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1. Bevezetés

1.1. Kutatási helyzetkép

Az Anton Pilgram név a szakmai és a szélesebb köztudatban egy a 16. század elsőmásfél évtizedében

Brünnben, majd Bécsben kimutatható építésznek és szobrásznak a neveként ismert, aki elsősorban a

bécsi Szent István székesegyházban lévő, architektúrájuk és szobrászmunkáik révén is kiemelkedően

jelentősműveinek, a szószéknek és az északi mellékhajó keleti végén lévő orgonakarzatnak, valamint

a mindke őn feltűnő, eleven kifejezésű, szuggesztív képmásának köszönheti a népszerűségét. Ez a II, III.e

két képmás a szobrászi önarckép történetének is kulcsművévé emelkede az irodalomban; nincs a

témának olyan á ekintése, amelyben ne kapnának kiemelt szerepet.¹ E ke őn kívül ismert még né-

hány műve Brünnben, és hosszabb-rövidebb ideig meglehetősen sok és sokféle építészeti, kőfaragó-

és szobrászmunkával hozták kapcsolatba a nevét a német nyelvterület különböző vidékein. Szobrá-

szi tevékenységével kapcsolatban máig Karl Oe inger hatvan évvel ezelő megjelent monográ ája²

számít a legfontosabb referenciának; építészként való megítéléséhez is – nem lévén hasonló össze-

foglalás tevékenységének e részéről – ez a könyv nyújtja a legbiztosabbnak gondolt támaszt.

Szintén 1951-ben, Rupert Feuchtmüller tollából jelent meg az egyetlen könyv formátumú mo-

nogra kus munka az építész Pilgramról.³ Feuchtmüllernél azonban a Pilgram név túlságosan nagy

gravitációs erőt fejte ki; nemcsak egy stiláris tendencia gyűjtőfogalmává le a 16. század eleji auszt-

riai építészeten belül, de az újonnan a ribuált épületeken lévő, eltérő karakterű építészeti megol-

dások is – egyszerűen hozzáadódván Pilgram repertoárjához – további a ribúciók kiindulópontjai

le ek. Így nem csoda, hogy a hirtelen felduzzadt œuvre kutatástörténeti közjátéknak bizonyult.⁴

Feuchtmüllermár támaszkodhato BrunoGrimschitz két évvel későbbmegjelentmunkájára, amely-

ben a bécsi dómépítőműhely tervrajz-hagyatékából próbáltameg Pilgram részét körülhatárolni, ösz-

szesen 96 rajzot tulajdonítva a mesternek.⁵ Grimschitz módszerei ugyan hasonlók voltak Feucht-

mülleréihez, œuvre-rekonstrukciója mégis tartósabban befolyásolta a későbbi kutatást. Hans Koepf

¹ Gerstenberg 1966, 202–210; Reinle 1984, 122; Schmid 2002, 234; Schleif 2004, 221; Scholten 2007/2008, 205.

² Oe inger 1951.

³ Feuchtmüller 1951.

⁴ Az első reakció: Buchowiecki 1952, 393–396; vö. még Baumüller 1989, 47–52, 75–78.

⁵ Grimschitz 1953.
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ezzel egyidőben publikált dolgozata Pilgramnak a 20. század második negyedében összegyűjtö ,⁶

Oe inger monográ ájába is beleépíte korai, Neckar-vidéki œuvre-jéből indult ki, és így próbálta

meg Pilgram építészi teljesítményét is megragadni a heilbronni és a wimpfeni plébániatemplomon.⁷

1953-ban jelent meg O o Benesch cikke is, amelyben elsőként tulajdoníto két Brünnben őrzö ,

fából farago szerzetes szentet a mesternek;⁸ a Pilgram-a ribúciók számának hullámvonala ekkor

érkeze a csúcspontjához.

A következő évtizedekben aPilgram-kutatást nagyrészt ennek a konstruktumnak a visszabontása

kötö e le. Fritz Arens, Friedhelm Wilhelm Fischer és Anneliese Seeliger-Zeiss korán kételyeket je-

lente be a svábföldi építészeti a ribúciókkal, illetve a rajziœuvre-rel kapcsolatban,⁹ és ezekhezmaga

Koepf is csatlakozo .¹⁰ Az ugyanezen időszakra és ugyanezen területre vonatkozó szobrászati a ri-

búcióknak, és ezzel már egészében véve Pilgram Neckar-vidéki tartózkodásának a határozo cáfola-

tára ellenben a kilencvenes évekig kelle várni.¹¹ Ezek a kritikák, úgy tűnik, konszenzust teremte ek,

így a továbbiakban a nyugati œuvre-részre vonatkozó feltételezésekkel nem kell foglalkoznunk.

Ehhez képest az alsó-ausztriai és amorvaországi művek körül Oe inger után viszonylagos csend

telepede le. Komolyabb és többségében pozitív visszhangot talán csakMariaCapra javaslata válto

ki, amely a bécsi szószéket a megszoko nál jóval korábbra, a századforduló körüli évekre datálta, és

ezzel egy korábbi, a kimutatható brünni időszakot megelőző bécsi tartózkodást is beiktato Pilgram

életútjába.¹² Jelentős újdonságokat hozo , és nyugtalanító kérdéseket vete fel, amikor a kutatás

ráeszmélt arra, hogy Pilgram ismert mesterjegye Besztercebányán és környékén is megtalálható két

1500 körüli épületen. Bár a puszta tény már évtizedekkel korábban is ismert volt, csak a 21. század

elején kapo élénkebb gyelmet; az eddig ezzel kapcsolatbanmegjelent publikációkmég nem érlel-

tek ki szilárd elképzeléseket az érinte építészeti és szobrászati emlékek, illetve a korábban is ismert

Pilgram-œuvre viszonyáról.¹³

Az Oe inger óta napvilágot láto Pilgram-irodalom csak retusokat vi fel az összképre, de hogy

⁶ A megfelelő hivatkozásokat l. a 63. oldalon.

⁷ Koepf 1953; vö. még Koepf 1961, 25–27, 42–48, 51–52.

⁸ L. lentebb, a 562. jegyzetben.

⁹ Arens–Bührlen 1954, 68–69; Fischer 1962, 204–206, 208–212; Seeliger-Zeiss 1967, 74–78, 83. A század máso-
dik felének Pilgram-irodalmáról á ekintést nyújt Chamonikola 2004 és Chamonikola 2005.

¹⁰ Koepf 1967; Koepf 1969; Koepf 1975; Koepf 1978.

¹¹ Halbauer 1997, 229–239; Auer 1998, 124–127.

¹² Capra 1952; a javaslat fogadtatásához l. a 308. jegyzetet. Még korábbi, az 1470-es évekre szóló datálás melle állt
ki Arthur Saliger, ez azonban általános elutasításra talált, jó okkal; a részletek l. az imént hivatkozo lábjegyzetben.

¹³ A besztercebányai Pilgram-jegyek irodalmához l. a 344. jegyzetet.
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ezek a retusok együ esen hogyan alakítják át ezt az összképet, annak a felmérésére nem vállalko-

zo .¹⁴ Mai Pilgram-képünk ingatagságára is felhívják a gyelmet Johann Josef Böker publikációi az

utóbbi évekből,¹⁵ amelyek általában is a bécsi Stephansdom építéstörténetének, az egyes építőmes-

terek szerepének és a tervrajz-hagyaték a ribúcióinak a radikális újragondolására vállalkoznak – sok

friss szempontot hozva be a kutatásba, de korántsemproblémamentesen.¹⁶ Böker a dómépítőmeste-

rénekposztjánPilgramközvetlenhivatali elődjének, JörgÖchslnek a jobbmegragadásához, ‘rehabili-

tálásához’ az orgonakarzatot használja fel, mondván, hogy Pilgram a korábbi terveket követve fejezte

be azt.¹⁷ Nemcsak ezt, hanem a szószék architektúráját is elvitatja a brünni mestertől,¹⁸ és egyedül

szobrászként számít rá. Elgondolkodtató az indoklás: „Miközben Pilgram a St. Stephan két beren-

dezési tárgyán, az önarcképekben öntudatos művészszemélyiségként lép elénk, és mindenekelő a

szobrászi tevékenységét vanmódunk átlátni, addig az építészeti munkája ... a kutatás különböző kez-

deményezései ellenére továbbra is homályban marad”.¹⁹

1.2. Problémafelvetés és a dolgozat felépítése

Böker tézisével szemben alapvető nehézséget jelent, hogy az orgonakarzatra vonatkozó íro forrá-

sok – ahogy még látni fogjuk – egyértelműen alátámasztják Pilgram tervező szerepét. Nem kisebb

nehézséget jelent, hogy mindkét képmás egyoldalúan tervező építészként jellemzi a mestert: elő-

kelő ruhában, a kezében körzővel, valamint – az orgonakarzaton – derékszöggel jelenik meg, semmi

nem utal az esetleges kétkezi munkájára, kőfaragóként sem, szobrászként pedig végképp nem. Fel-

tűnő különbség ez Adam Kra vagy Peter Vischer híres nürnbergi képmásaihoz viszonyítva. Ha az

¹⁴ Kivételt jelenthetne ez alól Kaliopi Chamonikola két közleménye, amelyek éppen azt a célt tűzik ki, hogy meg-
vonják az elmúlt fél évszázad Pilgram-irodalmának mérlegét: Chamonikola 2004; Chamonikola 2005. Ezekre
a cikkekre azonban túlságosan rányomja a bélyegét az, hogy a szerző jobban vonzódik az Oe inger könyvét is
meghatározó zsenikultuszhoz, mint az ennek következményeivel szembehelyeze tárgyilagos kritikához, több
ponton Pilgram ‘rehabilitálásának’ igényével lép fel, és így valójában visszalép az összegezni kívánt eredényekhez
képest.

¹⁵ Böker 2005; Böker 2007; Böker 2011.

¹⁶ L. Tim Juckes és Michael Viktor Schwarz recenzióját a dómmonográ áról (Juckes–Schwarz 2009), amely azon-
ban Böker építéstörténeti összképének nehézségeit csak részben tudta a bemutatni, már terjedelmi okokból is.
Vö. még Schultes 2011.

¹⁷ Böker 2005, 38–40, 149; Böker 2007, 309–312.

¹⁸ Böker 2005, 148–149; Böker 2007, 245–252.

¹⁹ Böker 2005, 41: „Während uns Pilgram in seinen Selbstportraits an den beidenAussta ungsstücken von St. Step-
han als eine selbstbewußte Künstlerpersönlichkeit entgegentri und wir vor allem sein bildhauerisches Schaffen
zuüberblicken in der Lage sind, bleibt sein architektonischesWerk – selbstKanzel undOrgelfuß sind ihmwieder-
holt abgesprochenworden [sic!] und tatsächlich auch nur bedingt in seinWerk einzureihen – trotz verschiedener
Forschungsansätze auch weiterhin im Dunkel”.
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Antal mesterre vonatkozó egykorú íro források teljes halmazát tekintjük át, akkor is kizárólag kő-

faragóként vagy építészként találkozunk vele; nincs a legcsekélyebb utalás sem arra, hogy valaha is

dolgozo volna szobrászként.

Bármily meglepő, de eddig nem vetődö fel a kérdés: honnan tudjuk voltaképpen, hogy a forrá-

sokból ismert Antal mester faragta a kisarchitektúráin elhelyeze gurákat, beleértve a két mester-

képmást is, azazminek alapján tekintjük ezeket önarcképeknek? Ez a kérdés nemcsak a forrásado sá-

gok alapján tűnik indokoltnak. Végigtekintve a kornémet kőszobrászatán, pontosabbanannak azona

legfelső rétegén, amelyhez rendkívüli kvalitásaival aPilgramnak tulajdoníto bécsi főművek is tartoz-

nak, csupa olyanmestermunkáival találkozunk, akik a gurális szobrászatra specializálódtak, építke-

zésektől független műhelyt tarto ak fenn, és általában hasonló vagy nagyobb gyakorisággal dolgoz-

tak fában is, mint kőben. Aligha van olyan mester, aki szobrászként ilyen kiemelkedő teljesítményre

le volna képes,miközben tervezőként nagy építkezések élén állt. Az esetleges párhuzamokból kevés

van, és közelebbről megnézve ez a kevés is problematikusnak tűnik.

A legprominensebb példa Peter Parler lehetne, talán még a nagy időbeli eltérés és az építésszer-

vezés ezzel feltehetően együ járó változásai ellenére is, tanulságosmódon azonban az ő feltételeze

szobrászi tevékenysége mögé is kérdőjel került az utóbbi időben.²⁰ A problémát ebben az esetben az

jelenti, hogy az I. O okár síremlékére vonatkozó, „Pétermestert” név szerint említő számadáskönyvi

bejegyzésről – amely Parler egész szobrászati œuvre-rekonstrukciójának a kiindulópontja le – nem

dönthető el biztosan, hogy a gurális részt faragó szobrászt, az azt másnak továbbadó, de a tumba

oldalfalait saját kezével kivitelező kőfaragót, vagy csak amunkálatok irányításáért felelős vezetőmes-

tert nevezi-e meg. Hasonló Madern Gerthener esete, és hasonlóan alakult az ő megítélése is a kuta-

tásban: a Gerthener épületein feltűnő szobrászmunkák közö nincs stiláris közös nevező, így bár a

szobrászok az építőműhely állandó alkalmazásában is állha ak, demaga az építész valószínűleg nem

dolgozo a saját kezével a gurális faragványokon.²¹ Amikor késő középkori forrásokban egy-egy

építész neve tűnik fel szobrászmunkákkal kapcsolatban, akkor a személyes munkájának a kérdése ál-

talában hasonló módon merül fel, mint Parler vagy Gerthener esetében.

Kevesebb olyan eset van, amikor egy elsősorban szobrászként ismert mester kap építészeti fel-

adatot. Conrad Sifer szobrászi œuvre-jének rekonstrukciója, úgy tűnik, biztos lábakon áll, és szintén

biztos, hogy ő volt felelős a schle stadti plébániatemplom – néhány töredéket leszámítva elpusztult

²⁰ Kalina 1998, különösen 80–81. Más kérdés, hogy ez az írás, talánmegjelenésének kevéssé frekventált helyemia ,
kevés visszhangot válto ki a későbbi Parler-kutatásban, és ez utóbbi továbbra is Parler szobrászi tevékenységéből
indul ki, még ha szinte lehetetlennek tűnik is meghatározni annak körvonalait. Vö. különösen Suckale 2004a.

²¹ Sebald 2000, 505–507; Freigang 2010, 91.
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– le nerének felállításáért. Az 1490-es évek elején néhány évig a straßburgi székesegyház építőmű-

helyét is veze e.²² Az o neki tulajdonítható munkák azonban kisépítészeti, dekoratív jellegűek; ez

és a rövid hivatali idő arra utalnak, hogy kinevezése csak afféle provizórium volt Jakob von Landshut

érkezése elő , akinek az irányítása ala később szobrászként dolgozo tovább Conrad mester.²³ A

forrásado ságok és a művek fennmaradási aránya szempontjából nagyon eltérő, a tanulságokat te-

kintve azonban hasonló példát nyújt Adam Kra esete. Kra ot az egykorú források túlnyomórészt

pildhauerneknevezik,²⁴ ésma is csak szobrásziœuvre-je körvonalazható kielégítő biztonsággal. Más-

részről az utólagos emlékezet viszonylag korán építőmesterré ava a;²⁵ ennek feltételezhető alapja, a

főmű, aSzentLőrinc templomszentségháza valóban jelentős építészeti teljesítmény is. A szentségház

az alapja egyú al azoknak a kísérleteknek, hogyKra nevéhez szűkebb értelemben ve – bár komoly

statikai kihívásokat nem támasztó, kevésbé jelentős – építészeti megbízásokat is kössenek, valamint

hogy képze ségét is nagy építkezéseken, ne pedig szobrászműhelyekben keressék.²⁶ Csakhogy erről

nem tudunk többet, mint hogy Kra maga rajzolta a szentségház visierungját, és hogy a kivitelezés az

őműhelyében történt, de hogy őmagamennyiben ve részt az architektonikus részletekmegfaragá-

sában vagy hogymennyiben hárult ez az alkalmazásában álló specialistákra, annakmegállapításához

nincsen biztos támpontunk. Egy szentségház tervrajzának az elkészítése ekkor nem igényelt építé-

szeti képze séget; ennek legbeszédesebb tanúságát az augsburgi Szent Móric templom Jörg Seld,

tehát egy ötvös által terveze , Burkhard Engelbergműhelyében kiviteleze ésGregor Erhart szobra-

ival kiegészíte egykori szentségháza nyújtja.²⁷ AdamKra komplex kőszobrászati együ esek készí-

tésére specializálódo ; ez megkövetelte, hogy a műhelye kőfaragómunkák előállítására is fel legyen

készülve; ez azonban nem jelenti azt, hogy Kra maga alkalmas le volna arra, hogy egy valódi épít-

²² Hauck 1960; Schock-Werner 1983, 172–173, 198–200; Recht 1987, 248–253.

²³ Nikolaus Gerhaert – csak átiratból ismert – bécsújhelyi sírfelirata is a straßburgi dóm egykori Werkmeisterének
nevezi a szobrászt (Kohn 1993), a straßburgi források azonban nem erősítik ezt meg, Gerhaert o ani tartózko-
dása ala végig Jodok Dotzinger lá a el ezt a hivatalt (Schock-Werner 1983, 159–160).

²⁴ Vö. Kohn 2002.

²⁵ Johann Neudörfer az építészek közö sorolta fel és „Baumeister und Steinmetz”-nek nevezte Kra ot: Lochner
1875, 10–19.

²⁶ Schock-Werner 2002. Érdemes megjegyezni, hogy az ulmi münster szentségházán – az egyetlen olyan építmé-
nyen a Schock-Werner szerint Kra ot közvetlenül és tanultsága révén befolyásolók közül, amelyen jelentős -
gurális dísz is fennmaradt – a szobrok két helyi, az építőműhelytől és egymástól is független, fában is dolgozó
szobrászműhelyben készültek (a szobrok nagyobbik része a szentséházon is fából van): Gropp 1997; a munka-
szervezeti kérdésekhez l. különösen uo., 153. A későbbi és fentebb elhelyeze gurák szobrászáhozmonogra kus
összefüggésben vö. még Miller 2004. Schock-Werner előfeltételezése – amely szerint Kra kőfaragónak tanult,
szobrászi tevékenységével is a gótikus építőműhelyek hagyományos szobrászati kompetenciáit örökíte e tovább
– akkor adhatna ki zárt, megnyugtató összképet, ha Kra szobrászi és feltételeze építészeti stílusának forrásai
egybeesnének.

²⁷ Bischoff 1999, 122–123; vö. még uo., 268–294.
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kezést vezessen, tereket boltozzon be – nincs is tudomásunk róla, hogy valaha ilyen szerepet kapo

volna.²⁸ Ezzel szemben Pilgram az orgonakarzat megtervezésének feladatát is boltozástechnikai tour

de force-ként fogta fel, és ahogymég látni fogjuk, Brünnben és Besztercebányán hagyományos építé-

szeti megbízásokat, építészi tisztségeket vállalt, amelyek ráadásul csak kisebb részben kínáltak helyet

elsőrangú gurális faragványoknak. Úgy tűnik eközben, hogy sem Conrad Sifer, sem Adam Kra

számára nem volt megközelíthető az a színvonal, amely a Pilgramnak tulajdoníto bécsi szobrász-

munkákat jellemzi. Egyikük alakja sem alkalmas arra, hogy a Pilgram névhez rajzolt művészi pro lt

hihetőbbé tegye.

Természetes, hogy az épületdíszítő szobrászat ‘rutinfeladatai’ a 15. században és a 16. elején (is)

az építőműhelyekkebelén foglalkoztato , elsődlegesenkőfaragói tanultságú szobrászokrahárultak.²⁹

Az 1518-ban kezdődö annabergi Hü enstreit során a Szent Anna templom építőmesterével, Jakob

Heilmannal szemben felhozo egyik vád az volt, hogy a gurális faragványokat készítő szobrász,

Franz Maidburg úgy foglalkoztat neki alárendelt kőfaragókat, hogy ő maga nem rendelkezik kőfa-

ragói képze séggel.³⁰ A vád – és a támogatás, amit Heilmann többek közö Benedikt Riedtől kapo

– egyszerre mutatja a kőfaragók és a szobrászok munkaterületeinek a középkor legvégén is jellemző

egymásba fonódását, és azt is, hogy a legjelentősebb építőműhelyekben is természetesnek számíto

az igényesebb szobrászati feladatokat önálló szobrászműhelyekben képze specialistákra bízni.³¹ A

példa, pontosabban az, hogy a két mesterség képviselőinek együ működése jogi kon iktus forrása

lehete , egyú al azt is mutatja, hogy nem számolhatunk általánosan érvényesmunkaszervezeti nor-

mákkal, amelyekhez akár a Pilgramnak tulajdoníto művészi pro lt hozzá lehetne mérni. A szakasz

elején felte kérdést nem is ilyen megfontolások alapján remélhetjük megnyugtatóan megválaszol-

hatni, hanem csakis a konkrét esetet több oldalról körüljárva. Ez az alábbi dolgozat tárgya.

A szöveg – logikáját tekintve – három fő részre oszlik. Először annak próbálok meg utána járni,

hogy voltaképpen mi az alapja az íro forrásokból ismert építőmester és a műveinek egy részén dol-

²⁸ Félreértésnek tűnik Frank Ma hias Kammel megjegyzése, amely szerint Kra a nürnbergi Frauenkirche nyugati
homlokzatán „zum Bau des Michaels-Chörleins” kapo volna megbízást (Kammel 2002, 22): valójában csak az
építmény oromzatán kialakíto , automata gurákkal körbeve óráról van szó (vö. Kohn 2002, 59–60), és ez a
feladat nem különbözö lényegesen Kra többi ismert művétől. Az ugyano Kra építészi tanultságának másik
bizonyítékaként említe eset, amikor a szobrásztól szakértői véleményt kértek egy építkezésen, szintén kevéssé
beszédes, hiszen hasonló felkérést Albrecht Dürer is kapo : Rupprich 1956–1969, I, 218–220.

²⁹ Tanulságos példával szolgál Knapp 2009.

³⁰ Gurli 1879, 265–266. Miközben Maidburg ma ismert műveinek többsége hasonlóan szoros építészeti össze-
függésbe készült kőfaragvány, addig stílusa alapján úgy tűnik, hogy hosszabb időt kelle eltöltenie Tilman Rie-
menschneider műhelyében (Krohm 2004) – ez is megerősíti Heilmann vádlóinak vonatkozó állítását.

³¹ Az irodalom egy része tévesen állítja, hogy Maidburggal szemben az le volna a panasz, hogy ő maga kőfaragói
tanultság nélkül dolgozik az építkezésen: Krohm 2004, 227; Bürger 2010, 221.
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gozó szobrász azonosításának. Az egykorú szöveges források vizsgálata (2) negatív eredménnyel jár

majd: Antal mester ezekben csak építészként és kőfaragóként jelenik meg, ami a tisztségeiről és élet-

körülményeiről innen megtudható, az kevéssé kínálkozik arra, hogy egy párhuzamos szobrászi kar-

rier kereteit ismerjük fel benne. Azt, hogy ennek ellenére hogyan és miért alakulhato ki a szobrász

Pilgramművésze örténeti képe, az új- és modernkori recepció történetének részletes feltérképezése

(3)mutathatjameg. Ezt a viszonylag jól dokumentálható recepciótörténetet a 16. század közepi kez-

detektől a 20. század elejéig – amikor Pilgramot egyetemes művésze örténeti kontextusba illesz-

te ék – számos fordulat tagolja; Antal mester alakjának, a bécsi műveknek és különösen a mester-

képmásoknak a megítélése valamint az ebből kiinduló keletkezéstörténeti elképzelések érzékenyen

köve ék aművészetszemlélet és az általános eszmetörténet változásait. Ugyanakkor az ismegállapít-

ható, hogy az értelmezéstörténet korábbi fázisai az adatok szintjén mindig – és nem egyszer azon túl

is – alapvetően befolyásolták a későbbieket, és így ennek a recepciótörténeti hosszmetszetnek van

egy sajátos belső logikája is. Ezt a két szempontot egyszerre alkalmazva lehet megérteni azt, hogy

hogyan alakult ki a szobrász Pilgramra vonatkozó elképzelés. Látni fogjuk, hogy ez csak meglehe-

tősen későn történt meg, szinte észrevétlenül, és olyan előfeltevések alapján, amelyek ma már nem

indokolhatják ugyanennek az elképzelésnek a fenntartását.

Az így nyito á te kérdést a második fő részben három fő érv alapján igyekszemmegválaszolni;

mindhárom arra sarkall, hogy Antal mester személyétől különválasszuk a két bécsi művén foglalkoz-

tato szobrászt. A kisarchitektúrákhoz kapcsolódó, fennmaradt építészeti rajzok rövid, a kutatástör-

téneti előzményekre nagyban építő vizsgálata (4) aztmutatjameg, hogymindazokat a nehézségeket,

ellentmondásokat, amelyek e rajzokkal kapcsolatban eddig felmerültek, úgy lehet a legegyszerűbben

feloldani, ha a kőfaragómunkákat megelőző rajzokat keressük bennük, nem keressük rajtuk ellenben

a szószék szobrászának keze nyomát.

