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A dolgozat példák sorával mutatja be a szerződésbeli kikötések fajtáit, melyek 

éppúgy vonatkozhattak a nyersanyagra (beszerzésre, szállítási útvonalra, színre, 

állagra, stb.), vizuális/esztétikai megjelenésre, mint a munkavégzésre (hányan, 

időben hogyan), a honorárium meghatározására (az elkészített mű értékbecslése 

hány szakértő bevonásával történjen), de akár komoly ismeretek meglétét 

feltételező készítés-technikai megoldásokra. A dolgozat példákat hoz arra, hogy 

a szobrászati megbízások esetén az alvállalkozás, vagyis bizonyos részmunkák 

más mesterekkel való elvégeztetésének lehetősége nem feltétlen jelent meg a 

szerződésben.  

A szerződés megkötése előtt a megbízónak bemutatandó rajz/plasztikai modell 

helyett a szobrásznak egy konkrét mű, mint modell követését is előírhatták, e 

modellkövetés mibenléte és mértéke azonban sokszor nem került kifejtésre 

magában a szerződés szövegében. 

A szerződésbe foglalt kikötések nem feltétlen csak a megbízótól származtak. 

Ugyanazon kikötés mögött egyik esetben a megbízó, másik esetben a szobrász 

akarata állt és ugyanazon kikötés mögött egyszer készítés-technikai, máskor 

pedig esztétikai szándék húzódott meg. 

A dolgozat rávilágít arra, hogy a korabeli, jól szabályozott jegyzői tevékenység 

miatt a korszak bővelkedik a forrásokban, de a szerződések kutatása az 

olaszországi levéltári rendszerből fakadóan nehézségekbe ütközik, ugyanis a 

szerződésekhez legpraktikusabban nem a megbízó, vagy a megbízott személyén 

keresztül juthatnánk el, hanem az említett korabeli jegyzőkön, akiknek azonban 

nem ismerjük a neveit.   

 

 

A szerzőek a témában megjelent publikációi 
 

Pattantyús Manga: „Marmoribus albis de Carraria bonis et pulcris” – Néhány 
érdekes kikötés firenzei szobrászok márványszobrok készítésére kötött 
szerződéseiből. Orpheus Noster vol. IX, no. 2 (2017). 164–180.  

 

2 

 

 

 

 

Pattantyús Manga 

 

 

 

Szobrászati alkotások szerződései az itáliai reneszánszban. 
Különös tekintettel a firenzei és toszkánai szerződésekre (1400-1530) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filozófiatudományi Doktori Iskola 

Prof. Dr. Boros Gábor, DSc, egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője 

 

Művészettörténeti doktori program 

Dr. Rényi András, egyetemi tanár, a doktori program vezetője 

 

A bizottság tagjai: 
Prof. Dr. Marosi Ernő MHAS, professor emeritus, a bizottság elnöke 

Dr. Pócs Dániel PhD, egyetemi adjunktus, hivatalosan felkért belső bíráló 

Dr. Papp Szilárd PhD, hivatalosan felkért külső bíráló 

Dr. Ágoston Julianna PhD, a bizottság titkára 

Dr. Jékely Zsombor PhD, főigazgató-helyettes (Iparművészeti Múzeum), a 
bizottság tagja 

Dr. Rényi András, PhD, egyetemi tanár, a bizottság póttagja 

Dr. Kelényi György DSc, professor emeritus, a bizottság póttagja 

Dr. Takács Imre DSc, habilitált egyetemi docens, a bizottság póttagja 

 

Témavezető: Dr. Farbaky Péter PhD 

 

 

Budapest, 2017. 

  



3 

 

A disszertáció témája 

A disszertációban 96 db szerződést, korábban már publikált 

forrásdokumentumot vizsgálok.   

A dokumentumokat egy szempontrendszer szerint gyűjtöttem össze és 

válogattam ki, tekintettel a nyersanyagokra (márvány/kő, bronz, terrakotta, fa), a 

műfajokra (körszobor, oltár, tabernákulum, síremlék, kapu, stb.), a megrendelői 

körök többféleségére (testületi, céhes vagy magán), a művek készítőinek 

ismertségére (híres és „névtelen”), vagy az alkotójuk hivatásbeli profiljának 

sokoldalúságára (szobrászként is működő festők), annak érdekében, hogy minél 

átfogóbb vizsgálatot végezhessek. Mindezzel a célom nem egy magasabb, 

gazdagabb vagy kvalifikáltabb társadalmi rétegből kikerülő mecénási kör jobb 

megismerése volt, hanem a megbízói és megbízotti kör, és a megrendelt 

szobrászati alkotás tekintetében is vegyes, minél szélesebb keresztmetszetre 

épülő vizsgálat.  

