulat csortos portréi is 

megjelennek. Lásd: Corpus der Barocken Deckenmalerei (Landkreis Rosenheim) Szerk.: Anna Bauer-Wild, 

12./1. 85., 148-151.; Az imaszándékként megfestett délnémet barokk freskókról: Bauer, Hermann – Wolf-

Christian von der Mülbe: Barocke Deckenmalerei in Süddeutschland. 28-30.   
299

  Padányi 1761 143-144. 
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festő, de semmiképpen nem lehetett volna a nagyon erőteljes rövidülésben az Atya alakját 

méltóképpen megjeleníteni.
300

  

Haris Andrea felhívta a figyelmet a két oldal, a nők és a férfiak karának bemutatásában 

meglévő különbségekre.
301

 Eszerint a férfiak esetében a dokumentatív jelleg a meghatározó, 

amely a figurák kompozícióba szervezésekor gyakran a festőiség ellen hat. Az itt megjelenő 

karakterek egyedi vonásai, öltözetük részletes kidolgozása alapján egyértelműen csoportos 

portréról van szó. Éppen emiatt feltűnő a különbség az északi oldalon lévő nőkhöz képest, 

akik esetében az egyedi jellemvonások hiányát, a különböző életkorokat, társadalmi helyzetet 

megjelenítő karakterek kiegyensúlyozott, zsánerképszerű kompozícióját látjuk. (42. kép) A 

férfiak oldalát jellemző koncentrált, szertartásos hangulat itt feloldódik, a négy életkort 

megjelenítő nőalakot, amelynek megfogalmazása a korábban leírt motívumként a 

templomban több helyen is látható, a kőbábos mellvédnél családi idillé változtatja a 

mellvéden ülő, trompe l’ oeil-gesztusként megjelenő kisgyermek. (43. kép) A lányok és 

asszonyok csoportja előtt térdelő ifjak vonásai nem egyedi jellegzetességek, hanem életkori 

sajátosságaikat jól tükröző karakterisztikumok, kivételt jelent talán a lépcsőn térdelő, a férfiak 

csoportjában lévő alakokhoz hasonlóan felénk tekintő vörös ruhás ifjú. (44. kép) 

 A sümegi orgonakarzaton megfestett hívők csoportjához fogható, freskóban kidolgozott 

portréegyüttes egyedülálló a magyarországi emlékanyagban. Sőt, ha készülésének idejét 

tekintjük még tágabb kitekintésben is kivételes vállalás. Megítélését, sajnálatos módon 

megpecsételte, hogy a szakirodalom nyilvánvaló műhelymunkaként tartja számon. Mindig 

ebben a „minőségben”, azaz mint a „sümegi Maulbertsch” árnyékában lévő, problematikus 

attribúciójú és sokáig ikonográfiai meghatározását tekintve is zavarba ejtő mű. Főképp az 

utóbbi megfontolás miatt fel sem merült, hogy Maulbertsch készítette volna a portrékat. 

Általános vélekedés volt, hogy a portréegyüttes nem az eredeti program része, nem tartozik az 

orgonakarzat falán megjelenített kompozícióhoz. Így végképp logikusnak tűnt, hogy a mester 

távozása után itt maradt műhelytag, vagy más csupán ezzel a munkával megbízott festő 

végezte el az újabb feladatot. Azonban a falkép újabb ikonográfiai meghatározása és a jelen 

dolgozatban vizsgált programadói szándék és a megvalósult program elemzése alapján 

megállapítható, hogy az orgonakarzaton megfestett Szentháromságot dicsőítő hívők csoportos 
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  Correggio parmai San Giovanni Evangelista templomának kupolaképén Krisztus éppen így, az 

apostolok rövidülésben megfestett alakjaival ellentétben, inkább szembenézetre komponált, feltehetően 

ugyanebből a megfontolásból. Sümegen az angyalok mesteri rövidülésben megfestett serege ugyancsak 

Correggio művét, a parmai dóm kupolaképét idézi. A freskófestészetben a scorto mint rendkívüli festői feladat 

jelentőségéről és az említett példákról: Jernyei 2009 84-94. 
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  Haris 2013c 102-104. 
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portréja a program talán legfontosabb részeként, a megbízó Padányi Biró Márton kivételes 

figyelmére tarthatott számot. A karzat hátfalának két szélén látható mondatszalagokban a 

püspök nevesítette felajánlását, amely minden bizonnyal elsősorban Isten dicsőítéséért tett 

különös buzgalmára vonatkoztatható: 

ISTAE FABRICAE A MARTINO PRAESVL (E DEO SACRA) 
302

 [1758] 

 

 

„az Isteni fölség véghetetlen dicsőségének ragyogó fénye” –  

Fehér mész 

 

A hajó harmadik boltszakaszát diadalívként megfestett hevederív választja el a karzat felöli 

hajószakaszoktól. A díszítőfestésben megmutatkozó finom hangsúly, akár a beszédben a 

szünet, a képi elbeszélésben is változást jelez. A püspök prédikációit jellemző dramaturgia 

alapján itt következhet a kérdés, mi is a mennyei boldogság, mi is a jutalom, mi végre 

dicsőítsék vég nélkül a mennyei háromságot. Padányi Biró Márton egészen meglepő 

közvetlenséggel teszi fel a kérdést az elme emberi számára felfoghatatlan mennyei 

boldoságról emlélkedve prédikációjában:  

 

„A kisded Dávid is minekelőtte életét veszedelemre adta, és ama kevély Goliáthal bajvivásra ment vólna 

azt kérdezte: Mit adnak a férfiúnak, aki megveri a Filisteust? És megértvén a jutalmát, hogy tudniillik: Azt a 

férfiat, aki a Goliáthot megveri, a Király nagy gazdagsággal meggazdagítja, a leányát néki adgya, és az Attya 

házát fizetetlenné teszi Izraelben. És ezt megértvén ugy szálla osztán szemben a fattyú kevély Goliáttal.”
303

 

 

A liturgiában résztvevők, a lélekben felemelkedők Krisztus remélt második eljövetelekor a 

mennyországban Isten színről színre látásában gyönyörködhetnek. Ismét az értelemmel 

felfoghatatlan hittitok megjelenítése, élményszerű, transzcendens tapasztalattá tétele lehetett a 

feladat, amellyel a püspök Maulbertschet megbízta, a visio beatifica elképzelhetetlen 

tapasztalatából érzékelhető élményt nyújtani. A sümegi templom dekorációs programjában a 

Szentháromság imádatában egyesült angyali és földi karokkal szemben a mellékoltáron 
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  Ezeket az alkotásokat Márton főpap készíttette Istennek. A szöveg zárójelben lévő része Padányi 

naplójából ismert, jelenleg takarja az orgonaház. VÉL, Prot. Epp̃ale Tom 12. 252. 
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  A mennyei bóldogságnak megfoghatatlanságáról Padányi 1761 179.  
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bizonyosságként jelenik meg a Feltámadt Krisztus, efölött a boltozaton a halálból 

diadalmasan feltámadt Krisztus és a főoltáron az Atyához visszatérő, a mennyben 

megdicsőülő Krisztus. A feltámadt, a diadalmas és a megdicsőült Krisztus hármas 

megjelenésével, ismétlésével fokozza, teszi erőteljes élménnyé, amire a prédikátor szavai már 

nem képesek, az elképzelhetetlen mennyei boldogságot.  

A Feltámadás-oltárkép fölött lévő kronosztikon (45. kép) 

OMNIPOTENS SERVATOR IESVS CHRISTVS ITA VERE RESVR 

REXIT SICVT DIXIT [1758] 

AC RESVRGENS POSTEA MITEBAT APOSTOLOS DICENS EIS [1758] 

ITE ET SOLERTER PRAEDICATE OMNI CREATVRE [1758]
304

 

 

a mellékoltár és a bolthajlat témájához illeszkedik, (46. kép) de határozott visszautalással a 

karzataljban lévő kronosztikonra: „…jöjjön és siessen az eljövendő, akinek eljövetele az 

örökkévalóság napjainak kezdetétől megígértetett”. (47. kép) A két szöveg a hajó tengelyében 

egymáshoz kapcsolja a karzataljban megfestett Pokol tornácán várakozó lelkeket és az 

ígéretet beteljesítő Megváltó eljövetelét, az Anastasis-képek hagyományos ábrázolása szerint. 

A kronosztikonokat összekötő tartalom a képi elbeszélés motívumainak összekapcsolásában is 

folytatódik: A boltozat hajlatában megfestett, feltámadása után az apostoloknak megjelenő 

Krisztus – Szent Péter pünkösdi prédikációjának megfelelően (ApCsel 2, 2-4) – Dávid 

karzataljbeli grisaille festésű alakjának párja. (48. kép)  

A mellékoltáron szenvedélyes, prédikáló gesztussal megfestett Szent Péter a program első és 

második felét összekapcsoló, voatkozó bibliai szövegben (ApCsel 2, 19-20) Joel prófétát 

idézve azokról a jelekről beszél, amelyek az Úr napját megelőzve láthatóak lesznek az égen és 

a földön: vér, tűz, gomolygó füst, a nap elsötétül, a hold vérbe borul. A figyelmeztető bibliai 

jelek a Királyok imádása kép hátterében és a második boltszakasz boltozatán láthatók. (49. 

kép) Majd az ifjú győzedelmes Dávidra emlékeztet, aki Krisztus örök uralmának eljövetelét 

hirdette, a szöveg és kép így előreutal a szentély boltozatán lévő Hetoimasia képre. A 

szentélyt a hajótól elválasztó diadalív közepén jelenik meg a karzaton a Sanctust éneklő hívek 

óhaja (50. kép):  

                                                             
304

  A mindenható Megváltó Jézus Krisztus valóban feltá / madt amint megmondta / és feltámadván elküldte 

az apostolokat, mondván nekik / menjetek és hirdessétek (az evangéliumot) az egész világnak 
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SEMPITERNA SALVS AC BENE DICTIO NOSTRA [1758] 

CHRISTE EN ASCENDIS IN ALTVM 

ITAQVE COELOS ASCENDENS NOSTRI MISERERE [1758] 

ET TRAHE NOS POST TE
305

 

 

 

Az oltárfalon Krisztus mennybemenetelének képén, a bibliai szöveg hű követésével, már a 

sebeit felmutató Krisztus jelenik meg. (51. kép) A látomásnak mindenki tanúja lehet, 

angyalok magyarázzák, hívnak mindenkit, hogy élje át, lásson és higgyen. A kép felett a 

kronosztikon:  

ADMIRABILIS CHRISTI 

NOSTRI ASCENSIO [1757] 

ANIMAE AD COELOS PROVECT I [1757]
306

 

 

A mellékoltárképen a Feltámadt Krisztus alakjának körvonalai csaknem feloldódnak a 

ragyogó fényben, Sol invictus-ként Apollóra emlékeztet. (52. kép) A tridentinus misztika 

szellemében Maulbertsch az isteni fényt közvetlenül átélhető, érzéki tapasztalattá teszi. A 

vakító fény forrása transzcendens istenélménnyé válik. Isten jelenléte így nemcsak 

imaginárius módon, de esztétikailag is megtapasztalható lesz.
307

 (53. kép) 

A Krisztus feltámadása-oltáron különösen szembetűnő, de a sümegi freskóegyüttes egészére 

jellemző, hogy Maulbertsch a munkavégzés utolsó fázisában lendületesen, mégis pasztózusan 

felhordott tiszta fehér mésszel végezte el az „utolsó simításokat”, azokon a képmezőkön, ahol 

a transzcendens elem valamiképpen jelen van (54. kép).  

                                                             
305

  örök üdvösségünk és áldásunk / Krisztus ím felmész az égbe / s mennybe menvén könyörülj rajtunk / 

vigyél magaddal 
306

  mennybement Krisztusunk lelkének csodálatos felemelkedése 
307

  Borromei Szent Károly Instructiones Fabricae et supellectilis ecclesiasticae (1577) művében a tridenti 

zsinat határozatait alkalmazta a templomépítészet és a képtisztelet gyakorlatára. A fény keresztény értelmezése 

nemcsak a szakrális építészetet, a templomtereket, de magát a liturgiát is befolyásolta. Az istenség metaforikus 

jelenlétét Borromini is összekapcsolta a konkrét fénnyel. Közvetlenebb és hatásosabb módon kívánta 

érzékelhetővé tenni, mint a gótikus katedrálisok színes üvegablakai, amelyek csak visszfényei az isteni fénynek a 

barokk templomok nagy, világos ablakaihoz képest. Fényszimbolikára tett utalásai mindig az érzékelhetőtől 

indulnak a szimbolikus felé. Erről és a fénymisztika esztétizálásáról: Rössler, Hole: Die Kunst des 

Augenscheins. Praktiken der Evidenz im 17. Jahrhundert. Bd.2. Luzern, 2008, 109-110. 
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A közelről nézve szinte reliefszerű, vastag rétegben felhordott, szertelen vonalvezetésű, 

rendkívül gyorsan elvégezett munkafázis teljesen megváltoztatta a képeket. A Királyok 

imádásán különösen szembetűnő, ahogy a Jézushoz legközelebb hajoló hermelinpalástos 

király alakját „beragyogja” a fény. (55. kép) Maulbertschnek a sümegi freskókkal 

összevethető korszakában, vagy még a bécsi Maria Treu templom freskóit is figyelembe véve 

sem tapasztalunk hasonló jelenséget. Ismert, hogy freskóit meszes festéssel, az ún. Kalkfresko 

technikával fejezte be, ez többnyire azonban valamilyen színnel kevert, szintén dúsan 

felhordott meszes alapú festésmódot jelent, rózsaszínekkel, aranyszínnel kevert változata itt a 

sümegi templomban is felfedezhető. A sümegi technika különlegessége a végső fázisban a 

tiszta fehér mészfesték használata. Igaz ugyan, hogy az így kezelt felületek a mellékoltárokon 

találhatók, nem a boltozaton, amely jobban összevethető volna a Heiligenkreuz-i, mikulovi, 

kroměržiži freskókkal. A szokatlan feladat, hiszen oldalfalra festett figurális freskóműve csak 

itt, Sümegen van (eltekintve az ebenfurthi kastély kápolnájában lévő grisaille szobroktól), 

inspirálhatta a festőt egy újabb technika, még látványosabb festői eszköz kipróbálására. A 

különleges hatás, amelyet az így kezelt képfelületek keltenek minden bizonnyal tetszést 

aratott a prédikációinak szövegeiben a fény-árnyék, világosság-sötétség szimbolikus ellentétét 

szívesen használó püspöknél. A protestantizmussal kapcsolatban állandó fordulat beszédeiben 

az árnyék és fény ellentéte: „lelki vakságban sínylődők”.
308

 Felsőörsön 1756-ban mondott 

prédikációjában is ezt a szóképet használta: „valamikor setétség voltatok, most, most pedig 

világosság az Úrban”. 

                                                             
308

  Úrnapi beszéd (1729) Padányi 1761 894.  
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IV. MŰHELYMUNKA – A MŰHELYKÉRDÉS PROBLÉMÁI 

 

A sümegi orgonakarzat tehát az, amelynek említésekor senki nem mulasztja el megjegyezni, 

hogy műhelymunkával állunk szemben. Valóban szembetűnő fogyatékosság, hogy a figurák 

némelyikének alakja nehézkesen megfogalmazott, kissé esetlen, sematikus, amit csak kis 

mértékben feledtet a részletek gazdagsága és a színek kis képzelőerővel visszaidézett, egykori 

állapota. Elsősorban ez az oka, hogy a sümegi plébániatemplom freskói kapcsán a kezdetektől 

napirenden van a műhelykérdés. Kik dolgozhattak itt, kik lehettek Maulbertsch segédei? Azt 

tudjuk csupán, hogy többen voltak, Padányi levelében többes számban ír róluk: „a kép-irók is 

már jövő szerdán Bécsbül el érkeznek, kik az egész templomot munkájuk alá venni fogják.”
309

. 

Később pedig: „… már a képirók is foglalatoskodnak a Sanctuarium leirattatásában és 

föstésében.”
310

  

Az akadémiai gyakorlat szerint az önálló, akadémikus festők, akik festőversenyen díjat 

nyertek, (főként freskófestők) koszt és szállás fejében maguk mellé fogadhattak egy 

tanítványt, aki mellettük gyakorlatot szerezhetett a rajzolásban, majd tavasztól őszig részt 

vehetett a nagyobb falképes megbízásokban, így elleshette a freskótechnika 

műhelyfogásait.
311

 Maulbertsch 1750-ben nyert első díjat Akadémia Minerva lábainál 

képével, ettől az időtől kezdve tehát lehettek tanítványai. 

Wofgang Köpp neve elsők között merült fel a sümegi műhelytagok közül, mert Haberditzl 

Brugger mellett őt nevezte meg mint ekkor Maulbertsch tanítványaként valószínűleg 

Sümegen dolgozó festőt, ráadásul, mint írja, „született magyarként” és mint a műhely 

legfiatalabb tagja, ő lehetett csak olyan merész, hogy az orgonakarzat portréinak elkészítését 

is elvállalja.
312

 Ezért az ő neve szinte minden Sümeggel foglalkozó, a műhelykérdést tárgyaló 

szakirodalomban felbukkan. Azonban Adolf Duschanek Köppről írt összefoglaló 

tanulmányában cáfolta ezt, nem találván forrást, ami ezt alátámasztaná.
313

 Köpp bécsi 

                                                             
309

  Az 1757. augusztus 11-én Sümegen kelt levelet Padányi Biró Márton írta Farkas Ferenc főbírónak. 

Sürgette a főbírót, hogy intézkedjen a tetőhöz szükséges fák szállításáról. A forrást idézi: Garas 1960 (XVI). 

243.  
310

  1757. szeptember 1-én írt levél Padányi Biró Mártontól Farkas Ferenc főbírónak, melyben a püspök 

amiatt aggódik, hogy noha a festők jócskán előrehaladtak a munkával, a tetőfa még mindig késik. A templom 

hajója fölött ekkor még mindig nem volt készen a tető. A forrást idézi: Garas 1960 (XVI.) 243. 
311

  Haberditzl (1944) 2006 187. 
312

  i.m. 119., 188.  
313

  Duschanek, Adolf: Der Maler und Mosaist Wolfgang Köpp (1738–1807). Acta Historiae Artium 37. 

1994–1995, 175-230. 
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akadémiai tanulmányai alatt (1752–1760) készített ugyan Maulbertsch munkáiról 

másolatokat, amelyekről a kortársak elismerően nyilatkoztak. Vele kapcsolatban is elhangzott, 

hogy „másolatait …alig lehet az eredetitől megkülönböztetni”.
314

 Freskói azonban nem 

utalnak Maulbertsh festészetének közvetlen hatására.    

Maulbertsch feltételezett tanítványai közül Andreas Brugger (1737–1812) az egyetlen, akinél 

forrással igazolható, hogy scolar volt Maulbertsch mellett.
315

 Családja 1747-ben költözött 

Langenargenbe, Maulbertsch szülőhelyére.
316

 A Montfort grófok fedezték fel tehetségét és 

támogatták, hogy honfitársához, Maulbertschhez menjen Bécsbe tanulni. Még ebben az 

évben, 1755-ben beiratkozott a bécsi Akadémiára, ahol 1760-ig tanult.
317

 Monográfusa, 

Hubert Hosch szerint feltételezhető, hogy már 1756-ban elkísérte Maulbertschet 

Heiligenkreuz-Gutenbrunnba, és itt részt vehetett a freskók előkészítésének 

műhelymunkájában is.
318

 A csegelyekben lévő négy egyházatyát, amelyek a szakirodalomban 

műhelymunkaként szerepelnek,
319

 Hosch Bruggernek tulajdonítja. (1. kép) Monika Dachs-

Nickel szerint azonban Brugger nem járt itt, és az egyházatyák egy eddig ismeretlen segéd 

művei. Wolfgang Köppnek sem tulajdoníthatók, mert nem ismerjük az életművét.
320

 A 

heiligenkreuzi egyházatyák, csakúgy mint a díszítőfestés egésze, valószínűleg át vannak 

festve, arcvonásaik (különösen Szent Jeromosé),  kezük formálása, hosszú, természetellenes 

módon tartott ujjaik, olyan részletek, amelyeket az átfestés közhelyesített ugyan, mégis 

Johann Wenzel Bergl figuráira emlékeztetnek, úgy hogy mégis kizárható, hogy ő volna a 

festő. Az egyházatyák festőjének meghatározása izgalmas a sümegi műhelytagok azonosítása 

miatt is, hiszen a festő valószínűleg itt is jelen volt. 

Brugger tehát logikai következtetés útján került a sümegi Maulbertsch-műhely feltételezett 

tagjai közé, mivel ebben az időben Maulbertsch tanítványa volt.
321

 1759. áprilisától május 

végéig Johann Angsttal együtt Mikulovban dolgozott, a piarista templom kifestésén.
322

 Amíg 

Angst Maulbertschcsel Kroměržižbe utazott, Brugger maradt még, hogy néhány képet fessen 

                                                             
314

   i.m. 190. 
315

  (Akademie Archiv Wien, Schülerregister, 1 c/20 alapján) Hosch 1987 III.B. 225. 
316

  Hosch 1987  
317

  Hosch közli Bruggerről írt monográfiájában a bécsi akadémia anyakönyvének másolatát, mely igazolja, 

hogy  Brugger Maulbertschhez iratkozott be. Hosch 1987 47. 
318

  Hosch 1987 46. 8. jegyzet 
319

  Haberditzl szerint Wolfgang Koepp. Haberditzl (1944) 2006 116. 
320

  Dachs 2003 III. 50. 19. jegyzet. 
321

  Haberditzl (1944) 2007 188-189.; Hosch 1987 33. 
322

  A mikulovi piarista rendház, Annales Domus (1759. május). 1945-ben eltűnt Haberditzl nyomán közli:  

Hosch 1987 DOK. IV. 226. 
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a rendház számára, majd csatlakozott a többiekhez Kroměržižben.
323

 Ez alatt az idő alatt, 

ahogy Thomas Valeš újabb kutatásából kiderül, egyéb megbízást is kapott itt a műhely, 

amelynek teljesítésével Maulbertsch Bruggert bízhatta meg: A kroměržiži és mikulovi 

Maulbertch-freskókat látva a podivíni vallásos társulat Szent Péter és Pál plébániatemploma 

számára megrendelt egy Szeplőtelen Szűz Mária-oltárképet. A kép megfestésére 

Maulbertschet kérték fel, az ő neve szerepel a számlákon is. Az összeg szerény volta azonban 

arra utal, hogy személyesen nem ő készítette a festményt. Maulbertsch forrásban megjelenő 

neve alapján a szakirodalomban sokáig az ő műveként említették ugyan a képet, a szembetűnő 

minőségbeli eltérés miatt azonban hamar felmerült Josef Winterhalder esetleges szerősége. A 

legutóbb Valeš azonosította a festőt, az ekkor Mikulovban dolgozó és önálló feladatokat is 

vállaló Bruggerral.
324

 A megbízást Maulbertsch az 1760. év második felében kapta, 

feltehetően a kialkudott, szerényebb összeg miatt elégedett meg a megrendelő is a 

műhelymunkával – ha egyáltalán észlelte a különbséget. A kifizetett összeget Maulbertsch 

kapta, az inasoknak („Gesellen”) szerény borravaló járt.
325

 Mindez nemcsak azért érdekes, – 

ha elfogadjuk az attribúciót – mert Brugger életművének különleges és a sümegi műhely 

szempontjából sem érdektelen alkotására vonatkozik, hanem azért is, mert Maulbertsch 

munkaszervezésére vonatkozó kevés forrás egyike. A munkával tehát a mestert bízták meg, 

vele tárgyaltak, az ő művei jelentették a garanciát a minőségre, de arról már Maulbertsch 

döntött, feltehetően az alku alapján, hogy a megbízást ki teljesíti. Így eshetett a választása 

Bruggerre. Az oltárkép Szeplőtelen Szűz Mária hagyományos ábrázolásmódját követi. Mária 

felhőkoszorútól ölelt glóbuszon áll, amelyre kígyó tekeredik, szájában a bűnbeesésre 

emlékeztető alma, bal lábát holdsarlón nyugtatja. Jobb kezében liliom, bal kezét szívére téve a 

fölötte kiterjesztett szárnnyal lebegő galamb felé tekint. Mária gömbölyű hasáról látható, hogy 

áldott állapotban van. Feje körül csillagkoszorú ragyog, lábainál puttók, kerubok. A 

Szentlélek felől áradó fénysugár, megvilágítja a Szűzanya arcát, hasát majd a Mária lábánál 

lévő angyalok arcán áll meg, tekintetük ráirányítja figyelmünket a bűnbeesés almájára. 

Játékos eleme a képnek a Mária balján lévő gyermekangyal gesztusa: kezét felemelve ő is 

gömbölyödő hasát mutatja. A kép szembetűnően édeskés jellegét Valeš az ekkor a műhelyhez 

csatlakozó, talán magát a piaristáktól kapott megbízást is „szállító”, Félix Ivo Leicher 

hatásának tartja. (2. kép) Az önálló megbízás tehát mindenképpen arra utal, hogy jelentős 

szerepe lehetett a műhelyben, és a képen megfigyelhető, átgondolt, dramatizált „programja” 

                                                             
323

  Hosch 1987 46. 
324

  Valeš, Thomas: Franz Anton Maulbertsch, Andreas Brugger a bratrstvo Neposkvrněného početí Panny 

marie v Podivíně. Opuscula Historiae Artium. 2010, 54. 86-91.  
325

  i.m. 90. 
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érzékeny tanítványnak mutatja Bruggert. Olyannak, aki ügyesen idomult a környezetében 

dolgozó tapasztaltabb festők modorához. 

Kroměržižben Monika Dachs szerint szintén kimutatható Brugger jelenléte. Szerinte a vörös 

sátor alatt elhelyezkedő figurák és a fölöttük lévő drapéria festésmódja távol áll Maulbertsch 

látványos megoldásaitól, mint például a boltozaton Eckh püspök apoteózisa, amely, 

véleménye szerint, minden részletében Maulbertsch munkája. Ebben az esetben tehát a 

Brugger-attribúció alapja az alacsonyabb művészi minőség (3. kép).
326

 Brugger jelenléte 

forrással igazolt Mistelbachban, ahol 1760-ban Johann Angst és Johann Wenzel Bergl mellett 

dolgozott.
327

 1761-ben a bécsi piarista rendház refektóriumának festésére ment vissza a 

műhely, amelyről Hosch, főként a Krisztus Mária házában grisaille képről (4. kép) úgy véli, 

hogy tisztán műhelymunka, és készítőjében, az alakok fiziognómiai sajátosságai miatt, 

Bruggert sejti.
328

 Ezután feltételezhető, hogy Maulbertsch tanítványaként részt vett három 

mára elpusztult freskó festésében  Komáromban, Wöllersdorfban és Majkon.  Ezt követően a 

bogoszlói Erdődy-kastély freskóin is dolgozhatott, itt Hosch szerint főként az architektúra-

festésben érezhető a műhelyrészvétel. Ezeknél az emlékeknél tehát elsősorban nem 

stíluskritikai elemzés alapján, hanem logikai megfontolásból került Brugger előtérbe.
329

 A 

legutolsó munka, amiben esetleg részt vehetett, a féltoronyi kastély freskójának elkészítése. 