A második – legfontosabb és legnagyobb terjedelmet igénylő – érv abból a kérdésből indul ki,

hogy ki lehet-e mutatni a bécsi szobrász munkáját Antal mester más helyszíneken emelt épületein.

Ezek az épületek Besztercebányán (5) és Brünnben (6) is számos, részben igényes szobrászmunká-

nak adnak helyet; a besztercebányaiakhoz csak kevés és határozatlan kísérlet kapcsolódik a szobrász

Pilgram megragadására, a brünniek ellenben régóta beépültek a monogra kus összképbe. Úgy vé-

lem, hogy mind a két esetben meg lehet cáfolni ezt az a ribúciót, és hogy a besztercebányai és a

brünni gurák közö Bécstől függetlenül sincs kapcsolat. Antal mester építészi működésének min-

den helyszínénmás szobrászműhelyeket foglalkoztato , egy-egy helyszínen többet is. Ennek ameg-

felelő alátámásztásához ugyanakkor nem elég felhívni a gyelmet az egyes városokban készült szob-
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rászmunkák különbségeire, hanem alternatív a ribúciókat is fel kell kínálni, amelyek felismerhetővé

teszik a besztercebányai és a brünni gurák valódi stiláris kontextusát. A harmadik érvet néhány új

a ribúció nyújtja, amelyek alapján a bécsi szószék szobrásza fában is dolgozo , azaz egy olyan szob-

rászműhelyt kelle hogy fenntartson, amely Antal mester életadataival nem összeegyeztethető (7).

A harmadik fő egység (8) az említe három érvet toldja meg egy negyedikkel, egyú al azonban

kitekintés-jelleggel is bír. I a bécsi szószék és az orgonakarzat szobrászának az azonosítására teszek

javaslatot azzal a mesterrel, akit hagyományosan a bécsi Szentháromság-oltárra, a ‘fazekasok oltá-

rára’ hivatkozó szükségnévvel jelöl a kutatás, és akit az egyikművén találhatómonogram alapjánMT

mesternek is nevezhetünk. Ez az azonosítás annyiban tekinthető érvnek a hagyományosPilgram-kép

ke éhasítása melle , hogy MT mestertől számos datált mű ismert, és ezek kivétel nélkül későbbiek

Antal mester halálának dokumentált terminus ante queménél. Ugyanakkor a két œuvre egyesítése

részben feltételezi, részben ösztönzi, hogy ‘mindkét’ szobrász megítélését egészen új alapokra állít-

suk, másképpen rajzoljukmegművészi és intellektuális pro ljukat. Ez egymonogra kus feldolgozás

keretében történhetne meg, jelen dolgozat ellenben csak néhány szempont felvetésére, illetőleg az

œuvre-egyesítés megalapozására vállalkozhat ezen a téren.
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2. Íro források Antal mesterről

2.1. Antal mester Brünnben

Antal mester nevét a bécsi dómépítőműhelynek, illetve a kőfaragók testvérületének a vezetése körül

kiakult viszályról tájékoztató, a 19. század elején előkerült források te ék igazán ismer é. Ezekből is

kiderül, hogy a kőfaragó bécsi alkalmazása elő Brünnben élt és dolgozo . Brünnben ezt nemcsak

mesterjeggyel és felira al elláto , fennmaradt vagypusztulásuk elő i beszámolókból ismert épületek

erősítik meg, hanem a városi levéltár iratanyaga is, amelyben az Antal mesterre vonatkozó adatok

feltárására csak későn és részlegesen került sor.³²

Maister Anthonineve első ízben 1500-ban tűnik fel az aktuális bírói jegyzőkönyvben, egy kollégá-

jáért vállalt kezességet többedmagával.³³ 1503-ban – ahogy a brünni háztulajdonosok jegyzékeiből

kiderül – 50márkáért megvásárolta a Tovačovský család városi házát.³⁴ Az e ház után zete adója a

következőkben rendre visszatér a városi adóösszeírásokban, Bécsbe költözése után is, egészen 1514-

ig. Antal mester haláláig elsősorban brünni lakosnak számíto , i eni házát nem adta fel, miközben

Bécsben nem vásárolt újat.

A brünni források közül a legérdekesebb tanulságok a városi kamara számadáskönyveiből szűr-

hetők le. Ebből az időszakból két elszámolási év kötete maradt fenn, az 1501-esé és az 1508-asé;

mindig április legvégével kezdtek új évet. Magister Anthonius lapicida – ahogy i többnyire nevezik

– mindkét kötetben szinte kizárólag a distributa extraordinaria rovatban tűnik fel, első alkalommal a

városi ciszternával kapcsolatban.³⁵ A ciszternán rajta kívül még több kőfaragó dolgozo , őket azon-

ban soha nem nevezték meg egyenként. Az ennek alapján kialakuló benyomást, hogy Antal mester

valamilyen vezető szerepet töltö be a városi építőszervezetben, későbbi bejegyzések is megerősítik,

amelyek szerint pro suo salario kapo változó időközönként változó összegeket.³⁶ Valószínűleg ez

idő tájt kerülhete sor Antal alkalmazásának, jogi helyzetének a rendezésére. Az 1501-es distributa

³² Perger 1975 (vö. még Perger 2005, 142–143); Borovský 1999, 39. Az utóbb idéze helyen megtalálható Antal
mester összes ismert brünni említésének jelzete és foliószáma. Az alábbiakban csak azokra térek ki külön, amelyek
a kőfaragó személyére, élet- és munkakörülményeire nézve szempontunkból lényeges tanulságokat kínálnak.

³³ AMB A1/3, 60, fol. 19v.

³⁴ AMB A1/3, 9, fol. 104v; 10, fol. 207v.

³⁵ AMB A1/3, 244, fol. 25r.

³⁶ AMB A1/3, 244, 48r (pro suo salario 45 garast), 49v (pro suo an(n)uali sala(r)io egy forintot és 30 garast), 50r
(pro suo salario 33 garast).
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extraordinaria elő közvetlenül, abból kiemelve ugyanis van egy lap distributa extraordinaria 1502

felira al, ahol a következő bejegyzést találjuk: M(a)g(ist)ro Anthonio lapicide incepi defalcare 24 〈gr〉

pro septimana. Az így kialakult helyzet tartós volt, Antal az 1508-as elszámolások szerint akkor is

minden héten 24 garast kapo . Kifejeze en egy városi hivatal ellátásáról van szó, nem pedig konkrét

munkáért járó zetségről;³⁷ ezt a szóhasználaton kívül az is bizonyítja, hogy Antal zetsége a többi

kőfaragóéval ellentétben nem változo a téli és a nyári időszakban,³⁸ valamint hogy távollétében is

járt neki: 1508. szeptember 16-tól nem szerepelt a neve az elszámolásokban, majd október 14-én

egy összegben kapta meg ötheti bérét.³⁹ Olyan összegről van szó, amelyet nem szűkebb értelemben

ve kőfaragómunkáért kapo ; ha esetleg ilyet is végze , akkor az érte járó zetséget ekkor a konkrét

építkezésekre címze , az egyes kőfaragókra nem lebonto összegek közö kell keresni.

Antalmester tehát a város kőfaragója (Ratssteinmetz) volt, ez azonban nem jelenti azt, hogy ő le

volna a város építőszervezetének a vezetője (Stadtwerkmeister) is.⁴⁰ Ugyanis már 1502-ben külön -

ze ek hasonló járandóságot őmelle e egy-egy kőművesnek, kőfejtőnek és ácsnak is, akik melle – a

communes lapicideshez hasonlóan – szintén megjelennek a néven nem neveze , változó számúmun-

katársak. Úgy tűnik, a városi kőfaragóés kőműveshivatalát későbbösszevonták, aminek a kézenfekvő

jellegére már az is gyelmeztet, hogy Antalt 1501-ben egy alkalommal lapicida helye muratornak

nevezték.⁴¹ A lapi actor és a carpentarius önállósága azonban megmaradt, és valószínűleg őket is ki-

szolgálta az a famulus hu e uulgo hu enknecht, aki 1508-ban szintén heti rendszerességgel és állandó

összeggel szerepelt a számadásokban. Hogy a három vezető mester közül valamelyik a többi fölö

állt-e, vagy pedig egymegbízo tanácstag koordinálta-e amunkájukat, az nemderül ki egyértelműen.

Nem lehetetlen, hogy Antal mester ezt a pozíciót éppúgy zavaros körülmények közö szerezte

meg, mint később a bécsi dómépítőműhely vezetését. Legalábbis ellentmond az általánosnak tűnő

szokásnak – amely szerint a hasonló tisztségeket élethosszig tartó kinevezések alapján töltö ék be⁴²

³⁷ Nem értek tehát egyet Borovskýval, aki ezeket az összegeket a Zsidó-kapu ugyanezen elszámolásokban amúgy jól
dokumentált építkezéseire vonatkoztatja. Vö. Borovský 1999, 39.

³⁸ A Zsidó-kapun dolgozó communes lapicides ugyanebben az évben elvégze munkanapokként 24 dénárt kaptak,
ami október 21-én (AMB A1/3, 245, 30r) 3 garasra, azaz 21 dénárra módosult. (Ahogy a számadáskönyvekben
végze összeadási és szorzási műveletek alapján visszaszámolható, egy garas hét dénárt, egy forint hatvan garast
ért.) Ez a megkülönböztetés a napi munkaidő hosszában – és ennek megfelelően a napidíjban – a nyári és a téli
időszak közö az általános szokásnak felelt meg; vö. Binding 1993, 137.

³⁹ AMB A1/3, 245, fol. 29v: Magistro Anthonio lapicide pro quinque septimanis 2 g 0 d 0. A pénznemek közö i
váltószámokhoz vö. az előző jegyzetet.

⁴⁰ A terminológiához, e tisztségek betöltésének egykorú párhuzamaihoz vö. Bischoff 1999, 76–81; Bürger 2009,
különösen 28.

⁴¹ AMB A1/3, 244, fol. 48r.

⁴² Bürger 2009, 28.
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– az, hogy az 1497-es elszámolási évben a ciszternamunkálataitmég egy bizonyosHanimankőfaragó

veze e.⁴³ Ő egészen 1518-ig mutatható ki Brünnben, és Antal Bécsbe távozása után az ő ellenlába-

saként tűnik fel: Haniman válto a ki a brünni tömlöcből azt a Valentin Unger nevű kőfaragót, akit

Antal a hamis vád vádjával zárato oda.⁴⁴

Antal mestert konkrét építkezésekkel kapcsolatban a számadáskönyv csak ritkán említi. A cisz-

ternán kívül csak egy ilyen eset van: 1508. május 27-én 11 garast és 5 dénárt ze ek neki, qui fecit re-

formari ruinosam p(ar)tem domus Andree carni ce.⁴⁵ Ugyanakkormeghatározó szerepet kelle játsza-

nia a hivatali ideje ala folyó, az elszámolásokban csak kőfaragói bérek révén, általánosságbanmegje-

lenő városi építkezéseken is. Azt a két építkezést, amely az 1508-as számadáskönyvben ilyenmódon

megjelenik – aZsidó-kapuét és a városháza kapuzatáét –,más okból is Antalmesternek lehet tulajdo-

nítani, elszámolásaikról alább a megfelelő helyeken lesz még szó. Nehezebb megítélni, hogy milyen

keretek közö foglalkozta ák Antalt a város plébániatemplomának, a Szent Jakab-templomnak az

építkezésein. Az ebben az időszakban készült ismert épületrészek, ahogy még látni fogjuk, mind az

ő mesterjegyét hordozzák vagy hordozták; ez azt sejteti, hogy formális kinevezése volt a templom

Werkmeisteri állására. Megfelelő források híján azonban nem lehet megválaszolni a kérdést, hogy a

két tisztséget perszonálunióban töltö e-e be, vagy inkább azok eleve összetartoztak; nincs közvet-

len információnk arról, hogy a gyakorlatban volt-e különbség a városi építőszervezet és a templom

építőműhelye közö .

Nemtudjukbiztosanazt sem, hogyAntalmesterbrünni tartózkodásánakvégéig kitöltö e-eRats-

steinmetzként való megbízatását. A brünni kollégáival is – legalábbis a bécsi kőfaragók későbbi pa-

naszlevelében feste kép szerint – hasonlóan feszült volt a viszonya, mint a bécsiekkel. Ennek kö-

szönhetően van hírünk egy korábbi pénzügyi visszaélésről: Antal egy neki alárendelt, Péter nevű

kőfaragót – olyan vétségért, amely a városi tanács hatáskörébe tartozo – irreálisan magas összegre

büntete meg, majd miután emia tömlöcbe került, magához hoza a a brünni kőfaragótestvérület

kasszáját, és abból ze e ki a segédeit.⁴⁶ Úgy tűnik, hogy nem ez volt az első hasonló eset. Az 1501-

es elszámolásokban a városi kamarától pénzt kölcsönző személyek közö is sűrűn bukkan fel a neve,

és csak a rá vonatkozó bejegyzéseket nem – méghozzá egyiket sem – húzták át utólag.⁴⁷ Mindezt

⁴³ Borovský 1999, 38.

⁴⁴ Oe inger 1951, 99.

⁴⁵ AMB A1/3, 245, fol. 19v.

⁴⁶ Oe inger 1951, 99.

⁴⁷ AMB A1/3, 244, fol. 85r.
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látva könnyen elképzelhetőnek tűnik, hogy Antal mestert még brünni tartózkodása ala , legkésőbb

a rabosításakor leválto ák a városi tisztségéből.

2.2. Antal mester Bécsben

Bécsben kevesebb, de bőbeszédűbb forrás szól Antal mesterről.⁴⁸ Ezek két csoportra oszthatók, az

egyikbe a St. Stephan melle működő Krisztus teste testvérület tagjegyzéke tartozik, amelynek az

építőmesterre vonatkozó tanulságait Maria Capra 1953-ban már összegezte.⁴⁹ A könyv a tagsági dí-

jak negyedévenkénti be zetését foglalja jegyzékbe, és a tagok halálát is jelzi. Tanúsága szerint Antal

mester 1513 utolsó negyedévében lépe be a testvérületbe feleségével együ , mint die zeit paumais-

ter bey sannd Steffan ..., yetzundt in der stainhue e.⁵⁰ Innen lehet tudni, hogy Antal – ahogy már emlí-

te em – Bécsben, miközben brünni házát megtarto a, nem vásárolt saját házat, hanem a dómépítő-

műhelyben, az o kialakíto lakhelyen élt családjával együ . Ezt megerősíti az ugyani az anyósára

vonatkozó külön bejegyzés is.⁵¹ A testvérületi könyv Antal mester halálának időpontjáról is meg-

bízható információt nyújt: az utolsó be zetés 1515 harmadik negyedévére szól; a halálát a lapszélre

írt kereszt jelzi; utóda, Gregor Hauser pedig már a következő zetési időpontkor, 1515 utolsó ne-

gyedévében mint a székesegyház építőmestere tűnik fel.⁵² Meg kell jegyezni, hogy csak a halálozás

terminus ante queméről van szó, más esetben is előfordult ugyanis, hogy a férj halála után az özvegy

továbbra is az ő neve ala ze e a tagsági díjat.⁵³ Ha így értelmezzük a forrást, akkor nem feltétle-

nül kerül ellentmondásba azzal sem, hogy 1514 májusában a déli tornyon már Antal mester utóda,

Gregor Hauser végze javítási munkákat, mint architectus templi.⁵⁴

⁴⁸ A bécsi forrásokról összefoglalóan: Perger 1970, 101–103; Perger 2005, 143.

⁴⁹ Capra 1953.

⁵⁰ DAW (jelzet nélkül), fol. 33 –34 : \Maister/ Anthoni die zeit paumaist(er) bey sannd Steffan, Dorothea uxor,
yetzundt in der stainhue e(n).

⁵¹ DAW (jelzet nélkül), fol. 203 –204 : Sophia ein wi ib, maist(er) Anthoni yetzundt paumaist(er) bey S. Stephan
swyger, vyndt ma(n) sy in der stainhu e(n). Sophia ugyancsak 1513 utolsó negyedévében lépe be a testvérületbe,
és egy évvel tovább, 1516 harmadik negyedévéig ze e a tagdíjat. A neve melle nem található kereszt, ami
alighanem arra utal, hogy 1516-ban elköltözö a városból.

⁵² DAW (jelzet nélkül), fol. 85 –86 ; vö. Perger 2005, 57. Perger 1970, 104, 257 j. szerint mindebből az következik,
hogy Antal mester a harmadik negyed vége, azaz Szent Mihály napja, szeptember 29. elő meghalt.

⁵³ Egy korábbi dómépítőmester, Jörg Kling, aki már 1506-ban elhunyt (vö. Perger 2005, 92), szintén feleségével
közös sorban szerepel a tagjegyzékben; a be zetések 1516-ig folyamatosak: DAW (jelzet nélkül), fol. 77 –78 .

⁵⁴ Ez az értesülés két, egymást kiegészíteni tűnő forrásból táplálkozik: Hauser szerepéről Cuspinianus (VD16
C6476, 661) számolt be, az időpont a toronycsúcson elhelyeze felirat (Perger 2005, 57) alapján ismert.
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A legismertebb az az összesen három forrásszöveg, amely a brünni kőfaragó és bécsi kollégái kö-

zö a Stephansdomorgonakarzata, a dómépítőműhely vezetése és a bécsi kőfaragótestvérületbe való

felvétel körül kialakult viszályról tájékoztat. Az első közülük egy dátum nélküli, piszkozatból vagy

másolatból ismert, közvete támpontok alapján röviddel 1511. június 15. után az alsó-ausztriai hely-

tartósághoz intéze ⁵⁵ terjedelmes panaszirat, amelyetMichael Tichter és az amúgy ismeretlen Hans

Probst írt alá a bécsi kőfaragótestvérület képviseletében. Ez már 1829-ben, Joseph von Hormayr és

Mednyánszky Alajos Taschenbuchjában megjelent nyomtatásban,⁵⁶ és onnantól kezdve magukkal a

művekkel vetekedőmértékben táplálta Antal mester hírnevét. Az akkor a bécsi építőmesterek és kő-

faragók kamarájának iratai közö őrzö dokumentumot Joseph Feil újból megtalálta, és 1854-ben

helyesbítéseket közölt a korábbi átirathoz.⁵⁷ A dokumentum még 1910-ben is megvolt,⁵⁸ azonban

1924-re, amikor a városi levéltár átve e az építőmesterek iratait,márnyomavesze . Az1950-es évek-

ben még megvolt az 1512. július 31-én I. Miksa nevében az alsó-ausztriai helytartóság által kiado

válasznak pergamenre készíte , 1513. március 1-én Bernát, a bécsi ágostonos kanonokok prépostja

által hitelesíte átirata. Ezt Feil találta meg és te e közzé elsőként; Oe inger is az eredeti alapján ké-

szíte új átiratot, az általa hivatkozo jelzeten azonban a dokumentummamár nem találhatómeg.⁵⁹

A harmadik forrást, az alsó-ausztriai helytartóság újbóli, 1513. május 20-án kibocsáto határozatát

Richard Perger fedezte fel a bécsi Ho ammerarchivban, és ő közölte 1992-ben.⁶⁰

E szövegekből derül ki, hogy Jörg Öchsl mint a bécsi székesegyház építőmestere ugyano a vá-

rosi tanácsmegrendelésére egy orgonakarzaton dolgozo , azmármajdnem félig el is készült, amikor

a tanács a tudta nélkül Antal mesternek adta át amegbízást. AmikorÖchsl erre azt mondta, hogy aki

a kis dolgot csinálja, annak kell csinálnia a nagyot is, a tanács ezt felmondásként értelmezte, és a szé-

kesegyház építészének tisztségét is átadta Antal mesternek. Öchsl nem ismerte el, hogy felmondo

volna, és az építőműhelyből magához ve e a kőfaragók testvérületének vezetését biztosító könyvet,

pecsétet és más tárgyakat. A tanács, amely abból indult ki, hogy új tisztségével Antal mestert a kő-

faragótestvérület vezetése is automatikusan megilleti, emia az uralkodónál, illetve az őt képviselő

⁵⁵ A datáláshoz vö. Perger 1992, 2, 10. j..

⁵⁶ Werkstreit 1829.

⁵⁷ Feil 1854, VII. Ennek és a Taschenbuch bécsi Stadtbibliothek-beli példányának – valószínűleg szintén Feil kezé-
től származó – emendációi alapján teljes korrigált verziót közölt Oe inger 1951, 98–100. Vö. még Feil 1844,
233–234.

⁵⁸ Edmund Wuchta, aki, úgy tűnik, nem tudo korábbi közléséről, ebben az évben újból publikálta – teljes terjede-
lemben, jóllehet modernizált átiratban: Wuchta 1910, 148–155.

⁵⁹ Feil 1854, VII–VIII. Ezt az oklevelet is ismerte, betűhű és modernizált változatban közölte Wuchta 1910,
157–159. L. még Oe inger 1951, 100–101. Az eredeti példány eltűnéséhez vö. Perger 2005, 143.

⁶⁰ Perger 1992.
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alsó-ausztriai kormányzatnál te panaszt. Erre reagál Tichter és Probst levele. A kőfaragók nem akar-

ták Antalnak átengedni a testvérület vezetését, sőt fel sem akarták venni a testvérületbe, mondván,

hogy a bécsi megbízás elvállalásával véte a kőfaragók rendtartása ellen, azaz az 1459-es regensburgi

kőfaragógyűlésen elfogado statútumok azon pontja ellen, amely tiltja, hogy egy mester elvállaljon

olyan munkát, amelyre a testvérület egy másik tagjának már megbízása van.⁶¹ Szintén a tagfelvételt

kizáró okként írták le a fentebb említe brünni közjátékot. 1511-ben, Szent Vitus napján a bécsi kő-

faragók gyűlést tarto ak Klosterneuburgban, és o tanúsítványt adtak ki az esetről az o megjelent

Valentin Ungernek, aki – ahogy már érinte em – korábban hírt vi az Öchsl-ügyről Brünnbe, An-

tal mester pedig rágalmazásért bezára a. Tichter, aki a panaszlevélben egyes szám első személyben

ír magáról, ezen a gyűlésen nem volt jelen, és talán csak ezt követően történt, hogy a kőfaragók –

ahogy a szövegből kiderül – felkérték, lépjen be a testvérületükbe, és vállalja el az ügy képviseletét.⁶²

Ez azért volt lehetséges, érvel Tichter, illetve az ő nevében a többi mester, mert a testvérület függet-

len a dómépítőműhelytől, és utóbbinak a vezetője addig csak szokás szerint, de nem szükségszerűen

volt vezetője az előbbinek is. Ebben az első határozat Tichteréknek ado igazat, a második ellenben

egy kompromisszumosnak tűnő, de inkább a városi tanács javára billenő megoldásra juto : Antal

mestert fel kelle venni a testvérületbe, és egy év átmeneti időszak után annak vezetését is át kelle

vennie Tichtertől.

Ezeket a szövegeket – különös tekinte el az elsőre – a művésze örténeti irodalom a mai napig

elsősorbanAntalmester jelleméről tájékoztató forrásokként használja.⁶³ A kőfaragót eszerint erősza-

kos, a kollégáival szemben gátlástalanul érvényesülő emberként ismernénk meg, akinek a magatar-

tása azonbanújszerű, fokozo ésnemalaptalanművészi öntudatbangyökerezik: ameggyőződésben,

hogy ellenfeleinélmagasabb rendűművészi tehetsége feljogosítja arra, hogy annak a kibontakoztatá-

sához bármilyen eszközzel teret szerezzen. Kevés az olyan elemzés, amely a két bécsi ‘önarcképben’

nem ennek az öntudatnak valamilyen kifejeződését keresi. Nem túlzás azonban ezt a forrásszöveg

erős túlinterpretálásának nevezni. Noha feltűnő Tichterék levelének az a tendenciája, hogy Antal

mestert kedvezőtlen színben tűntessék fel, éppen az Öchsl-ügybenmégsem tulajdonítják neki azt az

aktív szerepet, amelyből a művésze örténet-írás kiindul. Nem állítják, hogy a brünni kőfaragómaga

⁶¹ Itemwer der ist, er sigemeister oder gselle, der einen andernmeister, der in vnser bruederscha ist vnnd einwerckh inhe ,
also von demselben werckh getrungen wurt, oder einer nach seinem werckh stellet heimlich oder offentlich one desselben
meisters wüssen und willen, der das werckh also besitzet, es seye klain oder groß, derselb soll vonn diser bruederscha
verwisenn sein. – Segers 1980, 171.

⁶² L. lentebb, 263. jegyzet.