 

 

A kutatás céljai 

Míg a korszak festészeti szerződései firenzei és toszkánai viszonylatban jól 

kutatottak, a szobrászati szerződések – ahogy a korszak szobrászatának egésze – 

továbbra is a festészet árnyékában vannak, kutatásuk sporadikus. A szobrászati 

szerződések csoportos, nagy mennyiségű összehasonlító forráskritikai 

vizsgálatára ez idáig nem került sor, sem Magyarországon, sem külföldön.  

A disszertáció megírásával a célom – a téma kevéssé kutatott jellege miatt –, 

mindenekelőtt a szerződésekbe foglalt elvárások vagy kikötések, instrukciók 

megismerése, nemcsak a megrendelt, a készítendő műre, hanem a készítéssel 

szorosan összefüggő anyagbeszerzési (csatornák, jellegzetességek), szállítási 

(nyersanyag- majd a kész művek szállítása), installálási gyakorlatra, a művek 

készítés-technikájára, a készítők munkamegosztására vagy a különböző 

nyersanyagú művekért kifizetett honoráriumokra vonatkozóan is. A 
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modell kérdésével foglalkozom. A hetedik fejezet témája a szerződéseknek az 

ikonográfiára, a modellkövetésre és az „alkotói szabadságra” vonatkozó részei, 

míg a megrendelt mű értékbecslésének, a fizetendő honoráriumok 

meghatározására vonatkozó korabeli gyakorlatnak a tárgyalása a nyolcadik 

fejezetben kapott helyet. A dolgozathoz egy illusztrációs képanyag és egy 24 

dokumentumból álló függelék kapcsolódik, mely a legtöbbet idézett, illetve 

legérdekesebb dokumentumok szövegét adja közre a szövegek előtt egy rövid 

tartalmi összefoglalással. 

 

 

A disszertáció főbb megállapításai, eredményei 

Megállapítható, hogy a szobrászati szerződések (a vizsgált időszakban és 

területen) sosem rendelkeztek teljes körűen a megrendelt műre vonatkozóan és 

az annak elkészítésével összefüggő, ahhoz szorosan kapcsolódó feladatokról. 

Kötelező és elmaradhatatlan (felek megnevezése, keltezés, a megrendelt mű 

megnevezése, nyersanyaga, méretei, a határidő, és a készítésért ígért honorárium 

vagy értékbecslés) elemei mellett minden további kikötés vagy instrukció eseti, 

konkrét megrendeléstől függően változó és szerződésbe bekerülő eleme a 

korabeli szerződéseknek. A készítendő műre vonatkozó elvárásokat a testületi 

megrendelések esetén további határozatokba foglalhatták, a szerződés 

szövegéből hiányzó, de a mű vizuális megjelenése tekintetében azonban lényegi 

részek hiánya pedig azt a feltevést erősíti, hogy a szóbeli egyeztetések 

jelentősége az írásba foglaltakkal hasonló súlyú volt.  

A dolgozat betekintést nyújt a szobrászati művek különféle nyersanyagainak 

beszerzési gyakorlatába, helyszíneibe, olykor útvonalaiba. Rávilágít arra, hogy a 

nyersanyag beszerzésének feladata nyersanyagtól függően hol a megbízó, hol a 

megbízott szobrász feladata volt, és hogy szervezettségét annak is köszönheti, 

hogy Firenzében, kereskedő nemzet lévén a korabeli kereskedelem szereplőinek 

bevonása, csatornáinak kihasználása természetes jelenség volt.  
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céljából a megközelítés többirányú. Egyfelől a források nyersanyag szerinti 

csoportosításával a szobrok nyersanyagfüggő készítés-technikájával szorosan 

összefüggő kikötésekre, nyersanyagbeszerzésre, szállításra, az árképzésre való 

jobb rálátást és áttekintést segíti, másfelől egy-egy kérdés tematikus 

megközelítése a korszak szobrászatából fennmaradt, de szerződéssel nem bíró 

emlékanyaghoz való kapcsolódást célozza meg (szerződés-rajz és plasztikai 

modell). 