Korábbi feltevések szerint Brugger tanulmányainak befejezésekor, 1760-ban hagyta el 

Maulbertsch műhelyét.
330  

Hubert Hosch ellenben úgy véli, hogy az ifjabb Josef Winterhalder 

megjelenéséig, azaz 1763-ig a műhely tagja volt.
331

 Dachs szerint elképzelhető, hogy még egy 

éven át együtt dolgoztak a műhelyben, így például a schwechati plébániatemplom szintén 

elpusztult freskóinak előkészítésében is szerepe lehetett.
332

 Brugger Maulbertsch műhelyét 

elhagyva, önálló munkái során keveset őrzött meg a mestertől tanultakból, de alakjainak 

néhány jellegzetes vonása és főként színei sokáig emlékeztetettek Maulbertschére.
333

 Hosch 

szerint olajkép-megbízásai is lehettek a műhelyben, Monika Dachs azonban ezt határozottan 

cáfolja, annak dacára, hogy önálló tevékenysége során, még Maulbertsch tanítványaként is 
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vállalt olajképek készítésére vonatkozó megbízásokat. A műhelyt elhagyva pedig munkáinak 

jelentős része olajkép volt, és mint láttuk, a legújabban azonosított műve is az.
334

  

 

A mikulovi piarista templom – Andreas Brugger feltűnése 

 

A mikulovi piarista templom freskóműve 1759-ben, Maulbertsch sümegi munkájának 

befejezését követően készült.
335

 A kroměržiži díszterem előtt és annak befejezése után festette 

Maulbertsch a templom mennyezetképeit és oltárait.
336

 Áprilisban érkezett meg Mikulovba 

Andreas Brugger és Johann Angst (1736-1760), hogy elkészítsék az architektúrafestést, és 

előkészítsék a mesternek a „terepet”.
337

 A hajó boltozatait hatkaréjos vállpárkányra 

támaszkodó, ovális opeionnal megnyíló kupolaboltozatra változtatja át az architektúrafestés 

(4. kép), amelynek sarkaiban a lapos, függőkonzolokkal díszített árkádívekkel áttört nyílások 

a sümegi plébánaitemplom díszítőfestésének megoldásaira emlékeztetnek. (5-7. kép) A 

hossztengelyben a „kupola” volutákkal megtámasztott konzolon nyugvó fülkéibe egy-egy 

virágokkal dúsan megrakott váza, a keresztirányban megfestett stukkódíszes fülkékben pedig 

egy-egy grisaille angyal látható. Sümeghez hasonlóan a látszatarchitektúrát mindenütt előre 

bekarcolták. (8. kép) A figurális képmezőkhöz képest jobb állapotban van a díszítőfestés, 

amelynek a képmezőkhöz viszonyított aránya Sümeghez képest jóval nagyobb. (9. kép) A 

Keresztelő Szent János tiszteletére szentelt templom freskóinak programja nem olyan 

összetett, mint a sümegi. A freskókon Keresztelő Szent János életének jelenetei, az oltárokon 

pedig a piarista rend által kiemelt tiszteletben részesített szentek láthatók. A sümegi freskómű 

kapcsán említett, Maulbertschnek erre a korszakára jellemző motívumokat itt is megtaláljuk, 

kapcsolatuk azonban, legalábbis a freskó mai állapotában, szervetlenebbnek, lazábbnak, 

használatuk rutinszerűnek, sematikusabbnak tűnik. Dachs szerint Mikulovban – a falképek 

szembetűnő rossz minősége alapján – Maulbertsch csak a vázlatokat készíthette, a kivitelezés, 

ebben az esetben, Andreas Bruggerre maradt. „A jelenetek szereplői közepes, néhány esetben 

egyenesen dilettáns módon megfestett figurák”. A szélekre itt is sötétebb tónusokkal festett 

alakok kerültek, akik Brugger karikaturisztikus fejeire emlékeztetnek.
338

 Dolgozatában Dachs 
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a freskó restaurálástörténetére nem tér ki, állapotleírást nem közöl. Nem egyértelmű ezért, 

hogy a szembetűnően gyengébb minőségnek korabeli műhelymunka, vagy jelentős részben 

későbbi károsodások javításaként készült átfestések az okozói, vagy a kettő egymással 

összefüggő kapcsolata. A mennyezetkép nagyon rossz állapotban van, szabad szemmel is jól 

látható, hogy nagy felületeken javították. Rossz megítélésének elsősorban ez lehet az oka. A 

kupolaként megfestett boltozaton hatkaréjos kerettel megnyíló képmezőben a 

Szentháromságot látjuk, angyalok emelik Krisztus megváltó halálának ereklyéjét, a keresztet. 

A keresztet tartó angyal és Krisztus lába alatt a glóbuszt tartó puttó nagyrészt újonnan festett. 

Az Atya alakja a sümegihez hasonlóan megfestett ragyogásban alig látható, a közvetlenül 

előtte lévő galamb szinte egybeolvad vele. (10. kép) A boltozat figuráit megfigyelve valóban 

találunk olyan jelenségeket, amelyek műhelymunkára utalnak. A szénporral átlyuggatott 

pausz segítségével végzett előkészítő munkafázis szinte mindenhol tetten érhető a felületen, 

feltehetően erre még később újabb réteg kerülhetett, amelynek segítségével „élni kezdett” a 

freskó, azonban ennek a bekarcolásokat elfedő, és a képet „feljavító” utolsó fázisnak a nyomai 

itt elpusztultak. Sümegen a plébniatemplomban szénporral készült előrajz nyoma egyedül a 

szentélyben az oltárfalon fedezhető fel.  

A Keresztelő Szent János Heródes előtt jelenet hátterében álló nők között ott van a világosabb 

bőrű és mögötte árnyékként a sötétebben megfestett, nőalakok kettőse, itt azonban látszólag 

jelentés nélkül. Noha maga a történet is okot adna erre, hiszen az előtérben látjuk Salomét, de 

a kompozícióból hiányzik az a Sümegen megismert előreutaló motívum, vagy feszültség, 

amely majd a szentély fölötti mennyezetképen lévő fő témához vezetne. (11. kép) 

A Vizitáció jelenete mellett pedig, itt különös módon, a korszak egyik festészeti toposza, az 

alulnézetben megfestett, válla felől látszó (Sümegen glóbuszt, de a feltámadó Krisztus 

sírjának fedlapját is tartó), gyönyörű szárnyú angyal, amely itt mintha kötelező 

gyakorlatképpen jelenne meg, kissé szervetlenül illeszkedve a főtémához, ráadásul provokatív 

módon (ennek a gesztusnak általában fontos szerepe van), Zakariáshoz hasonlóan ránk tekint. 

(12. kép)  

A Keresztelő Szent János prédikációja képen látható a hófehér ló, fehér zászlót tartó 

lovasával. Keresztelő Szent János születésén szintén közismert, klasszikus idézet  a háttal álló, 

meztelen vállú, vizet hozó nő. (13. kép)A gyermek János feje fölött mennyei fény árasztja el a 

szobát, a fényáradatban megjelenő hófehér angyal megfestésében szemlátomást lényegesen 

nagyobb gyakorlata lehetett a festőnek (talán a grisaille angyalok megfestése is az ő feladata 
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volt). Plasztikus megjelenésével, oldott festőiségével a kompozíció legszebb részlete. (14. 

kép) A  jelenet másik oldalán a szülésnél segédkező asszonyok csoportjának felfogása 

árulkodó: mintha  a korábban már többször megfestett mellékalakok alakulnának, itt kissé 

szervetlenül, önálló kompozícióban. (15. kép)     

   A szentély boltozatán Keresztelő Szent János fővétele látható. (16. kép) A keskeny 

csehsüvegboltozaton szélesen komponált jelenetben az alakok jobbára kétfős csoportjait a 

képmezőt a legteljesebb mértékben kihasználva osztotta el a festő. Az építészeti tér 

kulisszaszerű, csak utalás a jelenetnek helyet adó börtön melletti szabad térre. A tömlöcöt a 

hagyományos motívumok idézik fel: a pincében lévő helyiség ráccsal elzárt körablaka, 

Keresztelő Szent János rabságára a falra függesztett béklyó, kínszenvedésére a bitófa utal. Ez 

azonban a historikus komponens, Keresztelő Szent János tálcára tett feje fölött lévő angyalok 

babérkoszorút tartanak, föntről egy angyal pálmaágat hoz. A kompozíció összefogott, 

dramaturgiailag is részletesen átgondolt, Maulbertschre jellemző finom hangsúlyokkal 

építkező kép. A két nő motívuma itt Salome és Herodiás összesimuló alakjával egyértelmű 

jelentést nyer. A bal oldalon a katona férfias, marcona alakja áll, míg átellenben légies, kék 

színekbe áttűnő, hófehér szárnyú angyal tekint ránk, kiegyensúlyozva a Salome–hóhérfigurák 

által megteremtett feszültséget. Különleges, ám egyáltalán nem hivalkodó részlet, hogy az 

előtérben repdeső gyermekangyal és Salome együtt tartják a hófehér leplet, amelyre a 

vértanúságával szentté váló próféta vére ömlik. Olyan kompozíciós, tartalmi, képretorikai 

elemek ezek, amelyek a sümegi freskóműhöz hasonlóan kétségtelenné teszik Maulbertsch 

személyes részvételét legalább a szentély mennyezetképének megszületésében.   

A mikulovi templom boltozatán erősen kopott a felület, jelentős hiányokkal, amelyeket 

később kevéssé értő és gondos kezek pótoltak. Jan Petr Cerroni szerint a templom 

freskóművét Maulbertsch Leicherrel együtt alkotta.
339

 Cerroni azért nem talált egyetértésre a 

modern művészettörténeti kutatásban, mert Leichert kizárólag oltárképekre specializálódott 

festőként ismerjük. Csupán egyetlen vázlat ismert eddig Bruggertől, amit sokáig 

Maulbertschnek tulajdonítottak (Szent Bernát, a mézszavú doktor) éppen Leicher hatására 

példa.
340

 A mikulovi megbízás idején Leicher jelenléte Bruggerre is hatással lehetett, későbbi 

munkáin a Madonnák „lieblich” karaktere Leichernek köszönhető. Hosch szerint Johann 

Angst és Brugger 1759-ben Mikulovban „a bolognai inspirációkat mutató, zöldes-szürkés, 
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nem túl gondos architektúra-festés” kivitelezéséért felelősek.
341

 Angsttól nem ismerünk 

semmit, így nem különíthető el a két tanítvány munkája egymástól.
342

 Ebben az időben Hosch 

szerint már Brugger az első a segédek között, mivel ugyanitt önálló figurális megbízásokat 

kapott. Kroměržižben, szemben Dachs-Nickel véleményével, Hosch úgy gondolja, nincs 

nyoma műhelymunkának és szerinte a mistelbachi barnabita kolostor könyvtárában is csak a 

díszítőfestésben lehetett része Bruggernek. Ekkor együtt dolgozott Johann Wenzel Bergllel,
 

aki valószínűleg hatással lehetett rá.
 343
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Andreas Brugger eddig feltételezett részvétele a sümegi munkában  

 

Hosch szerint a sümegi karzataljban, az „ősatyák”-nál Maulbertsch befejező korrekciói 

érezhetőek, de a hárfázó Dávid király grisaille képén és főképpen az orgonakarzat portréinál 

egyértelmű a műhelyrészvétel. Ezek szerinte Brugger munkái, ezen kívül még a 

díszítőfestésben tartja valószínűnek az ő közreműködését. Dachs-Nickel Sümegen Brugger 

részvételét a Jézus körülmetélése képen látja, a jelenet hátterében álló, éneklő fiú 

megfestésében. Alakját, mint írja, a festő nem modellálta a fény és árnyék segítségével, ami 

Maulbertschre annyira jellemző. Arcán szürkés árnyékok vannak, amelyek a tettnangi 

freskókon is felfedezhetők.
344

 Ráadásul a kompozícióban elfoglalt helye alapján is illeszkedik 

Dachsnak ahhoz a hipotéziséhez, miszerint Maulbertsch megvárta, amíg az architektúra-

festők és a képnek helyet adó, az architekturális kereten belül még egy „tematikus” keretet 

készítő figuralisták, a mellékalakok festői befejezték a munkájukat, és csak ekkor érkezett 

meg, hogy a saját figuráit „beleültesse” a képbe. Ezt a feltételezett munkamódszert Dachs-

Nickel „Schichtsystem”-nek nevezi.
345

 Az ötletet ehhez az elmélethez Maulbertsch 

Balásovitsnak írt levele adta: „meine Figuren darein zu setzen.”.
 346

 Dachs-Nickel szerint 

Sümeg és Kroměržiž freskói ezzel a módszerrel, „rétegesen” készültek.  A háttér homályában 

lévő karakterfejek így Brugger munkái lennének, aki az architektonikus kereten belüli, a 

kompozíció hangsúlyos részét kiemelő, figurális keretet alkotott. Ebbe kerültek a fő alakok. 

Dachs-Nickel szerint ez a munkamódszer minden sümegi oltárképen kimutatható.
347

 Szerinte 

a sötét színű arcok, „karikaturisztikus, portréisztikus” fejek Brugger művei, hiszen önálló 

karrierje során elismert portréfestő lett, Dachs szerint Maulbertsch a műhelyben ezt a speciális 

tehetségét kamatoztatta. A Királyok imádása képen a katona. (17. kép) A Jézus Neve 

(Körümetélés)-oltáron az éneklő alak. (18. kép) A boltozati freskókon is megtalálható Dachs-

Nickel szerint Brugger kezének nyoma, például Mózes alakjában (19. kép), a Keresztvitel 

jelenetben lévő katona. (20. kép) Az orgonakarzat portréinak szerzőségét is Bruggernek adja. 

(21. kép)  

A mellékletként elkészített giornata-térképpel igyekeztünk ellenőrizni Monika Dachs-Nickel 

„Schichtsystem”-hipotézisét. A mellékoltárokon a napi varratok határa súrlófényben, szabad 
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szemmel is jól megfigyelhető, dokumentálható volt.
348

 Általában mindegyik oltárképről 

elmondható, hogy a giornaták határa az állványozás logikáját követi. Az oltárok 

vakolatrétegei fentről lefelé három sávra osztva követik egymást. A napi varratok 

csatlakozásánál jól megfigyelhető volt, hogy melyik réteget dolgozták rá az előzőre, így 

megállapítható volt az is, hogy a munka fentről lefelé haladt. Az így sávokra osztott 

vakolatrétegeken belül valóban voltak kisebb vakolt felületek, azonban éppen azokban az 

esetekben, amelyeket Dachs példaként hozott, így például az éneklő fiú alakja a Jézus Neve 

(Körülmetélés)-oltárképen a fő figurákkal egy vakolatrétegen van.  A korábban elkészített 

„figurális keret” elmélete tehát, legalábbis a sümegi plébániatemplom esetében, nem 

igazolható. (Giornata-térkép melléklet) 

Dachs-Nickel elmélete szerint Maulbertsch sümegi mellékoltárain feltűnő mellékalakok, 

főként a karakteresebb figurák, akik tartalmat sűrítő árnyalatai, „fűszerei” a kompozíciónak, 

Brugger javára írhatók. Anélkül, hogy Dachsszal vitatkoznánk, fontos megjegyezni, hogy a 

sümegi freskómű nagyon összefogott, koncentrált művészi teljesítmény, nem néhány erős 

karakterét visszafogni képtelen művész véletlenszerű műve. Ha vannak benne önálló 

„hangok”, azok a mester jóváhagyásával, sőt talán utasítására kerültek a műbe. Maulbertschet 

olyan karmesterhez hasonlíthatjuk, aki pontosan tudta, hogy milyen művészekkel dolgozik, és 

kit hol enged szólóhoz. A karakterfigurák, az „énekes”, a „kockázók”, „Mózes” (aki a 

sajátkezű munkaként (!) számon tartott Maria Treu templom freskóján is feltűnik) 

semmiképpen nem Brugger sajátos stílusának, festői minőségének kiütközései Sümegen. 

Szerves részei a műalkotásnak. Természetes, hogy Sümegen is, mint minden ehhez fogható 

nagyszabású murális megbízatáson, többen dolgoztak.  Maguk a segédek, vagy munkatársak 

is, különösen, ha olyan önálló művészi teljesítményre képes festőkről van szó, mint Bergl, 

Leicher és mint feltételezhető, Brugger is, nemcsak Maulbertsch stílusához igazodtak, 

visszafogva sajátos egyéni stílusjegyeiket, hanem minden bizonnyal egymástól is szereztek 

újabb inspirációt, másféle árnyalatokkal gazdagítva az elkészült művet. Mint láttuk, számolni 

kellene a Brugger – Leicher, és minden bizonnyal a Brugger–Bergl kölcsönhatásokkal is. 

Feltehetően ugyanilyen, a műhelytagok közti kölcsönhatások teszik mindeddig lehetetlenné a 

Heiligenkreuz-Gutenbrunni csegelyekben megfestett egyházatyák festőjének meghatározását. 

Figyelemre méltó ebben a vonatkozásban a mikulovi boltozaton megfestett bronzszínű 

grisaille medaillonok között például Szent Ambrus mellképe. (25. kép) Vonásai a sümegi 

templom karzataljában ugyancsak bronztáblaként megjelenő grisaille hárfázó Dávidra 
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emlékeztetnek. Bergl festészetére jellemző karakteres jegyekkel, de egyértelműen erőtlenebb 

megfogalmazásban. Brugger jelenlétének igazolása, vagy még inkább kezének azonosítása, az 

eddigi ismeretek alapján merész vállalásnak tűnik. A hazai emlékanyagban nincsen 

Bruggerhez köthető mű, amely támasza lehetne az attribúciónak. Brugger Maulbertsch 

műhelyét elhagyva Rómába utazott, majd hazatérve önállóan dolgozott, mindezt jó pár évvel 

a sümegi freskók készítése után, már egészen más festői, művészi inspirációk, megbízói 

elvárások mellett, Maulbertsch, sőt Bergl, Leicher, Angst jelenléte nélkül. Noha több 

nagyszabású munkáját ismerjük, nem készült olyan, a munkásságát elemző dokumentáció, 

amely kellő alapot adna ahhoz, hogy az egymástól időben és térben is távol lévő műveket 

stíluskritikai módszerrel összevethessük. Műhelytagként természetesen jelen lehetett, talán a 

Tóth Zsuzsanna által közölt sümegi keresztelési iratokban felbukkanó Andreas Proker név 

éppen rá vonatkoztatható.
349

  

 

                                                             
349

  Tóth Zsuzsanna nem foglalkozik tanulmányában Andreas Bruggerrel, de a másolatban közölt 

keresztelési anyakönyvi iratban éppen ott szerepel ezen a néven egy bejegyzés, ráadásul Barbara 

Maulberstchcsel együtt. Azaz Andreas Proker (Brugger?) keresztszülőséget vállalt Maulbertsch feleségével. Tóth 

272. A sümegi keresztelési anyakönyvnek ugyanezt az oldalát közli Garas Klára: Franz Anton Maulbertsch in 

Ungarn. Maulbertsch 1984 13.  
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A sümegi orgonakarzat portréi 

 

A sümegi orgonakarzat egészalakos portréinak esetében nagy biztonsággal állítható, 

bár ez elkerülte Monika Dachs-Nickel figyelmét, hogy a fent részletezett hipotéziséhez 

hasonló munkamódszer szerint dolgoztak: a portréfestő munkakezdése előtt elkészültek a 

többé-kevésbé azonos testtartásban megfestett alakok, és csak ezután kezdett munkához a 

portrékat készítő festő.
350

 Feltűnő a kontraszt a testek és a fejek megfogalmazása között. (22. 

kép) A bal oldalon, a férfiaknál figyelhető meg ez a jelenség, a jobb oldalon a nők és az 

előttük megjelenő ifjak csoportjánál nem. (23. kép) Logikus volna a feltételezés tehát, hogy a 

zsánerképszerűen megoldott női „kar”
351

 festője készítette a bal oldalon megfestett csoportos 

portré alakjait is, arcok nélkül. Maulbertsch egyik jellegzetes vonása, hogy minél 

nagyvonalúbban, kidolgozatlanabbul fest, annál plasztikusabbak, meggyőzőebbek a figurái. 

Ha közelről megfigyeljük (24. kép) az általa egy színben megfestett felületeket, látható, hogy 

az ecsetvonások szertelenek, nem egy irányba tartók. Ugyanez a jelenség a karzat figuráinak 

alakjain egész más képet mutat: az ecsetvonások sűrűk, egy irányba tartók, amelyből 

homogén, statikus felületet születik, az alak a térbeliség illúzióját nagyrészt elveszíti. (26. 

kép) A nők karának festője azért szemlátomást otthon érezte magát ebben a műfajban, játékos 

könnyedséggel alkotja figuráit a mestertől tanult merész színválasztással és a könnyed 

ecsetvonásokkal. (27. kép) A kezek festésmódja azonban feltűnően társtalan a sümegi 

freskómű egészét figyelembe véve, sehol másutt a templomban nem találkozunk ehhez 

foghatóan esetlen, ügye-fogyott megoldásokkal (28. kép). Különösen feltűnő ez, hiszen itt a 

megjeleníteni kívánt téma alapvető gesztusának hordozói éppen az összetett kezek. Egészen 

más a helyzet azonban az arcokkal. A férfiak Padányi Biró Mártont körülvevő csoportjának 

portréit tekintve nincs okunk feltételezni, hogy a vezető mester, Maulbertsch, ne vett volna 

részt a munkálatokban. A bravúrosan megfestett portrékat készítő mester, és a maga nemében 

hasonlóan nagy gyakorlatot kívánó repossoir figurák festésében szerzett rutinját eláruló festő 

valószínűleg nem egyedül dolgozott.
352

  

Maulbertsch különlegesen gyorsan dolgozott, ami a festéstechnikai jellegzetességeit feltáró 

kutatások eredményeit figyelembe véve tulajdonképpen nem meglepő.  Ezeket a sümegi 

tapasztalatok is alátámasztják. A portrék megfestésének időigényes folyamatát tehát azzal 

                                                             
350

  Ezt megerősítő megfigyelést tett Haris Andrea tanulmányában. Haris 2013c 105. 20. jegyzet 
351

  Az angyali karok nyomán a földieket is így nevezte Padányi Biró Márton. 
352

  Haris Andrea is felvetette, hogy többen vehettek rész a karzatkép elkészítésében. Haris 2013c 104. 



 111 

tették egyszerűbbé, hogy racionalizálták a munkafázisokat. Valaki megfestette a figurák 

alakját, ezt követően a portréfestő, aki nemcsak az arcvonások egyénített kidolgozásában 

rendelkezett gazdagabb eszköztárral, de a figura karakterét meghatározó viselet részleteinek 

tekintetében is, az ekkor frissen felvitt, nedves vakolatra megfestette az arcképeket, és 

valószínűleg a ruhák részleteit is feljavította, gazdagította. A Maulbertschre jellemző, „végső 

simításokkal” sajnos ennek a fázisnak már csak a nyomai fedezhetők fel a felületen.  

 

Maulbertsch életművében hasonló ceremóniakép a feltehetően 1767-1769 között készült 

mennyezetfreskó, a Szent István-rend megalapítása a bécsi magyar kancellária 

tanácstermében.  Monika Dachs-Nickel a mennyezetképet elemző tanulmányában úgy véli, 

hogy Maulbertsch csak a vázlatokat készítette, a kivitelezést már a mester jelenlété nélkülöző, 

népes műhely végezte.
353

  Sümegen a püspöki palotában egy 18. század végi forrás szerint 

szintén volt egy ceremóniakép, amely Padányi Biró Márton főispáni beiktatását ábrázolta. 

Sem a mű, sem keletkezésére vonatkozó forrás nem maradt ránk, így attribúciója is nagyon 

bizonytalan. Egyetlen támpontunk lehet tehát Maulbertsch arcképfestői tehetségének tetten 

érésében, mégpedig éppen itt, Sümegen, a Pásztorok imádása mellékoltáron, az önarcképként 

általánosan elfogadott, sajtot hozó, élénk kék szemeivel ránk tekintő ifjú. (29. kép) A 

közvetlen, személyes gesztus, a derű és talán még az önreflexióra való hajlam is kiérezhető a 

mellékoltárképen a figura tekintetéből. Ehhez hasonló, összetett személyiségjegyeket, 

karakteres vonásokat mutató arcokat láthatunk a karzaton megfestett férfiak között is. 

Megjelenésük, vonásaik nagyon változatosak, bemutatásukban a reprezentatív, dokumentatív 

jelleg sokkal kevésbé hangsúlyos, mint ahogy azt Monika Dachs-Nickel a műhelymunkának 

tartott, bécsi ceremóniakép kapcsán említette. Szembetűnő a festő személyesebb, élményszerű 

kapcsolata az ábrázoltakkal és magával a témával. Van néhány közöttük, akinek egyénített 

gesztusai elárulják Maulbertschet. (30. kép) Szemlátomást könnyeden és élvezettel festette a 

markáns arcú, egyenes karakterektől a ravaszkás, az öntudatos, a helyzettől zavarban lévő, 

félszegen mosolygó férfiak arcképeit. (31. kép) A különböző társadalmi csoportok 

jellemzésében is nagy leleményességet mutató festő bravúros tehetsége a mesteremberek 

portréinál is szembetűnő.
354

 (32. kép)  

                                                             
353

  Dachs-Nickel, Monika: Maulbertsch als Chronist? Allegorie und Zeitgeschehen im Fresko der 

Verleihung des St. Stephanordens. Acta Historiae Artium 2009, 109. és a 11. jegyzet 
354  A tervrajzot tartó mestert Koppány Tibor legutóbb Paul Mozerrel azonosította. Koppány 2014 50-51. 
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Az orgonakarzaton az imafelajánlás jelenete a csoportos portrékkal együtt tehát a program 

kulcsfontosságú része. A megrendelő, Padányi Biró Márton is megjelenik a képen, így 

csaknem elképzelhetetlen, hogy ne a mester vezesse a munkálatokat. A munka végzését 

feltehetően személyesen, követte, „ellenőrizte” a püspök, Maulbertsch ebben az esetben 

aligha engedhette meg magának, hogy egyáltalán ne vegyen részt a munkában. Részvételére 

utal az idővel nagyon gazdaságosan bánó munkabeosztás is, hiszen feltehetően éppen a mester 

jelenléte miatt kellett takarékoskodni az idővel, megosztani a munkafázisokat. A freskóban 

megfestett karakterek a korszak legjobb portréi közé tartoznak.  Elég, ha Padányi Biró 

Mártonnak a sümegi palotakápolnában lévő portréjával összevetjük őket. Azonban a portrék 

feltűnően jó minősége az előítéletek, a kompozícionális és más gyengeségek zavaró hatása 

miatt, alaposabb megfigyelés hiányában, rejtve maradt.  A bravúros, gyorsasággal megfestett, 

mégis pszichológiai „észrevételekkel” jellemezett arcképek valószínűtlen, hogy gyakorlatlan 

műhelytag munkái lennének. A sümegi plébániatemplom freskóművének kiemelkedő 

teljesítménye az orgonakarzat csoportos portréegyüttese, miért ne készíthette volna a vezető 

mester, aki a felszentelési ünnepségre visszatért Sümegre.  