⁶³ L. különösenOe inger 1951, 9–10. Egy közelmúltbeli példa: Schwarz 2002, 225: „Es dür e niemanden gegeben
haben, der sein Verhalten nicht anstößig fand. Und doch konnte der Wiener Rat, dem der Bau von St. Stephan
faktisch unterstand, offenbar nicht widerstehen.”
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jelentkeze és ajánlo a volna magát a bécsi tanácsnál erre a megbízásra (vagy egyenesen a dómépí-

tőmester állására).⁶⁴ A levél szóhasználata egyértelműen igazodik a regensburgi statútumok említe

pontjához, ugyanakkor éppen ez teszi feltűnővé, hogy azÖchslt ért sérelem, a nachstellen alanya nem

Antal, hanem a bécsi tanács.⁶⁵ Nem tudni, hogy a tanács elégedetlensége Öchsllel művészeti vagy

emberi természetű volt-e inkább; Tichterék mindenesetre csak azzal vádolják Antalt, hogy vállalta

azt – és élvezte az előnyeit annak –, hogy a város eszközként használja ebben a kon iktusban. Ez is

elég volt ahhoz, hogy kihágást állapítsanak meg a saját testvérületük rendtartásával szemben; ellen-

ben amikorAntal rágalomnakmondtaValentinUnger híresztelését, hogy ő szoríto a volna kiÖchslt

az állásából, a saját szempontjából igaza is lehete . Antal mesterénél valójában több derül ki Öchsl

temperamentumáról; a helyzet emberi oldala –mint az ilyen kon iktusoké általában –mindenesetre

bonyolultabb volt annál, mint amit spontán bele lehetne illeszteni a művészi öntudat történetének

bármilyen képébe.

A vitának, amelyben Antal mester csak passzív szereplő volt, nem az orgonakarzat, de még csak

nem is a dómépítőműhely vezetése volt a tétje.⁶⁶ A bécsi kőfaragók nem vita ák, hogy a tanácsnak

joga van felmondani Öchslnek; az ügynek ez a része őket – ahogy a levél kellő világossággal meg is

fogalmazza – nem is érdekelte: Doch will vns da selb wenig bekümeren sunder jetz vnnd hernach allain

angezaygt souil es vnser bruederscha vnnd ordnung not vnd dinstlich sein will.⁶⁷ Az i említe testvé-

rületnek és rendtartásának autonómiájával szemben viszont – ahogy a jogtörténész Peter Leisching

már 1988-ban felhívta rá a gyelmet⁶⁸ – súlyos fenyegetésként élhe ék meg, hogy a tanács a tagfel-

⁶⁴ Az ellenkező értelmű félreértés továbburjánzásának ironikus eredménye az, amikor a bécsi szószék korai datálását
támogató érvként jelenik meg a feltételezés, hogy Antal mesternek az Öchsl-ügy elő is jó bécsi helyismere el
kelle rendelkeznie, hogy „von Brünn aus die Arbeitslage in St. Stephan zu beobachten und in einem günstigen
Augenblick zu intervenieren”: Schwarz 2002, 237.

⁶⁵ Aber vnangesehenn des habenn die herrenn von Wienn mitler zeyt, nach aynen anderenn des namens mayster Anthonj
gestellt, on bewilligung maister Jörgens, der diser vnnd hoher arbayt hiet wissen vor zue sein – Oe inger 1951, 98. A
megfelelő regensburgi statútumot l. a 61. jegyzetben.

⁶⁶ Ezzel ellentétes értelemben foglalja össze a levél szövegét pl. Böker 2007, 309; sőtmégÖchslnek amenesztéséhez
vezető kifakadását is a kőfaragótestvérületnek a dómépítőműhely vezetéséért folyó állítólagos vitában felhozo
érveként említi. Azt, hogy mennyire kritikátlanul kezeli a szöveget a mai művésze örténeti kutatás nagy része,
szemléletesen tanúsítja egy recens mondat ugyancsak a St. Stephan monográfusától: Böker 2011, 48: „Pilgram
selbst versuchte, sich in einem Rechtsstreit mit der Steinmetzinnung durchzusetzen, scheiterte aber am Wider-
stand der Hü e und starb vergrämt 1515”. A mondat legalább négy komoly félreértésről árulkodik: (1) Antal
mester a jogi eljárásnak nem volt aktív szereplője; (2) a végső döntés, ahogy a Perger által felfedeze forrásból
(vö. 60. j.) kiderül, a városi tanácsnak és ennek következményeképpen egyú al a brünni kőfaragónak kedveze ;
(3) a ‘Hü e’ nem ve részt a vitában, egyrészt nem is vehete volna, hiszen nem jogi személy (vö. 74. j.), másrészt
a kőfaragókat képviselő Michael Tichter ebben az időben nem dolgozo a dómépület munkálatain (vö. 263. j.);
(4) arról, hogy Antal mester milyen lelkiállapotban szenderült jobblétre, csak képzelgéseink lehetnek.

⁶⁷ Oe inger 1951, 98.

⁶⁸ Leisching 1988, különösen 817–820. A későbbi irodalombannemhiányoznak a hivatkozások erre a tanulmányra,
úgy tűnik azonban, hogy sem a művésze örténet-, sem a helytörténet-írás nem ismerte fel Leisching megállapí-

18



vételben és a testvérület vezetőjének a kinevezésében is diktálni akart. Ebből, a testvérület függet-

lenségének hangsúlyozásából áll a levél nagy része. A kon iktus így lényegében nem különbözö

azoktól, amelyeket a késő középkorban több helyen folytato egymással a helyi hatalom és egy-egy

mesterség regionális vagy még átfogóbb szervezete.⁶⁹ A végkifejletet, amelyben ha a városi nem is,

de a fejedelmi hatalomközvetlenül beleavatkozo a testvérület személyi ügyeibe, a kézművesség jogi

helyzetének kora abszolutisztikus átalakítását⁷⁰ előrevetítő jelként lehet értékelni.

A Pilgram-kutatást jelentős mértékben befolyásolta néhány olyan, a késő középkori építőszer-

vezetre vonatkozó általános elképzelés, amelyre részben éppen ez a vita nyújt cáfolatot. Tichter és

Probst leveléből világosan kiderül, hogy a testvérületüket, amely a regensburgi statútumok helyi or-

gánuma volt, nem tekinte ék azonosnak a dóm építkezésén foglalkoztato kőfaragók uktuáló hal-

mazával és persze a tulajdonképpeniHü ével, a kőfaragókmunkájánakhelyszínével sem. Eznemcsak

Bécsben volt így, hiszen a Regensburgban alapíto szövetséghez kapcsolódva, az o elfogado rend-

tartás alapján olyan városokban is létrehoztak kőfaragótestvérületeket, ahol nem volt olyan nagy és

hosszú időre elnyúló egyházi építkezés, amely egy tartós építőszervezetet igényelt volna.⁷¹ A testvé-

rületi tagság személyre szólt, és nem volt összefüggésben a kőfaragó munkahelyével;⁷² mivel az egy-

szerű mesterek és a segédek általában napszámban dolgoztak, ez utóbbi nem is nagyon le volna le-

hetséges. A Bauhü e azon elképzelése, amelyben egyesül az 1459-es regensburgi statútumok alapján

létrehozo testvérületeknek, a nagyobb templomépítkezések építőszervezetének és a munka hely-

színeként szolgáló építménynek – a tulajdonképpeni Hü ének –, sőt ezeken kívül olykor a templom

tárgyi szükségletei, köztük az építkezések nanszírozásáért felelős fabrica ecclesiaenek⁷³ a fogalma, a

19. században jö létre, és akkor töltődö fel a kollegiális szolidaritásnak, a szakmai hagyománytu-

datnak és a titkos ismeretek őrzésének értékképzeteivel. Noha a kutatás már többször cáfolta ennek

a Bauhü e-fogalomnak az érvényességét,⁷⁴ az vagy annak származékai máig újból meg újból felbuk-

tásainak rájuk háruló konzekvenciáit. Ebben szerepet játszhato az is, hogy a szerzőmaga is átve a társdiszciplí-
náktól olyan – részben ráadásul túlhalado – elképzeléseket, amelyeket saját eredményei alapján inkább kétségbe
vonni le volna indokolt.

⁶⁹ Ezekhez a kon iktusokhoz általánosságban vö. Schulz 1987, különösen 388–389; a kőfaragók Regensburgban
megalapíto szervezetének értelmezéséhez ebben az öszefüggésben: Segers 1980, 31–35. Az ausztriai viszo-
nyokhoz vö. Endrődi 2004, 405–406.

⁷⁰ Ehhez vö. iel 1909.

⁷¹ Bécs vonzáskörzetében jól dokumentált példát kínál erre az 1520-ban alapíto welsi testvérület: Endrődi 2004.

⁷² Segers 1980, 43–47.

⁷³ A bécsi Kirchmeisteramthoz vö. Uhlirz 1901–1902; Flieder 1968, 71–122.

⁷⁴ Segers 1980, 17–27; Vogt 1998; Bischoff 1999, 81–86; a bécsi dómépítkezés példáján: Perger 1970, 71–72.
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kannak – hol direkt megfogalmazásban, hol premisszaként.⁷⁵

Ahogy később még látni fogjuk, a Pilgram-kutatás számára fontos támpontként szolgált az a ré-

gebbi irodalomban elterjedt nézet, amely a Bauhü ének ezt a romantikus eredetű fogalmát a céh el-

lenpólusaként állíto a be. Valóban lényeges különbség, hogy a kőfaragótestvérület autonóm szer-

vezetnek tarto a magát, a statútumait maga bocsáto a ki, és uralkodói megerősítésekkel igyekeze

támogatni azok elfogado ságát, míg a céhes rendtartások fölö a kőfaragók esetében is mindig a

városi tanács rendelkeze . Úgy tűnik azonban, hogy a testvérületnek éppen a tekintélyesebb tagjai

rendszerint letelepede , munkájuk helyszínén saját házzal rendelkező mesterek voltak, és ilyenként

tagok voltak a kőfaragókat összegyűjtő helyi céhben is, ha az ado városban volt ilyen.⁷⁶ Bécsbenmár

1435-ből fennmaradt egy tanácsi rendtartás a kőfaragók és a kőművesek számára,⁷⁷ azonban éppen

Tichter és Probst levele utal arra, hogy ez valószínűleg csak egy szakmaspeci kus kiegészítés volt egy

másmesterségeket is felölelő céh statútumaihoz. Ahogyugyanis a levélből kiderül, a tanács korábban

azért panaszolta be a kőfaragókat, mert a bécsi céh tudta nélkül tarto ak gyűlést Klosterneuburgban.

Válaszukban a kőfaragók hangsúlyozták a két szervezet függetlenségét egymástól – jogi érvként –, az

ehhez hozzáfűzö praktikus érvben azonban elismerik, hogy a tagságban van átfedés: a céhnek azért

sincs köze ehhez az ügyhöz, mert tagjai közö a kőfaragótestvérület tagjain kívül festők és más mes-

terségek képviselői is vannak.⁷⁸ A céh és a kőfaragótestvérület – csakúgy mint a dómépítkezés és a

kőfaragótestvérület – nem összemérhető fogalmak.

⁷⁵ Éppen a bécsi székesegyházra vonatkozóan legutóbb: Zehetner 2011 – ezzel a történe udományi felkészültség
nélkül megírt szöveggel sokban sajnos a kiállítás is korrelál, amelynek katalógusában megjelent. Az osztrák kuta-
tásban egyébként is feltűnően makacsul tartja magát a Bauhü e 19. századi fogalma; vö. Schwarz 1980, 48–49 és
passim; Brucher 2003, 201. Ugyanehhez a hagyományhoz igazodik Leisching 1988 is. A romantikus Bauhü e-
fogalomnak, egyes elemeinek vagy a belőle levezete terminológiának a továbbéléséhez többek közö vö. még:
Schock-Werner 1983, 16–67; Binding 1993, 101–109; Böker 2010, 165–167.

⁷⁶ Ebből a szempontból is instruktívakFranzBischoffAugsburggal kapcsolatos vizsgálódásai: Bischoff1999, 76–95.
Időbeli és földrajzi közelsége mia érdemel ismét gyelmet Wels példája, ahol a kőfaragótestvérület ládájának
egyik kulcsát a mindenkori céhmester tarto a magánál: Endrődi 2004, 398, 403.

⁷⁷ Szövege közölve: Urkundenbuch 1823, CXVIII–CXX.

⁷⁸ Der herren von Wienn maister und gesellen, als ander vnser brueder mogen sein, das sein briester maler vnnd ander
han wecher, haben wier dar zue nit bedürffen. – Oe inger 1951, 100. Egyértelműen téves Wuchta 1910, 154 ér-
telmezése, amelyben a céh teljes tagságára vonatkozik, hogy „ander” lenne a testvérületi tagsághoz képest. Ebből
az értelmezésből kiindulva sem a mondat folytatása, sem az érinte tagmondat szerkezete nem lenne indokolt.
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2.3. Antal mester neve

Még két, Antal mester bécsi tevékenységével kapcsolatos forrás van, amelyet egykorúnak tartanak.

Amennyiben azok lennének, akkor a jelentőségüket az is növelné, hogy egyedül ezek bizonyítanák

hitelesen, hogy ‘Anton Pilgram’ valóban azt a családnevet használta, amelyen ma közkeletűen neve-

zik. A többi egykorú forrásszövegben ugyanis rendszerint Antal mesternek vagy Antal kőfaragónak

hívják az építészt, többek közö azokban a szövegekben is, amelyekből egykorú pályatársainak, Jörg

Öchslnek, Michael Tichternek vagy Gregor Hausernek a családnevét ismeri az utókor. A ‘Pilgram’

családnév használata ezzel szemben kora újkori hagyományon alapul.

E hagyomány hitelességének bizonyítékaként a bécsi orgonakarzat ala lévő feste írásszalagra 1

szokás hivatkozni, amely feliratának –M·A·P 1513 – harmadik betűje eszerint Pilgramként lenne fel-

oldandó. Ezt a feliratot Joseph Ogesser fedezte fel újra, és ő publikálta először 1779-ben.⁷⁹ Ogesser 15

közlése szerint az évszám 1313 volt, ami jól megfelelt a templom építéstörténetéről akkor birtokolni

vélt ismereteknek. Ma a falon kétségkívül 1513-as évszám látható, Ogesser és az őt követő szerzők

közlését a modern művésze örténeti irodalom téves olvasatként kezeli. Biztosak lehetünk azonban

abban, hogyOgesser nem tévede ,mert a későbbiekbenolyan szerzők is az 1313-as évszámot közlik,

akik – amelle , hogy jól ismerték a templomot – már másképp datálták a karzatot, és ennek megfe-

lelően kétségbe kelle vonniuk a felirat forrásértékét. Ők – így Alois Primisser 1820-ban⁸⁰ – a 17.

században készült vagy megújíto festékrétegről beszéltek. Csak egy 19. század végi restaurálás ‘ja-

víto a ki’ a feliratot, és te e azt forrásként a művésze örténet-írás szemében olyannyira hitelessé,

hogy időközben már a karzat datálásának is megingathatatlan alapjává válhato .⁸¹ Abban, hogy az

utókor amásodik számjegy hitelességét rövid úton elvete e,miközben a többi hároméban nem is ké-

telkedik, nyilvánvalóan csak az játszo szerepet – mint autenti kációs kritérium, úgymond –, hogy

hogyan lehet a feliratot a legkényelmessebben összhangba hozni mindazzal, amit amúgy is tudni vé-

lünk. Fel kell azonban tenni a kérdést, hogy ha a felirat 17. századi megújításából indulunk ki, akkor

van-e bármi, ami e felirat eredeti, 16. század eleji meglétét igazolná?⁸² Annak a lehetőségnek, hogy

teljes egészében egy retrospektív feliratról lenne szó, növeli a valószínűségét az az intenzív gyelem,

⁷⁹ Ogesser 1779, 8–12.

⁸⁰ Primisser 1820, 42.

⁸¹ Az írásszalag „konzerválásáról”: ätigkeit 1885, 147. Az eseményekremég helyesen emlékeze Schlosser 1925,
12.

⁸² Vö. Primisser 1820, 42: „Es ist überhaupt nicht einmal entschieden, ob die Wand früher auch eine Inschri
gehabt, und die jetzige nicht eine willkürliche Zugabe des Ausbesserers sey” – úgy látszik, a művésze örténet-
írásban a forráskritikai érzék fejlődése nem volt egyirányú az elmúlt kétszáz évben.
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amelyben az orgonakarzat és építésze a kora újkorban részesült, és amely a következő fejezet témája

lesz. Azokat a szintén feste betűket – R D G B(?) – és az általuk közrefogo mesterjegyet, ame-

lyek közvetlenül a mesterképmás ala , az ablakkeret alsó párkányának hornyában láthatók, hamar 10

17. századi hozzátételként ismerte fel a Pilgram-irodalom⁸³ – kellően mutatja ez az állítólagos mo-

nogrammal szemben alkalmazo forráskritika szelektivitását. Tulajdonképpen a szignatúrának vélt

felirat egész megjelenése is összhangban van a késői keletkezéssel: amelle , hogy az írásszalag ma-

nierisztikusan buja örvénylése is inkább historizáló szándékot sejtet, mindez afféle trompe l’œil-ként

egy a valódi kváderfalra feste , fényekkel és árnyékokkal imitált, másik kváderfal elő lebegve jele-

nik meg. Ez a megoldás idegennek tűnik a karzat építésének korától, és a felirat egykorú keletkezése

melle ugyancsak különösnek hatna szűkszavúságának kontrasztja a megfeste felület méretével és

reprezentativitásával: a 16. század elején alighanem a teljes nevet kiírták volna, ha ahhoz ennyi hely

rendelkezésre áll. Az i látható kváderezésnekmásu is vannakmaradványai a templomban; Kieslin-

ger a 17. század első feléredatálta,⁸⁴ ez azonbanakésőbbiekbennembefolyásolta a feliratmegítélését.

Végül: ha az M·A·P rövidítés netán mégis eredeti lenne, akkor sem lenne egyértelmű, hogy ho-

gyan kell feloldani: a Meister Anton Pilgram melle legalább olyan jó megoldásként jöhetne szóba a

Meister Anton von Prünn is.

A ‘Pilgram’ nevet igazoló forrásként fontosabbnak tűnik Antal mester csak nemrégiben felfede-

ze sírfelirata. Ez a Starhemberg család levéltárában, egy a bécsi székesegyház emlékeit feldolgozó

epigrá ai gyűjteményben került elő.⁸⁵ A gyűjtemény nem datálható pontosan, a legkésőbbi benne

szereplő felirat terminus post quemként 1584-et határozza meg. Antal mester sírfeliratát így közli:

Anno d(omi)ni 1517 den 17 Aprilis ist gestorben der kunstreich werckmaister St. Stephans Anthoni Pil-

gramb dem go gnade. A többi, olykor fennmaradt feliratokkal összevethető tétel alapján nincs ok

kételkedni az átírás hitelességében. Éppen ez teszi azonban gyanússá magát a sírkövet. Ahogy lá uk

fentebb, Antal mester legalábbmásfél évvel korábban hunyt el, és az erről tanúskodó forrás hitelessé-

gét a sírfelirat sem teszi kétségessé. Az ellentmondás legkönnyebben úgy oldható fel, ha a sírkőben,

amelyről feliratán kívül semmi nem ismert, ugyancsak retrospektív – vagy ha nem előzmény nélküli,

akkor az eredetit reprezentatívabbra cserélő és feliratát is átfogalmazó – emlékművet látunk. Figye-

lembe véve, hogy a 16. század végén, a 17. században, ahogy rövidesen látni fogjuk, a bécsi német

⁸³ Oe inger 1951, 107; vö. Schwarz 2002, 235.

⁸⁴ Az általa IIb jellel említe rétegről van szó; vö. Kieslinger 1949, 320–326. Schwarz 2002, 224 szerint „Daran ist
der Substanz nach sicher wenig original. Doch wird man die Höhe, bis in die die Farbfassung reicht, für authen-
tisch halten dürfen”. Míg az első monda al egyet lehet érteni, a második indoklását hiába keressük a tanulmány-
ban.

⁸⁵ Kohn 2001, különösen 353; vö. Perger 2005, 144.
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kőfaragók és kőművesek számára milyen fontos szerepet töltö be Antal mester emlékezete, ez a le-

hetőség tulajdonképpen plauzibilisnek tűnik.

Van ezeken kívül még egy, korábban nem kiaknázo forrás, amelynek jelentősége lehet Antal

mester neve szempontjából. A brünni városi kamara számadáskönyveinek 1501. évi kötetében, a ka-

mara által kiado személyes kölcsönöket nyilvántartó, más összefüggésbenmár említe lapon, ame-

lyen Antal mester neve sűrűn előfordul, az egyik sor szerint 1502. március 19-én 22 garast és három

és fél dénárt utaltak ki neki: Sabbato ante Palmarum magistro Anthonio Grosse 0 gr 22 d 3÷.⁸⁶ Egy- 2

értelmű következtetéseket ez a passzus sem kínál fel. Az esetleg vezetéknévként érthető szót egyrészt

viszonylag nehéz kibetűzni, másrészt az iménti olvasatban a jelentésemegengedi, hogy személyes ra-

gadványnévnek, ne pedig családnévnek tekintsük. Az alkalmi használat is ez utóbbira látszik utalni,

és így nem zárja ki ez a bejegyzés, hogy a kőfaragó más melléknevet is használt légyen.

Nem lehetetlen, hogyAntalmesternek volt családneve, és végső soron azt sem lehet kizárni, hogy

ez pont a ‘Pilgram’ volt. Nincs azonban hitelt érdemlő bizonyíték arra, hogy ez így le volna, ezért

a dolgozatban nem fogom használni ezt a nevet, amikor a történeti Antal mesterről van szó. Felme-

rülhetne persze, hogy egyszerűbb megtartani a beve névhasználatot – ha nem is tulajdonképpeni

értelemben, de megszokásból vagy hagyományhűségből. Ez azonban zavart kelthetne amia , hogy

a dolgozat folyamán leválik majd Antal mester személyéről a szobrász, aki bécsi művein dolgozo :

melyikük lenne ezután az, akire a – ha már metaforikusan használt – Pilgram név vonatkozna? Így

számomra inkább a következő terminológia használata tűnik megfelelőnek: Mindig Antal mester-

nek fogom nevezni a forrásokból ismert brünni kőfaragót, építészt. A Pseudo-Pilgram kifejezést,

körülírásokat, illetve az utolsó fejezetben egy monogramból képze szükségnevet használok a bécsi

szószék és orgonakarzat szobrászának a jelölésére. Amikor pedig ‘Pilgramról’ mint kutatástörténeti

konstruktumról van szó, akkor idézőjelbe teszem a nevet, ahogyan ebben a mondatban is. Az ezzel

kapcsolatos szóösszetételeknél – úgy mint Pilgram-kutatás, Pilgram-irodalom – ugyanez nem tűnik

indokoltnak, amennyiben a velük megneveze kutatás vagy irodalom számára ‘Pilgram’ valóságos

személy.

⁸⁶ AMB A1/3, 244, fol. 85 . Vö. fent, 14. oldal.
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3. A bécsi mesterképmások fortuna criticája

Az, hogy Antal mester két bécsi művén, a szószéken és az orgonakarzaton ugyanannak a személynek

aműve lenne az architektúra és a szobrászmunka, meglepően későnmerült csak fel. Nemcsak későn,

hanem mintegy észrevétlenül is: soha nem volt ez a tézis kérdésként mérlegre téve, s így nem tűnt

fel az sem, hogy a fél évezredes recepció- és a kétszáz éves kutatástörténet nem hozo felszínre sem-

mit, ami a kérdésre hallgatólagosan ado választ kézzelfoghatóan igazolná. Mégis, ma az építész és a

szobrász ‘Pilgram’ képe nemcsak szorosan összefonódik, de Antal mester feltételeze szobrászi tevé-

kenysége el is homályosítja a dokumentált építészetit. A szobrász és a modell azonosítása mára igen

szo sztikált formákat öltö , és Antal mester képmásait az önarcképiség elméletének és történetének

többszörösen, többféleképpen kiaknázo kulcsemlékévé te e. Bár a szobrász ‘Pilgram’ megkonst-

ruálása pontosan datálható, megérteni azonban csak hosszú előtörténetének végigkövetésével lehet.

Ennek az előtörténetnek nem egy állomására, emlékére ma is forrás gyanánt hivatkozik a kutatás;

ez szintén indokolja, hogy részleteiben is felidézzük Antal mester bécsi műveinek fortuna criticáját –

pontosabban a két építészképmásét, amelyek szuggesztív erejének koronként másképp megnyilvá-

nuló hatása vörös fonalként fut végig a recepciótörténeten.