A felsorolt és hagyományosan a művészettörténeti forráskritika segítségére 

szolgáló tudományok és segédtudományok mellé a téma feldolgozásához két 

újabb terület eredményeinek beemelését is fontosnak tartottam. Közülük az 

egyik az archeometriai kutatás, mely a megrendelt szobrászati művek 

nyersanyag-lelőhelyeivel, a nyersanyagok összetevőiből adódó tulajdonságaival 

és ezzel szoros összefüggésben a nyersanyagok kapcsán a megmunkálhatósággal 

kapcsolatos természettudományos eredményekkel segíti a forráskutatást. A 

másik – karöltve az előbbivel – a restaurálás, mely a szerződés tárgyát képező 

művek készítés-technikájáról, valamint későbbi történetéről, átalakításokról, 

restaurálásokról, az eredeti vagy kiegészített részekről szolgál információval.  

 

A dolgozat felépítése 

A dolgozat a bevezetés (I.), majd a téma kutatástörténetének ismertetése (II.) 

után a szerződés, mint forrásdokumentum típus formai és tartalmi bemutatásával 

kezdődik (III. fejezet). A különböző nyersanyagból készített szobrászati művek 

szerződéseinek médiumok szerinti csoportosításában (márvány/kő, bronz, 

terrakotta és fa) tagolt fejezet (IV.) a nyersanyagbeszerzés kérdésétől a kész mű 

felállításáig és kifizetéséig vizsgálja a szerződések tartalmi elemeit és elemzi a 

különféle kikötéseket. 

A dolgozat további fejezeteiben a szerződést aláíróját/aláíróit a kivitelezésben 

vállalt szerepének viszonyában vizsgálom, és a társas vállalkozások formáit 

tárgyalom (V). A hatodik fejezetben a megbízónak bemutatott rajz és plasztikai 
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készítő/kivitelező/alkotó/művész korszakhoz és helyhez, kultúrkörhöz szorosan 

kötődő gyakorlatainak, a belső mechanizmusoknak a megismerésére, új 

ismeretek felfedésére vagy meglévő ismereteink bővítésére, pontosítására 

törekszem. 

A disszertáció célja nem az egyedi megrendelések egyenkénti bemutatása. A 

vizsgálat abból a feltételezésből indul ki, hogy ha az egyébként önálló, és 

elszigetelten kezelt konkrét megrendeléseket egymás mellé tesszük, egymással 

összehasonlítjuk és ütköztetjük, azok alkalmasak arra, hogy 

többletinformációval szolgáljanak és betekintést nyújtsanak a társadalom 

elvárásainak szempontrendszerébe, abba, hogy az adott korszak/időszak 

gondolkodásában milyen szempontok, prioritások léteztek.  Konkrét példákon 

keresztül, a kikötések fajtáit vizsgálva a célom az egy-egy kikötés mögött – 

amennyiben feltárható - meghúzódó okok (divatkövetés, technikai újítás, 

személyes ízlés, stb.) keresése, a szerződésbe foglalt megengedések vagy 

tiltások, vagy a művésztől jövő vállalások bemutatása is, illetve cél, bizonyos 

kikötések mélyebb kritikai vizsgálata, a szakirodalomban fellelhető vélemények 

megerősítése, pontosítása vagy cáfolata.  

 

 

A kutatás választott módszerei 

A művészekkel kötött szerződés történeti forrás, ennek is egy speciális fajtája: 

jogtörténeti dokumentum. Történeti forrásként, noha leginkább a 

művészettörténet tudomány érdekelt a benne foglalt információk 

hasznosításában, rajta kívül több tudományág és segédtudomány (a történelem, 

jogtörténet, paleográfia, művelődés- és a gazdaságtörténet, a 

művészetszociológia, a nyelvészet, filológia) kutatásának is tárgya, melyek 

segítsége (módszerei) és eredményei nélkül érdemben nem is vizsgálható. 

A feldolgozás elsődleges módszere a forráselemzés és a forráskritika. A 

szobrászati szerződésekbe foglalt információk legteljesebb körű kiaknázása 