Ha mégis elfogadjuk az újabb attribúciót, és Maulbertsch eddig (legalábbis ezt a korszakát 

tekintve) ismeretlen „specialistájának”, Andreas Bruggernek adjuk a portrék szerzőségét, 

felmerül a kérdés, hogy mi alapján? Nem ismerünk ebből a korszakból neki attribuálható 

portrét, de még freskót sem, amely alapot adhatna az attribúcióhoz. Ugyanúgy hipotézis 

marad, mint a többi Brugger-attribúció.  A sümegi freskót Maulbertsch szignálta, nincsen 

okunk éppen ennek a kiemelten fontos, különleges feladatot jelentő munkának elkészítésekor 

Maulbertsch személyes részvételét megkérdőjelezni.  

 

Johann Wenzel Bergl és Maulbertsch  

 

Monika Dachs-Nickel feltevése szerint Maulbertsch specialistákat foglalkoztatott: az 

architektúra-festéshez és a grisaille-képekhez korai munkáinál Johann Wenzel Berglt,
355

 

                                                             
355

  Főleg hetvenes évekbeli munkái ismertek nálunk, magyarországi megbízásait jobbára a pálos rendnek 

köszönhette, köztük az első a később kastéllyá alakított felsőelefánti pálos templom kifestése 1774-ben. 

Keresztelő Szent János életének öt jelenetét festette meg a boltozatra Bergl. Majd a máriacsaládi pálos templom 

(1776 körül, a templom freskói elpusztultak, a rendházban a refektóriumban megmaradt a festő által szignált 

Emmausi vacsora jelenete) itt Sümeghez hasonlóan a teljes templom festett volt. A legismertebb a pesti egyetemi 

templom (1776). Garas 1955 39.; Jernyei Kiss János: Johann Wenzel Bergl Mária-képciklusa a pesti pálos 
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figurális jeleneteknél karakterfejek, portréisztikus alakok festéséhez Andreas Bruggert, az 

oltárképeket pedig sok esetben Felix Ivo Leicher szállította. Az ismert dokumentumokból 

négy architektúra-festő neve maradt fenn: Johann Christoph Stephan  (említve a bécsi 

piaristák Maria Treu templomában, neve Garasnál nem szerepel, de 1752. július 28-án a 

következőt lehet olvasni: „Absoluta fuit a pictore Maulbersch Cuppula Presbyterii, cuius 

artificium ab omnibus quidem probatum fuit, et alterius pictoris qui adornavit Architecturam, 

reiectum” 
356

), Benedikt Feyerle (a schwechati Szent Jakab plébániatemplom Historische 

Beschreibungjában említik,) Vinzenz Fischer és  Martin Rummel.
357

 A bécsi piaristák Maria 

Treu templomának kifestésekor a segédek közül egyetlen ember szerepel név szerint, a 

sziléziai származású Christoph Stephan, feltehetően ő az, akire Garas Kláránál olvasható 

forrás vonatkoztatható: Maulbertsch olyan rosszul sikerültnek találta a munkáját, hogy 

teljesen leverette az általa készített munkát.
358

  

Dachs-Nickel a korai Maulbertsch-freskók ötletgazdag architektúrafestése alapján Bergl 

hatására, vagy még inkább részvételére gondol.
359

 Nézzük meg tehát közelebbről a bécsi 

Maria Treu templom díszítőfestését. Az északi mellékkápolna a Jó Pásztor és a déli Jákob 

megitatja Lábán bárányait boltozati freskó körül az architektúra meleg árnyalatú, a törtfehér 

falon szeszélyesen hajladozó akantuszlevelekből, „rezgő” sáslevelekből képzett, a fehér 

hidegebb árnyalatát viselő, a levelek élén és végén csúcsfényekkel élettelivé tett 

stukkódekorációt utánoz. Az ovális képmező két csúcsán törtvonalú, csonka párkányon tarka 

színű virágcsokrokkal pompázó kővázák állnak. Összességében az egész olyan benyomást 

kelt, mintha mozgásban volna. Az amúgy is polipkarokra emlékeztető növényi ágak, mintha 

vízben ringatóznának.  A levelek szára a tőnél volutákba csavarodik. A kartusokat díszítő 

akantusz kissé kunkorodó levélcsúcsai is „imbolyognak”. A boltozat képmezejét keretező 

„márványból faragott”, íves párkányra simuló akantuszlevelek messze elnyúló indáinak vége 

szeszélyesen csavarodik.  

A kósrusnégyzet fölött, a Mária megdicsőülése freskó architektúra-festésének szerkezete és 

részletei alapján ugyanakkor más kéz sejthető. Gazdagon profilált, a „csegelyek” fölött 

golyvázott párkány balusztrádos mellvédjének bábjai erős rövidülésben látszanak. A 

                                                                                                                                                                                              
(egyetemi) templom mennyezetén. VII. Nemzetközi Pálos Rendtörténeti Konferencia. Piliscsaba: Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2007, 610-620. 
356

  Garas 1960 242. VIII. (Wien, Piaristenkolleg, Liber Memorabilium Collegii Viennensis Piarum 

Scholarum… ab Anno 1749 usque ad annum 1772 inclusive.) 
357

  Dachs 2003 156. (266. jegyzet) Garas vonatkozó forrásait sorolja nem a teljesség igényével 
358

  Garas 1960 „alterius pictoris” (VIII.) 
359

  Dachs 2003 I. 43., tárgylista 26. 
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márványszínű balusztrád előtt négy, a kő zöldes árnyalatát idéző, kerubfejes konzolon 

„aranyozott” füstölők állnak. A festett mellvédkorlát előtt a csehsüvegboltozat hevederíveinek 

záradékában lévő festett oromzatok fölött ugyancsak kőszínű, zöldes árnyékokkal festett 

puttók tartják az aranyozott, dús fesztonokat. A különféle színek használata és az összetett 

építészeti szerkezet a kvadratúrafestés olaszos, a 18. század első harmadában jellemző 

irányára emlékeztet. Lényegében ugyanez látható a nagy kupola („Cuppula Maior”) körül, de 

szerényebb, kevésbé uralkodó, remekül egybeolvad az épített szerkezetekkel és azokat díszítő 

stukkódíszekkel. A kupolaboltozatot a szentéllyel és a kápolnákkal egybenyitó hevederek 

záradékában lévő stukkó akantuszlevelekkel körülvett kartusok fölött a festett architektúra 

zöldes árnyékokkal alakított kőszíne harmonikus összképet alkot. A homlokívek felett festett, 

íves vonalú párkányokkal záródó oromzatok emelkednek, mögöttük húzódik a tagozott, 

háromrészes, festett párkány. A homlokívek csatlakozásainál övvel egybefogott konzolon 

arany és kőszínű vázák állnak, kőszínű virágcsokorral.  

 

A nagy kupola Mária megdicsőülése az Ó- és Újszövetség képviselőinek körében 

képszerkesztése révén Mildorfer hafnerbergi művére emlékeztet, a széles lépcsősor fölött a fő 

téma klasszikus, gúla kompozícióba szerkesztett, mégis merőben más, rafináltabban emeli a 

tekintetet a sötét, ködös árnyékos tónusok közt a fehéren gomolygó felhők segítségével a 

Szentháromság felé. A kórus kupolájának csegelyeiben a rózsaszín felhőkön ülő evangélisták 

olyan szenvedéllyel jegyzik le az isteni sugallatot, hogy tintájuk lecsöppenni látszik. A 

diadalív fölött a leguruló sisak, a tegezből kizuhanó nyílvesszők a szemlélőt aktivizáló, 

megmozgató elemekhez hasonlóak Mildorfer hafnerbergi kupoláján is felfedezhetők.   

Johann Wenzel Bergl (1718–1789) életkorához képest kései (1758), első önálló megbízását, 

az alsó-ausztriai Klein Mariazell templomának freskóit Garas Klára is közvetlen stiláris 

kapcsolatban állónak érezte Maulbertsch sümegi freskóművével, innen eredeztette a Bergl 

munkáiban később is feltűnő Maulbertsch-motívumokat, jellegzetességeket.
360

 Haberditzl 

Maulbertsch munkatársai között említi a festőt, ő közli elsőként a forrást, amiben Bergl neve 

Bruggerrrel és Johann Angsttal együtt elsőként felbukkan Maulbertsch életművén belül.
361

 A 

munka, amelyen a három festő részt vett, a mistelbachi barnabita kolostor könyvtártermének 

                                                             
360

  Garas 1960 169. 
361

  Haberditzl (1944) 2006 189. 



 115 

dekorálása volt. Részvételük jellegére, pontos munkamegosztásra a forrás alapján nem 

következtethetünk: 

„Bergl, aki január 24-én érkezett, hogy a festett könyvtár felsőbb részét 

kifesse…Február 16-án Maulbertsch és Angst a két festő úr elment, a harmadik Andrea… úr 

maradt. 25-én P D Ludovicus Bécsbe 

„Pergl (január 24.) qui advenit, ut superiorem Bibliotheca partem pictura exornarent…. 

Februarius 16: Discesserunt Dns Maulpötsch et Dns Angst duo pictores remanente tertio Dno 

Andrea … 25: P D Ludovicus Viennam se contulit secumque (26) reduxit Dnum Maulpötsch 

dum jam antea Dns Angst 22 advenisset… Martius 2: Abierunt omnes tres Dominici 

pictores…” 

 

A megbízatás a kolostor könyvtártermének mennyezetképe volt. A feladat, amellyel az apát 

Maulbertschet és műhelyét megbízta, Hipokrene forrása, azaz a múzsák völgyének 

megfestése volt.
362

 Amennyiben elfogadjuk, hogy Bergl elsősorban a látszatarchitektúrára 

szakosodott specialista volt, úgy a mistelbachi könyvtárterem díszítőfestésének összevetése a 

sümegi plébániatemploméval megfelelő támpont lehet, annak megítélésére, hogy részt 

vehetett-e a sümegi munkában. Bruggerhez képest lényegesen többet tudhatunk Bergl 

festészetéről, amelyről a Sümeggel közel egy időben készült Klein-Mariazell-i templom 

freskói alapján is képet alkothatunk. Itt azonban, nyilván mert ő vállalta a templom teljes 

figurális kifestését, nagyon szerény mértékű a díszítőfestés, inkább csak a hajó falán 

táblaképekként megjelenő festményeket tartó grisaille angyalok szolgálhatnak referenciaként. 

Alakjai, noha virtuózan biztos kezű festő volt, mintha nem hús-vér emberek lennének. 

Jellegzetes a hideg, szembogár nélküli tekintet, az élesen metszett, szinte vésővel faragott 

orrvonal, a puttók esetében a felfelé szélesedő homlok, a tömeget meghatározó alapszínen 

attól eltérő, világosabb vagy sötétebb rajzos hajtincsek. Figuráinak jellemzője a fenséges 

tartás, tökéletes anatómiai megfogalmazás, erőteljes, robosztus alkat, de, legalábbis Klein-

Mariazellben, érzelmek nélküli, kiismerhetetlen arc, legfeljebb a mélabú, vagy szenvedés 

elvonatkoztatott gesztusaival. (33. kép) 

Mindezek figyelembevételével a mistelbachi angyalok között akad jó néhány, amelynek 

vonásait összevetve a Klein-Mariazell-i freskókon lévő társaikkal, gyanakodhatunk, hogy 

                                                             
362

  Zimdars, Dagmar:  F. A. Maulbertsch Deckengemälde in der Bibliothek des ehemaligen 

Barnabitenklosters Mistelbach. Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege XXXVIII. Heft 3/4. 1984, 194-199. A 

programról legutóbb Hosch 2013 
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Bergl itt a díszítőfestésen túl is szerephez jutott.
363

 (34. kép) A mistelbachi boltozatnak 

jelentős részét kitölti a Múzsák völgyének káprázatos színekben ragyogó kompozíciója. A 

díszítőfestés törtívű, aranyszínű keretének díszítése emlékeztet a sümegi mellékoltárok 

keretezésére. A boltozat hajlatának, a képmezőnek helyet adó keret díszítőfestésének részletei, 

az enyhén hullámzó, hosszúkás akantuszlevelek, illetve a rétegzett díszítésmód (a 

díszítőfestés mintha több egymáson lévő rétegből állna, amelyek meglepő módon néhol 

összekapcsolódnak egymással (34. kép).    

Berglnek éppen úgy, mint Maulbertschnek, keveset tudunk a tanulmányairól, kinél, melyik 

mester műhelyében szerzett a freskófestésben gyakorlatot. Bergl a bécsi Akadémia 

festőversenyén 1751-ben második, 1752-ben első díjat szerzett, amely függetlenséget 

biztosított számára, lehetővé tette az önálló munkavállalást és jogot adott arra, hogy segédeket 

foglalkoztatasson.
364

 Azonban ezután 1758-ig nincsen adat róla, kivéve a szülőföldjéről 

származó keresztúti stációkra kapott megrendeléseit.
365

 Az első ismert sorozatot 

szülőhelyéről, a csehországi Dvůr Královéból rendelték tőle 1757-ben, a sümegi freskók 

készítésével egy időben. Első önálló munkáját, a fent említett Klein Mariazell-i (35. kép) 

templom kifestésére a megbízást 1758-ban kapta. Már ennek alapján, de későbbi, jelentős 

részben a királyi udvarhoz kapcsolódó (bécsi Hofburg, Schönbrunn, Laxenburg, Pilach-i 

kastély) megbízásai alapján is látható, hogy gyakorlott, a freskó műfajában, mesterfogásaiban 

járatos festő volt. Első freskóművének előkészítési munkálataiból két vázlat is megmaradt, az 

egyik Budapesten.
366

 Ismerték egymást Maulbertschcsel, személyes kapcsolatukat forrás is 

bizonyítja. A műhelykapcsolatok, hatástörténet szempontjából is izgalmas helyszín a bécsi 

Szent Ulrich templom. Az ehhez a plébániához tartozó városrészben jó néhány a korszakot 
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meghatározó festő élt, életük fontos eseményei, esküvők, keresztelések, temetések, mind a 

plébániához kapcsolódtak, amelyekről a plébániai iratok is fennmaradtak. Azt a keveset tehát, 

amit személyes jellegű kapcsolataikról tudunk, innen ismerjük. Ebben a templomban kötötte 

mindkét esküvőjét Maulbertsch, itt volt Bergl esküvőjének tanúja is.
367

  

Noha a forrás, amelyben Bergl neve szerepelt, ismert volt már korábban is, mégis Monika 

Dachs-Nickel vetette fel először annak a lehetőségét, hogy Bergl talán hosszabb időn 

keresztül és talán többrétű módon játszhatott szerepet Maulbertsch első freskóinak 

készítésében.
368

 Erre utalhat egyrészt a kettejük festészete közt meglévő stiláris rokonság, 

másrészt pedig a feltűnő adathiány, ami Bergl korai működését illeti. Bergl esetében 

stíluselemzésre csak a beazonosított díjazott képek jöhettek számításba: Jób a szemétdombon, 

amellyel első helyet szerzett 1752-ben és Jefta lányainak árulása, ami 1751-ben második 

helyet jelentett számára. Maulbertsch díjnyertes képével, az Akadémia Minerva lábainál 

összevetve Dachs szerint a közös nevező Josef Ignaz Mildorfer személye. Mindketten akkor 

jártak az Akadémiára, amikor Mildorfer tevékeny volt, kézenfekvő tehát a feltevés, miszerint 

mindketten tagjai lehettek Mildorfer műhelyének.
369

 Joseph Ignaz Mildorfer 1752-ig az 

Akadémia professzora volt. Bergl architektúrafestőként vehetett részt a Mildorfer-műhely 

tevékenységében. Noha később elismert specialista volt, a 60-as évektől kezdve 

megbízásainak jelentős részét ezzel a tehetségével szerezte, ugyanakkor önálló megbízatása 

ebből az időből nem ismert, kérdés tehát, hogy honnan szerzett ihletet és főként gyakorlatot a 

freskó műfajában?  

Josef Ignaz Mildorfer, akinek apja tiroli műhelyében induló pályakezdésekor inspiráló 

élményei az 1700-as évek első harmadában a délnémet festészet nagyjai, az Asam fivérek, 

Matthäus Günther és Bergmüller voltak.
370

 Az a dekorációs felfogás, ami Maulbertsch korai 

freskóra jellemző, és ami a Dunántúlon olyan népszerűnek bizonyult, részben ebben a 

művészetben gyökerezik. Mildorfer apja műhelyében sajátította el a festészet, a 

freskótechnika mesterfogásait. Talán már részt vehetett a wiesenhof-i kápolna freskódíszének 

elkészítésében. A kápolna restaurálásánál a később felállított, fából faragott oltár 
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eltávolításakor vált láthatóvá a szentély falán lendületesen megfestett, rokokó főoltár, amely a 

fal előtt az oltármenzán álló kereszttel alkotott összetartozó kompozíciót. Az 

illuzionisztikusan megfestett oltárarchitektúra tört ívű, gazdagon tagozott párkánya fölött a 

rocaille-díszes, volutás oromzat szélein kővázák, a retabulum előtt, a kereszt két oldalán 

pedig volutás posztamensen Padovai Szent Antal és Assisi Szent Ferenc grisaille szobrai 

állnak. A festett oltár illuzionisztikusan, festészeti eszközökkel megteremtett térben áll, amely 

fölött kupolaboltozat nyílik, lanternáján festett ablakok sorával
371

 A festett oltárfallal 

kapcsolatban Mildorfer monográfusa, Johann Kronbichler nyomán általánossá vált az a 

vélekedés, hogy anyagi, vagy egyéb sürgető körülmény miatt választott ideiglenes megoldás 

lehetett.
372

 Lényegében ez történt, később gazdagon faragott, épített oltárt állítottak a festett 

oltárfal elé, ennek ellenére talán praktikus megfontolásoknál mégis többről lehetett szó. Az 

ampass-i toronykápolna falán is hasonlóan, illuzionisztikus eszközökkel megfestett 

oltárépítmény van. Íves párkányú retabulummal, amely előtt térben megmozgatott oszlopok 

állnak, magasba szökő, golyvázott párkány fölött volutákkal hangsúlyozott, rocaille-díszes 

oromzat közepén valódi kerek ablak nyílik, amelynek bélletén azonban festett felhők 

gomolyognak elő, a boltozaton megnyíló égi jelenés felé (36. kép).     

Hafnerberg talán a díszítőfestés újabb felfogásával, a stucco-finto festészet jelentős 

emlékeként, is hatással lehetett Maulbertsch műhelyére, közelebbről Berglre. A figurák 

tekintetében is lehetséges a kapcsolat, de még inkább az angyalok fölött feszülő festett kupola 

miatt érdekes. A fehér alapon fehér színekkel alkotott ornamens olyan, mintha csak a fény 

érintésére válna láthatóvá a tagozatok „plasztikája”, szinte csak a fény formálja a laposan 

kezelt, festett stukkódekorációt. Ez a díszítőfestésnek az az iránya, amelynek gyökerei a 

délnémet festészetben vannak,
 373

 de új életre kel Bergl ecsetje nyomán Maulbertsch freskói 

körül. A hafnerbergi díszítőfestés sajátossága a színek új, pasztelles, lényegesen világosabb, 

fénnyel átitatott tónusa. Talán Mildorfer öröksége Bergl díszítőfestői munkáiban, hogy a 

precíz, biztos kézzel formált tagozatok mintha ködben úsznának (37. kép). A hafnerbergi 

Kirchentor-kápolna boltozatán Szent Benedek megdicsőülése körül a festett architektúra 

elemei között motivikus és a szerkezetet érintő egyezés is felfedezhető az ebenfurthi freskó 

díszítőfestésével. Például az ornamensek olyan megjelenítése, mintha azok egymáson lévő, 

áttört rétegek lennének. Bergl különleges, egyszerre robosztus, roppant erőteljesnek tűnő, 

mégis végletesen artisztikus alakjai nagyon emlékeztetnek Mildorfer figuráira. Mildorfer 
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figuráinak vonalas, széles, éles vonásai, a zöld reflexek a bőrön és a nagy szemek jellegzetes 

jegyei Bergl festészetének is. Berglnél kevés eredetibb, összetéveszthetetlenebb festő van 

ebben a korban, tehát nem epigonként ellesett formák visszaköszönésének tekinthetők ezek, 

sokkal inkább a legsajátabb vonásainak felerősödése a művészi inspirációk kölcsönhatásában, 

amelyek mégis azt sugallják, hogy talán valóban indokolt feltételeznünk Mildorfer és Bergl 

együttműködését. Ez az örökség, ami noha részleteiben, motívumaiban meglévő hagyomány 

továbbélése, Bergl kezén és főleg a Maulbertschcsel való kölcsönhatás során újjászületik.   

 

A sümegi freskó színei és a műhelykérdés  

 

Monika Dachs-Nickel a sümegi freskókról szólva felhívja a figyelmet a freskó 

kolorizmusának Maulbertsch munkáitól eltérő jellegére, amelyről úgy véli, hogy nem a freskó 

állapotával, restaurálásának történetével van összefüggésben, hanem ismét a jelentős 

műhelyrészvétel következményét látja benne.
374

 Miközben a Maulbertsch-kutatásában a 

műhelykérdés hosszú idő óta előtérben van, sokáig hiányzott a festő alkotásainak módszeres 

anyagi, technikai, ezzel összefüggésben készítéstechnológiai vizsgálata, noha ebben a 

kérdésben ez megkerülhetetlen.  Ennek vizsgálata nélkül nehezen lehet az esetleg 

egyenetlennek ítélt művészi minőség okát kutatni. Ausztriában néhány kiválasztott emlék 

alapján kutatási program kezdődött, amely célzottan és átfogóan vizsgálta a fenti 

kérdéseket.
375

 A kiválasztott emlékek közül a legalaposabban a bécsi piaristák Maria Treu 

templomának kutatása történt meg, amelynek vizsgálatát még 1974-ben Manfred Koller 

vezetésével kezdték meg. A kutatott emlékek nagy része Maulbertsch korai művei közé 

tartozik: a féltoronyi kastély kerti pavilonjának boltozata, a bécsi jezsuiták Am Hof 

temploma, a mistelbachi egykori barnabita könyvtár és a bécsi régi egyetem (ma az Osztrák 

Tudományos Akadémia) teológia terme.
376

 

A 18. században az egyik legnagyobb megbecsülésnek örvendő műfaj a freskó volt, azonban, 

mint az utóbbi évtizedekben végzett festéstechnikai kutatásokból kiderült, a fogalom nem 

jelenti mindig ugyanazt, a 18. századi festők ugyanis sajátos, egyéni technikai megoldásokat 
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használtak. Maulbertsch nem rendelkezett a freskófestészet kézműves hagyományán alapuló 

tanultsággal. Tapasztalatot e téren Mildorfer műhelyében az Alsó-Ausztriai Hafnerberg 

búcsújárótemplom freskóinak elkészítése során szerezhetett (1742-1743).
377

 Ezután Maria 

Treu merész vállalás lehetett. Első sajátkezű mennyezetképének megalkotásakor, feltehetően 

éppen kevés tapasztalata miatt, a freskó és szekkó technika vegyes használatát választotta, 

amelynek módját saját maga kísérletezte ki: többrétegű aláfestéssel dolgozott, a 

mellékalakokat pedig gyakran tisztán szekkóban festette meg. Ez a vegyes technika későbbi 

munkáinál is megmaradt, ami a műhelyre és Maulbertschre egyaránt jellemző. Tehát 

festéstechnika alapján nem mutatkozott különbség a vizsgált emlékeknél a műhelytagok és a 

mester munkái között.
378

 Maulbertsch festésmódjának legjellemzőbb sajátossága a kivitelezés 

gyorsasága, ami nem a rá nehezedő megbízói türelmetlenség miatt lehetett, hiszen már a bécsi 

piarista templom esetében is feltűnő, milyen gyorsan készült el. A nagy kupolához öt hónapra, 

a szentély és a két mellékkápolna boltozatához egy-egy hónapra volt szüksége. Ez a 7-8 m
2 

festését jelentette naponta, azonban éppen emiatt nem valószínű, hogy a vakolat száradási 

idején belül el tudta készíteni a freskót. Ebből következően a piarista templomban feltűnően 

nagy a szekkó aránya. Későbbi munkáinál egyre csökkent a giornaták nagysága: 

Féltoronyban, Bécsben a régi egyetemen már 4-5 m
2
, Mistelbachban pedig már csak 2-3 m

2
. 

Sümegen a disszertáció megírását előkészítő dokumentációhoz a mellékoltárok és a főoltár 

falfelületein sikerült a súrlófényben, de gyakran szabad szemmel is jól látható napi varratokat 

felmérni: Sümegen is legfeljebb 2-3 m
2
 a jellemző nagyság. (Giornata-térkép –melléklet) 

379
 

A munkához négyzethálót használhattak az alapvakolatba karcolva, bár ennek, mint Jörg 

Riedel írja sehol nem volt nyoma. Bekarcolt négyzetháló használatának nyomát Sümegen sem 

találtuk. A festés szabad kézzel történt, a vizsgált emlékeken alig találtak előrajzot, vagy 

bekarcolást, kivéve az architektúra-festést. Sümegen is így van, kivéve a főoltár falait.  