3.1. A szószék, az orgonakarzat és mesterük a művésze örténet elő

Aszószék legkorábbi említéseWolfgang Schmeltzl 1548-benmegjelent, Bécset dicsőítő költeményé-

ben található, amely kitér amesterképmásra is: Dermaister, der diß stuck gepawt, /Hat sich so kunstlich

selbs eingehawt / In stain ampredigstuel sein hauß, / Schawt vnden zu dem fenster auß.⁸⁷ Schmeltzl Bécs-

ben járt egyetemre, már 1523-tól,⁸⁸ így azt gondolhatnánk, hogy pontos ismeretek alapján váloga a

meg a szavait. Oe inger is úgy vélte, hogy csak azért nem nevezte meg a mestert, mert erre – köz-

ismert tényről lévén szó – nem volt szükség.⁸⁹ Schmeltzl azonban maga árulja el, hogy nem tudja,

ki készíte e a szószéket: wo lebt ein mensch, der kan / Von stainwerg so subtil ding machn? Amikor

⁸⁷ A szószékre vonatkozó teljes passzus így hangzik: Den predigstuhl ich schawet an, / Gedacht: „wo lebt ein mensch,
der kan / Von stainwerg so subtil ding machn?” /Mein hertz vor eudn mir thet lachn. / Die kindlein gleich wie in dem
lauff / Sich narten, kherten gugel auff. / Auch manche krot, ädex und schlang / In stain gehawen auff dem gang / Sich
krümbten, paumpten vber sich, / So ey als werens lebendig. / Der maister, der diß stuck gepawt, / Hat sich so kunstlich
selbs eingehawt / In stain am predigstuel sein hauß, / Schawt vnden zu dem fenster auß. – Schmeltzl 1915, 38, 40:
455–468. sor. Idézi: Schlosser 1925, 23; Oe inger 1951, 10.

⁸⁸ Knedlik 2007.

⁸⁹ Oe inger 1951, 11.
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pedig az 1529-es török ostromot állítja be a tizennyolc évvel korábban félbehagyo északi torony be-

fejezetlenségének okaként,⁹⁰ akkor még világosabbá válik, hogy akár egy emberöltő is elég lehete

az építéstörténeti események és a bennük részt vevő személyek emlékének az elillanásához, ha ez az

emlékezet pusztán a szájhagyományra volt bízva. Amikor Schmeltzl azt írta, hogy a szószék mestere

saját magát faragta meg a lépcső ala , akkor minden jel szerint nem a tudását közölte, hanem a lát-

vány alapján kialakuló spontán benyomását öntö e szavakba. Még az sem valószínű, hogy eközben

modern értelemben ve , saját kezű önarcképre gondolt volna. Az idézet azonban így is hű tanúja

annak, hogy milyen sikeresen provokálja Fenstergucker az érdeklődést a mű – név szerint akár isme-

retlen – alkotója iránt, és serkenti éppen ezáltal a mű csodálatát – azaz hogymilyen sikeresen teljesíti

ugyanazt, ami általában is a középkori építészképmások feladata volt.

3.1.1. A kőfaragók és a kőművesek történeti hagyományai

Kézenfekvő a feltételezés, hogy ha a félig idegen Schmeltzl számára nem is, a kőfaragók körébenmég

sokáig elevenmaradhato Antalmester emlékezete. Ennek tanúságaként tekint a kutatás az úgyneve-

ze mestertáblákra, két diptychonszerűen összekapcsolt, négyzet alakú fatáblára, amelyek három ol- 3, 4

dalon kronologikus rendben sorolják fel a készítők számára ismert vagy ismerni vélt bécsi építőmes-

tereket és kőfaragókat, kőfaragójegyükkel és a jelentősebbek esetében működésük idejének, esetleg

az általuk vezete építkezéseknek amegadásával, egészen a kora középkorig, 713-ig visszamenően.⁹¹

A bal oldali tábla külső oldalát egyú al triptychonként alakíto ák ki: a felső harmadában egy álló

Madonna- gura két oldalán a négy koronázo szentnek, a kőfaragók védőszentjeinek az alakjai je-

lennekmegmunka közben; a táblát pedig két szárny egészíti ki, ezek belső oldalán az ábrázolt szentek

története olvasható, becsukva a birodalmi címert mutatják. A táblákat – csakúgy, ahogy egy mintá-

jukra kialakíto , nagyjából folyamatosan, egészen 1897-ig vezete , hasonló együ est –ma is a bécsi

kőfaragótestület egyenes ági utódánál, a bécsiBauinnung wolfengassei székházában őrzik.⁹² AzAntal

mesterről i közölt adatoka tudni vélt családnevet leszámítvamegfelelnek az egykorú forrásoknak; az 5

ismert mesterjegy fölö a következő felirat olvasható: Antonÿ. pilgram von prin. war paumaister. peÿ.

S:stöffan Alß man. zölt. 1511. Ezt a feliratot magát is hiteles, töretlen emlékezeten alapuló forrásként

kezeli aművésze örténeti irodalom,⁹³ ellentétben egymásik régóta ismertmesterjegyzék vonatkozó

⁹⁰ Glaub, wer der Turck nit khumen dar, / Er wer dergleich verfertigt gar. – Schmeltzl 1915, 38: 445–446. sor.

⁹¹ A három oldal közül az első ke őnek a feliratait közli Wuchta 1912, 255–262.

⁹² Erről a 19. század közepén építe , historiográ ai emlékként is igen gyelemreméltó épületről vö. Schreiber 2001.

⁹³ Vö. Schlosser 1925, 23; Oe inger 1951, 11, 102: „Auch als um 1600 von der Zeche der bürgerlichen Steinmet-
zen undBaumeister derHaupthü e St. Stephan dieWienerMeistertafeln hergestellt wurden, in denen zutreffend
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passzusával. Ez utóbbi egy címe szerint a bécsi templomok építésének korát és építészeiket felsoroló

lista, amely annak köszönheti ismertségét, hogy 1748-ban nyomtatásban is megjelent a Codex Aust-

riacus című jogi szöveggyűjtemény egyik pótkötetében,⁹⁴ és hogy ennek alapján 1823-ban Joseph

von Hormayr is publikált egy utánközlést.⁹⁵ A mestertáblákhoz hasonlóan ez az összeállítás is bizo-

nyos Oktavian Zämerrel – a Codex Austriacus változata szerint Zannerrel – és a 713-as évszámmal

kezdődik. A címmel ellentétben valójában inkább az építőmesterek szerint tagolódik: ha egy temp-

lomon több, egymástól eltérő időszakban is építkeztek, akkor ezek az építkezések külön tételként

jelennek meg,⁹⁶ ha azonban egy-egy építőmestertől több épületet is ismerni véltek – akár Bécsen kí-

vül is –, akkor azokat egy tétel ala sorolták fel.⁹⁷ Ebben a jegyzékben Antal mester az 1359. év ala ,

többedmagával, mint a székesegyház gótikus épületének egyik tervezője tűnik fel: „1359 hat Her-

zog Rudolph der vierte dieses Nahmens die Kirche Allerheiligen, die vormals vor der Stadt gelegen,

jetzt dieser Zeit aber in der Stadt gebauet, herrlich erhebt undmit großerWeite, sammt einem schö-

nen, künstlichen hohen urm, welcher für einWunderwerk gehalten wird, erbauet. Dieser Herzog

Rudolph schickte noch zwey der fürnehmsten Meister, als einen mit Nahmen Heinrich Kußkumpff

von Hessen und auch Christoph Horn von Dünckelspiel, alle beyde Steinmetz- und Baumeister,

auch Antoni Pilchramb von Brünn, gleichfalls Werk- und Baumeister gewesen; dieser hat die Brü-

derscha und die Meß und den Go esdienst auf dem Altar allda bey St. Marx aufgebracht, er hat

auch den Predigstuhl sammt dem Orgelfuß gemacht – Sie führten das ganze Handwerk, hauten die

Zierheit sammt den Bildern in Stein und brauchten das Mauren zu dem Gebäu, und war die Kirche

nicht mehr zu Allerheiligen, sondern zu St. Stephan genannt worden, und ist jetzt die Hauptkirche

in Wien.”⁹⁸

Ennek a gyelemreméltó szövegnek és tőle nem függetlenül amestertábláknak amegítélését erő-

sen befolyásolták azok a dátumok, amelyekkel bevonultak amodern irodalomba. Amestertáblák ké-

Antoni Pilgram von Brünn zu 1511 und sein Nachfolger Georg Hauser von Ste in zu 1516 als Dombaumeister
angeführt sind, war bei St. Stephan Pilgrams Autorscha an Kanzel und Orgelfuß gewiß noch bekannt.”

⁹⁴ Herrenleben 1748, 45–47, SPECIFICATION Was bey der Kayserlichen Haupt- und Residenz-Stadt Wien von un-
dencklichen Jahren her, an unterschiedlichen Kirchen ist erbauet worden, von denen Bau-Meistern bey St. Stephan und
andern Steinmetz-Meistern in Wien felira al.

⁹⁵ Urkundenbuch 1823, – .

⁹⁶ Ez elsősorban aMindenszentek-templomra, azaz a St. Stephanra vonatkozik, amely 1150, 1359, 1506, 1520, 1547
és 1552 ala is feltűnik. A lista egy másik változatában, amelyről alább lesz még szó (vö. 102. j.) kétszer, 713 és
821 ala kerül elő egy Keresztelő Szent Jánosnak, Gervasiusnak és Protasiusnak szentelt templom is.

⁹⁷ Így 760, 1282, 1339 és 1400 ala .

⁹⁸ Herrenleben 1748, – .
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szülési éveként Hormayr nyomán 1600 terjedt el;⁹⁹ újabb publikációk ezt 1627-re helyesbíte ék,¹⁰⁰

arra az évre, amelyben Simon Unger, a táblán annak összeállítójaként megneveze mester hivatalba

lépe , és amely így terminus post quemnek tekinthető.¹⁰¹ A Codex Austriacusban közölt jegyzék év-

számaként rendre 1704-et, a mű első kötetének megjelenési évét említik, ami nemcsak a tényleges

publikáció dátumával ellenkezik, hanem azzal is, hogy ez a közlés a jegyzéket nem új szerkesztmény-

ként, hanem történeti forrásszövegként tálalja. A tévedés egyhatározo állítást indukáltAntalmester

kora újkori recepciójának időrendjére vonatkozóan, és olyan benyomást kelte , mintha az emlékek

közvetlenségének megszűnésével, majd fokozatos halványulásával zavarodo volna össze a Pilgram-

hagyomány, került volna át Antal mester a 14. századba. Ez tulajdonképpen a mestertáblák vonat-

kozó feliratát is hitelesíte e volna. Korántsem kézenfekvő azonban, hogy aCodex Austriacusmester-

jegyzéke valóban későbbi lenne a tábláknál, és a helyzet még összete ebbnek tűnik, ha gyelembe

vesszük ugyane szöveg két további, kevésbé ismert változatát is. Az egyiket Edmund Wuchta ugyan

már 1912-ben közzéte e,¹⁰² a Pilgram-irodalom gyelmét azonban nem kelte e fel. Ez a verzió na-

gyon közel áll a már ismerthez, azonban – néhány további eltérés melle – csak 1505-ig, bizonyos

SeverinKönignevéig terjed,míg aCodexAustriacus változatában az utolsóbejegyzés 1552-re ésHans

Saphoyra vonatkozik. A másik, eddig közöletlen jegyzék a bécsi építőmestereknek a városi levéltár-

ban őrzö iratai közö maradt fenn;¹⁰³ ez is 1505-nél áll meg, ugyanakkor nem követi szigorúan a

kronológiát, és hiányzik belőle számos, a másik két változatban megtalálható név. Ehhez a legutóbb

említe verzióhoz későbbi, idegen kéz által, eltérő tintával írt kiegészítések is járulnak, amelyek ki-

fejeze en a feste mestertáblákra hivatkoznak, és valóban az o ani feliratok szövegét követik.¹⁰⁴ Ez

már önmagában is azt sugallja, hogy e jegyzék korábbi volt a tábláknál.

Az alábbiakból ki fogmég tűnni, hogy amikor a kora újkori kőfaragók saját történelmükkel foglal-

koztak, akkor az a nevek és dátumok hagyományozásának a tanult historiográ a szemszögéből nézve

logikátlannak tetsző formáit kelte ék életre. A 15. század közepe elő i időszakra vonatkozó adatok –

azaz az íro jegyzékekben olvashatóaknak a túlnyomó része – teljességgel ktív, tehát aktuális isme-

⁹⁹ Urkundenbuch 1823, , lábjegyzetben; hasonlóan Schlossernél és Oe ingernél.

¹⁰⁰ Kat. Wien 1997, 207–209 (Richard Perger); Kat. Wien 2011, 164, 166 (Franz Zehetner); vö. még Ple enbacher
1960, 362–364.

¹⁰¹ A másik ilyen diptychon 1629-cel kezdődik, így az első mestertáblák elkészítésére valóban sor kerülhete már
1627-ben vagy röviddel azután.

¹⁰² Wuchta 1912, 271–274.

¹⁰³ WStLA 2.8 (Innungen), A1 (Akten), Schachtel 18, Mappe 18, Urk.-Nr. 51.

¹⁰⁴ Dieses ersicht man auch auf der Meister Tafel, welche vom Jahr 713 anfängt, und bis itzt fortgesetzt wird, und welche
Simon Unger von Stranstorff Meister in Wien A(nn)o 1627. hat renoviren lassen.
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reteinket sem használhatjuk e hagyomány egyes elmozdulásainak megítélésére. Azt is gyaníthatjuk,

hogy ennek a hagyománynak a produktumaiból csak töredékek maradtak ránk. Így különösen ne-

héz e töredékek egymáshoz való viszonyátmeghatározni. Feltűnőmindazonáltal, hogy a három íro

mesterjegyzék – amelyeket a továbbiakban címük közös kezdőszava alapján Speci cationnak is fogok

nevezni – szorosabban kapcsolódik egymáshoz; így az első kérdés az, hogy az általuk megragadható

hagyományág – elvonatkoztatva az egyes ismert változatoktól – korábbi vagy későbbi keletkezésű-e

a feste tábláknál.

A feste táblákon sokkal több név van; ezeknek egy része ki van emelve azáltal, hogy a többi-

nél kétszer nagyobb, a felirat és a mesterjegy mezőjét egybenyitó felületet, valamint terjedelmesebb

szöveget kapo . A ‘kisebb’ mestereknél mindig csak a név és a származási hely van megadva, a ‘na-

gyobbaknál’ az évszám és sokszor az ado építész által vezete építkezés is. Ezek a nagyobb meste-

rek azok, amelyek a 15. század elő nagyjából pontosan megfelelnek az íro jegyzékeknek; gyakori

mindazonáltal, hogy a táblán elmaradnak egyes, a Speci cationban megneveze építkezések: ha o

több is megemlí etik, akkor a táblán mindig csak az első szerepel, annak évszámával, de gyakran

egyedüliként említe építkezések feltüntetésétől is eltekinte ek a táblákon. Ha a táblák lennének a

korábbiak, akkor ezt nehéz lenne megmagyarázni.¹⁰⁵ Ha ellenben az íro jegyzékek – pontosabban

azok első változata – a korábbi, akkor az a táblákra nézve azt jelentené, hogy Simon Unger a Speci -

cationt a nagyobb mesterek névsoraként, kitöltendő vázként ve e alapul, a további információkból,

amelyeket o olvaso , csak annyit ve át, amennyire szükség lehete e mesterek nagyobbként való

kiemeléséhez, a kisebb mesterek esetében ellenben évszámok kifundálására sem ve e a fáradságot.

Az előbbivel ellentétben ez egy plauzibilis lehetőségnek tűnik.

Egy ilyen ktív névsortól általában elvárják a készítők és a célközönség, hogy a saját logikája sze-

rint arányos legyen: e ől válik hihetővé. Az íro jegyzékekben ez teljesül, hiszen ezek feladata a cím

szerint az lenne, hogyminél több épület építészének nevét adjákmeg. Valóban viszonylag kevés épü-

let neve ismétlődik meg, miközben ebből egy meglehetősen egyenetlen ritmusú kronológia áll elő.

A táblák ‘nagyobb’ mestereinek kronológiája – ismétcsak a 15. század elő – ugyanilyen egyenetlen,

holo i , minthogy a kőfaragómesterség folyamatos helyi gyakorlásának a felmutatása a feladat, ép-

pen a nevek időbeli eloszlásában kellene hogy arányosság mutatkozzon. Ennek az arányosságnak a

hiányára ráadásul a kisebb mesterek eloszlása sincsen tekinte el. A kétszeres mezők elhelyezése in-

¹⁰⁵ Azt kellene ugyanis feltételeznünk, hogy a kisebbmestereket elhagyták, a nagyobbakhoz pedig, ahol kelle , újon-
nan rendeltek épületeket. Ebben az esetben azonbanmiért érezték volna szükségét, hogy egyesmesterekhez több
épületet, sőt több évszámot társítsanak? El is hagyha ák volna az épületek némelyikét: mivel a Speci cationban
nagy a Bécsen kívüli épületek száma is, így nem volt olyan kényszer, hogy túl sok épületet osszanak szét a ‘szer-
kesztők’. Ha pedig mégis le volna, akkor ehhez felhasználha ák volna a kisebb mesterek neveit is.
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kább vizuális-dekoratív, semmint tartalmi szempontokat követe : minden sorban van egy vagy két

nagyobb mester, úgy, hogy lehetőleg ne essenek egymás alá. Hogy mennyi kisebb mester esik kö-

zéjük, az ezután automatikusan adódik, és nincs összhangban azzal, hogymekkora időintervallumot

kell kitölteni.¹⁰⁶ Úgy tűnik tehát, hogymiközben a Speci cation a magamódján logikus kompozíciót

mutat, addig Simon Unger munkáján a formátum és a tartalom megfeleltetése részben disszonáns

eredményre vezete , és ezt a táblák derivátum-jellegének a tanúságaként lehet értékelni.

Az említe aránytalanság a 15. századramár nem érvényes, köszönhetően annak, hogy a táblán a

nagyobbmesterek névsora ezen a szakaszon pótlásokat is tartalmaz a Speci cationhoz képest. Éppen

ezeknek a pótlásoknak a körében bukkannak fel ez első történetileg igazolható nevek – hogymelyek,

arra rövidesen visszatérünk még. Ha a táblák lennének a korábbiak, akkor nehéz lenne megmagya-

rázni, hogy miért éppen ezeket a neveket hagyták el a Speci cationban. Ha ellenben a Speci cation

eredete a régibb, akkor az azt jelenti, hogy a táblához egy korábbról hagyományozo és szinte tel-

jesen legendás listát egészíte ek ki olyan adatokkal, amelyekről racionálisan lehet feltételezni, hogy

más forrásból juto ak hozzájuk.

Minden jel arra mutat tehát, hogy a feste mestertáblákhoz olyan régebbi feljegyzésekből indul-

tak ki, amelyeknek három változatát is ismerjük. Ezeknek a változatoknak az időrendje is megállapít-

ható, méghozzá éppen Antal mester említéseinek segítségével. Az 1359. év ala i bekezdés a Wuchta

által közölt szövegben lényegében egyezik a Codex Austriacus verziójával. A harmadik, Stadtarchiv-

beli változatról is ugyanez mondható el, azzal a különbséggel, hogy az Antal mesterre vonatkozó

passzus teljes egészében kimaradt.¹⁰⁷ Ez a változat tűnik a korábbinak, ebben ugyanis a bekezdés

egyszerűen jobban van felépítve:¹⁰⁸ a Codex verziójában indokolatlan, hogy Antal mester neve mi-

ért csak mintegy pótlásként van odaillesztve a másik két építész említése mögé, különösen hogy a

szöveg nem kevesebbet tulajdonít neki, mint a bécsi kőfaragók közösségének és az azt összetartani

hivato liturgiának amegalapítását. Ez sokat elárul arról, hogy Antal mester neve hogyan került bele

¹⁰⁶ Michael Hunger v(on) Augspurg (1158) például egy sor végére került, a következő sor pedig rögtön egy másik
nagyobb mesterrel, Filipp Strauß von Chreitzberggel (1190) folytatódik. Míg a ke ejük közö i 32 évre egyetlen
kisebb mester sem juto , addig Philippet az azonos évre datált Claudiuß Scharpock von pamberg ugyane sor vége
felé elhelyeze mezőjétől tizennégy kisebb mester választja el.

¹⁰⁷ Hernach im Jahr Christi 1359 hat herzog Rudolphus der 4 diß nahmens die kirchen Allerheiling die vormahls vor
der stadt gelegen, jtz diser zeith aber in die stadt einverbauth herrlich erhöbt, undmit grosser wei e, sambt einen schönen
künstlichen hochen thurn, welcher für ein wunder werck gehalten wird erbauth. Dieser hertzog Rudolphus schikte nach
zweÿen furneh(m)ben meistern, alß einer mit namben Heinricus Kumpf von Hessen, und auch Christoph Huotz von
Dünkelspiehl, dise zween baumeister steinmezen, nden d(as) ganzewerck hauen, wie zur zeit sambt der bilder in steinn
und brauchten d(as) mauren zu dem gebaü, und war die kirchen nicht mehr zu allen heiligen, sondern zu St: Stephans
genannt worden, und ist jezt die haubtkirchen in Wienn. A jelzetet l. a 103. jegyzetben.

¹⁰⁸ Hasonló következtetés adódik ugyanakkor abból is, hogy ez a szerkesztmény a másik ke őnél kevesebb nevet
tartalmaz, és hogy azok sorrendje többször eltér az időrendtől.
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a bécsi kőfaragók történeti emlékezetébe: interpolációként bukkant fel egy tisztán legendás, papíron

konstruált és továbbado hagyományba ágyazva. Az, hogy ekkor is neki tulajdoníto ák a szószéket

és az orgonakarzatot, aztmutatja, hogyAntoni Pilchramb neve szorosan összekapcsolódo a kétmes-

terképmással, illetve hogy e képmásoknak fontos szerepük kelle hogy legyen abban, hogy a ktív

névsorba egy legalábbis részben valós személyt is felve ek. Az is kiderül egyú al, hogy a képmá-

sok szuggesztív ereje arra csábíto , hogy a templomépület egészének szerzőségére vonatkoztassák

azt. Hogy az Antal – vagy különösen a Pilgram – névről ekkor kinek honnan volt tudomása, azt nem

tudjuk. Nem tűnik elképzelhetetlennek, hogy a történeti Antal mester alakját az egyező származási

hely alapján kontaminálták egy 1300-ban Brünnben valóban kimutatható Pilgerinus lapicidával¹⁰⁹ –

a szószék és az orgonakarzatmesterének a Speci cationbanmegjelenő datálása is növeli ennek a való-

színűségét. Annakmindenesetre, hogy a bécsi jegyzék vonatkozó interpolációjában amester töretlen

emlékezetének első fennmaradt nyomát lássuk, nemcsak a másfél évszázados félredatálás mond el-

lent, hanem az is, hogy ekkorra az Antal mester és a kőfaragótestvérület viszonyáról való vélekedések

a valóság teljes ellentétébe fordultak: nem a testvérület önállóságával szembeni fenyegetést, hanem

egyenesen az alapítót lá ák benne.

Indokoltnak tűnik abból kiindulni, hogy amestertáblákonAntal mester áthelyezése 1511-re ész-

szerű megfontoláson alapult. A táblák ezen időszakra vonatkozó több más adatának, Lorenz Spen-

ningnek, Gregor Hausernek, Michael Fröschlnek az esetében is feltételezhető, nem egyszer megala-

pozo an gyanítható, hogy Unger a dómépítőműhelyben fellelhető iratokat és tervrajzokat használt

forrásként. Azt azonban nem lehet állítani, hogy ez hitelesítené a Pilgram nevet – mondván például,

hogy ha ez nem felelt volna meg a valóságnak, akkor szintén a revízió áldozatává ese volna. Úgy

tetszik, hogy a mestertáblákhoz intenzív és többféle forrásból származó ‘kutatásokat’ végeztek, de

ezek eredményeit aztánmindenféle skrupulus nélkül variálták annak érdekében, hogy elérjék a kívánt

adatsűrűséget.¹¹⁰ Az például, hogy a nagyobb mesterek mindegyikéhez meg legyen adva családnév

¹⁰⁹ CDEM V 1850, 173; vö. Bretholz 1911, 72, 76.

¹¹⁰ Antal mester közvetlen riválisa, Jörg Öchsl az 1416. évhez került; a későbbi építéstörténetekben oly fontos Hans
Puchspaum teljesen kimaradt, helye e egy Lienhart. steinhauer von Erfort tűnik fel 1455-nél. Spenning nevéhez
ktív drezdai származást toldo ak – ma ismert első említésekor, még Puchspaum pallérjaként Melk jelenik meg

Spenning származási helyeként: Perger 2005, 214. A táblákon a székesegyház vezető építészévé lépe elő a ma
ismert egykorú forrásokban nem kimutatható Severin König, akinek a Speci cation mindhárom variánsa a klos-
terneuburgi társaskáptalan bécsi házának kápolnáját tulajdonítja: Das kapell im kellerhoff beÿ St: Pildeÿ und Jacobÿ
ist erbauet im jahr Christi 1505. und war meister darüber Soferin Künig von Constantz ein steinmetz, diser gebra-
ucht sich deß steinhauens und maurens – olvasható az imént legkorábbiként meghatározo változatban (vö. 103.
j.); a kápolnáról vö. Perger–Brauneis 1977, 273. Különösen tanulságos – és további érvvel szolgál a Speci cation
korábbi datálása melle – Gregor Hauser példája, akit már a Codex Austriacus jegyzéke Georggá neveze át, Jo-
hannes Cuspinianus által tanúsíto (VD16 C6476, 661; vö. Perger 2005, 57; Böker 2007, 316–317) freiburgi
származását pedig heidelbergire cserélte. I Hauser az 1520. évnél – halálának a töredékesen fennmaradt sírem-
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és származási hely, a legstabilabb eleme volt ennek az adatsűrűségnek, és így elképzelhetetlennek tű-

nik, hogy lemondjanakAntalmesternek a Speci cationból örökölt családnevéről valamiféle – a táblák

összeállítóitól teljességgel idegen – forráskritikai gnózis jegyében.

Noha az eddigiek alapján nagyjából kirajzolódik a korai recepciótörténet lefolyása, ez nem azo-

nos a fennmaradt emlékeinek a kronológiájával. Ebben a közegben a különböző hagyományágak

szétválásuk után ismét összekuszálódhatnak, az egyszer már megcáfolt értesülések kiszámíthatatlan

dinamika szerint üthetik fel a fejüket újra – ezt is mutatja az a két, fából farago büszt, amelyek fel- 6, 7

iratuk szerint Octavianus Zaemert és bizonyos N. Pilgramot ábrázolják, és amelyek szintén a bécsi a

Bauinnung székházában maradtak fenn. Máig egyetlen nyomtato említésük egyú al támpont a da-

táláshoz: még 1779-ben Joseph Ogesser számolt be róla, hogy az egyiket lá a a kőfaragóknál, ahol

a székesegyház építéstörténetére vonatkozozó források után érdeklődö , és ilyen forrásértéket tu-

lajdoníto aztán a büsztöknek is.¹¹¹ Ezek datálása a 17. század elejére – stílusuk alapján ítélve – túl

korainak tűnne, a 18. század végén ugyanakkormár a régmúlthoz tartozónak ítélték őket. Ogesser le-

írása nem egyezik teljesen a fennmaradt állapo al, a minden bizonnyal utólagos feliratos talp helye

lék által is tanúsíto événél – jelenik meg (Hauser síremlékének azonosítását a Starhemberg-levéltár már említe
kézirata te e lehetővé: Kohn 2001, 353–354). A táblákon is átve ék ezt a bejegyzést, a származási helyet valami-
lyen okból Ste inre változtatva. Alighanem egy másik forrás is Unger rendelkezésére állt, és ennek alapján jelent
meg Jörg. hausser. von. stedin még egyszer, 1516-nál is a táblán. Mivel az ide feste mesterjegy hasonlít Hauser
valódi mesterjegyére, könnyen elképzelhető, hogy az említe forrás egy szignált építészeti rajz volt – olyan, ami-
lyenből Hausertől több is fennmaradt (vö. különösen Böker 2005, 412, 424–425). Egy ilyen alapján azonban a
helyes keresztnév is ki kelle hogy derüljön, amit viszont nem javíto ak ki a táblán, és miközben a vélt ste ini
eredet egyezése arra utal, hogy azonos személynek tekinte ék a két ‘Georg Hausert’, addig az 1520-as előfordu-
lásánál már egymásik, ktív mesterjegyet feste ek a neve alá. Általában véve is, a mesterjegyek szemléletes képet
adnak a táblák összeállításának a módszeréről. Az i megjelenő mesterjegyek jókora része nyilván éppolyan sza-
bad invenció, mint a régebbi nevek. Feltűnő ugyanakkor az is, hogy számos alkalommal a St. Stephan épületén
meg gyelt mester- és kőfaragójeleket használták fel – ám hogy milyen névhez, az már másodlagos volt, és így
az ismétlések is szabad utat kaptak. ‘Pilgram’ és Hauser mesterjeleit hiába kuta ák fel mégoly gonddal, ez nem
volt akadálya annak, hogy újra felhasználják ezeket 12. századi kisebbmesterekhez, árulkodómódon közvetlenül
egymás melle : W.98 (Vicentz v(on) Jacobsstat) és W.99 (Jörg. v(on) vlmitz). Antal mester jeléből vezethető
még le W.56 (Veit v(on) milhausen) és W.108 (Conrat. v(on) madaburg). A szószék könnyen megközelíthető
bevése kőfaragójelei közül szinte mind megtalálható a mestertáblákon, többnyire egymás szomszédságában és
nem is egyszer; találkozunk velük 8. és 12. századi nevek ala is: K.192 = W.30 (Filipp. von Augspurg.); K.193
= W.121 (Go it. v(on) hagenau); K.194 = W.17 (Felix. v(on) niglspurg.) = W.27 (Caspar. v(on) Nordtenpurg.)
= W.122 (Michael. v(on) Wimpffen.); K.195 ≈ W.293 (Clement. v(on) stedin.); K.196 ≈ W.40 (Christoff. v(on)
mimplgart.) ≈ W.115 (vicentz. v(on) Preßpurg.); K.198 = W.123 (Lorentz v(on) stugart); K.199 = W.28 (Hannß.
v(on) Wien. pallier) = W.124 (Augustus. v(on) Mechlspurg.). Az iménti számok Wuchta 1912, 255–262, illetve
Kieslinger 1949, 169–180 listáira utalnak.

¹¹¹ Ogesser 1779, 10: „Eben diese Zun wies mir auch ein geschnitztes Bruststück mit einem rückwärts angemach-
ten Ze el, auf welchem angemerket ist, daß es die Abbildung des N. Pilgram sey, welcher 1356 bei St. Stephan
Baumeister war; und am Ende steht geschrieben NB. Auf dem alten Ze el ist gestanden 1356.” A faragványok sze-
repelnek a kőfaragók ingóságainak a 19. század közepén felve leltáraiban is: WStLA 2.8 (Innungen), 63 (Ste-
inmetze), B63 (Bücher), Nr. 21 (Verzeichniß aller der Innung gehörigen Gegenstände. Aufgenom(m)en im Jahre
1852), fol. 4 , az Archiv rovatban: 2. die Büste des Octavian Zäm(m)er u(nd) des Anton Pilgram alt; ugyanennek a
mellékleteként maradt fenn még egy inventárium 1850-ből, i fol. 2 (Archiv; Im Gläserkasten linker Hand): Die
Büsten von Octavianus Zem(m)er und Anton Pilgram.
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a büszt hátára erősíte papírdarabot említ – az ezt rögzítő vörös viaszpe yek nyoma o ma is látható

–, amelynek szövegét a talpra feste szöveg (N. PILG M. | A. 1356) rövidítve, de hűen adja vissza.

Az Ogesser által láto cédula az évszámra vonatkozóan közben maga is egy altes Ze elre hivatkozik.

A mellkép szemléletes tömörséggel mutatja a kőfaragók házi historiográ ájának réteges szerkezetét,

amely azt is megengedte, hogy Antal mesternek a 16. század elejére való átdatálása ismét feledésbe

merüljön. Nem tudjuk, hogy a büszt feliratán hogyan le Antoni Pilchramból N. Pilgram, az 1359-es

évszámból pedig 1356, sőt abban sem lehetünk biztosak, hogy nem ez a változat-e a régebbi. Egy

dolog azonban biztosnak tűnik: hogy Antal mester képmásai – nem az életadatai és nem is a művei,

hanem csakis a képmásai – jelente ék e Pilgram-hagyomány számára nemcsak a kiindulópontot, de

a későbbi fennmaradását lehetővé tevő táptalajt is. Míg ugyanis Oktavian Zämer vonásait szabadon

ngálta a büszt szobrásza, addig a Pilgram előképe a rövid haj és más változtatások ellenére is nehéz-

ség nélkül felismerhető, mégpedig a gura beállítása, tekintetének iránya alapján egyértelműen az or-

gonakarzatmesterképmásában, és nem a szószék könnyebbenmegközelíthető Fensterguckerében. Ez

– tehát hogy a templomépülethez szorosabban kapcsolódó képmást választo ák mintának – össze-

vetve az évszámmal, továbbá azzal a ténnyel, hogy az első bécsi építész melle éppen ‘Pilgram’ bizo-

nyult méltónak erre a reprezentatív contrafactumra, arra utal, hogy i is, mint a Speci cation későbbi

változataiban, valamiféle alapvetőbb szerepet tulajdoníto ak amesternek a bécsi kőfaragók közössé-

gének vagy a székesegyház építésének történetében. Valamint arra, hogy ez az elképzelés végső soron

a képmás által kiválto többé-kevésbé spontán asszociációkból indult ki. Elgondolkodtató, hogy ami

a képmások recepciójában – azok provokatív hatásán kívül – a legnagyobb állandóságot mutatja, az

csupa kció: egy ktív családnév, egy ktív datálás, egy ktív a ribúció.

A17. századbannémet nyelvterületen ritkán találkozni azzal, hogy a kőfaragók egy helyi közössé-

gét ennyire intenzíven foglalkoztassa a saját múltja. A különleges bécsi helyzetnek egyszerűen meg-

határozható oka van. Ugyanabban az időben, amikor ez a házi emlékzetkultúra a jelek szerint kiala-

kult, és amikor a legtöbb produktuma is keletkeze , azaz nagyjából a 17. század első harmadában,

Alsó-Ausztriában a német kőfaragók és kőművesek elhúzódó és szenvedélyes viszályban álltak azok-

kal az itáliai eredetű mesterekkel, akik udvari, nemesi vagy egyházi építkezések örvén jelentek meg a

környéken, ekkorra azonban már egyre fenyegetőbb konkurrenciát jelente ek a mindennapos meg-

bízások terén is. A német kőfaragók nem voltak hajlandóak felvenni őket a saját szervezeteikbe, és

igyekeztek megakadályozni azt is, hogy saját szervezet alapításával rendezzék a jogi helyzetüket.¹¹²

1624-ben még sikerült elérniük, hogy új rendtartás kibocsátásával erősíthessék kis időre a pozíció-

¹¹² E viszálykodáshoz általánosságban vö. Hajdecki 1906, 5–7; Ple enbacher 1960, 3–6; Fidler 1990, 15–18.
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jukat.¹¹³ A szakma hagyományos elitjének visszaszorulásával, ahogy lenni szoko , a dicső múltra

való hivatkozás maradt érvnek és vigasznak. Egy 1624 utáni vitairatban a bécsi Haupthü e így érvel:

„Anderten, daß die Teutschen Steinmetzen und Maurer die ansehnliche Gebäu bei Stä en, umb

oderChorstü en erbauet, und erhöbt, auch ohne der Zuthuung derwälschen noch thunmögen”.¹¹⁴

Ez már közvetlen előzménye volt egy 1627-ben az udvar által kikényszeríte kompromisszumnak,

amely eredményeként megint új rendtartást kaptak a bécsi kőfaragók, és az itáliaiak is ennek hatálya

alá, illetve a testvérület tagságába kerültek.¹¹⁵ Ahogyan nem egy későbbi forrás tanúsítja, a feszültsé-

gek ezzel még nem szűntekmeg,¹¹⁶ és alighanem a feste mestertáblákat is erre a kompromisszumra

ado dacreakcióként lehet értelmezni.

Ennek a viszálynak és a német kőfaragók régvolt elődeik iránti, hirtelen felélénkült érdeklődésé-

nek az összefüggését szemléletesen tanúsítja, egyú al Antal mester recepciótörténetének több, ed-

dig megválaszolatlan kérdését is élesebb fénybe helyezi egy további, eddig ismeretlen forrásszöveg.

1636-ban valakik a „német és talján kőfaragók és kőművesek” nevében, de jól érzékelhetően az ola-

szok érdekeit képviselve többpontos beadványt intéztek az alsó-ausztriai helytartósághoz.¹¹⁷ Ebben

többek közö támogatást kérnek a bécsi dóm Mária-oltáránál tarto szertartásaikhoz.¹¹⁸ Fennma-

¹¹³ Ple enbacher 1960, 371–377.

¹¹⁴ Hajdecki 1906, 6.

¹¹⁵ Ple enbacher 1960, 381–397.

¹¹⁶ Az előző jegyzetekben idéze eken kívül fontos szövegeket közöl erre vonatkozóan még Wuchta 1912.

¹¹⁷ WStLA 2.8 (Innungen), 63 (Steinmetze), A1 (Akten), Schachtel 35, iratszám nélkül (Verzaichnuß Etlicher Punc-
ten, welche zue rechter verainichung vnnd beständiger Coniunction, wür eutsch: vnd Wälscher Nation Steinme-
tzen vnd Maurer Maister zue halten begeren). Az iraton nincs dátum, fogalmazásának idejére azonban következ-
tetni lehet. Hivatkozik egyrészt egy 1632. október 6-án kibocsáto uralkodói pátensre (erről vö. Wuchta 1912,
231–232), ugyanakkor egy újonnan készí ete pecsét haszálatának engedélyezését kéri, arra hivatkozva, hogy a
régin – a „németekén”! – csak a kőfaragók vannak megnevezve, a kőművesek azonban nem: Vüer ens vnd weillen
der theutscher pe scha allein auf die steinmetzen lauthet, alß solle vnßer pe scha welches wür lauth der priuilegien
mit vnßer lieben Frawen vnd der vüer gekrönten bildtnuß, neben steinmetzen vnd maurer instrumenten machen las-
sen, neben vnßern aufgerichten articuls brieff paßiert werde. Ez az új pecsét ismert, körirata így szól: Sigillum Artis
Lapisidinae et Murariae Vienae 1636 (Wuchta 1912, 234). Elleniratukban (l. 119. j.) a német mesterek elutasí-
to ák ennek a pecsétnek a használatát, amivel összhangban van az, hogy 1640-es évek végén is használták még a
régebbi, S. Fraternita. Lapicidarum. Viennensiu, Austria köriratú pecsétet (Wuchta 1912, i.h.). Úgy tűnik, ennek
a helyzetnek vete véget az 1651-es nagypecsét (l. Grüner 2001, kép a 17. oldalon) kibocsátása. Az irat datá-
lásához további adalék, hogy az alábbaikban bemutatandó pontja egy másik, 1636. március 8-án kelt kérvénnyel
is egybecseng: ebben bizonyos „Jacob Pe uzi” kőfaragó és hét olasz kőműves azzal a kívánsággal fordul a bécsi
városi tanácshoz, hogy a székesegyház Mária-oltárára alapíthassanak egy misét, és készí ethessenek egy zászlót
Mária, Szent Sebestyén, Szent Rókus és a négy koronázo szent ábrázolásával; l. Ple enbacher 1960, 6.

¹¹⁸ L. 117. j.: Vndt weillen wür vnnß auf der Röm(ischen) Kay(serlichen) May(e)s(tät) aller gnedigiste resolution wi-
derumb mit ainander verainichen sollen, alß bi en wür das die N(ieder-)Ö(sterreichische) Reg(ierung)wölle, dieße
ge(nannte) anordnung thuenn, das wür bey vnßer Frawen altar weillen wür ohne das ein schön mahlstuckh vnd fasten
tuech mit grossem vnkhosten, darzue machen lassen, seithemahlen der platz auch grösser vnd zue vihl volckhs bequem-
ber, bleiben lassen.
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radt a német mesterek ellenbeadványa is,¹¹⁹ amelynek vonatkozó pontjából kiderül, hogy ekkor is a

ma kőfaragó-oltárként ismert Szent Péter és Pál oltárt tekinte ék a sajátjuknak.¹²⁰ Ez az oltár Antal

mester orgonakarzata ala helyezkedik el, és a mesterképmás tekintete is errefelé irányul, kis fantá-

ziával úgy is lehete látni, hogy éppen az oltárt veszi célba. Erre hivatkozik a német kőfaragók érve: 8

a karzatot egy néven nem neveze kőfaragó mesterremekként készíte e,¹²¹ egyú al ez alkalomból

alapíto a az oltárt a kőfaragótestvérület számára, és így az alapítványi jogot sértené minden válto-

zás.¹²²

Amesterképmásnak ez az értelmezése nemvolt új; a Speci cationAntalmesterre vonatkozó pasz-

szusa leginkább úgy magyarázható, ha hasonló megfontolásokat feltételezünk a há erben. O a mi-

sét, amelyet ‘Pilchramb’ a testvérület létrehozásával együ alapíto volna, még a Szent Márk oltárra

lokalizálták. Ez utóbbi oltár mai tudásunk szerint ekkor a templom tengelyében, a hosszház két leg-

keletibb pillére közö állt: a Szent Péter és Pál oltár melle ez is egyike volt azoknak, amelyek az

orgonakarzat mesterképmásának mintegy a látóterében helyezkedtek el.¹²³ Az, hogy Antal mester-

nek ilyen szerepet tulajdoníto ak a bécsi kőfaragók közösségének kezdeteinél, továbbimagyarázatot

ad arra, miért volt szükséges a Speci cationban a gótikus dómépület első építészének ismegtenni őt –

annak dacára, hogy a szerepmár két másik név által is foglalt volt –, és ezzel együ a 14. századra da-

tálni. Érthetővé válik így az is, hogymiért az orgonakarzat képmása le mérvadó a kőfaragók ké agú

‘ősgalériájának’ létrehozásakor, és nem utolsó sorban új értelmet kap a mesterképmás ala i feste

felirat. A könyöklőpárkány hornyának közepét elfoglaló mesterjegy – ahogy már Oe inger megje-

gyezte – megfelel annak, amelyet a mestertáblák tanúsága szerint Jörg. Peringer. von wintzheim, az

1606 és 1624 közö i időszak dómépítőmestere használt.¹²⁴ Az íro ak arra utalnak, hogy ez talán 10, 11

nem véletlen, és hogy talán a betűket is fel lehet oldani ennek megfelelően, például a Renouatum a

¹¹⁹ WStLA 2.8 (Innungen), 63 (Steinmetze), A1 (Akten), Schachtel 35, Mappe 45, iratszám nélkül (Andtwort auf
der Wälschen (vnder dem Titul eu sch und Wälsch) begerende vnd eingebene Neun Puncten).

¹²⁰ Az oltár mai retabuluma 1677-ben készült; oromzatának festménye a munka közben ábrázolt, Mária védelmét
élvező négy koronázo szen el egybecseng a mestertáblák ikonográ ájával; vö. Tietze 1931, 296; Kat. Wien
1997, 227 (Ingeborg Schemper-Sparholz).

¹²¹ Ez amegjegyzés alighanem úgy értelmezhető, mint az 1627-es rendtartás hetedik pontjára vonatkozó oldalvágás;
e pont az itáliai mestereket felmenti a mesterremek készítése alól – l. Ple enbacher 1960, 386.

¹²² L. 119. j.: Auf den andern puncten antwor en wür, wegen deß altars, daß es nit anderst sein kahn, sondern es bleibt bey
dem alten, vrsachen, dan wir die kleine orgel in St. Stephans thumb gebaut: hat der steinmetz m(ei)st(e)r der orgelfues
zum maister stuckh gemacht, dahero der altar darbey, auf das handwerkh der steinmetz bruederscha gesti et, ein
ordenlicher stü oder purckhrecht brief mit erlegung einer sum(m)a gelts auf ewig aufgericht worden, wie dann daß
verfallende interesse einem jeden chormeister bey St. Stephan gegen quitung biß auf dato geraicht wirdt, vnnd last sich
solches stü nicht vmblegen noch verändern.

¹²³ Flieder 1968, 187, 189–191; Joss 1976, 159–160, 162.

¹²⁴ Oe inger 1951, 107; Peringerről vö. Ple enbacher 1960, 286–287.
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domino Georgio Beringer szavakkal. Bármilyen közel vagy távol jár a valóságtól ez az értelmezés, a rö-

vidítés nagy valószínűséggel mégiscsak egy megrendelői szignatúrát rejt, és ha azt keressük, hogy ez

mire vonatkozhat, akkor a nagy, Antal mesterre utaló feliraton kívül más nemigen jöhet szóba. E fel-

irat – amelyre tehát nem közvetlen forrásként, hanem inkább recepciótörténeti emlékként érdemes

tekinteni – éppen az 1313-as évszámmal, azaz a megtalálásakor láto formában felelt meg annak a

jelentőségnek, amelyet a német kőfaragók a 17. század elején tulajdoníto ak a büsztnek.

Antal mester alakja, úgy tűnik fel tehát, elsősorban annak köszönhetően jelent meg a kőfara-

gók házi historiográ ájában, hogy az orgonakarzat építészképmását mintegy donátorportréként, il-

letve liturgikus memoriára felszólító emlékműként értelmezték. Ez az értelmezés igen jellemző arra

a korra, amelyben felvetődö : az ‘örök imádás’ guratípusa,¹²⁵ amelyben az általában fali síremlék -

gurája kitekint a templomtérbe, és határozo an azoltár felé fordul, ekkor le annyira evidens, hogy rá

lehessen úgymond ismerni egymellképben is, pusztán annak eleven pillantása alapján, anélkül hogy

gesztusai bármiképpen utalnának e pillantás célpontjára vagy jámbor jellegére. Az ‘örök imádás’ késő

középkori előzményei – amelle , hogy német nyelvterületen alig találkozni velük –mind egészalakos

és egyértelműen imádkozó gurák.¹²⁶ A szűk fülkében elhelyeze , de mimikájukkal megeleveníte ,

a hús-vér emberekével közös tér részévé te és egyértelműen az oltárra tekintőmellképek vagy félala-

kok ezzel szemben a 16. század végétől terjedtek el a római síremlékművészetben. A típusnak a bécsi

orgonakarzat közvetlen közelében is van egy fontos példája: az északi szentély belső falán Melchior

Khlesl püspök síremlékén az elhunyt Gianlorenzo Bernini műhelyében készíte büsztje.¹²⁷ Volta- 9

képpen ironikus is, hogy mikor a német kőfaragók Antal mesterből az itáliai riválisokkal szemben

fabrikáltak patrónust maguknak, és jogforrásként használták fel a képmását, akkor mindenekelő

egy ultramontán ikonográ ai minta befolyása ala reagáltak annak kihívó elevenségére.

3.1.2. A barokk historiográ a és a városi legendák

Adómépítéstörténete természetesen nemcsak a kőfaragókat foglalkozta a, hanemmár jóval azelő ,

a késő középkortól fogva azokat a tanult történetírókat is, akik szorosabban vagy lazábban kötődtek a

társas-, majd a székeskáptalanhoz, és akik ily módon birtokolt építéstörténeti ismereteiket általában

¹²⁵ Bruhns 1940; vö. Denzler 1973.

¹²⁶ Ez az egyik oka annak, hogy nem tartommeggyőzőnek Michael Viktor Schwarz értelmezését, amely a mellképet
szintén – jóllehet ezt a recepciótörténeti párhuzamot nem ismerve, sőt látszólag saját asszociációjának barokk elő-
feltételeit sem tudatosítva – az ‘örök imádás’ képi formuláját véli Antal mester képmásában felfedzhetni: Schwarz
2002, 222–236. A problémáról l. még lentebb, a 598. jegyzetben.

¹²⁷ Kurz 1939; Dombrowski 1997, 41–42, 311; Kohn 1998b; Zitzlsperger 2011, különösen 131–133.
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egy-egy politikai történeti narratívába ágyazták bele. E történetírók egy részére, különösen omas

Ebendorferre és Johannes Cuspinianusra a mai művésze örténet-írás is közvetlen forrásként tekint.

A tulajdonképpeni historiográ ai hagyomány azonban a Pilgram-sztoriba nem szólt bele, csak vi-

szonylag későn és a kőfaragók közösségi hagyományának fonalát átvéve. Ugyanakkor jö el ennek

az ideje, amikor a történetírás – mintegy hegemóniára törve a múlt feldolgozásában – minden más

elérhető partikuláris hagyományt is elkezde szisztematikusan felszívni magába, az általuk megszó-

laltato tárgyi emlékeket is beleértve. A St. Stephan esetében ezt a fordulatot Johann Ma hias Tes-

tarello della Massa dómkanonoknak a bécsi templomokról írt monumentális, de kiadatlanul maradt

munkája hozta el.¹²⁸ Ennek címoldala 1685-öt adja meg a város egyháztörténetének utolsó gye-

lembe ve éveként,¹²⁹ és ezt a szöveg hozzávetőleges keletkezési idejeként is el lehet fogadni.