A festésmód nagyvonalú, az ecsetkezelés nagyon magabiztos. Olyan javítást, amit Pozzo 

rifare-nak nevez, tehát a rosszul sikerült képrészlet vakolatának eltávolítását, majd 

újrafestését, egyetlen helyen, a bécsi egyetem freskóján, Keresztelő Szent János fején találtak. 

Az összehasonlító vizsgálatok során a festésrétegek felépítésmódjának változását figyelték 

meg: a színek több rétegben való felhordásáról Maulbertsch az ún. Kalkmalerei-ra tért át, azaz 

sötét tónusok kivételével a színeket pasztózus mésszel keverte. Ezután általában jelentős 
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mennyiségű kiegészítést végzett a száraz vakolaton, a giornaták határaitól függetlenül. Ekkor 

egyenlítette ki a mészfestés használatából adódó színkülönbségeket, melyeket lazúrral retusált 

(Maria Treu, Bécs egyetem). A felhasznált pigmentek száma általában kevés: smalte, zöld 

föld, vörös és sárga okker, venyigefekete (Pflanzenschwarz), cinóber. A műveire jellemző 

színességet a pigmentek keverésével érte el, illetve a színekhez kevert mészpaszta 

mennyiségének változtatásával. Fényhatást tiszta, pasztózus mész felhordásával ért el, mellyel 

majdnem reliefszerű felület született. Ez festésmódjának egyedi jellegzetessége. Maulbertsch 

nagyon gazdaságosan, hatékonyan használta ki festői lehetőségeit és tehetségét a legjobb 

minőség elérésének érdekében. Azonban freskóinak tartósságát nem segítette elő ez a nagy 

munkaigényű freskótechnikát leegyszerűsítő módszer, noha a megrendelők, erről néhány 

forrás ránk maradt, tisztában voltak ennek a jelentőségével és gyakran a szerződésben is 

meghatározták, hogy nedves vakolatra kell dolgoznia. (Lásd pl. Schwechat, Bogoszló, 

Innsbruck, Hradiste) Sok kárt okozott, hogy ezt a speciális freskótechnikát az első 

restaurálások idején még nem ismerték. A sérülékeny szekkó kiegészítések gyakran 

elpusztultak a tisztítások során, ugyanígy a napi varratok eltűntetéséhez használt lazúrfestések 

is elpusztulhattak, így egyenetlen összkép született, amit a későbbi restaurálások során 

gyakran szükségesnek tartottak kezelni.    
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A sümegi oltárfal és a műhelykérdés 

 

Mindezek figyelembe vételével egyetlen hely Sümegen, ahol a koncepció és talán a művészi 

szándék bizonytalanabbnak tűnik, és a teljesítmény is mintha zökkenne, éppen a főoltár. 

1757-ben a festők itt kezdték meg a munkát. Különleges, abban a tekintetben, hogy minden 

figura körül felismerhetők a Mikulovban is látott, szénporral árlyuggatott pauszon keresztül 

készült bekarcolások. Ennek nyomát másutt a templomban nem nagyon találjuk, bekarcolások 

vannak ugyan, de ilyen részletességű, mint itt, nincs. (Kivéve a díszítőfestés figurális 

részeinél, pl. grisaille angyalok.) Ezen kívül néhány figura vonásai, beleértve a mennybe 

emelkedő Krisztusét, az előtérben álló angyalokét, néhány prófétát, kissé idegen 

Maulbertschétől. Mindezek alapján feltételezhető, hogy a műhely még Maulbertsch érkezése 

előtt megkezdte a munkát. A főoltár középképén a két angyal közül legalábbis, amelyik elöl 

áll, nagyon hasonlít a Királyok imádása jelenet fölött lévő herma-angyalra. (39. kép). A fül 

tagolatlan jellege, a festett figura grisaille hatása a főoltárképen, a szárnytollak formálása 

alapján úgy tűnik (40. kép), hogy azonos kéz festhette mindkettőt.  Tehát a főoltáron a fő 

alakot ugyanaz a festő festette, aki a hajóban a díszítőfestésben a grisaille részeket. A 

mikulovi mennyezetképek alapján feltételezhető, hogy a freskó készítéstechnikából 

következő, rosszabb állapota, összefügg nagyobb mértékű műhelymunkával. Talán itt is erről 

van szó, hiszen tudjuk, hogy a főoltárt a mellékoltárokkal ellentétben már 1817-ben olyan 

állapotúnak találták, hogy javítására festőt hívtak. Carolus Gerik, kőszegi festő azt ajánlotta, 

hogy a freskó jól látható előrajza alapján elkészíti a vászonra festett másolatot, amely hosszú 

időn keresztül eltakarta a főoltárt.
380

  

A főoltárkép festésében „tetten érhető” műhelytagok esetében talán van lehetőség, hogy 

többet tudjunk meg róluk. Egyikük feltehetően Johann Wenzel Bergl lehet, akinek már 

említett Klein Mariazell-i freskói is jó támpontot jelentenek az összevetéshez. Felfedezhető 

azonban itt a főoltáron még egy másik műhelytag keze is, aki közvetlenül a sümegi munka 

elvégzése után a közeli Balatonkeresztúron kapott a teljes templomtér dekorálására önálló 

megbízást Festetics Kristóftól. 
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Az architektúrafestés 

 

Kapossy János tanulmányában a sümegi architektúrafestés teljesen újszerű, atektonikus 

jellegét hangsúlyozta. A boltozaton a képmezők tagolását tekintve megjegyzi, hogy a kettős 

hevederekkel három szakaszra osztott dongaboltozat (!) a bajor és sváb templomok hatást 

mutatja.
381

 Különösen érdekes ez azért, mert a sümegi templom boltszakaszait 

csehsüvegboltozatok fedik, amik éppen a szokatlan elhelyezésű képmezők miatt, ismét 

valamiféle archaizáló gesztusként, valóban dongaboltozatként hatnak. A boltozat hajlataiba 

helyezett képmezők a mellékoltárok fölötti boltfiókként jelennek meg. Elhelyezésük a 

díszítőfestés szerkezetében, összefüggéseiben, még annak valóban jellegzetesen atektonikus 

karaktere mellett is, esetlegesnek tűnik. Felmerülhet a gyanú, hogy itt valamiféle 

tervváltoztatásnak vagyunk tanúi, amely az elkészült architektúrafestés után történhetett. Az 

eddig a kutatásban részben Maulbertsch eddig ismeretlen frekómegbízatásához készített,
 382

 

részben ismeretlen freskókép Maulbertsch saját kezű ricordo-jaként számon tartott,
 383

 

Belvederében őrzött, Jézus bemutatása a templomban olajvázlat talán, az eddig sem vitatott, 

motivikus egyezések mellett,
384

 szorosabb összefüggésbe hozható a sümegi plébániatemplom 

freskóinak előkészítő munkálataival. Az olajvázlat láthatóan boltozatfreskóhoz készült, 

felismerhető rajta a képmezőt keretező, hengeres aranyszínű, festett tagozat. Az első és 

harmadik boltszakasz oltárképek feletti hajlataiban stukkódíszítést utánzó ornamensek előtt 

jelennek meg a térben csak a képmező aljának megfestésével meghatározott figurák, melyek a 

középső boltszakasz kivételével nem kaptak architektonikus keretet. (41.kép) 

Haberditzl, részben Kapossy nyomán írja, hogy itt hatás tekintetében nem az eddigi 

munkáknál megszokott architektúra-, vagy kvadratúrafestőkre kell gondolnunk, hanem a 

bajor, de még inkább Maulbertsch szülőföldjének, a sváb festészetnek a hatását látja. Így a 

sümegi „életteli díszítőfestés” Maulbertsch legsajátabb munkáinak egyike, amelyen érezhető, 

hogy a távoli vidéken felszabadult a kötöttségek alól, különleges nagyvonalúsága végre teret 
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nyerhetett.
385

 Monika Dachs-Nickel és Mikulov kapcsán Hubert Hosch inkább itáliai eredettel 

számolnak. 

Összességében elmondható, hogy a sümegi plébániatemplom díszítőfestése jól illeszkedik 

Maulbertsch ekkor készült munkái közé. Különösen közvetlen a motivikus és kivitelezésbeli 

kapcsolat az ebenfurti és mikulovi freskókkal. (42. kép) A sümegi plébániatemplom 

szentélyének grisaille szobrai az ebenfurthi Szent Péter és Szent Pál grisaille festésű 

büsztökkel szoros rokonságot mutatnak. (43.kép) Az ebenfurthi, zászlót tartó angyal 

szárnytollainak formálása ugyanolyan, mint Sümegen a grisaille angyal tollai. (44. kép) Bár 

időben a heiligenkreuzi megbízás áll a legközelebb a sümegihez, egészen más karaktere és 

feltehetően restaurálástörténete miatt nem alkalmas az összevetésre. Az ebenfurthi 

kápolnában látható, rétegzett díszítőfestésnek is megtaláljuk a párját Sümegen a karzataljban, 

a sekrestye emeletén. (45. kép) A templom egészének díszítőfestését tekintve a változatosság 

a legszembetűnőbb. Utalhat ez különböző kezekre, de a tér különféle értelmezése, a térrészek 

hierarchikus viszonya is magyarázat lehet rá. A leglátványosabb motívumok, a szemet 

„megtévesztő” részletek a szentély boltozatán láthatók, már-már bizarr, ahogyan a különösen 

szeszélyes részletformákat mutató „stukkó” kartusok lebegni látszanak a csegelyekben. (46. 

kép) 

A hevederek között a boltozat héjazatára festett, hártyavékony, a templomtérben megmozduló 

levegőre talán meg is rezzenő akantuszlevelek festőibb felfogásban készültek. (47. kép) A 

hosszan hajladozólevelek között bordázott, de papírvékonyságú, finoman ívelt, pasztellszínű 

kagylókat mintha nem is „faragták” volna. Hasonlókat Mikulovból, ahol Andreas Brugger 

jelenléte forrással igazolt, ismerünk. 

Az ornamenseknek helyet adó és a képmezők helyét kijelölő architektúrafestés, amelyre 

feltehetően a specialista ráfestette a stukkódíszítményt, talán valóban különböző kezet jelez, 

különbsége pedig a felkészültség, mesterségbeli tudás tekintetében is szerényebb minőséget 

mutat. Ilyen a boltozatot elválasztó hevedereken a szalagfonat, a függesztett rozetta, a 

korszakra általánosan jellemző motívumkészlettel, (48. kép) amelynek néhány eleme a 

sümegi freskóval közel egykorú Szécsiszigeten és Balatonkeresztúron is felfedezhető. A 

sümegi püspöki palotában korábban említett díszítőfestés vizsgálata is arra utal, hogy a 

műhely tagjai további megbízásokat vállalhattak. Részben ezeknek a munkáknak a 

vizsgálatával irányult a figyelem és a sümegi plébániatemplom figurális festésében is tetten 
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érhető, jellegzetes stílusa alapján a legegyértelműbben azonosítható, Johannes Pöckel 

tevékenysége felé.   
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V. MAULBERTSCH KÖPÖNYEGE – A SÜMEGI FRESKÓMŰ KORABELI FOGADTATÁSA 

 

A műhelytagok 

 

Klein-Mariazell – Johann Wenzel Bergl 

 

Az 1764/65-ben az Alsó-Ausztriai Klein Mariazellben készült freskóegyüttes Johann Wenzel 

Bergl egyik főműve. A középkori eredetű, Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt apátsági 

templom barokk átépítése 1752-ben kezdődött meg és évtizedeken át tartott. A freskómű itt 

teljes egészében Bergl alkotása. Ez az első freskómegbízás, amely önálló munkaként a festő 

nevéhez köthető. Előkészítéséhez kapcsolható rajzok közül kettő a Szépművészeti Múzeum 

Grafikai Gyűjteményében található.
386

 Monika Dachs-Nickel Bergl megmaradt rajzai és a 

Klein-Mariazell-i előkészületekkel kapcsolatban említett korai, 1758-as dátum alapján a 

sümegi templom dekorációs programjának meghatározásában is jelentős szerepet tulajdonít 

Bergl-nek. A Klein-Mariazell-i freskó elkészületeinek datálásában feltehetően a Szent Tamás 

oltárképhez készült vázlat hátoldalán lévő szerződés dátuma, 1758. október 10., ad alapot. A 

vázlat recto oldalán Szent Tamás mártíromságának jelenete, a versón a szerződés szövege 

alatt a Klein Mariazell-i kupolakép részletének vázlata azonosítható.
387

 A templom 

boltozatain Mária életének sokalakos, ünnepélyes jelenetei láthatók: Bemutatása a 

templomban, Mria és József eljegyzése, Mária mennybevétele, a csegelyekben az 

egyházatyák, a szentélyben, az oltár fölött Mária megkoronázása. A keresztházban lévő 

kápolnák boltozatára az Angyali üdvözlet és a Vizitáció képei kerültek. A lenyűgöző 

kupolaképek sora hagyományos módon jeleníti meg Mária életének eseményeit, a sümegi 

program művészi sajátosságaként elemzett összefüggésrendszer és dramaturgia itt hiányzik.  

A hajó oldalfalain, a mellékhajókba nyíló árkádívek fölött illuzionisztikusan megfestett 

konzolokon lévő, aranyszínű keretbe foglalt „táblaképeket” kétoldalt volutákon térdeplő 

grisaille-angyalok tartják. A táblaképeken Jézus életéből vett jelenetek láthatók: Pásztorok 

imádása, vele szemben a Királyok imádása, Jézus bemutatása a templomban, szemben pedig 

Jézus tanítása a templomban. A képek magasan, egész más helyzetben jelennek meg, mint a 
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sümegi mellékoltárok. Elhelyezésükből hiányzik a Sümegen annyira hatásos, közvetlen, 

megszólító gesztus. Klein-Mariazellben minden lenyűgöző, ámulatba ejtő, fenséges. (1. kép) 

Csupán az angyalok gesztusai emlékeztetnek a sümegi grisaille szobrok megszólító, 

részvételre hívó szerepére. Láttuk Sümegen, hogy a templom boltozatán a grisaille angyalok 

(feltehetően éppen Bergl munkái), milyen fontos kohéziós elemei voltak a programnak. 

Dekorációs szerepükön túlmutatóan kapcsolták össze a liturgikus tér részeit, vezették a 

tekintetet. Bergl Klein-Mariazell-i angyalai ugyenezt teszik: gesztusaikkal kapcsolatot 

teremtenek a szemlélő és a megjelenített téma között. A liturgikus téren belül, a teljes 

dekorációs programot tekintve azonban nem tulajdoníthatunk nekik olyan előre és visszautaló 

szerepet, amilyet Sümegen kaptak. (2. kép)  

A kupolaképek alakjai között sok a Sümegről ismerős figura, részlet, motívum. A hajó 

„táblaképei” azonban nem csak inspirációról, hanem közvetlen, szoros kompozicionális 

kapcsolatról árulkodnak. Ugyanakkor szemléltetői is a két festő, Maulbertsch és Bergl, 

művészi felfogásában, legalábbis ekkor, mutatkozó különbségnek. Bergl – ahogy későbbi 

megbízatásai is tanúsítják – virtuóz díszítőfestő volt, kimeríthetetlen fantáziával alkotta 

különleges tájait, színpompás növényekkel, állatokkal, egzotikus motívumokkal. Mint láttuk, 

Maulbertsch műhelyében is elsősorban a díszítőfestésért volt felelős. Sümegen a szentély 

boltozatán „függő” kartusok, körülöttük a szeszélyesen hullámzó akantusz- és sáslevelek 

tanúskodnak a festő különleges képességéről és (egyéb megfontolások mellett) kétségtelenné 

teszik a műhelyben való  jelenlétét. A szentély oldalfalain megfestett fülkékben álló grisaille 

szobrok esetében sem kételkedhetünk a Bergl-attribúcióban,
388

 ahogy abban is biztosak 

lehetünk, hogy ezek festője nem azonos a karzataljban lévő, feltehetően ugyancsak műhelytag 

által készített, ifjabb és idősebb Dávidot mutató „bronztáblák” festőjével.  

Meglepő, hogy éppen Bergl saját alkotásán hiányzik a díszítőfestés. Feltehetően a nagy 

felületeket érintő figurális alkotások elkészítése mellett nem maradt ideje a díszítőfestés 

elkészítésére, és a mester nem akart éppen ezzel segédeket megbízni. A csehsüveg-boltozatok 

sorával fedett tér boltozatain kör alakú opeionokban jelennek meg a képmezők, a témának 

megfelelő, Maulbertschre jellemző hátterektől eltérően hangsúlyos, architektonikus 

„díszletekkel”. Mária bemutatásának jelenete mestermunkaként illuzionisztikusan megfestett, 

magasba törő, lanternás kupola alatt játszódik. (3. kép) A képmező egyik oldalát teljesen 

elfoglalja a kettős oszloppárokra támaszkodó, impozáns diadalív, amelynek ünnepélyességét a 

vörös színű, arany szegéllyel díszített drapéria még inkább kiemeli. Ugyanez a motívum, a 
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drapériával fokozott ünnepélyes, színpadi jelleg a meghatározója Mária és József 

eljegyzésének. A tiszta színek, a pompás részletek, emelkedett, ünnepélyes hangulat és 

„csend” jellemzi a fényben ragyogó jelenetet. Nincsenek árnyas zeg-zugok, rejtélyesen 

viselkedő mellékszereplők, mindenki tudja a szerepét. A festő tévedhetetlen ecsettel festi 

kissé részvéttelen alakjait. Bergl Tiepolóhoz fogható biztonsággal, hozzá hasonlóan 

személytelennek tetsző ünnepélyességgel komponál. Figurái inkább keltenek csodálatot, mint 

részvétet, mi pedig inkább nézők vagyunk, mint tanúk. Jól láthatóan alapvetően más 

szemlélettel és felfogásban alkotott itt, mint Sümegen Maulbertsch. A Sümegről ismerős 

motívumok esetben még egyértelműbb ez a különbség.  

Izsák feláldozása     

A kompozíció csaknem minden részletében megegyezik a sümegi és a Klein-Mariazell-i 

képen. Sümegen a Szent Sír-kápolnában jelenik meg, Klein-Mariazellben a boltozaton, több 

jelenet között, az ószövetségi előképek felsorolásaként, mint a bécsi Maria Treu templomban. 

A kötött képi formula nem hagy sok teret az egyéni megoldásoknak, mégis szembetűnőek a 

különbségek: Maulbertsch képén színből és fényből alakul ki a forma, ezek dinamizmusából, 

ellentételezéséből a feszültség, amely a drámaiság hordozója. Az angyal alakja szinte alig 

bontakozik ki a fényárból, mégis erőteljes. Ábrahám sötét, lendületes ecsetvonásokkal 

megfestett alakját az angyal és az előtérben áldozatra szánt Izsák ragyogóan fehér teste 

ellenpontozza. A Bibliának megfelelően a kép szélén fehéren ragyog fel az áldozatul adott 

kos. (4. kép) Bergl – Maulbertschcsel ellentétben – a téma megfogalmazásában a fény és a 

színek változatosságának nem szánt szerepet, minden részletet egyformán gondosan kezelő, 

magabiztos festőként dolgozott. Jellegzetes, hogy Izsák szemét eltakaró kendő Bergl képén a 

fiú homlokára ”csúszik”, lényegesen csökkentve ezzel a jelenet drámai erejét.  

Közvetlen sümegi párhuzamok 

A Klein-Mariazell-i hajó oldalfalain tehát két téma van, amely közvetlen sümegi átvétel: a 

Királyok imádása (5. kép) és a Pásztorok imádása (6. kép). Mindkét kép kompozíciója a 

sümegi megoldást követi, azonban Bergl nem alkalmazta az olyan képretorikai elemek 

használatát, amelyeknek a jelenlétét, működését Sümegen megfigyelhetjük. Az Izsák 

feláldozásához hasonlóan ezeken a jeleneteken sem élt a szín és a fény különleges 

kezelésének drámai hatásával, és a Királyok imádásának hátterében itt elmarad a betlehemi 

gyermekgyilkosság megfestése. Ugyanakkor a figurák egy része a sümegi alakok testtartását, 

gesztusait követi, kétségtelen jeleként, hogy jól ismerte ezeket a képeket. Sümegen színekből 
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és fény-árnyék ellentétéből fejlődnek a formák, Bergl Klein-Mariazell-i oltárai sokkal 

rajzosabbak.    

A sümegi mellékoltárok összefogott kompozícióin nincs egyértelmű jele annak, hogy Bergl 

részt vett volna a figurák megfestésében. Ugyanakkor a főoltárképen több helyen is elárulja 

magát a festő. A Klein Mariazell-i Királyok imádásán a Jézuska előtt hódoló király tartása, 

fej- és arcformája, hajának elrendezése, de legfőképpen kéztartása a sümegi főoltár bal 

oldalán Mária alakja előtt lévő apostollal rokon vonásokat mutat: az arc részleteinek 

szögletesebb felfogása, a hosszan előrenyújtott kéz újjainak jellegzetes tartása.  (7. kép)  

Mint már megállapítottuk, Sümegen a főoltáron árulja el magát leginkább a műhely, itt valami 

miatt önállóbban kellett dolgozniuk. Bergl keze is – a griasaille festéseken kívül – itt érhető 

leginkább tetten, bár az is jól látható, hogy nagyon egyedi stílusát miképpen igyekezett 

Maulbertschéhez igazítani. Az oltár középrészének szélén álló két angyal közül az elől álló 

párhuzama a Klein-Mariazellben a templomban tanító Jézus (8. kép), felemelt keze, lábfeje, a 

fülkagyló jellegzetes formálása határozottan rokon vonásokat mutat, éppúgy ahogy a sümegi 

angyalok szoborszerű, Bergl hajóban megfestett grisaille angyalaira emlékeztető megjelenése 

(9. kép).  

Talán éppen Bergl ajánlotta Klein-Mariazellben sümegi tapasztalatai alapján, hogy a hajó 

képein bibliai utalások jelenjenek meg. A Jézus bemutatásán a bibliai szöveghely 

megjelölésével (Lk 2, 29) Simeon énekének első szavait írta az angyalok által tartott táblára. 

(10. kép) A tizenkét éves Jézus a templomban képen pedig szintén a bibliai szöveghely 

megjelölésével „Jesus proficiebat” (Lk 2, 52), azaz Lukács evangéliumából a vonatkozó 

szöveghely utolsó mondata. (11. kép) Az Angyali üdvözleten és a Vizitáción is 

gyermekangyalok által tartott könyvben olvasható az evangéliumi szöveg. Továbbá minden 

bizonnyal Maulbertschtől ellesett gesztusként, talán a minőség garanciájaként került a 

bogáncs is a mellékoltárkép alsó részére, annak is jeleként, hogy Bergl tagja lehetett Sümegen 

a műhelynek.  

Johann Wenzel Bergl a morvaországi Dvůr Kraloveban született. A sümegi 

plébániatemplomban végzett dekorációs feladatokkal közel egy időben két nagyobb 

megbízást is kapott szűlőföldjén. Mindkettő egy-egy stációsorozat volt, vászonra festett 

nagyméretű olajképek együttese, amelyeket a sümegi mellékoltárokhoz hasonlóan a templom 

hajójának falára helyeztek. Az orlici és Dvůr Kralove-i templomokban (mára mindkét sorozat 

a helyi múzeumba került) lévő sorozatok pontos készüléséi idejére nincsen adat. A 
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Szépművészeti Múzeumban őrziznek két Berglnek attribuált vázlatot, amelyek a stációkhoz 

készültek és laponként három-három jelenet látható rajtuk. Bár a stációképeken a Klein-

Mariazell-i freskókhoz képest sokkal erőteljesebb drámaiság jelenik meg, de ezeken is 

érzékelhető az alapvető különbség a festői felfogásban. Ugyan a stációképeken nem a Klein 

Mariazellben megismert szenvtelen pompa az uralkodó, itt helyet kaptak a szélsőséges 

érzelmi kifejezések is, azonban szinte minden esetben egy-egy figura önálló gesztusaként (11. 

kép), amely a téma ismeretében nyeri el értelmét. Sümegen az alakok egymással való 

kapcsolatában születik meg a feszültség, amely sok esetben szélsőségesen ellentétes, más 

esetben egymást erősítő. Bergl festői nyelvezetére, komponálásmódjára ez nem jellemző.  A 

stációképeken azért van néhány elem, ami (bár a technika eltérő) az arányok és a téma 

hasonlósága miatt jól összevethető a sümegi freskókkal. A műhelytagok munkájaként 

emlegetett „figurális keret”, a mellékoltárok mellékalakjai közül a „karakterfejek” (a 

kockázók a Kálvária-oltáron, az énekes a Jézus Neve-oltáron) bizonyosan nem Bergl munkái. 

(12. kép) A sümegi mellékoltárok gyakori keretfigurái, a katonák, azonban hasonló 

karakterűek. A fémek csillogásának érzékeltetése Bergl kedvelt témái közé tartozott. A 

keresztrefeszített Krisztus teste, Bergl megfogalmazásában anatómiailag sokkal pontosabb, az 

alak Berglre jellemzően nyújtott arányú, az arc, az arckifejezés azonban Sümegen hitelesebb. 

A sümegi Kálvária-kép „főszereplői”, akik a Kapossy János által megfogalmazott „meghajló 

alázat” megtestesítői, Mária Magdolna és Longinus hófehér lova. A ló sokszor feltűnik Bergl 

képein is, a stációképeken is megjelenik, ám nagyon karakteres, összetéveszthetetlen 

megjelenése miatt kizárható, hogy Bergl lenne a sümegi motívum alkotója. Berglnél a ló is 

mintha nem evilági lény volna, óriási, kidülledő szemeivel, „acélos” megjelenésével 

határozottan más művészi felfogást testesít meg, mint amivel Sümegen találkozunk. (13. kép) 

Mindezek figyelembe vételével valószínűsíthető, hogy Johannes Wenzel Bergl tagja lehetett a 

sümegi műhelynek, arra a feltételezésre azonban, hogy jelentős szerepe lett volna Sümegen a 

programalkotásban, a képi retorika, a megbízó, Padányi Biró Márton programalkotó 

szerepének elemzése, illetve a Klein-Mariazell-i templom dekorációs programjával való 

összevetése alapján nincsen okunk. 
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A balatonkeresztúri Szent Kereszt felmagasztalása plébániatemplom – ismeretlen 

műhelytag(ok)  

 

Feltehetően Padányi Biró Márton ajánlotta Festetics Kristóf (1696-1768) figyelmébe a 

Sümegen dolgozó bécsi festőket, amikor a keszthelyi uradalom balatonkeresztúri birtokának 

földesura a falu kegyuraként, a romokban álló középkori templomot újjá kívánta építeni és a 

sümegihez hasonlóan a teljes templomteret freskóval kívánta díszíteni.
389

 A kegyúr a romos 

állapotban lévő Szent Péter kápolna újjáépítése helyett a Szent Kereszt templomban 

alakíttatott ki Szent Péter és Szent Pál tiszteletére kápolnát az újjáépített templom terében, 

ahol az apostolfejedelmek búcsúját olajképen megjelenítő épített oltárt helyeztek el. A 

templom főoltárának menzáján, a sümegi plébániatemplomhoz hasonlóan a 

legszükségesebbek, tabernákulum, adoráló angyalok és gyertyatartók vannak. A főoltár Szent 

Kereszt megdicsőülése olajképet imitáló freskó. Sümeghez hasonlóan Balatonkeresztúron a 

templom minden boltozatát és falát freskók díszítik. A díszítőfestés gazdag stukkódíszes tér 

látványát kelti, amelyben a rocaille-díszek, kartusok súlytalanul lebegnek. A festett 

architektúrát elsősorban a meglepetés, a trompe l’oeil elemek használata teszi különlegessé: a 

karzat nyugati falán a félrehúzott függöny mögül elénk táruló építészeti elemekkel, 

szobordíszekkel gazdag kert egészen különleges, világias megoldás.  Kevésbé szokatlan, 

ambiciózus gondolat, hogy az emeletes sekrestye-oratóriumot elválasztó falon át a 

volutadíszes, íves oromzatos fal fölött, mintha kupolás keresztházba pillantanánk, amely az 

ugyancsak festett stukkódíszes kápolnával együtt kereszthajó látványát kelti. A templom 

architektonikus- és díszítőfestése feltehetően olyan mester munkája lehetett, aki végre ki 

akarta próbálni festői tehetségét komolyabb kihívást jelentő feladatokban is.  

Az freskóciklus hangsúlyos pontjain az illúzionisztikusan megfestett keresztház és a hajó 

csatlakozásánál a boltozaton az Angyali üdvözlet, a szentélyben Krisztus keresztjének 

megdicsőülése látható. A szentély oldalfalain, a sümegi hajóban lévő mellékoltárképekhez 

hasonló elhelyezésben, történeti eseményeket megjelenítő „táblaképek”, míg a hajó 

oldalfalain, a kápolnában és a mellékterekben a tizenkét apostol, közbenjáró szentek, a 

kegyúri család és a hívők közösségének „szobrai” és portréi láthatók. 1886-ban a zágrábi 

földrengés idején megsérültek a freskók. Kisebb javításokat végeztek 1900-ban, de a 
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  Festetics Kristóf  Padányi Biró Márton veszprémi püspöknek a templom építésének engedélyezéséért, 

majd felszenteléséért írott kérelmét közli: Móricz Béla: Balatonkeresztúr műemléki templomáról. 

Műemlékvédelem 1963, 235-237.; A település és templom történetének összefoglalása: Tengerdi Győző: 

Balatonkeresztúr község története. Kaposvár, 2000. 
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legjelentősebb sérülést az 1944-ben történt háborús kár okozta. Kelet felől a templomot ért 

belövés megrongálta a főoltárképet és a kápolna keleti falán is nagyobb kárt okozott.390 

A sümegi műhelytagok önálló megbízása  

Balatonkeresztúron is, ahogy a nagyobb freskómegbízatásoknál általában, többen 

dolgozhattak. Különlegessége talán abban rejlik, hogy itt több egykori „műhelytag” 

társulhatott az önálló megbízásként megkapott munkára. Olyan művészek, akik máshol, 

feltehetően éppen Sümegen, a vezető mester mellett, meghatározott programnak és stílusnak 

megfelelő módon dolgoztak, itt talán önálló feladatot kapva „felszabadultabban” alkottak. 

Speciális tudásuk, típusfeladataik során szerzett gyakorlatuk elárulja őket. Feltűnő az 

angyalok, puttók festésében, az apostolok arcának megfestésében látható rutin, míg a hajó 

oldalfalain térbe helyezett alakok, szembetűnő esetlenséggel, kisebb anatómiai hibákkal 

jelennek meg. Azaz a részletek megfestésében biztos kezű, jó színvonalat mutató festő, a 

kompozíció egészét tekintve ügyetlenebbnek tűnik. Arra utalhat mindez, hogy a festőnek a 

háttérben megjelenő, staffázsfigurák festésében lehetett inkább gyakorlata.  

A főoltárképen a barokk Szentháromság-kupolák gyakori „melléktémája”, a Szent Kereszt 

megdicsőülése látható, a titulusnak megfelelő hangsúllyal önálló témaként, az oltárkép alsó 

részén az újonnan épült keresztúri templomot is megfestette a festő. A témaválasztásban 

szerepet játszhatott speciális gyakorlata, szembetűnő könnyedséget mutat az angyalok és 

puttók megfestésében. Feltehetően az ehhez hasonló, főképpen angyalokat megjelenítő 

részletek megfestésében volt tapasztalata. Ugyanakkor Maulbertsch festésmódjának jó 

ismerője volt. (8. kép) Az Angyali üdvözleten megjelenő puttók alapján ítélve talán nem 

tévedünk, ha úgy véljük, ő lehetett az egyik, aki Maulbertsch mellett a gyermekangyalokat 

festette. (9. kép) Érezhetően felszabadultan, nagy kedvvel dolgozott, angyalait egyéni 

gesztusokkal ruházta fel. Gábriel arkangyal puttók és angyalok kíséretében érkezik, a hirtelen, 

nagy erővel, spirálisan érkező felhőgomolyag néhányukat magatehetetlenül sodor magával. 

Mária alakja mögötti „felhőpulpitusra” könyöklő, a kegyes történésekről komolykodva 
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  A templom freskóit 1960-1963 között restaurálták. 1975/76-ban a főoltárkép alsó részét és az 

oldalkápolnában az idősebb Szent Jakab apostol alakját a háború előtt készült fotó alapján rekonstruálták. A 

díszítőfestés plasztikusságát, a „fényfestést” 1984/85-ben állították helyre. 1985-ben a szentélyben újabb 

beavatkozásokat kellett végezni, feltehetően a fokozott közlekedési ártalom miatt. Ekkor tárták fel az addig 

eltakart figurális falképeket a szentélyfolyosókon. 2002-ben megkezdték a templom restaurálását, nincsen meg 

az ekkor készült dokumentáció. A felületen jól látható kiegészítések, a retusált felületek mindenesetre nem olyan 

régen történt restaurálásra utalnak. Balatonkeresztúr, r.k. templom Szent Péter-Pál kápolna falképrestaurálás 

fotódokumentációja. (1975-76) Készítette: Illés János, Szentesi Róza. Forster Központ, Tervtár (25044); 

Balatonkeresztúr, r.k. templom oratórium díszítőfestésének helyreállítása. (1981-82) Készítette: Illés János. 

Forster Központ, Tervtár (25045) 
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disputáló angyalpár és az őket utánzó puttók kettős csoportja. (10. kép), a virágok szirmait 

számolgató puttó és az egyensúlyát vesztve, bukfencezve érkező társa. A játékos elemet 

ellenpontozza Ugyanilyen virtuóz, sok könnyedséggel, derűvel megfestett kompozíció az 

orgonakarzat boltozatán a muzsikáló angyalok kara. (11. kép) A balatonkeresztúri puttók  

jellegzetesen gömbölyű feje, nagy, meleg színű szemeinek festésmódja, ahogyan festőjük az 

ajkakat modellálja, Maulbertschtől ellesett technika lehet. Személyes jellegzetesség azonban, 

hogy festőjük az ajkak szélén a vörös festéket vékony vonalban kissé túlhúzza. (12. kép) 

Szintén karakteresek a „szélfútta”, hullámzó hajtincsek, amelyek Troger műveiről lehetnek 

ismerősek. (13. kép) Az orca általában erőteljesen rózsaszín, míg a nyakrészen a festő zöldes-

barnás színnel árnyékolt. (14. kép) A szemhéjon gyakran a szemöldök fölé nyúló, határozott, 

vöröses színű vonalak láthatók. Az orrok vége gömbölyű. Mindenütt a szembogár mellett 

megjelenő fehér csúcsfénnyel ékénkíti a tekintet. (15. kép) A műhelymunkaként 

meghatározott, esztergomi Utolsó vacsora
 391 

kiemelt figyelmet érdemel azért is, mert Mojzer 

Miklós a képet az első Maulbertsch másolatnak tekintette, azzal a megjegyzéssel, hogy a 

salzburgi eredetinél jobban érvényesül Piazzetta hatása a másolaton.
392

 Festője több sajátosság 

alapján rokon vonásokat mutat a balatonkeresztúri mesterrel. (16. kép) A balatonkeresztúri 

festő legnagyobb rutinnal a laza fűzésű csoportokat, háttérben megfestett figurákat alkotja. 

Ilyen a Szent Kereszt megtalálása hátterében, a dombodalon kiváncsiskodók csoportja. (17. 

kép) Ugyanakkor ő készíthette Evangélista Szent János (18. kép), Judás Tádé (19. kép) és 

Nepomuki Szent János (20. kép) festett szobrait, Assisi Szent Ferencet a kápolnába vezető 

átjáró falán (21. kép). Az itt leírt jellegzetességek alapján, felvethető, hogy a festő talán 

azonosítható a Szépművészeti Múzeumban lévő, feltételesen Tékozló fiúként meghatározott, 

Maulbertsch körébe utalt festmény alkotójával. (22. kép) 

A hajóban lévő „apostolszobrok” festője (23. kép), bár a szemek fölött ő is vonalkázással (24. 

kép), a homlokon és a nyaknál zöldes színnel árnyékol. Mégis az alakok erőteljesebb 

karaktere, életszerűbb, plasztikusabb megjelenése alapján az apostolok festője más lehet. 

Szent András (25. kép), Szent Tamás (26. kép), Szent Simon (27. kép), Szent Bertalan (28. 

kép) sűrű, tömött hajkoronája, az arcok mély, vörös árnyékolása az apostolok esetében 

szenvedélyesebb, kissé talán durvább kifejezésű. Jellegzetes a szem fölötti sötét, 

háromszögletű árnyék, amely a szemöldökig ér. Krisztus arca a Szentháromság boltozati 

freskón ugyanezeket a vonásokat mutatja (28. kép). 
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  Olaj, vászon. Keresztény Múzeum, Esztergom, ltsz. 69.1099. A biztosan Maulbertsch 1760 körül 

készített műveként számon tartott párdarabja Salzburgban van (Residenzmuseum, Salzburg) 
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  Maulbertsch 1984 70.  
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Motívumok  

Tipikus „műhelyfeladat” lehetett a háttérben álló figurák, a halványabb színekkel, szinte 

homályban, vagy éppen erőteljes fényben megfestett, a tömeget sejtető, a teret mélyítő, szinte 

ritmikusan, kettős vagy hármas csoportban összehajló alakok festése. (28. kép) 

„Mesterfogásként” jelenik meg, bár Sümeggel összahasonlíthatatlanul erőtlenebb 

megfogalmazásban, Balatonkeresztúron is a ló, a domboldalon, Krisztus keresztjének 

megtalálását kíváncsian bámuló tömegben, a Szent Kereszt megtalálása kép hátterében. A 

zsánerszerűen megfestett jelenet a legoldottabb, legfestőibb és egyben legegyenletesebb 

minőségű része a freskóegyüttesnek, ami megerősíthet minket abban, hogy alkotója 

műhelytagként ezeknek a jelenetek megfestésében érezte igazán otthon magát. A fő téma, 

Krisztus keresztjének megtalálása nincsen kibontva, a festő lemondott az igaz kereszt 

csodájának drámai bemutatásáról. 

Szintén a felszabadult, önállóan teret kapott műhelytag „mesterfogása” lehet a Krisztus 

keresztjének visszaszerzését ünneplő tömeg szélén megjelenő, meztelen vállú nő, aki távoli 

rokona a sümegi Feltámadás mellékoltárképen megjelenő hasonló figurának. Összevetésük 

alapján látható igazán, hogy Sümegen ez a figura nem műhelykéz alkotása. (29. kép) 

A program 

A balatonkeresztúri program a sümegi plébániatemplom összetett programjának ismeretében, 

annak inspiratív hatása alatt született. A templom hajójába lépve az egyház tartóoszlopainak, 

az apostolok életnagyságnál nagyobb, posztamensen álló, de színes, így életszerű hatást keltő, 

párban megjelenő alakjait látjuk. Illuzionisztikusan megfestett szoborfülkében Nepomuki 

Szent János „szobra” áll. Lábainál játékos gesztussal a gyónás szentségére figyelmeztető 

gyermekangyal ül, míg a szobor fölött angyalok emelik a szent nyelvereklyéjét. A hajó falára 

festett oldalkarzaton látjuk a megbízót és feleségét, ferences szerzetesek és a plébános 

társaságában. A szertartásban segédkező ministránsok a sekrestyébe nyíló átjáró falán 

láthatók. Ugyanitt egy helybéli nemes és ruházata alapján egy közrendű férfi a gyertyák 

eloltását végzi. Padányi Biró Márton Sümegen megfestett örök Sanctusának látomásához 

talán nem fogható, de azt minden bizonnyal értő, ismerő megbízó és festő, vagy festők ötlete 

volt a valós, evilági személyek integrálása a freskóciklusba, az egyházi szertartás 

megörökítése. Ebből a szempontból is lényeges, hogy talán a megbízó, Festetics Kristóf maga 

is szerepel a sümegi karzaton, minthogy portréjának elkészítéséhez feltehetően modellt ült, 

személyes élménye lehetett az ott készülő dekoráció alakulása, feltehetően a felszentelési 
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ünnepségen személyesen is jelen lehetett. Ugyanakkor a veszprémi püspök sűrű, nehéz 

programja könnyedebben, világiasabban jelenik meg Balatonkeresztúron. Mindazonáltal a 

hívők örök liturgiája ez is. A hajó boltozatán és a szentélyben, Sümeghez hasonlóan, Krisztus 

megtestesülésének és megváltásának, az üdvtörténet két legfontosabb eseményének 

összekapcsolásával a program a legszentebb ereklyéje, a Szent Kereszt felmagasztalásában 

csúcsosodik ki. Ennek tanúi, hirdetői a hajóban megfestett, „köztünk járó” apostolok, a 

közbenjáró szentek, az egyház képviselői, a ferencesek, Festetics család tagjai, a helybéli 

nemesség, a köznép képvisőjén át a ministránsokig itt is mindenki csatlakozik az angyalok 

mennyei kórusához. 

A portrék 

A balatonkeresztúri templomban megfestett körülbelül kilenc portré
393

 a sümegihez hasonlóan 

nagy kihívást jelentett a feladattal megbízott festőnek, aki talán éppen a Sümegen elvégzett 

munkában szerzett jártassága miatt kapta és vállalta a munkát. Ugyanakkor jól látható a 

portrék összehasonlításakor, mi a különbség, a mester és a zsánerjelenetekben ugyan 

könnyedséget, a részletek megfestésében akár Maulbertschhez fogható virtuozitást mutató 

(30. kép) műhelytag munkája között. A balatonkeresztúri festő a portrék egyénítésében 

lényegesen esetlenebbnek mutatkozik. (31. kép) Festetics Kristóf a sümegi munkákkal egy 

időben, 1758-ban készíttette el keresztúri plébániatemplomának freskóit. Valószínűleg 

személyesen ismerte a sümegi plébániatemplom dekorációit.
394

 Aligha lehetséges, hogy más 

kapta volna a balatonkeresztúri megbízást, mint Maulbertsch sümegi műhelyének egyik, vagy 

akár több tagja.
395

 (32. kép) A Sümegen zsánerszerűen megfestett nők kara (bár az 

összevetéshez nincsen elegendő támpont, hiszen Balatonkeresztúron portrék készültek) talán 

éppen az ő munkája. (33. kép) Haris Andrea Festetics Kristóffal azonosította Sümegen 

Padányi Bíró Márton közelében ülő előkelő magyar nemest.
 396

  Portréja itt is látható a hajó 

falán megfestett karzaton. (34. kép) Bár a sümegi arckép jelentős részén retusok nehezítik az 

összehasonlítást, azért jól látható a minőségbeli eltérés a sümegi képmás javára. (35. kép) 

 

                                                             
393

  Nem minden esetben egyértelmű ennek a meghatározása, hiszen a ministránsok esetében jó okkal 

gondolhatunk a Festetics család gyermekeire, de a dilettáns módon, szakmai felügyelet nélkül végzett átfestések 

ma már nehezítik ennek megítélését. 
394

  Festetics Kristóf 1758-ban Padányi Biró Mártonnak írt levelében a templom felszentelését kéri, nincs 

okunk a falképek elkészültét ennél későbbre datálni. 
395

  A szakirodalomban nincsen ezzel ellentétes vélemény. Garas Klára Maulbertsch ismeretlen követőjének 

tulajdonította a freskókat (Garas 1955 96.) és ezzel egybehangzóak az újabb megállapítások is. 
396

  Haris 2013 102. 
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A balatonkeresztúri festő a szakirodalomban 

Galavics Géza a balatonkeresztúri freskókat Johannes Pöckelnek tulajdonította. Az attribúció 

a Pöckel által szignált szécsiszigeti freskók ismeretében logikus következtetés. A 

balatonkeresztúri szentély oldalfalán lévő freskók ugyanis szoros tartalmi és kompozicionális 

rokonságban állnak a szécsiszigeti plébánaiatemplom szentélyének boltozatán lévő 

képekkel.
397

 

 

Balatonkeresztúr és Szécsisziget 

 

A szécsiszigeti Szent Kereszt tiszteletére emelt templom építését 1756-ban kezdték meg a 

kegyúr, Szapáry Péter megbízásából. Freskói a Királyok imádása jelenet bal sarkában 

szereplő dátum alapján 1760-ban készültek. (36. kép) Az ugyanitt olvasható szignatúra szerint 

Johannes Pöckel – eddig egyetlen ismert, jelzett – művei.  Mennyezetképei egyértelműen 

Maulbertsch sümegi freskóinak ismeretében készültek.
398

 A sümegi kompozíciók teljességre 

törekvő átvétele, az architektúra- és díszítőfestés motívumkincsének felhasználása, a boltozati 

freskók elrendezésének Sümeget idéző megoldása alapján az egyik legkorábbi falképegyüttes, 

amely Maulbertsch sümegi freskóművét mintaként követi.
 399

  

A sümegi plébániatemplomban a liturgikus tér szinte egyedüli díszei a freskók, 

Balatonkeresztúron sem készültek nagyméretű, épített oltárok. Szécsiszigeten a liturgikus tér 

teológiai programjának betetőzője azonban egyértelműen a Kálvária-oltár, a boltozaton lévő, 

hagyományos krisztológiai ciklus (Angyali üdvözlet - Pásztorok imádása; Királyok imádása – 

Krisztus körülmetélése; Krisztus az Olajfák hegyén – Keresztvitel) csupán előkészíti ezt.
400

 A 

boltozat hajlatában megfestett jelenetek közül négyet Pöckel részletekig menően a sümegi 

plébániatemplomból kölcsönzött. A szentélyben két jelenet, a Szent Kereszt megtalálása, és A 
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   Galavics Géza: Barokk. in: Uő – Marosi Ernő – Mikó Árpád – Wehli Tünde: Magyar művészet a 

kezdetektől 1800-ig. Budapest, 2001, 482. Galavics Géza attribúciója nyomán Tóth 274-275. 
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  Garas Klára Maulbertsch legkorábbi követőiként említi a balatonkeresztúri és szécsiszigeti művek 

festőit. (A szécsiszigeti festő neve itt Plöckl alakban szerepel). Garas 1955 95.; Genthonnál „Johannes Pöckel” 

alakban olvasható a szignó. Genthon István: Magyarország művészeti emlékei. I. (Dunántúl) 350. 
399

  Garas Klára éppen ebben látja a szécsiszigeti freskómű jelentőségét. Garas 1955 uo. Kostyál László 

elsőként tett kísérletet Pöckel tevékenységének részleges meghatározására a Szapáry család szécsiszigeti 

művészetpártoló tevékenységét vizsgálva. Felhívta a figyelmet a balatonkeresztúri templom Szent Kereszt 

legendája kompozícióinak előkép szerepére, egyértelműen kizárva, hogy a keresztúri festő azonos volna a 

Szécsiszigeten dolgozó Pöckellel. Kostyál László: A Szapáry-donáció emlékei Szécsiszigeten. In: Népek a Mura 

mentén II. kötet. Zalaegerszeg, 1998,153. 
400

  Aggházy Mária az egervárihoz hasonlóan a szécsiszigeti főoltárt is a gráci mesternek, Fhilipp Jacob 

Straubnak attribuálta. Aggházy Mária: A barokk szobrászat Magyarországon. 1959, 15., 263. 
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Szent Kereszt visszaszerzése látható, mindkét kompozíció a balatonkeresztúri szentély 

oldalfalain lévő jelenetek, ugyancsak önállótlan átvétele. Pöckel tehát minden bizonnyal jól 

ismerte a balatonkeresztúri falképeket, a szentély két oldalán lévő Szent Kereszt legenda 

jeleneteit szinte változatás nélkül, a kompozíció, a jellegzetes karakterek megtartásával 

ismételte meg Szécsiszigeten. Ugyanitt a mellékoltáron lévő Nepomuki Szent János alakjának 

megfestésekor is a keresztúri példa lebeghetett a szeme előtt, és mint később még látni fogjuk, 

a feltételesen neki tulajdonítható művek is azt mutatják, hogy számára Sümeg mellett a 

keresztúri templom falképei szolgáltak mintául. Az a feltételezés azonban, hogy Pöckel volna 

a balatonkeresztúri templom festője, vagy akár az, hogy személyesen részt vett volna a 

figurális jelenetek készítésében, nem tartható. A balatonkeresztúri és szécsiszigeti falképek 

részletes összevetésénél jól látható a feltűnő minőségi, festéstechnikai eltérés. A 

kompozicionális egyezés alapján az alakok ebben az esetben könnyen összevethetők. Így 

például Szent Ilona, Makáriusz püspök vagy Herakliusz alakja: bármelyiküket nézzük, 

szembetűnő a minőségi különbség és az, hogy nem lehetnek ugyanannak a festőnek a munkái. 

(37. kép) Balatonkeresztúron a figurák plasztikusabbak, bár az alakok megformálásában 

érezhető némi bizonytalanság, de a festő ügyesen ellensúlyozza ezt gesztusokkal, ragyogó 

színekkel és a részletek gazdagságával (38. kép). A közelről megfigyelt felületek, 

ecsetkezelés Balatonkeresztúron már-már megtévesztésig hasonlít Maulbertsch technikájára, 

szélesebb ecsetvonásokkal felvitt foltokból építi fel az arcot, élénkebb vörös színekkel 

modellálja az ajkakat és az orr vonalát. (39. kép) Mindenütt megtaláljuk a nyomát az utolsó 

fázisként felvitt fehér festésnek, bár teljesen más technikával, mint ahogy azt Sümegről, 

Maulbertschtől ismerjük: a keresztúri festő vékony, sűrű ecsetvonásokkal vitte fel a fehér 

festéket, amellyel ő is a térbeliséget és életet adott a figurának. (40. kép) Szembetűnő 

ugyanakkor, hogy a kezeken az ügyetlenül feltett csúcsfények még esetlenebbé, aránytalanná 

teszik az amúgy is túlzottan karakteres kézfejeket. (41. kép) A festéstechnika mintája 

Balatonkeresztúr és Szécsisziget esetében egyértelműen Sümeg, az ott ellesett megoldások, 

bravúros technika, színhasználat. Azonban, amíg Szécsiszigeten önállótlan, az átvett 

megoldásokat csak nehézkesen másoló epigonnal van dolgunk, addig Balatonkeresztúr 

mestere gyakorlottabban, variálva alkalmazta az átvett mintát. Máshonnan is merít, 

Maulbertsch korábbi munkáinak ismerete is tetten érhető nála, így például a Heiligenkreuz-

Gutenbrunn-i freskóké. A festő képzettsége, Troger és a délnémet festészet korabeli 

emlékeinek ismerete érezhető a freskóművön. 
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A Szécsiszigeten dolgozó Johannes Pöckel stílusa szerény tehetségről árulkodik. Bár ő is 

igényesebb volt annál, hogy csak kompozicionális megoldásokat, alakokat, figuracsoportokat 

kölcsönözzön Maulbertsch sümegi falképeiről, és igyekezett ellesni számára és feltehetően 

megbízói számára is új festéstechnikai megoldásokat, színhasználatot, ecsetkezelést, ezek 

azonban nehézkesebb kezén kiüresedtek, az eredetitől merőben eltérő hatást keltenek. A 

Maulbertschnél és Balatonkeresztúron látott, könnyed ecsetvonásokkal festett figurák, 

arcvonások, a jellegzetesen, vastagon felvitt fehér fényfoltok, sötét és világos foltokból 

összeálló testszínek szerepelnek eszköztárában, de ebből nem születik sem Maulbertschhez, 

de még a balatonkeresztúri festőhöz sem fogható fényfestészet. Az ellesett, egymás mellett 

szervetlenül halmozott és ügyetlenül alkalmazott eszközök miatt alakjai karikaturisztikussá 

válnak.  Ami Maulbertschnél tisztán festői, az nála rajzos, mégis nehézkes. Festett felhői nem 

nyitják a végtelen ég felé a teret, arra kellenek, hogy alakjait komótosan rájuk helyezze.  A 

Maulbertschnél látott, lendületesen, merész rövidülésben festett, felfelé tekintő figurák hegyes 

orra, a sötét és világos színekkel, fény-árnyék foltokkal plasztikussá tett alakok Pöckelnél 

jellegzetes ”Faun-arcokká” változnak, amelyek könnyen felismerhetővé teszik munkáit (42. 

kép). Alakjai között van néhány összetéveszthetetlen figura, akik szinte mindenütt 

felbukkannak. Sümegről származnak, de Balatonkeresztúr közvetítésével jelennek meg a 

repdeső hajtincsű ifjak (43. kép) és ugyanezen az úton kerülnek repertoárjba a szakállas, idős 

püspökök, pátriárkák. (44. kép) Pöckel festészetének legjellegzetesebb részletei a puttófejek 

magas, gömbölyű homlokkal, ami körül huncut hajtincsek lebegnek. (45. kép) Ugyanilyen 

feltűnőek a szakállas férfiarcok, amiket alig megváltoztatva ismételt minden művén. Az arcok 

erőteljes modellálását egy-egy vörösesbarna ecsetvonással tovább árnyékolva tette még 

dinamikusabbá. Ez a Maulbertschtől ellesett, virtuóz festői megoldás Pöckelnél karakteres, 

kissé durva megjelenést ad a férfiarcoknak. Ezt a hatást fokozza a rajz fogyatékossága 

valamint az emberi test belső arányainak jellegzetes felfogása (apró kezek, magas homlok 

stb.). Szinte a festő kézjegyeként értelmezhető motívum a kezek jellegzetes tartása, az 

összeszorított gyűrűs- és középső ujj. Mindennek alapján látható tehát, hogy Johannes Pöckel 

jól ismerte a balatonkeresztúri freskókat, de semmiképpen nem lehetett ő a készítőjük. 