Bár Testarello nemhivatkozik explicite a kőfaragókramint információinak forrására, mégis tőlük

kelle hogy tudjon Antoni Pilgrabenről, akivel a szószék lépcsője ala ábrázolt építészt azonosítja, és

minden bizonnyal szintén ebből a forrásból ered az orgonakarzat 14. századi – ezú al 1336-ra szóló

– datálása. Ez a tradíció i a humanista történetírás által közvetíte adatokkal találkozo : Testarello

Cuspinianus nyomán datálta például a déli torony befejezését 1400-ra, és alighanem szintén tőle is-

merte Hans Puchspaumnak mint az északi torony építészének a nevét.¹³⁰ Ami ezeket az adatokat

fontossá te e Antal mester szempontjából, az ugyanakkor egy harmadik forrásból származo . Tes-

tarellónál jelenikmeg ugyanis első ízben az az – általa is ilyenként bemutato – városi legenda, amely

az északi torony befejezetlenségét és a két mesterképmást egyetlen narratív szálra fűzte fel: az északi

torony építésze eszerint a déliének a segédje volt, aki magasabbra és szebbre építe e volna a meg-

épült toronynál a sajátját, mestere azonban féltékenységből csapdát állíto neki az állványzaton, és

az i ú építész o lelte halálát. Az idősmester képmását és a déli toronyra szegeze tekintetét látnánk

a szószéklépcső ala , az északi toronyhoz közeli orgonakarzat előregörnyedő, a keretből szinte ki-

po yanó büsztje pedig a segédjét ábrázolná. A gemeine maÿnung tartja így, mondja Testarello, de az

nem világos, hogy ez csak a történetre vonatkozik-e, vagy a nevekre is. Valószínűbbnek tűnik, hogy

csak a szerző felelte e meg az innen-onnan összeszede építészneveket a szóbeszéd addig anonim

protagonistáinak. A következő összkép állt mindebből össze: Anton ‘Pilgraben’ műve a szószék és a

déli torony, amelyet 1400-ban fejeze be; az 1336-ban készíte orgonakarzat ala Hans Puchspaum

¹²⁸ ÖNB Cod. 8227; kivonatos közlése: Kleindienst 1889–1908 (az 1720-as években is megjelentek részletek a mű-
ből, ez azonban sokáig elkerülte a dómról író szerzők gyelmét – vö. uo., I, 22); a szerzőről és a műről vö. Kohn
1998a, 12–18, 48–52.

¹²⁹ A címoldal teljes szövegét l. Kohn 1998a, 48.

¹³⁰ Vö. VD16 C6476, 661–662.
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képmása látható, Antal mester segédjéé, aki az északi tornyot kezdte építeni.¹³¹

Erre az összképre, hiába származtak az alapadatai a humanista történetírásból és a kőfaragóktól,

a legnagyobb hatással mégis a két mesterképmás populáris befogadása volt. Általuk vált az épület

egésze egyetlen anekdotikus színtérré, amelyben a farago gurák egy szemünk elő éppen lezajló

történet szereplőiként jelennekmeg: cselekszenek, és cselekvésükkel teszik értelmezhetővé egymást

és az architektúra sajátosságait. Puchspaum mindjárt lezuhan, miközben ‘Pilgram’ saját tornyának

építését felügyeli: „az ablakból kitekintve mintha szemmel tartaná, hogyan alkalmazzák régi épüle-

tén az új szögmértéket”. A képmásoknak ez az anekdotikus szemlélete egyfelől az emplotment kor-

tól, helytől és műveltségi rétegtől független hajlamának populáris zabolátlanságán alapul. Amikor

azonban Testarello ennek a szemléletnek az eredményeit becsatornázta a humanista historiográ ai

hagyományba, akkor másfelől segítségére volt, hogy ez a narrativizáció bizonyos szemszögből nem

idegen az ekphrasis toposzkincsétől. „Válaszra készen” jelenik meg az építőmester a szószéklépcső

ala i ablakban, írja a szerző közvetlenül az előbb idéze passzus elő – és ezzel az eleven, szinte

lélegző, rögtön megszólaló gurák dícséretének motívumát, a művészi teljesítmény magasztalásá-

nak régi formuláját ragadta fel.¹³² A gurák elevensége, intenzív kifejezése ebben a hagyományban

jellemzően éppen a narratív kontextusban, a képi elbeszélésben betöltö szerepük kiteljesítésében

¹³¹ A jelen összefüggésben releváns szöveghelyek a következők: ÖNB Cod. 8227, 238–239: Hinter gedachtem altar
an dem pfailer ist zu sehen der baw steinmetz maister dieses hochschätzbar(e)n gebäws, nahmens Antonj Pilgraben,
welchen man alldorten ndet fer ig zur andtwor mit einem zierckel in der handt zu dem fenster außsehendt, als ob
er zumerckte, wie man sein alten gebäw, das newe winckelmaaß anschlage, unter der cantzel oder predigstuehl, welchen
er von sehr künstlichen zügen, guren, undt laubwerckh auff eine saul ziehrlich gesetzet hat, deßen dackhl (welcher
auß holtz auff stein arth künstlich außgearbeitet ist) nur an einer eÿßerner stangen aÿ hanget; 251: Ober dießem
altar stehet die kleinere orgl {---}\, welche a(nn)o 1336 gemacht, vnder welicher/ zu einem fenster herauß schawet
der steinmetzgesell oder jung, nahmens Hannß Buxbaumb, mit einem winckelmaaß, so den thurn gegen dem bischoff-
shoff über hat wollen zu trutz seines meisters höher und künstlicher aufführen, deme aber der meister einige fallen
solte gelegt haben, daruon er zu todt gefallen, und der thurn alßo unaußgebawter verblieben, ober welchen ein kleine{r
thurn}\coppl/ auffgerichtet worden, worinnen die große glocken hanget; 290 (a déli toronyról): Endtlichen aber ist
dießer thurm von Alberto dem vierten ersternenten Alberti tertij sohn in dießem herrlichen formb durch bawmeistern
Antonium Pilgraben auffgerichtet, und in eingang des 1400t(e)n jahrs glücklich zu ende gebracht, \worden, daß/ alßo
in dessen verfer igung mehr dan 59 jahr lang gearbeitet worden; 313 (az északi toronyról): Zu deme ist ebenfals
dieße porten nicht weniger dan die erste von einem obstehenden herrlich gebawet: aber dato nicht außgebaweten von
dem großen 34 classter weith entfernet(e)n thurn ruhmbwürdig, deßen sti er könig Albrecht der fün e dieß nahmens,
an selben im jahr 1412: am Donnerstag von Unßer Lieber Fraw(e)n himmelfahrt den ersten stein mit gewöhnlichen
ceremonien geleget; 314: und der ehrbahr meister Hannß Buchßbaumb steinmetz ist des gebäwes recht bawmeister
und ein anfanger; 315–316: dessen mehrerer aufferbawung verhindernus nach gemeiner maÿnung solte der meister
des größern thurns geweßen seÿn, alß welcher seinem lehrjungen und erbauern dießes thurns Hannß Buxbaumb nah-
mens, auß dieser ursach ein fallen solte gelegt haben, alldieweilen selber dießes sein werckh in der kunst viel rühmblicher
und ansehentlicher alß der große wars, ja alßo hoch zuführen gesinnet war, daß umb solchs gegend, allwo sich anjetzo
der größere thurn endet, in dießem erst das uhrwerckh he e sollen gesetzet werden, alldieweilen aber gedachter jung
über dem von seinem meister ihme gelegtem fall sich gestürtzet, ist dießer thurn noch unausgebawter verblieb(e)n, und
erscheinet auß deßen dreÿfachen absätzen gegen dem Bischoffshoff, wie auch denen beÿgefügten dreÿerleÿ jahrzahlen,
alß nemblich 1499. 1502. 1507. daß auch dießes nicht auff ein, sondern zu unterschiedlichen mahlen seÿe auffgebawet
worden.

¹³² Vö. Baxandall 1971, 91.
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kapta meg végső célját.¹³³ Az építészképmások anekdotikus keretbe helyezésében tulajdonképpen

Testarellónál is azok kvalitásainak elismerése kap sajátos kifejezést.

Annak dacára, hogyTestarelloműve kéziratbanmaradt, a következő száz évbenmeghatározó ha-

tással volt a Stephansdom irodalmára. ‘Pilgram’ és Puchspaum története is nagy karriert futo be, an-

nak ellenére, hogy már a következő etapban, Friedrich Tilmez 1721-ben kiado dómmonográ ájá-

ban gúnyos cáfolat kíséretében tért vissza.¹³⁴ Mégis, az épületről író szerzőkméghosszú ideig szüksé-

gesnek érezték, hogy visszatérjenek a cáfolatra,¹³⁵ és tulajdonképpen ez segíte e leginkább a legenda

hagyományozását és későbbi népszerűségét. Olyannyira, hogy ilyen cáfolatok keretébenértesülünk a

történet olyan továbburjánzásairól, mint amilyen azÓriás-kapu keresztbe te lábbal ülő gurájának,

az ún. Tövishúzónak – az épület mint egységes anekdotikus képtér felfogását még tovább szélesítő 12

– értelmezése a lábát fájlaló Puchspaumként.¹³⁶ A 19. században a történet átkerült a szórakoztató

irodalom közegébe, o önálló életre kelt, tényszerűségének kérdésemár nem vetődö fel.¹³⁷ Feldol- 13, 14

gozásaiban hol ‘Pilgram’, hol Puchspaum személye került inkább előtérbe; szabad variációk tárgyává

vált, és ilyenként egészülhete ki akár szerelmi szállal, akár az ördögi paktum motívumával.¹³⁸ Azt

a kérdést, hogy maradt-e ennek valami köze a művésze örténet-íráshoz, többféle szempontból le-

het feltenni; mindenesetre jól felismerhetően innen ered, hogy Friedrich von Schmidt reprezentatív

hivatali genealógiájában¹³⁹ és a későbbi kutatásban egyaránt éppen Puchspaum és ‘Pilgram’ vált a

dóm építéstörténetének két protagonistájává, és hogy egészen a közelmúltig – dacára annak, hogy

mindke en csak néhány évet töltö ek az építkezés élén – e két mester közö volt felosztva a dóm-

építőműhely óriási rajzi hagyatékának legnagyobb része.¹⁴⁰

Azt, hogy a 18. században és a 19. elején még fontosnak tarto ák, hogy állást foglaljanak a tör-

ténet hitelességével kapcsolatban, alighanem az akkor rendelkezésre álló építéstörténeti adatok szű-

¹³³ Alpers 1960.

¹³⁴ Tilmez 1721, 43–44, 123; Tilmez 1722, 93–95, 254–255.

¹³⁵ Küchelbecker 1730/1732, 527; Fischer 1768, 29; Ogesser 1779, 63–65; Primisser 1820, 45.

¹³⁶ Ogesser 1779, 71; Primisser 1824, I, 45–46.

¹³⁷ Jellemző erre a változásra, hogy a drámairó Eduard Duller 1830-ban rövid történelmi tanulmányt jelentete meg
‘Pilgramról’ (Duller 1830), ez azonban a Pilgram–Puchspaum-legendát feldolgozó, előző évben kiado színmű-
vének (Duller 1829) mintegy a mellékterméke volt.

¹³⁸ Összefoglalóan l. Perger 1854, 14–15; Gugitz 1952, 56–57, 149–150, 178, 213–214. A téma könyv méretű iro-
dalmi feldolgozásainak a sora napjainkig ível: Steinebach 1864; Gans-Ludassy 1920; Stöckl 1990. A legenda
ikonográ ájának Steinebach illusztrációi melle jellegzetes emléke még Johann Adam Klein kis méretű festmé-
nye az 1830 körüli évekből: Kat. Wien 1997, 296–297 (Renata Kassal-Mikula); Kat. Wien 2011, 154.

¹³⁹ Vö. a 163. jegyzetet.

¹⁴⁰ Puchspaumhoz: Grimschitz 1947; kritikájához vö. Böker 2005, 31–32. Antal mester rajzaihoz l. a 4. fejezetet.
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kösségemagyarázza, illetve az, hogy ezen adatok nagy részét Testarello a legendába beleágyazva pre-

zentálta, sőt –mint például a déli torony a ribúciójának esetében – eleve a legenda felhasználásának

köszönhetően jö ek létre az ‘adatok’. A kanonok által nyújto építéstörténeti összkép nyilvánvalóan

instabil volt: 1336, az orgonakarzat o ani datálása túl korán van a déli torony befejezésének éveként

megado 1400-hoz és még inkább 1450-hez, az északi torony Cuspinianusnál olvasható alapkőleté-

teléhez – vagy akár ugyanezen alapkőletétel Testarellónál 1412-re változtato évéhez – képest. Ezen

ellentmondás és más ellentmondások feloldására a következőkben változatos javaslatok szüle ek,

melyek azonban nagy arányban a Testarello által közvetíte kiindulópontokra voltak kénytelenek

hagyatkozni.¹⁴¹

A mesterképmások megszólító erejét kiemelő Testarellóról és az azokra szobrászi teljesítmény-

ként ügyet semvető későbbi szerzőkről egyformán elmondható, hogy a gurák, demég a kisarchitek-

túrák sem önmagukban érdekelték őket, hanem elsősorban annyiban, amennyiben segítséget remél-

tek azoktól a templom egészének, esetleg a tornyoknak az a ribúciójához és datálásához. Ugyanez

JosephOgesserre is érvényes, noha ő 1779-es dómmonográ ájában jelentékenymennyiségű új ada-

tot vont be az építéstörténeti spekulációkba, és ebben éppen az orgonakarzat és a szószék szolgált

kiindulópontul. Ahogy korábban említe em, ő fedezte fel az orgonakarzat ala i feliratot, ugyanak-

kor ismét alaposan átfésülte a kőfaragók házi historiográ ájának – ekkormár saját jogukon is antikvi-

¹⁴¹ Reiffenstuell 1703, [18] használta fel elsőként – bár hivatkozás nélkül – a Testarello-kéziratot, és tulajdoníto a
a déli tornyot Antonius Pilgrabennek. Tilmez 1721, miközben elutasítja a mester és a segéd rivalizálásának tör-
ténetét, nem vonja kétségbe az orgonakarzat datálását 1336-ra (123) és a déli toronyét 1400-ra, és átveszi az
utóbbi a ribúcióját is (23). Ő veze e be az irodalomba az első egykorú forrást, amely Puchspaumra vonatko-
zik: dómépítőmesterré való 1446-os kinevezésének dokumentumát, amely azótamár elvesze , ma éppenTilmez
közléséből ismerjük (vö. Perger 1970, 92; Perger 2005, 151). Ugyanő említe e először Gregor Hauser szignált
rajzait az északi toronyhoz, amelyeket akkor a városházán őriztek (és onnan kerültek mai helyükre, a Wien Mus-
eumba – vö. Böker 2005, 416–417, 420–425). Ezeket a déli toronyra vonatkozta a, és az építész keresztnevét
ugyan Georgnak olvasta, de ezt hibát azzal a Cuspinianus-passzussal is elköve e, ahol Hausernek a déli tornyon
végze javítási munkájáról van szó – így kész volt az elmélet GeorgHauserről, mint a déli tornyot a 14. században
elkezdő, ‘Pilgrabent’ megelőző mesterről. Mivel Tilmez úgy vélte, hogy a két torony hasonlósága azonos épí-
tési idejükre utal, Puchspaumnak már nem juto hely az építéstörténetben (43–44). Küchelbecker 1730/1732,
512–513 átve e a déli torony mestereinek és idejének ezt a meghatározását; ő azonban ismerte az 1514-ben vil-
lámcsapás következtébenmegsérült déli toronycsúcs 1519-es kijavításának emléket állító réztáblát (515–516; vö.
Kat. Wien 1997, 189–190 [Richard Perger]), és ennek az ismeretnek a birtokában pontosabban olvasta Cuspi-
nianust (VD16 C6476, 661) is – így vált külön Gregor Hauser személye egy 14. századi Georg Hauserre és 16.
század eleji valódi önmagára. Küchelbecker helyesbíte e először az északi torony építésének kezdetét a 15. század
közepére (525–526), ez azonban nála még nem járt együ Puchspaum rehabilitásával. Fuhrmann 1766, 43–44
számára már nem okozo gondot, hogy a következő etapban ‘Georg Hausert’ azonosítsa IV. Rudolf Ebendorfer
által említe klosterneuburgi származású építészével (vö. Ebendorfer 1967, 283); ezzel továbbra is összeegyez-
tethető volt a déli torony befejézése 1400-ban ‘Antonius Pilgraben’ által. Fischer 1768, 23–25 felhasználta azt
a névtelen krónikát, amely szerint a déli torony csúcsát 1433-ban fejezték be (ez a szöveg 1725-ben jelent meg
nyomtatásban: Pez 1725, 550). Ennek alapján nemcsak elveti az 1400-as datálást, amelyet ő – egy Testarellóra
te homályos utalás kíséretében – Tilmeznél olvaso , de számon is kéri ez utóbbin a hiányos forráshivatkozást.
Ugyanez a hiányos hivatkozás azonban már nem zavarta az ‘Antonius Pilgraben’ név esetében, amely bár azonos
forrásból származik, Fischer építéstörténetébe is beilleszthető volt.
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tásnak tekinte – emlékeit, köztük a Speci cation egyik, a Pilgram-interpolációt is tartalmazó példá-

nyát.¹⁴² Szintén ő hívta fel a gyelmet arra, hogy a két képmás ugyanazt a személyt ábrázolja; ez volt

az első olyan leírt meg gyelés, amely ezeknek az arcoknak nem a kifejezésére, hanem a formáira vo-

natkozo . Mindebből már összeállt a kép: Anton ‘Pilgram’ a 14. században élt, 1313-ban készíte e

el az orgonakarzatot, 1359-ben pedig a szószéket. Mégis, a felfedezésnek a szerző azért tulajdoníto

különös jelentőséget, ismertetését azért helyezte a könyv elejére, mert az 1313-as évszám új terminus

ante quemet kínált az épület egészéhez.¹⁴³

3.1.3. Az archeológiai kutatás

A19. század elején ez rövid idő ala megváltozo , és nemcsak amesterképmások szobrászi kvalitásai,

hanem a szószék addig említésre sem méltato többi gurái is hirtelen intenzív érdeklődés tárgyává

váltak. Még azelő , minthogy ennek szöveges nyomai megjelentek volna, képben és te ben is meg-

nyilvánult ez a fordulat. 1815-ben a bécsi kongresszus mia a városban tartózkodó bajor trónörö-

kös – az i is a müncheni Glyptothek számára szerzeményező későbbi I. Lajos – kezdeményezésére

gipszmásolatot ve ek le az orgonakarzat büsztjéről, és az i eni művészeti akadémián is felállíto ak

ebből egy példányt, amitőlAntalmester képmása rögtön „a középkoriművészet egyik legpompásabb

emlékévé” és másolásra méltó mintává lépe elő.¹⁴⁴ Ezzel egyidőben számos gra kai reprodukció is

készült a kisarchitektúrákról és különösen guráikról. Korábban egyedül Ogesser könyvében jelent

meg egy metszet az orgonakarzatról, ennek azonban a szerző számára oly fontos felirat dokumentá- 15

lása volt a célja, a gura és a karzat ábrázolása is nagyon elnagyolt. Ezzel szemben 1820 körül egy-

mástól függetlenül – könyvillusztrációként vagyönállóan árult lapként– számos reprodukció készült,

amelyek kifejeze en a szobrásza örténeti és a portrétanulmány igényével dolgozták fel elsősorban a

¹⁴² Ogesser 1779, 9–10.

¹⁴³ Vö. Ogesser 1779, 12–29. A könyv írásának idején a kutatás aktuális állása az volt, hogy Anton ‘Pilgraben’ 1433-
ban fejezte be a déli tornyot (l. 141); noha végső soron ez az elképzelés is a szószék Fensterguckerére ment vissza,
Ogesser sem akart lemondani egy ilyen ‘adatról’, ha az beilleszthető volt saját képébe az építéstörténetről. Így vált
külön – hasonlóan mint korábban ‘Georg’ és Gregor Hauser – ‘Pilgram’ és ‘Pilgraben’ két különböző építésszé
(uo., 32).

¹⁴⁴ Primisser 1820, 41. Vö. Hagen–Trnek 2006, gm/ma10; ez a másolat jelen kézirat lezárásának idején a bécsi Aka-
demiegalerie időszaki kiállításán (Gips folgt Stein. Das Keckmann-Grabdenkmal, 2011. december 8. – 2012. feb-
ruár 12.) az 1870-es évekre vonatkozó datálással szerepel, minden bizonnyal a Keckmann-epitá umról leve
gipszmásolat dokumentált dátumát (vö. Domanig 2011, 79) tekintve mérvadónak, és nem ismerve Primisser
közlését. Valóban nem biztos, hogy a fennmaradt másolat azonos az 1815-ben készül el, mindenesetre a gyűj-
temény iratanyagából nem derülnek ki a szerzeményezés körülményei, és ez a korai keletkezés valószínűségét
növeli.
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mesterképmásokat, de a szószékkosár egyházatyáit is.¹⁴⁵ A reprodukciók ziognómiai hűsége, rész- 16–23

letgazdagsága és az eredetihez való stiláris affinitása vált fontossá, e szempontok szerint elemezte az

akkor elérhetőket a ‘Pilgramról’ szóló első monogra kus tanulmány is.¹⁴⁶

Ez utóbbi 1820-ban jelent meg Alois Primisser tollából. Primisser nemcsak a gurák reproduk-

cióinak szentelt nagy gyelmet, de az Antal mesterre vonatkozó új megállapításai is lényegében a

szobrokon alapulnak – azon, amit a kor mércéje szerint stíluskritikai vizsgálatuknak lehet nevezni.

‘Pilgramot’, a szószéket és az orgonakarzatot ismét a 15. századra helyezi; a fő érve az, hogy az ezeken

lévő gurák úgy viszonyulnak a Singertor biztosan a 14. század közepén farago szobraihoz, „mint az

úgyneveze etruszkok a tökéletes szépségű görög szobrokhoz”.¹⁴⁷ Primisser szemében ez ugyan fon-

tos, de csak közvete érv volt, neki ugyanis még nem fordult meg a fejében, hogy a szobrász azonos

lehete volna az építésszel.¹⁴⁸ Ezzel pályatársai is így voltak egészen a század végéig.

Mai fejjel azt gondolhatnánk, hogy döntő fordulatot kelle hogy hozzon Antal mester kutatá-

sában Michael Tichter és Hans Probst levelének felfedezése és publikálása¹⁴⁹ 1829-ben annak a Jo-

seph von Hormayrnak az egyik kiadványában, akinek a körében Primisser is fontos szerepet játszo

– jó eséllyel éppen az ő érdeme lehet a felfedezés. Ez nem volt így: a minden kommentár nélkül

közzéte forrásszövegnek, a benne említe Antal mesternek az összekapcsolása ‘Anton Pilgrammal’

csak jóval később történt meg. A Pilgram-kutatás 19. századi története nem egyenes vonalon ha-

¹⁴⁵ A legkorábbi lehet a Joseph Fischer rajza alapján készült metszet az orgonakarzat büsztjéről: Lichnowsky 1817,
képtábla a 43. oldal után. Valószínűleg nem sokkal későbbi az a Sigmund von Perger által előrajzolt metszet (szí-
neze változata: ÖNB Bildarchiv, Pk 126/21), amely Ri er szerint 1820-ban könyvillusztrációként is megjelent
(Ri er 1881–1882, 30). L. még a következő jegyzetet.

¹⁴⁶ Primisser 1820, 45–46. A szerző hosszabban elemezte Ludwig Schnorr von Carolsfeld egy ugyanabban az év-
ben kiado litográ áját (ÖNB Bildarchiv, NB 530.708 BRF), amely – Schnorr egy ezzel azonos időben készíte ,
az eredetit hívebben követő rézmetszetéhez (ÖNB Bildarchiv, NB 530.709 BRF) hasonlóan – az orgonakarzat
büsztjéből, pontosabban valószínűleg az annak alapján készíte gipszmásolatból indul ki. A litográ a azt eleven
portrévá ülteti át, ami Primissernek nincs ínyére, ellenben úgy véli, „die Ausführung im Geiste der altdeutschen
Schule, ist ganz dem Gegenstande angemessen”. Primisser különösen dícsérte Peter Fendi rajzait, amelyek el-
sőként reprodukálták a szószék szobrait is, és amelyek omas Dibdin akkor még megjelenés elő álló Biblio-
graphical Tourjához készültek. Dibdinnél végül másik, George Robert Lewis rajzai alapján metsze , de a két
mesterképmást részletgazdag close-upban mutató illusztrációk jelentek meg: Dibdin 1821, képtábla az 554. oldal
után. A Fendi rajzait követő metszetek közül ke őt – az orgonakarzat büsztjét és a szószékkosár Szent Gergely-
guráját ábrázolót – később maga Primisser használt fel: Primisser 1824, az első füzet címlapján és a harmadik

frontispiciumán. A szószék és az orgonakarzat első teljes rajzi felmérése alapján 1827-ben készült metszetek öt
évvel később jelentekmeg: Tschischka 1832, XXI–XXIII. tábla. A két kisarchitektúra 19. századi ikonográ ájáról
l. még Ri er 1881–1882, 30.

¹⁴⁷ Primisser 1820, 44.