A készülő barokk freskókorpusz kutatási programjának eredményeként sikerült azonosítani a 

simontornyai plébániatemplom festőjét Carolus Fridl (Fridl Károly) személyében.
401

 A 

veszprémi ferencesek, majd a 18. század első felétől a mariánus ferencesek látták el a 
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  Herczeg Renáta: Adatok a simontornyai ferences templom és rendház történetéhez és kifestéséhez. 

Újabb adalékok Bebo Károly és Fridl Károly működéséhez. In: Kelényi 2014 113-119.  
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plébánia lelki gondozását. A romokban álló templom újjáépítését 1731-ben kezdték meg, a 

dekorációs munkákra azonban csak a hetvenes években került sor. A munkák befejezését 

meghatározó dátumot (1775) a diadalíven lévő kronosztikon őrizte meg. A freskókat többször 

átfestették, a díszítőfestést mindenütt, de a figurális rész több helyen érintetlen, vagy jól 

megismerhető maradt. A karzataljban lévő Krisztus megkínzatása, Töviskoronázás 

jeleneteiben látható arcok ismerősek lehetnek Balatonkeresztúrról. (46. kép) Többek között a 

simontornyai Szent Jakab és balatonkeresztúri Nepomuki Szent János arcvonásainak 

összehasonlítása meggyőző, a száj modellálása, a haj formálása, a fejtartás, a jámbor, meleg 

tekintet véletlen formai hasonlóságon túl közvetlen kapcsoltra utalhat. A templomban a 1774-

75-ben készült kifestésben az eddigi, (nem restaurátori, elsősorban művészettörténeti) kutatás 

alapján feltételezhető, hogy több mester vett részt, ezek egyike valószínűleg azonosítható a 

Balatonkeresztúron dolgozó egyik mesterrel.
402

 

Látható tehát, hogy Balatonkeresztúron a „kezek” kérdése még messzire vezet. Fridl 

Károlyról Garas Klára adattárában csupán annyi szerepel csupán, hogy később Pesten 

díszleteket festett a városi színháznak.
403

 A simontornyai templomban, bár teljes barokk 

kifestése volt díszítőfestéssel együtt, ma szinte alig látható valami az átfestések alatt. 

Feltételezhető azonban, hogy az a festő, akihez immár két nagyszabású murális megbízásban 

való részvétel kapcsolható, annak ellenére, hogy eddig rejtőzködött, még felbukkanhat máshol 

is. Jellegzetes festésmódjának dokumentálásával bár kis lépésben, de talán előrehaladt a 

barokk freskók kutatása.  

 

A Maulbertsch-epigon 

 

Szécsiszigeten (az egyetlen Olajfák hegye kompozíción kívül) szinte minden jelenet, 

figuracsoport és az alakok nagy része Sümegről és kisebb részben Balatonkeresztúrról átvett 

részletek variációja. A képmezők elrendezése a boltozaton a sümegi rendszert követi, 

ugyanakkor mivel szécsiszigeten nem kerültek a hajóba mellékoltárfülkék, amelyekben 

faragott vagy festett mellékoltárok lennének, a festett dekorációs program egésze a boltozaton 

jelenik meg. Itt használta fel a sümegről kölcsönzött témákat Pöckel. Sümegen a Pásztorok 

imádása, Jézus körülmetélésének képe, a Királyok hódolota a hajó mellékoltárfülkéiben 
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  Garas 1955 (Friedl Károly) 147., 218. 
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közvetlen közelből szemlékhető. Ezek a témák, a kompozíció megőrzésével Szécsiszigeten a 

hajó boltozatának hajlatában láthatók. Ugyanígy a szentély oldalfalán lévő táblaképszerű 

megfogalmazást veszi át Pöckel Balatonkeresztúrról és helyezi el a szentély boltozatának két 

oldalára. Nem alkot a két jelenet varioációjából, vagy a téma átfogalmazásával a szentélyt 

kupolaként értelmező centrális kompozíciót. 

Szécsiszigeten az első boltszakasz középső részén éppen úgy, ahogy Sümegen, az Atya 

fényben ragyogó alakja látszik, amint útjára bocsájtja a Szentlelket. Pöckel is, ahogy a 

balatonkeresztúri angyalok festője, mesterségbeli tudását igyekezett bizonyítani a 

rövidülésben megfestett, ragyogó szárnyú, glóbuszt tartó angyal megalkotásával (47. kép). A 

fejét kissé hátrafordító angyal hajtincsei repdesnek, alakja valóban alátámasztani látszik a 

ragyogó kék színben megfestett, súlyos glóbuszt. Gyönyörű arany és vörös színben pompázó 

szárnytollaival Pöckel életművének egyik legkiemelkedőbb figuráját alkotta meg. 

Következzen néhány jellegzetes példa arra, hogyan gondolkodhatott Pöckel a sümegi freskók 

kompozícióinak átvételénél.  

Az Angyali üdvözlet hagyományos ábrázolását követte ő is, a fény megjelenítésének 

változatos festői megoldása azonban nem foglalkoztatta. Átvette Mária alázatosan meghajló, 

szemérmes gesztusát játékosan követő gyermekangyalt. A Pásztorok imádása jelenetben 

azonban messze távolodik Maulbertschtől, és láthatóan nagy kedvvel, önállóbb 

megfogalmazásban beszéli el a történetet. A Sümegen látott teológiai tartalomból következő 

ikonográfiai megoldások problémái sem őt, de feltehetően megbízóját sem foglalkoztatták. 

Pásztorai fejüket vakargatva értetlenkednek, József szeretetteljes gesztussal igyekszik eltolni a 

levágásra hozott bárányt tartó férfit.  Sümegen a sajtot hozó kék szemű, ránk tekintő figurát 

hagyományosan Maulbertsch rejtett önarcképeként tartjuk számon, és így tudhatta Pöckel is, 

de nem használta ki a lehetőséget, hogy saját arcképét megfesse, a figurát elhagyta, és lábainál 

összekötözött bárányt hozó pásztort festett helyette. Sümegen a Királyok imádása kép 

hátterében a betlehemi gyermekgyilkosságok nyers, drámai erejű megfogalmazása látható. 

Pöckel erről is lemondott, helyette kellemesebb témát emelt át Sümegről: a boltozat 

hajlatában lévő, az égi jelet követő királyokat feltehetően a legjobban sikerült 

kompozíciójának tarthatta, hiszen itt helyezte el szignóját. Ebben a szakaszban a boltozaton 

Jézus nevének betűi ragyognak klipeuszba foglalva. Sümegen ugyanez a motívum avatta 

Jézus Szent Nevének ünnepévé az ószövetségi Körülmetélés szertartását. József hódoló 

gesztusa Sümegről kölcsönzött részlet. Megjelenik itt a főpap mellett kikukucskáló ifjú is, aki 

Sümegen „kimondja Jézus nevét”. Itt vannak az „énekesek” is, de csendesek. Feltűnő a 
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háttérben álló, kopaszodó férfi, aki mintha kívülállóként figyelné az eseményeket. A 

harmadik boltszakaszban az égbolton itt is feltűnnek a jelek, elsötétül a nap és vörössé válik a 

hold – ahogy Sümegen láthatta Pöckel. Szécsiszigeten is kissé elsötétül az ég ragyogó kékje, 

de ennek hatása közel sem olyan drámai, mint Sümegen.  

Pöckel a festett architektúra részleteit is átvette Sümegről. A diadalívre ő is oromzatot festett, 

és átvette a középső boltszakaszban megjelenő hangsúlyokat, kiemeléseket is, noha itt, 

Szécsiszigeten ennek a program szempontjából nincs jelentősége. (48. kép) A Keresztvitel 

képen megjelennek, Szécsiszigeten elsőként, a figurális keretetalkotó mellékalakok, akiknek, 

mint láttuk fontos szerepe van Sümegen a kompozíciók kiegyensúlyozásában: bal oldalon 

csillogó páncéljában feszít a marcona katona (49. kép), a jobb oldalon pedig a meztelen vállú 

nő, karján gyermekével. Nem maradhat el a hófehér ló sem zászlós lovasával, és bozontos 

hajával, sűrű bajuszával a félmeztelen hóhér is feltűnik (50. kép). Pöckel tehát nem csak 

felületes benyomásokat szerzett a sümegi freskókról, mélységeiben is tanulmányozta azokat. 

Noha, akár egy seregszemlén, minden megfigyelt „mesteri” motívumot felvonultat, mégsem 

születik ebből erőteljes mű. Úgy tűnik, Pöckelnek nem művészi inspirációra volt szüksége, 

amely új utakra indította volna. Neki egyszerűen minta kellett.  

A freskók közül a Krisztus az Olajfák hegyén és a festett orgonakarzaton Az angyalok körében 

muzsikáló Szent Cecília azok a kompozíciók, amelyeket nem Sümegről, vagy 

Balatonkeresztúrról vesz át a festő, Szécsiszigeten ez az egyetlen jele annak, hogy más minták 

is léteztek számra, hogy önálló festői gyakorlattal bírt.  

Johannes Pöckel 

Honnan ismerhette ilyen alaposan Pöckel a sümegi plébániatemplom freskóit? Mi köze 

lehetett Pöckelnek Sümeghez? Csak a közelmúltban, a falképek ikonográfiai programjának 

vizsgálata során Haris Andrea figyelt fel arra, hogy a sümegi szentély oldalfalain látható 

püspökszentek nem tartozhatnak az eredeti koncepcióhoz, eltérő stílusuk miatt csakis későbbi 

kiegészítések lehetnek, amiket már biztosan nem Maulbertsch festett. Szent Márton, Szalézi 

Szent Ferenc, Szent Patrik és Szent Miklós egy-egy lebegő felhőn térdelve ereszkedik alá az 

oratóriumablakok mellett.
404

   

 

Bár a sümegi püspökszentek festői minősége, kidolgozottsága fölülmúlja a szécsiszigeti 

freskókét, a férfikarakterek meggyőzően összehasonlíthatók az ottaniakkal: Szalézi Szent 
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Ferenc a szécsiszigeti Szent Józseffel (mellékoltárkép) (51. kép), Szent Márton pedig Zakariás 

jeruzsálemi pátriárkával (52. kép). Nemcsak az arcok hasonlóak, hanem a kéztartás (Szent 

Patrik – Zakariás) (53. kép) és a püspöki ornátus megfestése is (54. kép). Az ábrázolt szentek 

kiválasztása Haris Andrea szerint Padányi Biró Mártonra utalhat, így a falképek még az ő 

halála (1762) előtt készülhettek.
405

 A vezeklő Szent Jeromos alakja fölött megjelenített Szent 

Patrikhoz, Nagy Szent Gergely fölött lévő Szent Mártonhoz különösen szeretetteljes, 

közvetlen kapcsolat fűzte a püspököt. Szent Márton személyes védőszentje, Szent Patrik, 

pedig amellett, hogy a Szentháromság tiszteletének buzgó és különösen eredményes 

terjesztésében előképe, a Savariából származó Szent Márton püspök nővérének a fia volt.
406

 A 

sümegi plébániatemplom már több meglepetést okozott. 1960-ban véletlenül fedezték fel a 

Szent Sír kápolna Ábrahám áldozata-képét,
407

 a közelmúltban pedig szintén véletlenül sikerült 

eddig ismeretlen freskókra bukkanni a barokk freskókorpusz készítéséhez végzett fotózás 

során a templom kriptájában is.
408

 A pilléres, csehboltozatos kriptában az eredeti funkcióhoz 

kapcsolódó Szent Kereszt-oltárnak helyet adó íves fülkében a falra festve Szűz Mária és Szent 

János evangélista ég felé tekintő alakja azonosítható, közöttük a megnyíló földben szenvedő 

lelkek kérik közbenjárásukat. Johannes Pöckel szerzőségére stíluskritikai megfontolásból 

gondolhatunk: itt is megjelennek, és elárulják a festőt a rá leginkább jellemző, Szécsiszigeten 

is látható, „gömbölyű” homlokú puttófejek. Minden jel arra utal tehát, hogy Johannes Pöckel 

Maulbertsch és műhelyének távozása után megbízást kapott Padányi Biró Mártontól, hogy 

kiegészítse a püspök szerint feltehetően ebben a tekintetben még hiányos programot. 

 

Tóth Zsuzsanna Johannes Pöckelről írt tanulmányából a Boden-tó vidékéről, feltehetően 

Maulbertschcsel együtt, vagy a műhelyt kísérve érkezett sváb festő élete körvonalazódik, aki 

a mester távozása után Sümegen családot alapított, és további, önálló megbízásokban 

reménykedve folytatta mesterségét.  A festő délnémet származásának alapja Tóth Zsuzsanna 

elemzésében a balatonkeresztúri apostolok posztamensén olvasható nevek nyelvtörténeti, 

dialektológiai elemzése volt.
409

 Mint láttuk, Balatonkeresztúron nem lehetett Pöckel a 

figurális fal- és mennyezetképek festője. Bár más formában, de balatonkeresztúri jelenlétével 

valószínűleg számolnunk kell. Erre vonatkozóan csak más munkák és az újabban azonosított 
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művei alapján következtethetünk. A Tóth Zsuzsanna által ismertetett, Pöckelnek tulajdonított 

homokkomáromi, segesdi, muraszombati emlékek nagyrészt elpusztultak, azonosításuk a 

források alapján nagyon bizonytalan, több esetben kérdéses az attribúció.
410

 Ugyanakkor 

lakóhelyén, Sümegen, ahol működését források is alátámasztották,
411

 több olyan emlék is van, 

ami sajátos stílusa, összetéveszthetetlen festői modora alapján, a plébániatemplom 

falképeinek kiegészítéseihez hasonlóan, könnyen azonosítható volt. 

További önálló megbízatásait minden bizonnyal a püspöknek köszönhette. A sümegi munka 

szolgálhatott referenciaképpen a szécsiszigeti és az ezt követő, további sümegi 

megbízatásokhoz is. Ma úgy gondolnánk, hogy Padányi Biró Márton bizonyára tökéletesen 

tisztában volt Maulbertsch művészi kvalitásával, következő megbízásainál hozzá viszonyítva 

ítélte meg a többi festőt, így Pöckelt is.  A valóságban azonban nem így volt: Pöckel a legtöbb 

feladatot éppen a püspöktől kapta. Ő közvetíthette a festőt a sümegi ferences templom 

sekrestyéjének és homlokzatain lévő Passió-kápolnák kifestésére is. Padányi Biró Márton már 

korábban is támogatta a ferencesek sümegi templomát. Naplóbejegyzése, „pro Ara et Throno 

supra folio 20 memoratas B.M. Virginis Thaumaturgae”, a sümegi ferences templomra 

vonatkoztatható,
412

 amelynek oltárát és oltármenzáját, illetve a szentély kifestését („Item in 

pictura Sanctuarii Ecclesiae eisudem”) támogatta. A munkára 1745-ben Josef Vogmaister 

nevű festővel szerződött.
413

 Garas Klára a festőt a zirci apátsági templomban dolgozó, Josef 

Wagenmeisterrel, azonosította, de tévesen a sümegi plébániatemplomra vonatkoztatta a 

forrást.
414

 Ma a sümegi ferences templom szentélyében nem látható semmi a barokk kori 

kifestésből. A templom egykori sekrestyéjében és a homlokzaton lévő Passió-kápolnákban 

azonban vannak freskók.  A ma kápolnává alakított sekrestyében az oltár fölött, a keskeny 

dongaboltozaton a Pásztorok imádásának jelenete látható. (55. kép) Kétségtelenül a sümegi 
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  Johannes Pöckel ma ismert, újonnan azonosított műveinek ismertetése szintén a barokk falképkorpusz 
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plébániatemplom Maulbertsch-féle kompozíciójának ismétlése lehetett a festő célja. Pöckel 

festői ambícióit tekintve árulkodó, hogy a plébániatemplomban „táblaképként” megjelenő 

kompozíciót változtatás nélkül festette meg a boltozatra. A ferences templomban megfestett 

kompozíció megegyezik a szécsiszigeti variációval, tehát az újszülött kettős ábrázolását nem 

követi. Nemcsak az emberek, de az állatok, a szamár és a tehén alakja is hasonló a 

szécsiszigetiekhez.  

Pöckelt a sümegi ferencesek nemcsak a sekrestye kifestésével bízták meg, hanem minden 

bizonnyal vele készíttették el a templom homlokzata elé, a torony két oldalára épített 

kápolnafülkék freskóit is, amelyek között Szent Péter, Pöckel talán legjelentősebb freskója. 

(56. kép) Ugyancsak a püspök bízta meg a szívéhez különösen közel álló, protestánsoktól 

visszaszerzett, csökölyi templom kifestésével, ahol a védőszentjének, Szent Mártonnak 

életéből vett jeleneteket festetett meg Pöckellel, amelyekhez az útmutatást és programot a 

sümegi palotakápolna mintegy 10 évvel korábban Georg Vogl által készített művei 

jelentették. Csaknem változtatás nélkül jelennek meg a korábban a püspök által meghatározott 

témák: Szent Márton halála (57. kép), és egyik csodatétele (58. kép). A szentély oldalfalain 

ma csak ez a két falkép van feltárva, de a freskódísz minden bizonnyal az egész szentélyre 

kiterjedt.  

A balatonkeresztúri freskódekorációt, amint láttuk, Pöckel személyesen ismerhette, hiszen 

közvetlen kompozícionális átvételként jelennek meg a keresztúri szentély képei a szécsiszigeti 

templom boltozatán. Egy másik munka kapcsán is egyértelművé válik, hogy személyes 

szerezhetett inspirációkat a keresztúri templomban. Szintén az újabb kutatások során sikerült 

Pöckel műveként azonosítani a miklósfai (Nagykanizsa) templom erősen átfestett falképeit. Itt 

az újabb nagyobbrészt stíluskritikai megfontolások alapján született attribúciót megerősítő 

mozzanat, hogy a karzat fölötti boltozaton megjelenő muzsikáló angyalkórus a keresztúri 

minta ismeretében készült. (59. kép) A megbízó itt is, mint Keresztúron, Festetics Kristóf 

volt, néhány évvel a keresztúri templom dekorációinak elkészítése után. Ma a templomban 

Pöckel képeit átfestések takarják, ennek ellenére a kompozíció, és néhány magát még az 

átfestésen keresztül is eláruló jellegzetes figura alapján így is azonosítható volt a festő.  A 

centrális terű templom boltozatán Mária mennybevétele látható az angyalok között trónoló 

Szentháromsággal, a „csegelyekben” pedig a négy evangélista. Az oldalsó karéjok boltozatain 
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egy-egy puttópár lebeg a felhőkön, a Loretói litánia invokációira utaló szimbólumokkal. Az 

orgonakarzat fölötti boltozaton éneklő, zenélő angyalok.
415

  

 

 

A taranyi Keresztelő Szent János plébániatemplom főoltárképe  
 

1763 tavaszán a Somogy megyei Tarany újonnan épített templomában a berendezés 

munkálatainál tartottak. A forrás szerint: „…Peckl János sümeghy Kép Irónak, Taranyi 

Templomban léveő őreg  oltárnak, és Cathedrának föstéséül, midön elvégezte adatot… 150 

(forint)”.
416

 Johannes Pöckel keze nyomát könnyű azonosítani a templomban. A főoltár Jézus 

keresztelése képe minden bizonnyal az ő munkája. (60. kép) A 18. századi oltárból azonban 

ma csak az oltárkép van meg, az oltárépítmény a 20. század elején készült, Lewisch Róbert 

munkája.
417

. A kép felső részét átfestették, Pöckel jellegzetes, magas homlokú angyalaiból 

bájos arcú puttók lettek. Szerencsére Jézus megkeresztelésének jelenete lényegében érintetlen, 

az olajkép kagylódíszes kerete is eredeti. Pöckel eddig ismert munkái között ez az egyetlen 

olajkép, így nehézkesebben vethető össze a más technikával, és a legtöbb esetben más 

arányban, alulnézetre készült fal- és mennyezetképekkel, azonban a fent leírt sajátos 

figurastílus itt is árulkodó. (60. kép) 

A taranyi templom több szempontból is összefüggésbe hozható Maulbertsch 1759-ben 

megkapott mikulovi megbízásával. A taranyi templom egyetlen barokk mennyezetfreskója 

nemcsak a téma azonossága miatt mutat rokonságot a mikulovi piarista templom szentélyének 

boltozatfreskójával. A mikulovi templom főoltárképén csakúgy, mint a taranyi templomén, 

Jézus megkeresztelése látható. Pöckel oltárképén a fő alakok csoportját egy-egy fa fogja 

közre. Az egyik oldalon egy lombos fa áll, míg Keresztelő Szent Jánossal szemben derékba 

tört fa jelenik meg utalásképpen Keresztelő Szent János bibliai szavaira: „Neki növekednie 

kell, nekem kisebbednem.” (Jn 4, 30). A motívum délnémet területen különösen kedvelt volt, 

Martin Knoller később készült (1771-1775) neresheimi mennyezetfreskóján is szerepel, Jézus 

mögött lombos, életteli Keresztelő Szent János mögött éppen kidőlni készülő fa látható (61. 
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kép). Pöckelnél a bibliai szöveghelyre utaló metaforikus képi elemek nem pusztán a „tudós” 

szemlélőnek szánt attribútumok, a festő dinamikát igyekszik vinni velük a különben 

meglehetősen kötött kompozícióba, úgy ahogy azt talán Maulbertsch képein látta. Az alsó 

sarokban megjelenő bárány és Jézus tekintete találkozik, Jézus fölött Keresztelő Szent János 

keresztes botjára tekeredő írásszalagon olvasható: „Ecce agnus Dei”, ugyanekkor Keresztelő 

Szent János a letört lombkoronájú fára néz, és botot tartó jobb kezével önmagára mutat. Az 

oltárkép fölött, a taranyi boltozaton Keresztelő Szent János vértanúsága ebben az 

összefüggésben jelenik meg. Pöckel oltárképén a figurák alakja, testük, tartásuk, gesztusaik 

alapján is Mikulovba vezetnek a szálak, és az ottani főoltárkép ismeretére gyanakodhatunk. 

(62. kép) A főoltárkép háttérben megjelenő táj ábrázolásában a festő azonban évszázadokkal 

korábbi hagyományra támaszkodik. Itt nem találkozunk a fény, vagy a téma a mikulovihoz 

hasonló misztikus megjelenítésével. Pöckel fénykezelése éppúgy, ahogy Szécsiszigeten láttuk, 

itt sem mutat semmi érzékenységet a kortársak ezirányú törekvéseivel szemben. Már-már 

meglepő, hogy mennyire nem: jellegzetes arctípusai ezen a képen is, klasszikus 

megfogalmazásban, egyenletes megvilágtásban jelenítik meg a kortársaktól ellesett, a fény 

különleges hatása alatt átalakult, merész rövidülésben megmutatott arctípusokat. Pöckel a 

bécsi akadémiai stílus antiklasszikus korában „klasszicista” volt.  

 

Pöckel taranyi megbízásai: a díszítőfesés 

 

Taranyban azonban nemcsak a főoltárkép elkészítésére kapott megbízást Pöckel. A számtartó 

Festetics Kristófhoz írt leveléből azt is megtudjuk, hogy a „Sűmeghi Kép Iró, három 

legényével együtt nyóltz hétig Taranyba dolgozván rovásra el hordattak 8 ¾ akó Bort…”.
418

  

Az eddig vázlatosan áttekintett, Johannes Pöckelnek tulajdonítható falképek díszítőfestése 

legalább annyira jellegzetes, mint a figurálisak. Vizsgálatukat azonban még jobban 

megnehezítik az átfestések, mivel ezeket a „restaurálások” során az alakos képeknél még 

kevésbé szokták tiszteletben tartani. Szécsisziget díszítőfestése, éppen úgy, ahogyan a 

krisztológiai ciklus jelenetei, nem képzelhető el a sümegi plébániatemplom alapos ismerete 

nélkül. Nehéz lenne olyan motívumot találni a templomban, amit nem Sümegről vesz át a 

festő. (63. kép) Szécsiszigeten a díszítőfestés (a figurális jelenetekkel ellentétben) szokatlan 

minőségbeli egyenetlenséget mutat. Két minőségi szint biztosan elválasztható. Különösen jó 
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minőségű motívumok a boltszakaszokat elválasztó kettős hevederek, az ablakbéllet rocaille 

díszei. Ezek rutinos díszítőfestő kezére vallanak. (64. kép) Itt a figurális jelenetekkel 

ellentétben a Sümegről átvett elemeket hivalkodóbban, könnyedebben variálta a festő. Pöckel 

művein vizsgált díszítőfestés motívumainak másik, jelentős csoportjánál a festő 

gyakorlatlannak, ügyetlen másolónak tűnik. (65. kép) Ezek is Sümegről származó elemek, 

esetlenségükben jellegzetesek. Ezek azok a motívumok (pl. kunkorodó volutavég), amelyek 

Pöckel későbbi megbízatásainál a figurális falképek kísérői. Következzen néhány olyan 

motívum, amely a Pöckelnek tulajdonított falképeken hasonlóan jelenik meg. Ilyenek a már 

említett fejezetek, apró kunkorban végződő volutáikkal és nagy tojásdíszeikkel (66. kép)  A 

vékonyka, nudlira emlékeztető kunkorban elfogyó voluták nemcsak a fejezeteken fordulnak 

elő: a sümegi ferences sekrestyében a boltozati konzolokon, Szécsiszigeten az ablakok fölötti 

oromzatok volutáin és a boltozati jeleneteket keretező látszatarchitektúrán, Miklósfán pedig 

ismét az ablakok fölötti oromzaton. Ezek mellé helyezhetjük a miklósfai, ablaknyílások fölötti 

oromzatokat valamint a csökölyi „képkerethez” tartozókat. Miklósfán ezekről filigrán 

virágfüzérek hullnak alá. Pöckel műveinek legjellemzőbb díszítőeleme, a rocaille, változatos 

formában jelennek meg: általában szimmetrikus, és a csavarodó vulotavégekhez hasonlóan 

ezek is vékony ágakra bomlanak, majd elvékonyodó „lángnyelvecskékben” végződnek. 

Mindezen motívumok gyökerét – a figurális kompozíciókhoz hasonlóan – Maulbertsch 

sümegi freskóin kereshetjük. Így nemcsak Szécsiszigeten, ahol szinte minden tagozat 

levezethető Sümegből, hanem a ferencesek sekrestyéjében is, ahol a virágvázás fülke ötlete a 

plébániatemplom diadalívéről származhat, a fülke formája, leveles pillérfejezetei pedig a 

szentély grisaille-szoborfülkéinek utánérzése.  

Az itt részletezett motívumok alapján újravizsgálva a balatonkeresztúri templom 

díszítőfestését, az ingadozó minőség alapján megállapíthatjuk, hogy feltehetően a teljes 

templomtér architektonikus és ornamentális dekorációjának elkészítésében többen vettek 

részt. (67. kép) A karzatalj csehboltozatai és a hajó első boltszakaszának dekorációja 

bizonytalanabb kezű festőre vall. Jellemző motívum itt is a voluták kunkorodó vége, amely a 

sümegi példától eltávolodva önálló életre kelt. (68. kép) Már nem stukkóimitáció, inkább 

sajátos ornamens. Olyan önkéntelen formai elem, amely árulkodó: ez a motívum 

Szécsiszigeten, a sümegi ferences templomban és Miklósfán is tetten érhető.     
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Úgy tűnik tehát, hogy Pöckel Balatonkeresztúron díszítőfestőként részt vett a munkában. 

Személyes tanúja lehetett a falképek elkészülésének, és közvetlenül ezután, a látottak hatása 

alatt kezdte meg szécsiszigeti munkáját.  

A taranyi templomban legényeivel nyolc héten át dolgozó Pöckel feltehetően a díszítőfestés 

elkészítését is feladatul kaphatta, hiszen a restaurátori kutatás során feltárt részletek, a 

motívumok egyezést mutatnak a fent említettekkel. Ma a barokk díszítőfestésből semmi nem 

látható. A 18. században a szentélyben a barokk főoltárkép falra festett oltárarchitektúrában 

jelent meg. Az oldalfalakon lévő festett konzolokon „kőszobrok” álltak.
419

 A szentély falait 

mindenütt stukkódíszítést imitáló díszítőfestés borította. Az északi falon ma látható 

Keresztelő Szent János grisaille alakja alatt megvan a barokk kori „konzol” is, azaz ugyanígy 

elhelyezett „szobor” volt az oldalfalon. A szentély boltozatán lévő mennyezetfreskóhoz 

tartozó díszítőfestésről egyetlen részlet, a figurális kép ovális, neobarokk keretezése fölött, a 

képmező alsó részén kilátszó barokk kori keret alapján alkothatunk képet. Ennek alapján az 

eredeti boltozati nyílás festett kerete a jelenleg láthatótól eltérően törtvonalú, aranyozott 

gyöngysordíszes lehetett. A szondázó restaurátori kutatás során kis felületeken feltárt 

díszítőfestés motívumai, stílusa jól illeszthető az 1750-es évek végén, 1760-as évek elején 

készült Sümeg közeli freskóművek díszítőfestésének stílusához: a sümegi püspöki palotában 

szintén csak kutatóablakokban megismerhető díszítőfestés, a balatonkeresztúri, a szécsiszigeti 

freskóművek díszítőfestésével feltehetően azonos műhely, vagy részben azonos műhelytagok 

részvételével készülhetett. A taranyi templom dekorációs munkálataira vonatkozó forrásban 

említett Johannes Pöckel személye lehet a kapcsolat a fent említett emlékcsoport 

díszítőfestései között. A festő eddig ismert legkorábbi említésével a Festetics család levéltári 

anyagában találkoztunk, Festetics Kristóf  1758-as évi kiadásainak felsorolása között szerepel a 

következő tétel „Item dem maller Pöckl von Sümeg”. A festő neve itt vegyes kiadási tételeket 

tartalmazó felsorolásban szerepel, sajnos nem derül ki semmi a megbízás természetét illetően. 

A kis összegű (14 forint) kifizetés alapján nem gondolhatunk komoly munkára, talán egy 

kisebb feladat megoldása, vagy a balatonkeresztúri templom díszítőfestésében vállalt kisebb 

részfeladat honoráriuma lehet.
420

  

Johannes Pöckel egyetlen szignált műve, a szécsiszigeti freskó, és sajátos stílusa alapján 

könnyen azonosítható, önálló figurális megbízatásai alapján feltételezhető volt, de Taranyban 

forrással is igazolt, hogy kisebb műhellyel teljes templomdekorációt is vállalt, amelybe 
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  Fazekas Gyöngyi: a szondázó falkutatást G. Horváth Erzsébet végezte. A kutatás oka a templomban a 

falnedvesedés okának megszűnteté se volt, emiatt a szentélyben 50 cm magasságban leverték a vakolatot. A 

hajóban pedig 160 cm magasságig. 
420

   MOL, P 276, Festetics Levéltár, Festetics Kristóf számadáskönyve (1758)  
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elsősorban a falak díszítőfestése, de a liturgikus berendezési tárgyak festése, sőt akár az 

oltárkép elkészítése is beletartozott. 

 

A taranyi szentély mennyezetfreskója: Keresztelő Szent János fővétele 
 

A taranyi plébániatemplom kegyura Festetics Kristóf volt. Deklava Lilla kutatásaiból tudjuk, 

hogy a templom építését 1762–ben kezdték meg.
421

 Az építéstörténeti tanulmányból kiderül, 

hogy már ekkor dolgozott itt festő, akinek a munkáját a mesterek közül a legnagyobb 

összeggel díjazták, a festő neve azonban a forrásban említetlen maradt. Feltehetően a 

kifizetett munka a szentély Keresztelő Szent János fővételét ábrázoló mennyezetfreskója, 

amelynek ismeretlen festője Maulbertsch közvetlen környezetében dolgozó mester lehetett. 

A freskó sokáig takarásban volt. 1936-ban, amikor a templom boltozatainak teljes kifestésére 

készültek, a munka előkészítésekor fedezték és tárták fel Keresztelő Szent János fővételét 

ábrázoló mennyzetfreskót. (69. kép) A plébános 19. század végén túlságosan drámainak 

találta, ezért átfestette.
422

 A feltárt, barokk mennyezetkép jelentős részén nincsenek átfestések, 

de még retusok sem.
423

 A jelenleg látható díszítőfestés is 1936-ban készült.
424

 A templomban 

végzett restaurátori kutatás során, amely nem terjedt ki a hajó boltozataira, a szentélyben a 

keleti zárófalon, a ma itt lévő faragott oltár mögött barokk kori festett oltárarchitektúra 

részletei kerültek elő. A szentély északi falán a ma láthatóhoz képest nagyobb felületre 

kiterjedő, más motívumokat használó és más rendszerű díszítőfestés is megtalálható volt.
425

 A 

szondázó falkutatást eredménye, hogy a szentélyben a ma látható enyves festésréteg alatt 

                                                             
421

  Farbakyné Deklava Lilla: A taranyi plébániatemplom építéstörténete. Műemlékvédelmi Szemle (Az 

Országos Műemlékvédelmi Hivatal Tájékoztatója) 2000/1-2. 163. 

   
422

  „Keresztelő Szent János a börtönben egy porkolábbal” és „A dáridót tartó Heródes terme” jelenetei 

kerültek a szentély mennyezetére, ezeknek a lemosásakor került elő a barokk freskó. A taranyi plébánia Historia 

Domusa 147-148. (1936.) 
423

  A szentély boltozatának mennyezetképe freskó technikával készült. Helyenként fehér fátyolréteg fedi, 

amely vizesedés okozta sólerakódás vagy gipszesedés lehet.Az 1998-ban végzett szondázó restaurátori kutatást 

G. Horváth Erzsébet végezte, az eredményeket közlő dokumentáció Fazekas Gyöngyi: Tarany, rk. templom 

festőrestaurátori dokumentáció. Falkutatás. (Kézirat)1999, Forster Központ Tervtár 846. 
424

  A festményeket Takács István, a díszítőfestést Fundschler Móric készítette. Historia Domus 144.  
425

  A ma látható neobarokk díszítőfestést, a csegelyek angyalfiguráit és a diadalíven a hét szentség 

szimbólumát, a hajó boltozatain a figurális képeket keretező, stukkódíszítést imitáló díszítőfestést Id. és Ifj. 

Fundschler Móric készítette, amely feltehetően részben az egykor meglévő díszítőfestés átfestése, illetve 

újraértelmezése. G. Horváth Erzsébet szondázó restaurátori kutatása Lásd: 424. jegyzet                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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megvan a barokk kori, stukkódíszítést imitáló díszítőfestés és a szentély hátfalán a barokk 

festett oltárarchitektúra.
426

  

A korszak falképfestészetét tárgyaló munkákban keveset szerepel a taranyi mennyezetkép. 

Keveset tudunk arról, hogy készülésekor a templom más részeire kiterjedő program része 

volt-e, vagy önálló mű. Az 1762–ben említett festőről csupán „Kép Író”-ként olvashatunk
 427

 

és eddig szignót is hiába kerestünk a mennyezeten. A szakirodalomban a mennyezetkép 

attribúciója bizonytalan. Genthon István az idősebb Dorffmaistert nevezi a falkép mesterének, 

Garas Klára adattárában csak kérdőjelesen sorolta az ő munkái közé, a képmellékletében 

pedig ismeretlen festő alkotásaként jelölte. Azóta a festő életművét áttekintő 1997-es 

emlékkiállítás katalógusában csak a feltételesen Dorffmaisternek tulajdonított művek közt 

szerepel, a köteten belül a festő Somogy megyei műveivel foglalkozó tanulmányban pedig 

említetlen maradt. Deklava Lilla is Dorffmaistert nevezi meg, sőt a freskó egyik szélső 

figurájában a festő önarcképét látja.
428

  

Keresztelő Szent János vértanúsága Johann Lucas Kracker majd tíz évvel korábbi (1750-

1752) munkáján, a jászói premontrei prépostság téli ebédlőjének mennyezetképén is 

megjelenik. Sajnos mai állapota alapján nehezen elemezhető.
429

 A hevesi templom 1771-ben 

készült mennyezetképén, valamint Felsőelefánt (Horné Lefantovce, Szlovákia) pálos 

templomának Johann Wenzel Bergl által 1775-ben festett falképei között is látható a 

vértanúság jelenete. A felsorolt emlékek mindegyikénél a szent életéből vett jelenetek között 

kapott helyet a téma. (70. kép) A felsoroltak közül drámailag a legsűrítettebb, 

legmozgalmasabb a taranyi kompozíció.  

Lehetséges előképként kézenfekvő Maulbertsch ugyanilyen témájú mikulovi 

mennyezetképére gondolnunk. (71. kép) Monika Dachs-Nickel Maulbertsch 

műhelygyakorlatának bemutatására példaként említi az azonos témájú művek egy csoportját, 

amelyek nagy részletességgel jelenítik meg ugyanazt a témát, Keresztelő Szent János 

fővesztését.
430

 Készítésük körülményeire, okára még nincsen magyarázat, annyi biztosan 

állítható velük kapcsolatban, hogy jól sikerült kompozícionális modell lehetett a minta, amely 

                                                             
426

  A hajó boltozatainak restaurátori kutatása nem történt meg a hajó második és harmadik boltszakaszának 

új, közvetlenül a kutatást követő, figurális mennyezetfestése előtt. Fazekas 1999 11-12. kép 
427

  A templom építéstörténeti, művészettörténeti kutatását Deklava Lilla végezte, az eredményeket 

tanulmányban közölte. Farbakyné Deklava Lilla: i.m. 163. 
428

  Genthon  388. ; Garas  1955 200.; Dorffmaister 228.; Deklava 164. 
429

  A freskó erős rövidülésben, síkfödémre készült, többször átfestették, restaurálták. Jávor Anna: Johann 

Lucas Kracker. Egy késő barokk festő Közép-Európában. Budapest, 2004, 57.(Kat. 39, 40.)  
430

  Dachs, Monika: Franz Anton Maulbertsch in Langenargen. In Barockberichte 1998, 1-8. 
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úgy tűnik, a kortársak különleges érdeklődésére tartott számot. Mint Dachs-Nickel írja, a 

másolatok készülésének oka akár egy akadémiai képzési program is lehetett. Azon kívül, 

hogy sikeres megfestése anatómiai bravúrt igényelt, elképzelhető, hogy a téma bizarr volta 

miatt népszerű, „jól eladható” volt. A Keresztelő Szent János halálát ábrázoló képek 

csoportjában két oltárkép, valamint három azonos méretű és egy valamivel nagyobb vázlat 

van. Monika Dachs-Nickel szerint, a képek közül egyikre sem mondhatjuk, hogy az volna a 

Maulbertsch-féle eredeti.
431

 Egyértelműnek látszik azonban, hogy létezett egy „bécsi” eredeti, 

amely a többinek inspirálója volt. A másolatok sajátossága, hogy a lehető legkevesebb egyedi 

stílusjegy fedezhető fel rajtuk, mert nagyon szorosan kapcsolódnak a feltételezett, de 

ismeretlen ősképhez, így azonosításuk adatok híján szinte lehetetlen.      

A mikulovi Keresztelő Szent János mártíromságát ábrázoló mennyezetképet Maulbertsch 

1759 májusának végére fejezte be. (72. kép) A jászói mennyezetkép kompozícionálisan a 

taranyi képnél közelebb áll a mikulovihoz,
432

 hasonló a boltozat formája is, amelyen 

megjelenik, és a jelenet ott is teljes dekorációs program része. Taranyon a freskón semmi nem 

utal a szent mennyei megdicsőülésére, Keresztelő Szent János mártírhalálának nyers 

drámaiságát nem enyhíti a mennybevétel emelkedett hangulata. Sápadt, előrebukó teste nem 

Mikulovból ellesett motívum. Ott Keresztelő Szent Jánost szinte méltóságteljesen, már 

halálában megdicsőülve látjuk. (73. kép) Taranyon Keresztelő Szent János tartása, a képmező 

széle felé előrebukó holttest, sokkal inkább emlékeztet a kroměržiži, illetve a schwechati 

mennyezetképen más-más kontextusban megjelenő, de szinte egyforma alakra, a mezítelen 

legyőzött holttestére. A test előtt a földre terített fehér lepel a mikulovi freskón is megjelenik, 

azonban ott Krisztus áldozatára vonatkoztatható szimbolikus utalásként. A Taranyban 

hiányzó, Mikulovban hangsúlyos szakrális elem, hogy a hófehér lepel egyik végét Salomé, a 

másikat egy puttó tartja. Ugyanez a motívum Kroměržižben is megjelenik, de teljesen más 

összefüggésben, diadalmas, dekoratív motívumként. (74. kép).  

Miközben motivikus egyezéseket találunk a taranyi és a mikulovi Fővétel freskó között, 

mégis lényeges mozzanatban különbözik a két alkotás. Maulbertsch mikulovi művén másféle 

drámaiságnak lehetünk tanúi. Képszerkesztésében érzékenyen reagál az evangéliumi 

szövegre, főleg a Márk evangéliumából kiolvasható hangsúlyokra. Miközben a taranyi freskó 

főszereplője Salome, a klasszikus gúlakompozíció csúcsán ő jelenik meg, addig Mikulovban 

osztozik a főszerepben Szent János fejét, és alatta a tálat tartó hóhérral és Heródiással. A nők 
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   i.m.. 6. 
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  Jávor 2004 94. 
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a levágott fejet nézik, a hóhérok pedig a Keresztelő Szent Jánost halálba taszító nőket. Márk 

tudósítása szerint Heródes tisztelte Jánost, szerinte a prófétát valójában Heródiás, Heródes 

testvérének elszeretett felesége akarta megöletni, mert János elítélte házasságát Heródessel 

(Mk 6,19). Maulbertsch mikulovi képén a hófehér ruhás, hófehér bőrű, igézően szép Salome 

fölött, személyisége sötét árnyaként jelenik meg Heródiás. Szemben velük a parancsot 

teljesítő katona és a hóhér. A tálat tartó katona mutatóujjával Keresztelő Szent János feje 

körül tekeredő írásszalagra mutat, amelyen János Krisztusra utaló próféciájának magára 

vonatkoztatott parafrázisa olvasható: „E[cce]. Sanctus Dei”. 

Taranyban sokkal erőteljesebb a jelenet moralizáló, didaktikus jellege. Salome egyedül áll a 

kompozíció csúcsán, a feszültség így a kép alsó részén sűrűsödik. A fő téma Keresztelő Szent 

János előrebukó, óriási méretű („az asszonyok fiai között nincs, aki nagyobb volna Jánosnál” 

Lk 7,28) holtteste és a fehér lepelre ömlő vére, vértanúsága. Kétféle reakció érkezik rá: a bal 

szélen pompás öltözetű, előkelő urak közönyösen pózolnak, egyikük nyilvánvalóan kérdőn 

felénk néz. (75. kép) A másik oldalon a vér szagát érző kutya vicsorog, próbál kiszabadulni az 

őt pórázon tartó fiú kezéből. (76. kép) A fiú és a hóhér arcán is ugyanaz a rémület tükröződik. 

A motívumok nagy része, amelyet a taranyi freskón látunk, Maulbertsch morvaországi, ebben 

az időben készült munkáin is megjelenik.  

A taranyi freskó festője tehát alapos ismerője volt Maulbertsch festészetének, korabeli 

munkáinak, ugyanakkor tanítványon túlmutató kompozíciója arra utal, hogy önállóan is 

dolgozó, gyakorlott festőről van szó.  

 

A freskó festője 

 

A taranyi falkép festői kvalitása meglehetősen egyenetlen, néhány ponton zavarba ejtően 

virtuóz, másutt elnagyolt, néhány elrajzolt részleten megakad a tekintet. A könnyedén felvitt 

ecsetvonások mégis hatásosan idézik Maulbertsch munkáit. Expresszív, néhány foltból 

alakított figurái az 1760-as évek hazai barokk festészetének egyik jelentős alkotásává avatják. 

Vakítanak a fehér foltok mindenütt: középen a fehér lepel a ráfröccsent vérrel, a kutya fehéren 

habzó szája, a szemek felcsillanó fehérje, Salome gyöngyein a csúcsfények. Sajnos a falkép 

éppen Salome és Keresztelő Szent János fejénél sérült a leginkább, itt későbbi, dilettáns 

beavatkozás nyomai is észrevehetők. Dorffmaister korai munkái közül kétségtelenül a türjei 
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együttes és sárvári falképei szolgálnak a legközvetlenebb párhuzamokkal. A türjei freskó 

egyre romló állapota miatt azonban ez a taranyinál nehezebben megítélhető.  

A Maulbertsch környezetében dolgozó festők közül néhány művész esetében a hatvanas 

években jelentős változás figyelhető meg. A 17. századi velencei, sőt a 17. századi flamand 

festészet hatása érezhető, így például Leichernél és Dorffmaisternél is. Elsősorban Rubens 

hatásáról van szó, akinek a műveit feltehetően Willem van der Leeuw széles körben elterjedt 

metszeteiről ismerhettek.
433

 Rubens tananyag volt bécsi akadémián, Medici-ciklusát mindenki 

ismerte. Dorffmaister hatvanas években készült munkáira is jellemző ez, sárvári képei is erről 

a hatásról tanúskodnak. (77. kép) 

 

Dorffmaister és Maulbertsch 

 

Dorffmaister életútjával kapcsolatban az első biztos adat 1751-ből való, ebben az évben 

iratkozott be a bécsi akadémiára. Arról, hogy mikor fejezte be tanulmányait, csakúgy, mint 

születésének évéről, csak feltételezéseink vannak.
434

 Az akadémia vezető festői ekkor, a 

professzorrá szintén ebben az évben újonnan kinevezett Paul Troger és Joseph Ignaz 

Mildorfer voltak. Mindketten a monumentális festészet, a freskó műfajának mesterei.
435

 Bár 

Dorffmaister neve nem szerepel Maulbertsch tanítványai között, a szakirodalomban 

általánosan elfogadott, hogy pályájának kezdetén Maulbertsch segédjeként 

dolgozhatott.
436

Egyetlen adat áll rendelkezésre ezt illetően: Andreas Schweigel 

Morvaországban dolgozó szobrászokról és festőkről szóló jegyzékében említi a festőről, hogy 

1761-ben Kroměržižben néhány képet (?) festett a „hradischi” kolostor számára.
437

 A kolostor 

azonos azzal az Olmütz mellett lévő premontrei kolostorral, ahonnan a türjei premontrei 

prépostságot és a csornai anyaapátságot a török idők után újjáépítették. Nem tudjuk, milyen 

megbízásról van szó, és azt sem, hogy milyen ügyben tartózkodott Dorffmaister 

Kroměržižben. 1759-ben Maulbertsch már befejezte az olmützi püspök nyári 
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  A soproni halotti anyakönyv alapján 1729-ben, a MNG-ban őrzött, szignált és éveinek számát is 
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rezidenciájájában a nagyterem mennyezetfreskóját,
438

 és ugyanebben az évben, Sambach 

közreműködésévével, a bécsi Akadémia tanácstermének mennyezetfreskóját is elkészítette. 

Ezzel a munkájával nyert Maulbertsch felvételt az akadémia rendes tagjai közé, ami példátlan 

volt, tekintve, hogy addig freskóval nem pályázhattak akadémiai tagságra.
439

 1760 

novemberében újra szerződött az olmützi püspökkel a kroměržiži palota ebédlőtermének 

kifestésére. A szerződéssel a programvázlat is ránk maradt.
440

 Ebben az áll, hogy 1761, de 

legfeljebb1762 nyarán be kellett fejeznie a munkát. Elképzelhető tehát, hogy ez volt az a 

megbízás, amelyben Dorffmaister is feladatot kaphatott. A püspök azonban 1760-ban 

váratlanul meghalt, és az ebédlőterem kifestésére csak az 1770-es években került sor.
 441

 

Feltehetően az elmaradt munka miatt kereshetett önálló megbízást Dorffmaister a premontrei 

prépostságnál, így nyerhette el csornai megbízását.  

A morvaországi Hradisko u Olomouce nagyszabású barokk épületegyüttes. Gazdag 

dekorációs programjának ékessége, többek között, Paul Troger monumetális freskóműve, az 

1731-ben festett Csodálatos kenyérszaporítás. Közelében található, a szintén a premontrei 

rend fenntartásában lévő Mária-kegyhely, Svatý Kopeček is. Dorffmaister korai működésére 

vonatkozó egyetlen forrásból kiderül, hogy ezen a környéken dolgozott a türjei falképek 

elkészítése előtt, feltehetően az itt végzett munkája jelentett referenciát ahhoz, hogy a 

premontrei apátság újabb leányapátságainak dekorációs feladatait elnyerje.  Maulbertsch 

1759-ben (tehát közvetlenül a sümegi plébániatemplomban végzett munka befejezése után) 

kötött szerződést az olmützi püspökkel. Ugyanebben az időben szerződött mikulovi piarista 

templom freskóinak elkészítésére is. A templom hajójából az architektúrafestés segítségével 

opeionnal megnyitott, kupolával fedett centrális tér született. (78. kép) Elképzelhető, hogy 

Dorffmaister ismerte ezt a megoldást, amikor a türjei templom gótikus boltozatának 

boltsüvegeit igyekezett falképei számára „alkalmassá” tenni. (79. kép) 1761-ben Maulbertsch 

már feltehetően nem volt Mikulovban, hiszen újabb munkákat kezdett Mistelbachban, 
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valamivel később Komáromban, azt követően pedig Majkon. Közvetlen kapcsolatra utaló 

adatot tehát nem ismerünk, nem marad más hátra, mint a művek vizsgálata.  

Dorffmaistert, noha a legtöbbet emlegetett festőink egyike, szinte alig ismerjük. A rá 

vonatkozó forrásanyag életművéhez képest szerény, és ami még sajnálatosabb, maguknak a 

műveknek is meglehetősen mostoha sors jutott. A festő munkáinak művészettörténeti 

megítélését súlyosan befolyásolta a művek állapotának változása, jó vagy rosszabb sorsa. A 

későbbi átfestések esetlensége sok esetben rontja Dorffmaister megítélését. Dolgozatom 

témája szempontjából elsősorban a festő korai, az 1760-es évekig tartó alkotói korszakot 

tekintem, amikor a sümegi Maulbertsch-freskó közvetlen inspiráló hatása kimutatható.  

 

A türjei premontrei prépostság temploma 
 

 A türjei templom barokk dekorációja arról tanúskodik, hogy Dorffmaister jól ismerte a 

sümegi freskókat. Felfedezhetjük Maulbertsch jellegzetes típusainak, a freskó rossz állapota 

ellenére, festésmódjának is a hatását a türjei együttesen, de még inkább szembetűnő a sümegi 

freskómű programjának élményszintű tapasztalata. Dorffmaister nemcsak ismerte, de értette a 

sümegi freskók „működését”. Nem másolt, nem emelt át egy az egyben témákat, bár ilyen 

jellegű „idézeteket” is jócskán találunk nála. Például a türjei Szent Anna-kápolna 

oltárképének oromzatán megjelenő Hit allegorikus alakja, (80. kép) amely a sümegi 

szentélyben lévő figura ismeretében készült, valamint a kápolna boltozatán lévő Atya a 

glóbuszt tartó angyallal, amely a sümegi hajó első boltszakaszának kompozícióját követi. (81. 

kép) A türjei szentély falain lévő, festett fülkékben megjelenő grisaille „szobrok” is 

Maulbertsch közvetlen hatását mutatják. Mindez azonban a jó kezű, pályatársával konkurálni 

kívánó festő parafrázisa. (82. kép) 

A türjei templom freskóinak kompozíciói között van néhány, amelyiken a mikulovi 

Maulbertsch-freskó közvetlen hatása is megfigyelhető. A türjei Mária születése kép a szentély 

oldalfalán a mikulovi Keresztelő Szent János születését ábrázoló mennyezetfreskóval rokon 

vonásokat mutat: a mezítelen gyermek fehér lepedőbe burkolva a bábaasszony tenyerén 

„trónol”, feje körül dicsfény ragyog. Szemben egy asszony éppen a fürdővizet hozza egy 

kancsóban. A háttal álló, meztelen vállú nőalak feltűnik Troger hradischi freskóján, és talán a 

legemlékezetesebb alak a Feltámadás jelenetben Sümegen Maulbertschnél. (83. kép) 

Türjén a gyermek Mária bemutatása a templomban a gótikus boltozat bordái között, barokk 

kompozíciókhoz nehezen idomítható képmezőben helyezte el Dorffmaister. (84. kép) A kezét 
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imára kulcsoló, kissé megilletődött kislányt idős szülei, a kendővel fedett fejű, szorongó Anna 

és imára emelt kezű, engedelmesen a főpapra figyelő Joachim kísérik. A főpap lehajolva 

fogadja a leányt, bal kezével bátorítóan magához vonja, de azért jobb kezének felemelt 

mutatóujjával inti, hogy figyeljen a törvényt olvasó templomszolga szavaira. Akarcsak a 

sümegi Jézus Neve oltáron, egy újabb dimenzió, a hang is bekerült a kép élményszerűvé 

tételének eszközei közé. (85. kép) Mária és József eljegyzésén Mária és József egymással 

szemben térdelnek. Mária alázatosan lesüti a szemét, kezüket összefonják. Mellettük Szent 

Anna és Joachim állnak, a jelenet jobb oldalán egy kutya kúszik, a hűség jeleként.  