¹⁴⁸ „Eine wichtigere Frage dür e sein: wer ist der Meister der herrlichen Erkerbüste und jener andern am Kanzel-
fuße?” – Primisser 1820, 45. Négy évvel később már megpendíti a lehetőséget: „An diesen beyden Werken sieht
man Pilgram von geschickter, vielleicht eigener Hand in natürlicher Größe bis zur Brust in Stein ausgehauen und
in fensterartige Öffnungen gesetzt” (Primisser 1824, I, 45); ahogy azonban a szöveg további passzusaiból (I, 87)
kiderül, ezt a lehetőséget nem tekinte e valószínűnek.

¹⁴⁹ Werkstreit 1829.
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ladt – éppolyan kevéssé, mint a 20. századi. Franz Tschischka, aki az 1820-as évektől kezdve számos

monográ át jelentete meg a Stephansdomról, először átve e Primisser elképzeléseit Pilgramról,¹⁵⁰

később azonban az 1430-as vitricusi számadások alapján – ahol több, név szerint megneveze kőfa-

ragónak zetnek egy szószékért,¹⁵¹ és ahol a csak keresztnevén említe Hans von Prachatitz szerepel

a dómépítőműhely vezetőjeként¹⁵² – Hans Puchspaumnak tulajdoníto a a szószék és az orgonakar-

zat tervezését, és az ő vonásait kereste a büsztökben.¹⁵³ Ez a tévedés nyito ameg az utat ahhoz, hogy

Tschischka komolyan, az indokoltnál komolyabban vegye a 17. századi mestertáblákat – és ennek

a tévedésen alapuló tévedésnek az eredménye le a helyes felismerés, hogy Antal mester valójában

a 16. század elején élt.¹⁵⁴ Tschischka könyvének 1843-as változatáról írt recenziójában Joseph Feil

azonosíto a először a Tichter-levélben említe brünni Antal mestert ‘Anton Pilgrammal’, és ennek

alapján kapcsolta össze ismét a már régóta az építéstörténetben fel s alá bolyongó névvel az orgona-

karzatot, az ala a lévő guránmindazonáltal JörgÖchsl arcvonásait keresve.¹⁵⁵ Amikor az a ribúciót

a szószékre is kiterjeszte e, akkor Primisser meg gyeléseit pontosíto a: a szobrásznak az egyház-

atyákon megnyilvánuló anatómiai tudása Dürer és Burgkmair korára utal, egyú al az orgonakarzat

szobrászával való azonosságot is alátámasztja. Feil következtetései nagyrészt egybevágnak a 20. szá-

zadi Pilgram-képpel, megjelenése után azonban még sokáig nem számíto ak sikeresnek, a legtöbb

publikáció Tschischkát köve e, vagy hozzá állt közelebb.¹⁵⁶

Ez alól kivételt jelent a festő, gra kus és szépíró Anton von Perger¹⁵⁷ 1854-es dómmonográ ája

– aligha függetlenül a ól, hogy a könyvhöz maga Feil írt kiegészítő jegyzeteket és egy előszót, amely

nagyrészt azÖchsl-üggyel foglalkozik: korrekciókat közöl a Tichter-levél korábbi átiratához, és első-

ként publikálja a helytartóság válaszát. Perger nemcsak azonosíto a az ügyben szereplő brünni Antal

mestert ‘Pilgrammal’, hanem a Tichter-levél alapján elsőként vázolta fel a kőfaragó jellemrajzát, lé-

nyegében a máig továbbhagyományozo formában. Ez közvetlenül a Puchspaum–Pilgram-legenda

változatainak részletes bemutatása után következik, és ez nem csak egy periférikus képze ársítást

¹⁵⁰ Tschischka 1823, 5, 67–69.

¹⁵¹ Uhlirz 1901–1902, 221–222.

¹⁵² Vö. Perger 2005, 145.

¹⁵³ Tschischka 1832, 13; vö. Tschischka 1843, 78–83.

¹⁵⁴ Tschischka 1832, 4. A mestertáblák korábbi megítéléséhez l. Primisser 1824, I, 128.

¹⁵⁵ Feil 1844, 233–236.

¹⁵⁶ Többek közö maga Tschischka is: Tschischka 1847, 242–244. Vö. mégGailhabaud 1852, III, 6–7; Donin 1873,
131–132; Bermann 1878, 167–170, 194. Inkább csak whishful thinking eredménye volt az, amikor később a Feilt
követő Karl Weiß azt írta, hogy a recenzió konszenzust teremte volna: Weiß 1880, 509.

¹⁵⁷ Vö. Schöny 1978.
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idéz elő, hanem tényleges összefüggés megállapítására sarkallja a szerzőt: az öntörvényű és ala o-

mos ‘Pilgram’ képe, amelyet a legenda megőrzö , megerősítést nyer egy hiteles forrásban: „Durch

dieseKlageschri , die, wenn sie vielleicht auchmit einigerWallung verfaßt wurde, doch andererseits

durch die Festigkeit, mit welcher sie denHerren vonWien entgegen tri , von großer Ehrenha igkeit

zeugt, wird Pilgram – der Held der Sage und des Schauspiels – als ein ziemlich ränkesüchtiger und

zur Eigenmächtigkeit geneigter Mann hingestellt”.¹⁵⁸ Ezt a tanulságot Perger a művekre már nem

terjeszte e ki: a szobrok különösebben nem érdekelték, a szobrász kérdését nem feszege e, az orgo-

nakarzat ala megjelenő építészt jellemző módon Öchsllel azonosíto a.¹⁵⁹ Aligha véletlen, hogy a

szerző által készíte illusztrációkon azok viszonylag nagy mérete ellenére erős visszalépés gyelhető 24, 25

meg a gurák visszaadásában.¹⁶⁰

A 19. század végén az intenziválódás újabb hulláma és egy újabb jelentésmódosulás gyelhető

meg a két építészképmásra irányuló gyelemben. Ekkor, 1878-tól 1880-ig zajlo le a szószék resta-

urálása,¹⁶¹ aminek a befejezéseképpen a Fenstergucker ala helyezték el a munkát irányító Friedrich

von Schmidt – egyú al egész dómépítőmesteri tevékenységét szignáló – névfeliratát és mesterje-

gyét. Schmidt, ahogy ez a felirat többféleképpen is szemlélteti, a középkori Bauhü e kőfaragóinak

örököseként stilizáltamagát.¹⁶² Antal mester arcképe nemcsak i szolgált ennek fő rekvizítumaként:

Schmidtéhez hasonlóan az övé is többször visszatért a bécsi új városházán.¹⁶³ Ezzel egyidőben, a 26

császári pár 1879-es ezüstlakodalmára rendeze ünnepi felvonuláson is aBaugewerbe csoportjában –

HansMakart terve szerint¹⁶⁴ – a Stephansdommodellje elő lépdelő építőmestereket is ‘Pilgram’ ve-

ze e volna, egy lépéssel a Fischer vonErlach körül tömörülő többiek elő . Az ugyanekkor felszentelt 27

Votivkirchében Heinrich von Ferstel a szószék kosara ala i eldugo helyet választo a mellképének,

szintén az épület egészére vonatkozó képi szignatúrájának számára.¹⁶⁵ AViktor Tilgner által készíte 28

¹⁵⁸ Perger 1854, 16.

¹⁵⁹ Perger 1854, 51, 60–61.

¹⁶⁰ Perger 1854, képtáblák az 50. és a 60. oldal után.

¹⁶¹ Vö. Weiß 1880; Kleindienst 1885, 156.

¹⁶² „Keiner der vielen hohen Titel, die er führte, freute ihn so sehr, wie der »Dombaumeister«, denn dadurch
erschien er sich selbst als der jüngste einer großen Reihe herrlicher Meister, deren älteste die graue Sage mit
ihremNebelschleier umwallt”, írja nekrológjábanNeumann 1891, 41. Schmidt gondosan alakíto imázsához vö.
még Haiko 1991.

¹⁶³ L. a városházába szánt építészportré-ciklust, amely ‘Pilgram’ és Schmidt melle BonifazWolmuth és éppenHans
Puchspaumképmását tartalmazta; gipszmodelljeik: Kat.Wien 1991, 202–203. Vö. továbbá az orgonakarzat ala i
képmás alapján készült bronzbüsztöt, amely szintén a városháza eredeti dekorációjából, de pontosabban nem
ismert kontextusból származik: Kat. Wien 1997, 346 (Renata Kassal-Mikula).

¹⁶⁴ Kat. Wien 2000, 204.

¹⁶⁵ Krause 1980, 12 (i a Ferstel-büszt párhuzamairól és replikáiról is), 88, 106.
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portré nemcsak elhelyezésével idézi fel a Stephansdom szószékét – és ragadja fel aművészi önszcení-

rozásban ekkor oly kedvelt szerepjátékok fonalát –,¹⁶⁶ hanem a kezek játékával, a drapériakezeléssel,

de mindenekelő a beszélni készülő alak a itűdjével is az o ani Szent Jeromost parafrazeálja. En- III.c

nek az éppen szót kérő gesztusnak viszont Ferstel aggodalmas tekintete és a szűk csúcsív, amelyen a

gura mintegy keresztülfurakszik, egyú al a hiábavalóságát is érzékletesen hangsúlyozza; ez és főleg

a megszólalás igyekezetét sub specie aeternitatis helyező historizáló utalás a szobor témájává teszi az

örök ellentmondást a gura és a néző közvetlen kommunikációjának pillanatnyisága, illetve a kőme-

revsége és állandósága közö . Tilgnerművemintha a korban népszerű közhely jegyében értelmezné

‘Pilgramét’: saxa loquuntur, a kövek megszólalni igyekeznek, de éppen kudarcuk megörökítésével,

annak emlékművet állítva válnak századokon átívelően beszédessé.

Az 1870–1880-as években ‘Pilgram’ újból építészi identi kációs gurává vált, és ahogy Viktor

Tilgner Ferstel-büsztje is szemlélteti, ebbe a művein lévő gurák szobrászi kvalitásainak a tudatosí-

tása is beleépült. Mindez nem maradt hatás nélkül arra, amit tudni véltek Antal mesterről. Az orgo-

nakarzat és az Öchsl-ügy közö i összefüggés ekkorra általánosan elfogado á vált; a brünni kőfaragó

kisarchitektúrái és a képmásai iránti új természetű csodálatot így immár össze kelle egyeztetni a

Tichter-levéllel, illetve azzal a jellemrajzzal, amelyet e levél és a Puchspaum-legendaösszeolvasásából

kiindulvaAnton vonPerger alapozo meg. Ez 1892-ben történtmeg,WilhelmAntonNeumann-nak

a Stephansdom 15–16. századi építőmestereiről írt tanulmányában. Neumann szerint az orgonakar-

zat büsztje nem más, mint Antal mester dacreakciója az ellene indult eljárásra: „Den M. Antoni Pil-

gram konnte sie [die Hü e – EG] zunächst nicht von dem Dome verdrängen. Der setzte trotzig sein

Porträt, das er sich selber in Stein gehauen hat, unter den Fuß der »Orgelbühne«”.¹⁶⁷

Ezen a ponton kezdődik az építész és a szobrász azonosításának tulajdonképpeni története;¹⁶⁸ a

szinte észrevétlenül bevezete azonosítást mindazonáltal annak előtörténete éppúgy meghatározta,

mint a 19. század végi kontextusa. Noha Neumann gyelmesen, az utána jövőknél éppenséggel -

¹⁶⁶ Vö. ausing 1879, 49: „Es ist das Bildnis des Architekten der Kirche Heinrich Ferstel, der in launiger Analo-
gie mit Meister Pilgram bei St. Stephan an dieser verborgenen Stelle sein Portrait der Nachwelt zu überliefern
gedachte”. A n de siècle hasonló művészi szerepjátékaihoz vö. Doppler 2011.

¹⁶⁷ Neumann 1892, 74; kiemelés az eredetiben.

¹⁶⁸ Az ezt közvetlenül megelőző pillanatra jellemző az, ahogyan Antal mester először megjelent a helytörténeti ha-
gyományon kívül, egy tágabb spektrumú művésze örténeti szintézisben: „Sehr vorteilha erscheinen daneben
einige unter sich außerordentlich verwandte Bildwerke, welche bereits dem Anfange des sechzehnten Jahrhun-
derts angehören: unter derOrgelbühne imSeitenschiff die Büste desBaumeisters JörgÖchsl, wiemanbehauptet,
unddieBüstenderKirchenväter anderKanzel (vomJahre 1512), welchedemAntonPilgramvonBrünn zugesch-
rieben werden; unterhalb der Kanzel ist am Pfeiler wieder das Brustbild des Künstlers angebracht. ... Vielleicht
waren die Künstler sogar aus Schwaben berufen; denn die jetzt dafür genannten Meister scheinen mir nach den
Urkunden nicht mit Sicherheit gerade als die Bildhauer feststellen zu lassen.” – Bode 1887, 200–201.
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gyelmesebben olvasta az Öchsl-ügy dokumentumait, mégis, az a haters gonna hate kifejezés, amelyet

ennek eredményeként a büsztbenmegtalálni vél, a több évszázados értelmezéstörténet örökségének

jegyeit viseli magán. Egyáltalán az az igyekezet, hogy az építészképmást a képi szignatúraként betöl-

tö szerepén túl az épület –mégpedig ezú al is az egész épület – történetének sajátos, anekdotikusan

megragado lefutására vonatkoztassa, alapvetően a megelőző recepciótörténetre ado aktuális vá-

laszként jellemziNeumannértelmezését. Az aktualitását –persze az ekkor ismert építéstörténeti ada-

tok felhasználásamelle – az adja, hogy a 19. században, amikor a gurák szobrászi teljesítményként

és művésze örténeti emlékként való értékelése magától értetődővé vált, már nem tűnhete kielégí-

tőnek csakmegállapítani a portrék kifejezéstartalmát – ahogyan az például a Puchspaum-legendában

vagy annak Testarello általi feldolgozásában történt –, hanem csak a szobrász személyén keresztül

kínálkozo racionális magyarázat erre a kifejezéstartalomra. Ha pedig a portré dacból készült, ha

elhelyezésén kívül megformáltságával is a modell benső indulatát fejezi ki, akkor a szobrász ezt csak

úgy lehet képes elérni, ha azonos a modellel – úgy tűnik, ez Neumann kimondatlan érve.

Neumann Franz Ržiha 1881-es cikkét¹⁶⁹ követve – tévesen – különbséget te az orgonakarzat

és a szózék mesterjegye közö , és ennek alapján az utóbbi művet elvita a Antal mestertől. Ami-

kor a két kisarchitektúra ismét közös a ribúcióban találkozo egymással, akkor viszont a szobrász

‘Pilgram’ megítéléséhez rögtön többszörösére szélesede , szobrásza örténeti kontextualizálásra is

alkalmas emlékanyag állt rendelkezésre. Ignaz Schlosser 1925-ben megjelent kis könyvében, amely

összegezte – és a későbbi kutatás számára részben forrás gyanánt tálalta fel – az addigi recepciótör-

ténetet, és amely lezárta e recepciótörténet ‘archeológiai’ szakaszát, viszonylag rövid passzus foglal-

kozik a szószék és az orgonakarzat szobrászati részével.¹⁷⁰ I került először összefüggésbe az egy-

házatyák változatos jellemzése az orgonakarzat ala i büszt dacosnak láto kifejezésével, egyú al a

Pseudo-Pilgram szobrászi stílusa Antal mester vélt – Neumann értékeléséhez képest ismét kifejezet-

ten stilizált – személyiségével: „starke Leidenscha en sprechen aus dem Gesichte. Wir können es

diesen Zügen glauben, daß Pilgram gegen die starren Gesetze der Bauhü e revoltierte, daß er einen

Gefährten, der ihn beleidigte, sofort ins Gefängnis werfen ließ, und daß er schließlich seinen Wil-

len durchsetzte. Ein prachtvolles Stück sind die beiden Hände des Künstlers, vergeistigt wohl, aber

krä ig und imstande, hart zuzugreifen.”

¹⁶⁹ Ržiha 1881, 14.

¹⁷⁰ Schlosser 1925, 15–17.
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3.2. Wilhelm Vöge Pilgram-tanulmánya

Jóllehet ekkor már régóta nem volt újdonság, hogy az Antal mester művein lévő szobrok megítélé-

séhez esztétikai vagy művésze örténeti szempontokat vonjanak be, ezek mégis meglehetősen rudi-

mentárisak maradtak, és legfeljebb csak lazán kapcsolódtak össze a gurák közvetlen ziognómiai

hatásával. A Pilgram-hagyományban az egyetemes művésze örténeti horizont csak 1927-ben jelent

meg, és – ennek egyik hozadékaként – ugyanekkor egyesült a stílustörténeti és a ziognómiai né-

zőpont is. Ebben az évben láto ugyanis napvilágot Wilhelm Vöge tanulmánya,¹⁷¹ amelyre ‘Anton

Pilgram’ mint – szigorúbb értelemben véve – művésze örténeti fogalom létrehozása visszamegy, és

amely a Pilgram-kutatás legfontosabb kiindulópontja le . Ezt a szerepét, még ha lappangva is, de

máig betölti, függetlenül a ól, hogy azok az a ribúciók, amelyek alátámasztása Vöge primér célja

volt, már régóta nem számítanak elfogado nak.¹⁷²

3.2.1. A korai és a kései Vöge, az apollóni és a dionysosi

Ezek az a ribúciók két kis méretű fafaragványra vonatkoznak, egy solymász gurájára bécsi és egy 29, 30

Sírbatétel-csoportra müncheni múzeumi gyűjteményben. Friedrich Winkler nem sokkal korábban 31

mindke őt Conrat Meitnek tulajdoníto a, a solymászt ezt megelőzően Julius von Schlosser itáliai-

ként próbálta meg azonosítani.¹⁷³ Ez a két meghatározás Vöge számára fontos szerepet játszo sa-

játjának artikulálásában. Különösen Schlosser javaslata bizonyult megfelelő viszonyítási pontnak –

nem is az esetleges érvei, hanem csak az itáliai lokalizálás okán. A bécsi gura tekintete és „merész

mozdulata” – amely valójában, ahogy már Winkler is írta, a solymászat a ribútuma¹⁷⁴ – Vöge értel-

mezésében nemcsak a vadász, hanem a szobrász személyiségének ábrázolásához is döntően hozzá-

járul. Azok a szavak, amelyek ezt a személyiséget leírják – az „emelkede ség”, a „földi önérzet”, a

„nemes tűz” és amizantrópia –, így egymásmelle , egymással való asszociációjukban idézik fel Vöge

számára Itáliát, az „itáliai reneszánsz büsztjeit és szobrait”. Látszólagos ellentmondás, hogy ugyanez

szolgál fő ellenérvként a Meitnek, kora legolaszosabb német szobrászának való a ribúcióval szem-

ben. Vögemintha csak ÉszakMichelangelójaként, illetve Raffaellójaként jellemezné a két szobrászt:

¹⁷¹ Vöge 1927.

¹⁷² Vö. lentebb, 541. jegyzet.

¹⁷³ Schlosser 1921/1927, 313; Winkler 1924, 47–55.

¹⁷⁴ Winkler 1924, 50: a lábviselethez hasonlóan az extravagáns állásmotívum is a solymászat jellemző helyszínei-
nek, az o ani ingoványos talajnak felel meg; a kinyújto kar és az élesen félrefordíto fej, amely Vögét annyira
megragadta, annak elkerülését szolgálta, hogy a solymász tekintete találkozzék a madáréval.
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„Meit war, menschlich gesehen ...Meister PilgramsAntipode, eine umgängliche, beglückendeNatur.

In sein Künstlerwerk ist die Wiener Statue e, schon ihrer Psyche nach, nicht einzuordnen.”¹⁷⁵

‘Pilgramnak’ ebben a jellemrajzában többről van szó,mint a két kisplasztika a ribúciójáról; Vöge

i is, ahogyannemegy további tanulmányában, a konkrét a ribúciós kérdést kiindulópontként hasz-

nálta, hogy előhívja az érinte mesterművészi individualitását, egyszersmind úgy, hogy ezt általános

fejlődéstörténeti elképzelésekkel ütköztesse. Az egyéniség megszólaltatása ugyanakkor i sem csak

cél, hanem eszköz is; a művész és a művésze örténész közö i sympatheián alapuló beleérzés teszi

lehetővé az a ribúciókat. Vöge egyik ezzel kapcsolatos vallomása éppen ‘Pilgrammal’ kapcsolatos,

akinek a műveiben egy „rokon, a magányt és a tudást nehezen viselő lélekkel” vélt találkozni.¹⁷⁶ A

tanulmány illusztrációinak egy része, a drámaian beállíto arcokra fókuszáló képkivágatok is ennek

a beleérzésnek az eredményei. A Pilgram-hagyomány mindehhez Vöge törekvéseinek jól megfelelő

előzményeket kínált, mindazonáltal az Antal mesterre vonatkozó forrásokból kiszűrt személyiség-

képnek és a farago zignómiák elemzésének a kölcsönös penetrációja nála lényegesen magasabb

szintre ért, mint Neumann-nál vagy Ignaz Schlossernél.

Általános vélemény, hogy ez a bensőségesnek, személyesnek érze viszony a kutatási témával

Vöge késői korszakának a jellemzője.¹⁷⁷ Ahogy ismert, Vöge életművét egy összeroppanás és az azt

követő évtizednyi publikációs szünet szakítja két részre. E szünet után éppen a Pilgram-tanulmány

nyito ameg a Panofsky által¹⁷⁸ – Vasari Tiziano-életrajzából kölcsönzö kifejezéssel – ultimamanie-

rának neveze időszakot, amely a velencei festő öregkorához hasonlóan termékeny és zseniális, de

egyben öntörvényű és magányos is lenne. A pszichologizáló beleérzés, a „művészi géniusszal foly-

tato szenvedélyes párbeszéd” eluralkodása azt is jelentené, hogy Vöge eltávolodo a „tudományos

részvétlenségnek” a korai művekben, jelesül az Anfänge des monumentalen Stiles im Mi elalter című,

1894-es könyvben felvállalt „pozitivisztikus követelményétől”.¹⁷⁹ Ezen értelmezés szerint ha nem

is fordulatról, de a korábbi egyensúly megbomlásáról van szó. A magánlevelezéséből kiderül, hogy

Vöge intenzíven foglalkozo Nietzschével; erre Kathryn Brushmutato rá, és ő egészen odáigment,

¹⁷⁵ Vöge 1927, 31.

¹⁷⁶ „Vöge hat zugegeben, daß hier seine Kunst der Zuschreibung angeregt wurde durch das Wahrnehmen einer ver-
wandten, Einsamkeit und Erkenntnis schwer tragenden Seele, die sich imWerk bezeugt” – Butzmann 1958, 216.

¹⁷⁷ A legfontosabb címek a szekundér irodalomból: Panofsky 1958; Deicher 1991; Brush 1996; Sauerländer 1998;
Wilhelm Vöge 2004. A korai és a késői időszak efféle értékelése már a néhány évvel Vöge halála után, 1958-ban
megjelent tanulmánykötetben (Vöge 1958) nyomo hagyo , amelybe nem kerültek be 1927 utáni, sem a késő
gótikával foglalkozó tanulmányok.

¹⁷⁸ Panofsky 1958, .

¹⁷⁹ Vöge 1894. Mindhárom idéze szókapcsolat forrása: Sauerländer 1998, 164.
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hogy az életmű pozitivizmus és pszichologizálás közö i polarizáltságát Vöge által tudatosan vállalt

nietzschei oszcillációként értelmezze az „apollóni kontroll” és a „költészet és zene dionysosi lírája”

közö .¹⁸⁰ Az 1910-es évek közepén Vöge ezt az apollóni kontrollt veszíte e úgymond el a dionysosi

mámor fölö , ez vezete a katasztrófához.

Saját korábanVöge a konkrét felfedezéseinek köszönhe e a hírnevét, csak a nyolcvanas évek vége

óta vált gyakorivá az idézése módszertani összefüggésben, egyú al az aktualizálás szándékával.¹⁸¹

Ezek a hivatkozások szinte egyoldalúan az Anfängére, abban a szobrászi technológia és a szobrászi

stílus közö i összefüggések bemutatására vonatkoznak. A könyv fő tézise szerint a kora gótikus, 12.

század közepi Ile-de-France-i kapuzatplasztika, jelesül a chartres-iPorte Royale béllet gurái egy Vöge

által tektonikusnak (illetve monumentálisnak) neveze gurastílus megteremtőiként értékelhetők

helyesen, és ez a tektonikus gurastílus a szobrászok munkamódszereiből kiindulva érthető meg. A

béllet gurák kifaragásához használt kőtömb formája és beállítása azzal azonos, mintha megfaragat-

lanul építe ék volna be: a vékony, hasáb alakú munkadarabok lépcsőzetesen sorakoznak egymás

melle , oldalaik párhuzamosak, illetve merőlegesek a homlokzat felületére. A béllet vonala 45°-kal

eltér e ől, és ehhez igazodik a gurák beállítása is; így ha szemből nézzük a szobrot, a kiinduló kő-

tömb éle fordul felénk – nagyrészt ebből ered a kora gótikus szobrászat újdonsága. Ezek a kőtömbök

kevés helyet adnak a gura számára, a szobor elkészülte után is jól érzékelhető marad a befoglaló

forma. Ez azonban nem korlátozza, hanem inkább inspirálja a szobrászokat, és „miközben arra vál-

lalkoznak, hogy a kövekből bizonyos értelemben embereket élesszenek fel, egy eredeti stílus alapjait

hozzák létre”.¹⁸² Az embereknek, akiket a vékony, élükkel felénk forduló hasábokból ‘kelte ek életre’,

az alkarja elválik a tes ől, a kézben tarto a ribútumok szabadonkiemelkednek, a fej körplasztikussá

válik. A test ellenben lapos, kulisszaszerű marad, a lábfej lefelé van feszítve, és e ől a gura lebegni

látszik. A szobor ezáltal nemcsak a befoglaló hasábformára utal vissza, hanem az emberi alak ábrá-

zolásának szigorúságával és ritmusával a tektonikus feltételek demonstrálásának sajátosan szobrászi

módját is megvalósítja.