A kutya zsánerképeken gyakori motívum, alkalmas az elemi érzések közérthető 

tolmácsolására, így például Maulbertsch Vidám társaság képén szemérmetlenül tisztálkodó 

kutyát festett meg a kép jobb szélén, nyilvánvalóan a társaság illetlen viselkedésére utalva 

kacsint össze a nézővel a festő: „Mint a kutyák!” Ugyanakkor Dorffmaister  türjei premontrei 

prépostság templomában Mária és József eljegyzésén a lépcsőn a fejét lehajtó, szelíd kutya 

minden bizonnyal a hűség, a jámborság megtestesítője. A kutya lehet öleb, a „talpnyalók” 

elvtelenek attribútuma, vagy véreb, mint a taranyi templom Keresztelő Szent János 

mártíromságán a megvadult, habzó szájú kutya az elemi düh, a harag, azaz az egyetlen 

„normális reakció” kifejezésére, ellentétben az előkelő társasággal, akik a lefejezett 

Keresztelő Szent János holtteste mellett közömbösen pózolnak. Ez utóbbihoz az egyik 

legközelebb álló példa a bécsi St. Ulrich templomban lévő Judás Tádé és Simon apostolok 

mártírhalála mellett a kép jobb sarkában megjelenő habzó szájú eb, vagy az altenburgi bencés 

apátságban  Trogernek a A napszakok allegóriája mennyezetfreskóján  a kutyáit visszatartó 

fiú. A főpap mellett, Mária feje fölött a szertartásban segédkező, kalapos éneklő alak áll. 

A jeleneten látható figurák némelyike, például az énekes, a sümegi plébániatemplom Jézus 

Neve oltárkép énekesének, József a sümegi Józsefnek rokona.(86. kép) Talán ugyanez a kutya 

jelenik meg a taranyi mennyzetképen, a Türjén betöltött feladathoz hasonlóan ott is a téma 

által megkívánt érzelem közvetlen kifejezője. (87. kép) A sümegi szentély grisaille szobraihoz 

hasonló, leleményességben talán még versengő alkotások a türjei Szent Anna kápolna 

félalakos grisaille reliefként megfestett egyházatyái. Szent Jeromos mezítelen felsőtestű, 

robosztus alakja és a kontraposztból indított lendületes mozdulata (bár a falkép rossz állapota 

és az 1900-as átfestés szinte ellehetetleníti az összevetést) a sümegi plébániatemplom 

szentélyének oldalfalain lévő grisaille szoborként megfestett Szent Jeromos inspirációjáról 

tanúskodik. Főpapi attribútuma a képkeret alá, az azt konzolként tartó másik attribútuma, az 

oroszlánfej fölé került, ismét a különleges festői lelemény megnyilvánulásaként. A felfelé 
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tekintő Nagy Szent Gergelynek az isteni sugallatot galamb képében közvetítő Szentlélek 

trompe l’ oeil-ként emelkedik ki a képből a festett keret elé. Az oltár felé tekintő, mosolyogó 

Szent Ambrus bal kezét áldásra emeli, fején püspöki süveget visel, amelynek csúcsa a kartus 

kerete elé nyúlik, növelve az ábrázolás térbeliségét. A kápolna képmezőinek összefüggéseire 

refllektáló, derűs gesztusa, tekintetének iránya olyan jellegzetes mozzanat, amelyhez hasonlók 

teszik freskóművé a sümegi plébniatemplom képmezőit is.(88. kép) 

A Szent Anna-kápolnában különösen szembetűnő, hogy a sümegi példához hasonlóan, a sűrű, 

nehezen megjeleníthető programot, a képmezők figuráinak egymásra reflektáló gesztusai 

teszik élményszerűvé, így dramatizált formában, a Szeplőtelen fogantatás elvont tanítását 

közvetlen élménnyé. A módszer egészen hasonló ahhoz, amit Sümegen, többek között a 

Pásztorok imádása oltárképen, az unio hyposztatika megjelenítésén láttunk. A Szent Anna-

kápolna programja a premontrei rend által propagált állásfoglalás a Szeplőtelen fogantatása 

tana mellett. Az oltárképen az édesanyja útmutatásai szerint buzgón készülő, mit sem sejtő 

Szűz Mária fölött az oltár oromzatán a Hit hangsúlyosan kiemelt perszonifikációja, Mária 

érdemeként, erényeként mutatkozik meg. Erős, megingathatatlan hitével Mária már készen 

áll, méltó az istenanyaságra. Játékos, dramatizált elem, hogy a boltozaton megjelenő Atya 

jelentőségteljesen a szemben lévő falon látomásszerűen megjelenő Maria-Sapientia alakra 

mutat, határozottan Mária kiválasztottságára utalva. (89. kép) Mindezt azonban az Ószövetség 

betűire figyelő Szent Anna és a kis Mária nem érzékelik, egyedül Joachim a képmező szélén 

az, aki lényeglátóan, de rezignáltan igyekszik felhívni a buzgolkodók figyelmét, arra hogy 

mindez már „eldöntetett”. (90. kép) A szemben lévő falon, az angyalok kórusában az 

Istenanyaságra kiválasztott, a Megváltás kegyelmében mindenki mást megelőzve részesülő 

Mária látomásszerűen megjelenő alakja tündököl. A benne megtestesült Ige miatt, ahogy a 

lorettói litániában is elhangzik, ő maga a Bölcsesség. Az oltárkép két oldalán közbenjáróként 

megfestett Szent Judás Tádé kiválasztásánál szerepet játszhatott a megrendelő prépost, 

Taddeus Schrábl személye. Szent Simont Judás Tádéval együtt elszenvedett mártírhalála és 

közös emléknapja állítja párba. Az egyházatyák és fölöttük a négy evangélista gesztusaival is 

vezeti a s szemlélőt a képmezők között.  

Mindkét emlék, a türjei és a sümegi templomok esetében csekélyke nyomunk is van arra 

nézve, hogy a festőknek nemcsak elvégzendő feladatot, hanem közvetlen személyes 

kapcsolatot jelentett a megbízás. Az elkészült türjei kápolna látogatóinak XIII. Kelemen pápa 

1762. március 6–án búcsút engedélyezett, amit a győri püspök még hét évre 

meghosszabbított. A Szent Anna kápolnában elhelyzett Madonna-szobor az első fogadalmi 
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ajándékot, két ezüsszívet Dorffmaister Istvántól és feleségétől, Franczin Annától kapta.
442

 

Maulbertsch pedig az első sorban foglal helyet Sümegen az orgonakarzaton a Szentháromság 

discőitésében buzgolkodók között. A freskók képmezőinek „működésében” a festő személyes 

kötődés, elkötelezettsége minden bizonnyal fontos, a program megjelenítését hitelesítő elem 

lehetett.   

Türjén a ma látható felületeken ép, barokk festésréteg alig található. A barokk freskó kopott, 

roncsolt felületű, színei módosultak. Különösen rossz állapotban van az architektúra- és 

díszítőfestés. A fal- és mennyezetképek megjelenését 1900-ban Krausz Gyula, győri festő és 

segédje által végzett „renoválás” határozza meg.
443

 Az 1900-as festésréteg megváltoztatta a 

barokk freskó karakterét. A renováláskor készült átfestés mára megkopott, feltehetően a 

barokk festésréteg felső részét is roncsolta. Élénk maradt azonban az ekkor készített, a 

figurákat és a díszítőfestés motívumait is értelmezni igyekvő, vörös színű körvonalrajz. 

Jelentősen megváltozott ekkor a barokk díszítőfestés is: a zöldes árnyalatú árnyékok, a vörös 

kontúrok és a szinte a teljes felületet érintő átfestések miatt merevebb, rajzosabb és sok helyen 

esetlenebb jelleget ölt a falkép. A barokk réteg megítélését nehezíti még, hogy a hajó falain az 

1920-as években, a Lux Kálmán-féle helyreállítást követően enyves technikával 

kváderfelületet imitáló, a lábazatok felső részén és a boltozatok homlokíveit kísérő 

ornamentális díszítőfestés készült.
444

 A restaurátori kutatás során feltárt erdeti részletek 

alapján jól látható, hogy az újabb díszítőfestés sok esetben motívikusan sem követi a barokk 

korit, amelynek minősége lényegesen jobb volt. (91. kép)    

 

A taranyi Keresztelő Szent János mártíromságát ábrázoló mennyezetkép festője a szoros 

motivikus és festéstechnikai hasonlóságok alapján, csakúgy mint Dorffmaister, minden 

bizonnyal ismerte Maulbertsch 1750-es évek végi, 1760-as évek eleji, morvaországi 

freskóműveit, talán személyesen részt vett a mikulovi, kroměržiži freskók készítésének 

munkálataiban. A freskó részleteit, motívumait tekintve Maulbertschet követő kompiláció, a 

kompozíció nyers drámaisága azonban, a realisztikusan ábrázolt enteriőr máshonnan érkező 

inspirációkról, Maulbertschtől független, önálló, és ami talán lényegesebb, más karakterű 

festőegyéniségről tanúskodik. A kalapos gavallérok alakja gyakori Maulbertsch művein. Bár 
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nagyon jól sikerült, szinte egyénített a bal szélen álló férfikarakter, negatív szerepe miatt 

mégsem valószínű, hogy portré volna. (92. kép) Salomé mellett a sötétebb árnyékként 

megjelenő Herodiás elmaradása szinte egyértelmű jele annak (bár a freskó néhány részlete ezt 

megengedné), hogy nem Maulbertsch a festő. Dorffmaister sárvári képein egyértelmű Rubens 

hatása, Türjén még szinte egyáltalán nem találjuk nyomát efféle jelenségnek. Sokkal 

közvetlenebb Maulbertsch korabeli műveivel a kapcsolata, azonban a későbbi, nyersességet és 

Rubens hatását érzékenyen visszatükröző sárvári képek (93. kép) alapján mégis érzékelhető, 

miért „lóg ki” a műhelytagok önálló megbízatásai közül a taranyi freskó. Éppen ez a 

Dorffmaisternél az 1760-as években hangsúlyossá váló erőteljes drámai hangnem, ami 

megkülönbözteti Maulbertsch és a közvetlen környezetében dolgozó műhelytagok alkotásaitól 

a taranyi freskót. Mindezek figyelembe vételével nincs okunk kételkedni abban, hogy a 

Festetics családnak később több alkalommal is dolgozó, több portrémegbízást is teljesítő, 

Maulbertsch munkáit jól ismerő Dorffmaistert tekintsük a taranyi mennyezetfreskó 

festőjének.   

 

A dömölki festő 

1770-ben Tichy Izidor (1770-1785) türjei prépost Schweikert Ferenc, dömölki festőt bízta 

meg a premontrei prépostság téli ebédlőjének, a két préposti hálószobának, a lépcsőnél lévő 

Szent József „szobornak” és az ajtók festésével.
445

 Az emeletes rendház épületében csak két 

helyen a refektóriumban és a lépcsőfordulóban ismerünk ma barokk freskót. A 

refektóriumban Dorffmaister mennyezetképe szignált, datált. A lépcsőfordulóban lévő 

egyértelműen más kéztől származó falkép a kutatás során került elő, azaz mindenhol 

számítani lehet arra az épületben, hogy díszítő- vagy akár figurális festés maradványai 

rejtőznek a későbbi vakolat- és meszelésrétegek alatt.
446

 (94. kép) A figura csaknem teljesen 

ép állapotban maradt meg, a nedvesedés és egyéb károk következtében inkább az előtte lévő 

tér falainak díszítőfestése rongálódott meg. Ezeken a felületeken teljesen beilleszkedő retussal 

és a formák feltételezett szimmetrikusságának segítségével részleges rekonstrukció készült.
447

 

                                                             
445

  Kovács i.m.  140.  
446

  1992-ben a rendház művészettörténeti kutatási munkáinak befejezése előtt kezdték meg a préposti 

rezidencia helyreállítást, így a gondatlanul végzett munka közben a rendház refektórium melletti helyiségében 

teljesen leverték a vakolatot, noha itt is számítani lehetett rá, hogy a termet a barokk korban kifestették. A 

megmaradt tenyérnyi felületeken látható volt, hogy valóban festett volt a helyiség, de akkorra már a teljes 

kifestése elpusztult. Mezey Alice: Türje premontrei rendház. Kézirat. 1992. Forster Központ Tervtár 41534; 

Novák Judit: Műleírás és helyreállítási javaslat Türje, volt premontrei rendház lépcsőházának fülkéjében talált 

falképhez. 1992. Forster Központ Tervtár 33257 
447

  Novák 1992 
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A festett térrész a rendház lépcsőjének fordulójában a földszint és az első emelet között 

négyzet alaprajzú beugró, amelynek a lépcsővel szemben lévő falán kisméretű félköríves 

záradékú fülke nyílik. A falkép díszítőfestése a templom és a refektórium architektúra-

festőjétől eltérő kézre vall. Motívumai a korabeli díszítőfestés jellegzetes elemeinek erősen 

leegyszerűsített változatai.  

Názáreti Szent József ifjú kora, Jézuséhoz hasonló aranyszőke haja, ruházata, a derékrészen 

övvel megkötött fehér ruhája inkább a premontrei szerzetesi öltözetre emlékeztet, ahogy Szent 

Norbert a Jézus feltámadását hirdető angyalokra utalva elgondolta, mint Jézus földi apjára. A 

gyermek Jézus gyengéden átöleli a szent nyakát, aki a szemét lesüti, jobb kezében liliomot 

tart. A türjei préposti rezidencia lépcsőfordulójában lévő Szent József festett „szobrát” a 

forrás szerint Schweikert Ferenc, dömölki festő készítette több más helyiség dekorációjával 

egy időben. Talán felvethető, hogy a festő azonos a Celldömölkön Dorffmaister hatását 

mutató, a zirci Maulbertsch-főoltárképet a boltozatra megfestő Schweighardt Tóbiással.            

A celldömölki bencés apátságban alig négy évvel később, 1774-ben Schweighardt Tóbiás 

szignálta a Mária mennybevétele freskót.
448

 A kis-máriacelli búcsújáróhely kegytemploma 

1745-1748 között épült. A sekrestye mellett lévő helyiségből fa lépcső vezet az emeleten lévő 

oratóriumba, amelynek boltozatait Mária mennybevétele és Mária megkoronázása freskók 

díszítik. Mária mennybevétele kupolakép Maulbertsch zirci főoltárképének boltozatra 

alkalmazott másolata. A zirci főoltáré, amelyet Dubniczay István veszprémi kanonok 

megbízásából készített Maulbertsch.
449

A celldömölki festő a figurák tartásának, egymáshoz 

való kapcsolatuknak részletekig menő átvételével igyekszik követni a zirci főoltárképet. Az 

arcok karaktere azonban részben Dorffmaister türjei, szándékoltan modoros, kissé húzott 

szemű figuráinak karikaturisztikussá vált átvételei, Mária arca pedig egész határozottan Franz 

Xaver Bucher alakjaira emlékeztet. Talán felvethető ennek alapján, hogy a dömölki festő 

Dorffmaister vagy Bucher másolatait használva alkotta meg a mennyezetfreskót. 

Celldömölkön Dorffmaister is megbízást kapott a templom Nepomuki Szent János 

                                                             
448

  Garas 1955 251. 
449

  A zirci ciszterci apátság Historia Domusban a képpel kapcsolatban olvashatók alapján egyértelműnek 

látszik Maulbertsch szerzősége: „Imago vero hujus Ara, exhibeus Beatam in Coelos assumptam, picta est 

Viennae per D. Maulbertsch pulchre elaborata et constat.”.Ortus et Occasus Abbatia B.M.V. de Ordinis 

Cisterciensis in Pannonia… 102. Ugyanebben az időben ugyanezzel a témával került ki Maulbertsch műhelyéből 

a mainzi Mária mennybevétele oltárkép. Előképként a szakirodalomban mindkét oltár esetében Giambattista 

Piazetta 1736-ban készült oltárképét (a német lovagrend Frankfurt am Main-i templomának főoltárképe) említik. 

Ellentétben Haberditzl véleményével, aki nagyon érzékeny megfigyelést tesz ezzel kapcsolatban. Valószínűsíti a 

motívikus átemelést a széttárt karú, fehér ruhás apostol figurájának esetében, de hangsúlyozza, hogy 

Maulbertsch egész más szemléletű, merőben új művet alkotott.  Ugyanakkor Sebastiano Ricci bécsi 

Karlskircheben lévő oltárképének élményszerű hatását Maulbertsch zirci oltárképén megalapozottnak tartja. 

Haberditzl  (1944) 2007 83. 
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oltárképének elkészítésére.
450

 Az oltárkép alsó részén, a megdicsőült szent csipkeszegélyes 

karingét emelő, csavart testtartásban megfestett puttó húzott szemei határozottan 

emlékeztetnek az oratóriumban lévő mennyezetfreskó alakjainak fiziognómiai sajátosságaira. 

(95. kép) Az oltárképen megfigyelhetők Dorffmaister festészetére a 60-as években jellemző 

figuratípusok, jellegzetes jegy az artisztikusan megnyúló alak és ezzel összhangban lévő 

hosszúkás arc, amelyet szívesen festett erőteljes rövidülésben, lefelé, vagy felfelé tekintő 

gesztussal. (96. kép) A Dorffmaister festészetében Troger nyomán és Maulbertsch erőteljes 

hatása alatt kialakult festői modort igyekszik követni a Celldömölkön később önálló 

monumentális megbízatást is kapott festő. Az expresszív, látomásos festészet jegyei azonban 

az ő kezén kissé bizarr, anatómiai furcsaságokká egyszerűsödnek. Ugyanakkor a zirci 

oltárképen Maulbertsch szignójaként értelmezett virágmotívumok megfestésénél a másoló 

könnyűkezű, rutinos festőnek tűnik, feltehetően ehhez hasonló feladatok megoldásában 

érezhette inkább otthon magát.   

 

A zalaegerszegi Mária Magdolna plébániatemplom 
 

Zalaegerszegen már a templom építése előtt megalakult Padányi Biró Márton püspök 

kezdeményezésére a Szentháromságot dicsőítő Angyali társaság. Az egerszegi 

plébániatemplom a püspök által büszkén említett templomok közé tartozott, noha felépítését, 

és Sümeg példáját követő belső dekorációjának elkészülését nem érte meg. A kéttornyos 

templom a püspök alapításainak, vallásos buzgalmának tanújaként a sümegi orgonakarzat 

oldalfalán is megjelenik. A templom kifestésére csak jóval a püspök halála után, már Koller 

Ignác püspök idején került sor. A templom freskóműve feltehetően az új püspök útmutatása 

szerint a sümegi plébániatemplom programjának figyelembe vételével készült.  

Johann Ignaz Cimbal 
 

A festő Johann Ignaz Cimbal székesfehérvári munkáján még nem érezhető Maulbertsch 

hatása, sokkal közvetlenebb kapcsolat fűzi Sambachhoz. Székesfehérvári, és talán még a 

morvaországi Sloup templomának kifestését is ismerhette. A díszítőfestés részletei, a grisaille 

figurák Sambach felfogásához állnak inkább közel. (97. kép) Maulbertsch sümegi művére 

tehát a püspök hívhatta fel Cimbal figyelmét.   

                                                             
450

  Szignált, datált munka (1767). Garas 1955  163.; Kostyál László Dorffmaister 22. 



 162 

Közvetlen sümegi inspirációról tanúskodik a templom karzatának boltozatán az angyalok 

karait megjelenítő három, kezében összetekert kottalapot tartó angyal. A lapok tetején látható 

felirat szerint a Sanctust éneklik. A karzat hátfalán attribútumaikkal a különféle angyali karok 

képviselői láthatók. A gondolat szinte bizonyos, hogy Sümegről való, a sümegi karzaton 

látható vízió lehetett a Koller Ignác püspök által megnevezett minta. Azonban a téma 

megkomponálása, a festői, programadói szándék határozott különbséget mutat. (98. kép) A 

sümegi orgonakarzat Padányi Biró Márton nyomtatásban ránk maradt prédikációjában is 

tetten érhető lelkesült látomásától nem marad el Maulbertsch festői megfogalmazása. Az 

Atya, a Seregek Ura trónon ülő alakját koncentrikus körökben veszik jörül az angyali seregek. 

A szárnyas égi lények alakja teljesen betölti a sümegi orgonakarzat égi zónáját. Maulbertsch, 

akárcsak Padányi Biró Márton nagyvonalúan kezelte az angyali karok rendjeit, a látomásban 

elsősorban az Atya közelében, fényességének erejét elviselni alig bíró, ezért szemüket, fejüket 

(szöveghűen) eltakaró kerubok és szeráfok láthatók. Rajtuk kívül, pontosabban artikulált 

alakot csak a frontvonalban lévő Arkangyalok rendje nyert. Padányi Biró Márton 

prédikációjában az angyalok első karában a Szeráfok, Kerubok és a Királyi székek vannak, a 

második karban az Erők, Hatalmasságok és Uraságok, a harmadik karban pedig a földi 

karokkal legközvetlenebb kapcsolatban lévők a Fejedelemségek, Arkangyalok jelennek 

meg.
451

 Más a helyzet Zalaegerszegen, Cimbal „tudós” karaktere itt is megnyilvánul. Az 

angyalok karának rendjeit, egy-egy attribútúmával megkülönböztetett angyal képviseli. 

A sümegi Királyok imádása oltárkép közvetlen isnspirációját mutatja Cimbal Szent István 

koronafelajánlásán a Madonna és a neki hódoló Szent István király alakja. (100. kép) Rokon 

vonás még a két templom programja között, hogy mindkettő nagyon koncentrált munka, 

Sümeghez hasonlóan Zalaegerszegen is minden részlet a program, a Mária Magdolnának 

szentelt templom titulusából kibontakozó bűnbánat, vezeklés és imafelajánlás szolgálatában 

áll. Ugyanakkor merőben más módon, Sümegen dramatizált liturgikus események sora jelenik 

meg a falakon, Cimbal azonban nem közvetlen élménykeltésre törekszik, elmélyült 

tanulmányozással nyerik csak el kompozícióinak részletei a jelentésüket. Jellegzetes példája 

ennek a Zalaegerszegen és Cimbal életművében feltűnően gyakran, megjelenő Anastasis téma 

megfogalmazásában a sümegi példához képest megmutatkozó különbség.(101. kép) Sümegen 

a limbusban a lelkek valóban várakoznak, a Megváltó érkezése, a hagyományos ikonográfiai 

típus parafrázisaként, dramatizált módon, késleltetéssel és a hajó diadalívvel elválasztott 

szakaszában ismétléssel, fokozással jelenik meg. (102. kép) Zalaegerszegen összefogott a 

                                                             
451

  Trisagon … (1744) Padányi 1761  145. 
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téma képi hagyományának megfelelő kompozícióban jelenik meg a Megváltás 

allegóriájaként. Cimbal az ikonográfiai finomságok, Maulbertsch inkább a dramaturgia 

mestere volt. 

Összegzés 

 

Maulbertsch sümegi műhelyében Andreas Brugger jelen lehetett, hiszen a neve, mint 

láthattuk, felbukkan Maulbertsch feleségének neve mellett a sümegi keresztelési iratokban. 

Részvételének jellege a freskók elkészítésében egy műhelytag szerepéhez méltó, a freskómű 

összefogott programjának szolgálatában áll. Későbbi önálló festői karrierjének emlékei 

hosszú évekkel később, egészen más művészi felfogásban készültek, ezek alapján nehézkes a 

sümegi együttesben Brugger kezét azonosítani. Természetesen megkülönböztethetők 

Sümegen részletek, akár nagyobb kompozíciós egységek is, amelyek valószínűleg nem 

Maulbertsch saját kezű munkái, azonban ezek pontos attribúciója, főképp Bruggerrel való 

azonosítása egyelőre hipotetikus.  

Johann Wenzel Bergl részvétele több hazai műve és a sümegi együttes közvetlen hatását 

mutató Klein-Mariazell-i freskók, illetve a sümegi freskókkal jól összevethető morvaországi 

stációképei alapján könnyebben azonosítható. Programalkotóként azonban nem indokolt rá 

gondolnunk. Padányi Biró Márton prédikációi és a sümegi képmezőket kísérő kronosztikonjai 

kétségtelenné teszik, hogy ő volt a programadó. A nagyon sűrű, didaktikus tartalomhoz, az 

ambíciózus megbízó kívánságainak megoldásához a hívőket „megszólító” festőre volt 

szükség. A sümegi freskómű összefogott programja alapján valószínűtlen, hogy a sümegi 

plébániatemplom falképegyüttese magukra hagyott műhelytagok műve volna.    

Johann Pöckel életművét a barokk falképkorpusz készítéséhez végzett kutatások alapján 

sokkal jobban ismerjük. Ennek figyelembevételével és az újabb kutatási eredmények tükrében 

ugyan elvethető, hogy Balatonkeresztúron részt vett volna a figurális képek készítésében, 

azonban forrással is igazolható, hogy itt és a Somogy megyei Taranyban is részt vett 

díszítőfestőként a munkákban. Kisebb műhellyel önálló megbízásokat is vállalt. Kezének 

nyoma megtalálható a sümegi plébániatemplom szentélyében és kriptájában is, feltehetően a 

díszítőfestésben is kaphatott kisebb feladatokat.  

Stephan Dorffmaister Türjén és Taranyban még Maulbertsch közvetlen hatása alatt dolgozott, 

ő nem epigon, 1760-as évek eleji művei a versenytárssal konkurálni képes, jó kezű pályatárs 

parafrázisai.      
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