Amikor ezt az elemzést, de általában is az Anfänge kérdésfeltevését, gondolati ívét, téziseit, rész-

letkérdésekre vonatkozó megállapításait a szekundér irodalom pozitivisztikus jellegűként értelmezi,

¹⁸⁰ Brush 1996, 84.

¹⁸¹ Ú örő szerepe volt ebben Robert Suckalénak: Suckale 1987, különösen 27; vö. mégNiehr 2001, valamint a 177.
jegyzetben felsorolt irodalmat.

¹⁸² „Es ist für diese nordfranzösischen Meister charakteristisch, dass dieser ausserordentliche tektonische Zwang,
dem sie sich unterwerfen, nicht in erster Linie als Zwang empfunden ist, vielmehr der Ausgangspunkt wird für
ihr stilschöpferisches Gestalten: er wirkt hier nicht hemmend, sondern im Gegenteil erziehend, anregend, man
macht hier aus der Not eine Tugend! indem man es unternimmt, gewissermassen aus den Steinen Menschen zu
erwecken, scha man die Grundlagen eines originalen Stiles.” – Vöge 1894, 54.
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akkor ez egyrészt az inspirációs forrásokra – különösen a könyvben sokat idéze Viollet-le-Ducre

– vonatkozik: ezek látszólag Vögét is a stílus és technika iránti, Sempertől Ruskinig ívelő ama ér-

deklődésnek a hagyományában helyezik el, amely az ipari forradalom által felforgato termelési vi-

szonyokra tűnik visszavezethetőnek.¹⁸³ Vonatkozik másrészt a ‘szigorú’ stíluskritika módszerére, az

akkurátus formaelemzésre, amely Vögére – így tartja a szekundér irodalom – lipcsei tanárán, az e te-

kintetbenmorelliánus Anton Springeren keresztül gyakorolt befolyást. Brush szerint az apollóni és a

dionysosi a művésze örténet-írás aktuális vitáin keresztül, Springer ‘tudományos’ és Robert Vischer

‘humanista’ pozíciójának képében is választási, illetve közvetítési kényszer elé állíto a Vögét.¹⁸⁴

Nem lehet kifogásolni, ha valaki visszamenőleg efféle pólusokhoz igazítva tekinti át a művészet-

történet historiográ áját. Fele ébb kérdéses azonban, hogy ez a perspektíva a vizsgált szerzőké-

nek mennyiben felel meg, azaz hogy például Vöge tudományos önértelmezését le lehet-e vezetni

ilyen úton.¹⁸⁵ A forgalomban lévő Vöge-értelmezéseket alighanem erősen befolyásolta a Morelli-

recepciónak az az elsősorban Edgar Wind által erősíte ága, amely az Experimentalmethodében in-

duktív, természe udományos ihletésű és a lelki affinitáson alapuló intuíciót kizárni igyekvő megis-

merési módszert lát¹⁸⁶ – ebben az értelemben lehetne amorelliánus stíluskritikát kon iktusban látni

a Vögénél megjelenő zsenikultusszal. Bármennyire tartós hatást gyakorolt ez a Morelli-értelmezés a

köztudatra és részben a kutatásra is, tévesnek mutatkozik, ha gyelmesen olvassuk Morelli saját írá-

sait. Az Experimentalmethode ugyanis nem vizsgálati, hanem pedagógiai módszer, amelynek sikere

egy jelentős részben ugyancsak intuitív és végső soron a művész általános karakterére irányuló, az

azzal való bensőséges kapcsolatba torkolló a ribúciós gyakorlatban mutatkozik meg.¹⁸⁷ Vöge felől

¹⁸³ Vö. Brush 1996, 63; Sauerländer 1998, 160.

¹⁸⁴ Brush 1996, 26–31, az Anfängére vonatkoztatva: 64–68, 77–82. Springer és Vischer eme polarizálásának tart-
hatatlanságára Johannes Rößler is rámutato , szerinte Brush Vöge ‘modern’ perspektíváját vetíti vissza az előző
generációra: Rößler 2009, 19, 32. j. Más kérdés, hogy helytálló-e az, amit ez Vögére nézve implikál.

¹⁸⁵ Tanulságosak ebből a szempontból a Vöge-tanítvány Kurt Badt visszaemlékezései is, amelyek a ‘pozitivisztikus’
stíluskritikát szükséges előmunkálatként, a rajta való túllépést ellenben úriemberi kötelességként, a tulajdonkép-
peni történetíráshoz vezető útkéntmutatják be, amelyVögét a 19. századi historicizmus konzervatív örököseként,
nem pedig válságának egyéni hangú feldolgozójaként mutatja be: Badt 1990, 207.

¹⁸⁶ L. Wind 1963, 32–51. A Windet követő vagy vele rokon Morelli-értelmezések közül minden bizonnyal Carlo
Ginzburgét olvasták és idézték a legtöbbet: Ginzburg 1979. A Morelli-értelmezések historiográ ájához vö. Vak-
kari 2001.

¹⁸⁷ Ez a Princip und Methode (Morelli 1890, 1–78) felépítésén is meg gyelhető: abban, ahogy a fülcimpák és a kör-
mök részletes leírásainak a helyét a szövegben előrehaladva egyre inkább azokra való futó utalások veszik át. Be-
szédes ugyani Morelli sűrűn visszatérő hivatkozása hosszú idő ala gyűjtö tapasztalataira; beszédes továbbá –
sok egyéb melle –, hogy a fejezet végén ‘Lermolieff ’ számára éppen azt követően világosodik meg a Firenzében
tanult, időközben automatizmussá vált látásmódhaszna,miután lemondo amódszeres alkalmazásáról. Meg kell
azonban jegyezni, hogy a félreértések nem Windnél, hanem már a kortársaknál kezdődtek, és hogy ezért Morelli
sokszor pontatlan, esetleges fogalmazásmódja nagyban felelős volt. Jellemző, hogy aKunstkritische Studienmáso-
dik kötetének bevezetőjébenmaga ismagyarázkodni kényszerült: „EtlichemeinerGegner inDeutschlandwerfen
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nézve különösen érdekes az a szerep, amelyet Morellinél az emberi arc, kiváltképp a portrék kife-

jezése játszik – nemcsak a képelemzések visszatérő kérdése ez, hanem a Princip und Methodében is

külön passzus foglalkozik vele, ahol a ziognómia a modell, a művész és a szemlélő, pontosabban a

művésze örténész közö i legintenzívebb találkozás helyeként kap jelentőséget: „»Das Studium der

Porträts«, bemerkte ich, »ist gewiss eines der interessantesten, das einem Kunsthistoriker geboten

werden kann.« – »Unstreitig«, antwortete er, »wenn der Kunsthistoriker selbst interessant ist, was

doch leider höchst selten der Fall ist. ...«”.¹⁸⁸

Vöge korai és késői írásai, illetve utóbbiak közül különösen aPilgram-tanulmány közö a különb-

ségek lényegesebb részére pragmatikus magyarázatok is kínálkoznak. Amia , hogy az 1927-es írás-

ban a formai elemzés há érbe szorul, maga a szerző is mintegy szabadkozik: azért volt erre szükség,

mert az eddig is ‘Pilgramként’ ismert, illetve a neki tulajdonítandóművek annyira eltérnek egymástól

mind méretben, mind anyagban, hogy a „belső” összefüggéseken kívül alig marad más a bizonyítási

eljárás számára.¹⁸⁹ Másfelől a művészi psziché mint érv bevonásának a feltételei sem ugyanazok a

16. század elején és a 12. közepén. Vöge az Anfängében erre szintén re ektál: a chartres-i kapuzat

kora csak szerény lehetőségeket kínál „a művészi individualitások sajátszerűségének tanulmányozá-

sára”, az egyén géniusza azonban helye esíthető a nemzet géniuszával, és ez teszi az ére középkor

szobrászatát egyenrangú kutatási terüle é „a reneszánsz kori nagy géniuszok tanulmányozásával”.¹⁹⁰

Mindezen túl tekintve, a korai és a késői írásokat összeköti egy közös problémafelvetés, illetve egy

közös tézis, amely eddig alig kelte e fel a Vöge-kommentátorok érdeklődését.

mir vor, ich weiss nicht ob aus Einfalt oder aus Bosheit, ich behaupte einenMeister allein schon an der Form der
Hand, des Nagels, des Ohres oder der Zehen u. s. w. erkennen und beurtheilen zu können. So naiv bin ich doch
nicht. Was ich behaupte ist, dass die Formen überhaupt und die des Ohres und der Hand insbesondere uns dazu
dienen, das Werk eines Meisters von dem seiner Nachahmer mit grösserer Sicherheit zu unterscheiden und so-
mit die Bestimmung des Totaleindrucks zu controliren.” – Morelli 1891, 4, 1. j. (kiemelés tőlem). Mindazonáltal ez
sem felel meg pontosan annak, amit Morelli a Princip und Methodéban kifejt. Morelli újraértelmezésében kezde-
ményező szerepe volt Henri Zerner rövid tanulmányának: Zerner 1978. Az azóta megjelent irodalom mérlegét
annak mennyisége és sokszínűsége mia sem lehet ezen a helyen megvonni; néhány fontosabb címre kell szo-
rítkoznom, amelyek nagy szerepet játszo ak a fent összefoglalt értelmezés kialakulásában: Gibson-Wood 1988,
201–237; Maginnis 1990; Anderson 1991 (vö. a szerző számos további publikációját is). Meggyőző á ekintést
nyújto legutóbb Provo 2010, 13–28. Ami Springert illeti, akár Morelli sajátos értelmezése alapján, akár e ől
független megfontolásokból, mindenesetre olyan pozíciót foglalt el, amely bár érzékelhetően eltér Morelliétől,
azonban a művészi személyiséggel való intuitív kommunikációnak éppúgy lényeges szerepet ju at. Vö. Springer
1886, 386–387: „Um das Kunstwerk vollkommen zu verstehen, auch um dasselbe auf seinen wahren Ursprung
zurückzuführen, muß zumAufsuchen der äußeren, grei arenMerkmale noch etwas anderes hinzutreten. ... Der
Künstler hat sich nicht allein eine bestimmte Zeichen- und Formenweise angewöhnt, er drückt auch seinenWer-
ken unwillkürlich das eigentümliche Gepräge seiner geistigen Natur auf, enthüllt in denselben das Wesen und
den Kern seiner besonderen Persönlichkeit. ... Wir können die Emp ndungsweise des Künstlers kaum in Worte
fassen, wohl aber nachfühlen und in uns wiederklingen lassen.”

¹⁸⁸ Morelli 1890, 70.

¹⁸⁹ Vöge 1927, 34.

¹⁹⁰ Vöge 1894, – .
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3.2.2. Vöge gótika-értelmezése

A Vögéről szóló irodalomnak különös sajátossága, hogy miközben gyelmének nagy része az Anfän-

gére koncentrálódik, jóformán szó nélkül megy el a könyv címének két kulcsfogalma melle . Nem

teszi fel a kérdést, illetve nem magyarázza meg, mit jelent az hogy monumentális stílus, illetve hogy

milyen értelemben van szó ennek a kezdeteiről.¹⁹¹ Ez tulajdonképpen érthető annak tükrében, hogy

egy koncentráltan kifejte de nícióval Vöge is adós marad, valamint hogy a kifejezés jelentését leg-

inkábbmás publikációkkal való összevetésből lehetne rekonstruálni, miközben azonbanVöge termi-

nológiájában a hangsúlyok és részben a jelentések is módosultak az idő előrehaladtával.

Mindenesetre már az Anfänge végén is található egy – jóllehet önmagában kissé homályos – uta-

lás arra, hogy a ‘monumentális’ stílus kérdése a gótikus szobrászat egészének lényegi meghatározá-

sára vonatkozik, valamint arra, hogy éppen a késő középkori szobrászat az a terület, ahol a fogalom

hordereje leginkább megmutatkozik, és mindezen túl a ‘monumentalitás’ terminológiai kontextusát

is felvillantja i a szerző: „Es ist wichtig anzumerken, wie die Richtung auf das Künstliche, die im

späten Mi elalter zu voller Blüte kommt, sich hier schon ankündigt; sie steckt der mi elalterlichen

Plastik im Blute! Sie hängt ... zusammen ... auchmit der tektonischenGebundenheit des plastischen

Schaffens. Es galt häu g, besonders bei ornamentalenGebilden, die architektonischeRohform in ih-

ren äusseren Umrissen festzuhalten. Die ätigkeit des Skulptors geht von aussen nach innen, sein

Bestreben ist, die Grundform in immer neuer, in immer feinerer, in immer virtuoserer Weise auszu-

füllen.”¹⁹² A kora gótikus kapuzat különösen jó alkalmat kínált a szobrászat tektonikus kötődésének

vizsgálatára és bemutatására, azonban nem az e kötődés eredményeképpen létrejö gurastílus ön-

magában véve az, ami ‘monumentális’, hanem az építészeti kötődés maga. Így a gótikus építészet

későbbi fejlődése során új meg új módokon adhato helyet farago guráknak, azok ehhez új meg

új módokon igazodha ak, azonban a ‘kívülről’, azaz az építészeti helye által meghatározo alapfor-

mából való kiindulás és az ebből eredő – Vöge gótika-képének egy további alapfogalmát kiemelve –

lineáris stílus a középkor végéig lényegi sajátossága marad a gótikus szobrászatnak. Más formában,

de hasonló értelemben lineáris, tektonikus és monumentális az ére gótika szobrászatának fősodra

– így a chartres-i déli keresztház kapuzatainak vezető szobrásza¹⁹³ – és Nikolaus Hagenauer, Vöge

¹⁹¹ Schenkluhn 1994, ahol a szerző a stílus monumentalitását a szobrászegyéniség önmanifesztációjával azonosítja,
egy példa a fogalommal szembeni értetlenség nyílt megmutatkozására.

¹⁹² Vöge 1894, 277.

¹⁹³ Vö. Vöge 1914, 71–73: „Wie amAnfang (Chartres,Westportale) die Bildwerke die Strenge der architektonischen
Linien aufnahmen, so strömt hier von der Strenge der Bildwerke zurück in den Bau; es ist ein Kreislauf, uns
zeigend, wie Bildwerk und Bauwerk nur Teile eines Körpers waren im Mi elalter” (73, kiemelés az eredetiben).
Vö. még a „gótikus drapéria és mozgás” viszonyának szentelt programszerű írást: Vöge 1903.

51



1931-es monográ ájának ‘Pilgramhoz’ hasonlóan a szerző önarcképi vonásaival stilizált hőse, aki-

nél a gurák építészeti keretének, oltárretabulumoknak, szentségházaknak a vizsgálata nem kisebb

szerepet játszik, mint a kapuzatarchitektúráé az Anfängében.¹⁹⁴

Vöge számára ez, legyen szó a gótikus szobrászat bármelyik korszakáról, nem csak stiláris, hanem

munkaszervezeti kérdés is, és ennek ‘Pilgram’ fortuna criticájának szempontjából is jelentősége van.

Igaz ugyanis, hogy az 1927-es Pilgram-tanulmány a szobrok elemzése közbennagymértékben alapoz

az Antal mesterről ismert íro forrásokra, és hogy már ez is elég lehete Vöge számára ahhoz, hogy

ne kérdőjelezzemeg a szobrász és az építész akkormég új keletű azonosítását. Ezzel ugyanakkor saját

általánosmeggyőződését is köve e, amely szerint a gótikus épületeken és kisarchitektúrákon a szob-

rok készítője rendesen azonos az építészeti terv készítőjével. Az architektúrának és a szobrászatnak

arra a szoros egymásra utaltságára, amely vezérfonalként vonul végig a gótika történetén, másképp

nem lenne magyarázat – vélekede Vöge –, függetlenül a ól, hogy erre az általa behatóan vizsgált

esetek egyikében sem volt írásos vagy más kézzelfogható bizonyíték.¹⁹⁵

Agótikus szobrászat eddig ismertete de níciójanemmás,mint egy folyamatosana reneszánszra

sandító, korrelatív meghatározás. A legtisztábban ez éppen a Pilgram-tanulmányban derül ki, nem

függetlenül az – akkormár kevéssé aktuális – itáliai származtatás cáfolatának szembeszökő készséggel

felvállalt feladatától.¹⁹⁶ Ha a gótikus gura- és drapériastílus lineáris, akkor a reneszánsz plasztikus,

körperha -räumig; ha a gótikus szobrász ‘kívülről’ komponál befelé, geometriai alapformákból kiin-

dulva alakítja ki a drapériakompozíciót, amely magához asszimilálja az ala a lévő testet is, akkor a

reneszánsz ‘belülről’ halad: kiindulópontja az emberi test anatómiája, a gura ennekmegfelelő és ezt

hangsúlyozó formái és taglejtése. Ha a gótikus szobor kifejezéstartalmát egy ‘művi’ vonalkompozíció

alakítja, akkor a reneszánszban ugyanezért közvetlenül a gura ‘természetes’ megjelenése a felelős.

Ebben a szembeállításban szerényebb szerepet játszik, és tulajdonképpen más dimenzióban he-

lyezkedik el a művészi egyéniség szerepének a kérdése. Vöge a kora és az ére gótika szobrászatá-

ban is élesen kirajzolódóművészi pro lokat lát – a korszakra vonatkozó vizsgálatainak revelatív ereje

saját korában és azóta is elsősorban ebből táplálkozo . Ahogyan azonban az 1914-es Bahnbrecher-

¹⁹⁴ Vöge 1931, pl. 34: „Das Arbeiten des gotischen Bildhauers im monumentalen Verbande war seit den Anfängen
Vorzug und Nachteil in Einem gewesen. Es erzog, es bändigte die Gestaltungskra und ha e wieder etwas Ver-
rohendes. Es fesselte undmachte frei. Es machte die Hand großzügig wirkte dem der Gotik im Blute steckenden
(handwerkerha en) Ehrgeiz nach übertriebener Feinheit der Ausführung entgegen.” Ez a könyv nem játszik ko-
molyabb szerepet amaiVöge-recepcióban, amit könnyenmeg lehet érteni, hiszenHagenauer koraiműveinek azo-
nosítási kísérletével egy olyan tézisre épül, amelyet kezde ől fogva nem igazán lehete komolyan venni. Mégis,
elvi kérdésekre vonatkozóan számos világos és az életmű egészét megvilágító megfogalmazás található éppen i .

¹⁹⁵ Vöge 1914, 63–64; Vöge 1931, 27 és passim. Erre vonatkozóan alapvető: Markschies 2004.

¹⁹⁶ L. különösen Vöge 1927, 27.
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tanulmányban – egyik legismertebb írásában – pregnánsan megfogalmazódik, Vöge számára fontos

a különbség az „individualista tendencia” és a „individuális tehetség” közö .¹⁹⁷ Az utóbbi teszi le-

hetővé például a Porte Royale szobrászainak megkülönböztetését, míg az előbbi elsősorban az itáliai

reneszánszra jellemző. Ugyanez a tanulmány kínálja a legszemléletesebb példát arra is, hogy az indi-

vidualitás olykor jobbanmegfelel az ado kornak és helynek,más esetben viszont unzeitgemäß lehet:

a chartres-i keresztházkapuzatok vezető szobrászát lineáris stílusa sikerre segíte e, míg a ‘Királyfejek

mestere’, a természet tanulmányozásának ez a korai ú örője, ugyano az épület szobrászati program-

jának perifériájára szorult. Az általános stílusfejlődés és az egyéni stílushajlamok közö i komplex

feszültségi viszony Vöge művésze örténetének egyik nagy, konstans témája.¹⁹⁸ Ami az individua-

lizmust illeti, az bármennyire is jellemző a reneszánszra, nem lényegi sajátossága annak. Legalább

annyira helyi, itáliai, mint amennyire korjelenség.¹⁹⁹ Így magyarázható, hogy a 16. század elején a

német szobrászatban – kifejeze en itáliai és reneszánsz befolyásra – megjelenik egy ‘individualista

tendencia’, anélkül azonban, hogy e ől e szobrászat reneszánsszá válna. Ebben az összefüggésben

kap értelmet a ‘német cinquecentónak’ a Hagenauer-könyvben terminus technicusként használt fo-

galma, és ez a kontextusa a ‘Pilgramnak’ a ribuált solymász itáliasanöntudatos arckifejezésének, lelki

önarcképiségének is. Vöge szerint ez utóbbin nemcsak a kifejezéstartalom idézi fel Itáliát, hanemmár

az is, hogy egyáltalán kifejeződik: „Schon dies, daß in der Figur ein Schöpferischer sich bespiegelt,

macht den Falkner zum Überfalkner”.²⁰⁰

3.2.3. Vöge és Michelangelo

A Pilgram-tanulmány közelebbi elemzését szükségesnek tűnik még egy kitérővel előkészíteni. Vöge

korábban említe Nietzsche-élményének következményeit nehéz közelebbről meghatározni; hogy

pontosan mit olvaso Nietzschétől a művésze örténész, mi ragadta meg benne, és hogyan kom-

¹⁹⁷ Vöge 1914, 66.

¹⁹⁸ Többekközö ezért sem tűnik számomrameggyőzőnekMartinBüchsel értelmezése aBahnbrecher-tanulmányról,
ahol a királyfejek felfedezésére egy állítólagos módszertani fordulatot vezet vissza: Büchsel 2004. Vö. még Boer-
ner 2006, 61–64.

¹⁹⁹ Vö. ehhez is Vöge 1914, 66: „Zwar die mi elalterliche Weltanschauung und – die Psyche Frankreichs wirkten
dem einseitigen Sichgeltendmachen des Persönlichen entgegen. Die Gemeinsamkeit der großen Werksta en in
Verbindung mit dem im französischen Wesen liegenden ausgesprochen geselligen Zug hat ausgleichend, nivel-
lierend gewirkt. Doch man darf nicht individualistische Tendenz und individuelle Begabung verwechseln. Die
individualistische Tendenz ist in Frankreich weit schwächer als in Italien gewesen, wenn es auch an Äußerungen
und Symptomen des Künstlerselbstgefühls nicht ganz mangelt.”

²⁰⁰ Vöge 1927, 31, 2. j.
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mentálta, az a Vöge-hagyaték feldolgozásának jelenlegi állása melle nem világos.²⁰¹ Vöge írásaiban

a kézzelfoghatóan nietzschei motívumok sora – Brush utalásai alapján úgy tűnik fel – meglehetősen

rövid: a környezetétől szigetszerűen elmagányosuló, az emberiség egyetemes problémáival magára

maradó és téren és időn felülemelkedve csak hasonló géniuszokkal társalkodó szellemóriásnak – a

művésze örténetben rendre Michelangelóban archetipizált – motívumára korlátozódik.²⁰² A géni-

uszok időn túli társalkodását – ami a hosszú tartamot átívelő motívumátvételeket Vöge kedvelt ku-

tatási témájává te e²⁰³ – csakugyan szívesen írta le kifejeze en nietzschei terminológiával. Ahogy

1896-ban a Raffael und Donatello gyakran idéze záró mondatában fogalmaz: „Ueber die Häupter

der übrigen hinweg reichen jene einander in goldenen Schalen den begeisternden Trank”.²⁰⁴ Nem

merész a feltételezés, hogy önmagát is a géniuszok közé sorolván szintén ilyen dionysosi mámorként

tekinte saját interpretációs tevékenységére.

Ennek ellenére az eközben alapul ve zsenifogalmat túlzás és szimplán asszociatív nietzscheinek

– és éppolyan joggal lehetne akár schopenhauerinek vagy wagnerinek is – nevezni. A legszélsősége-

sebb emlékművet hétkötetesMichelangelo-monográ ájával²⁰⁵ talán az aHenry ode állíto a neki,

aki nemcsak Vöge egyik bonni tanáraként érdemel i gyelmet, hanem úgy is, mint CosimaWagner

veje. A tüntetően wagneriánus ode különös gondot fordíto arra, hogy az olvasó ne tévedjen el

inspirációs forrásait illetően, és a monográ a első, Das Genie und die Welt című és „a bayreuthi örök-

ség őrzőjének” ajánlo kötete a legbőbeszédűbb kifejtését nyújtja annak a zsenifogalomnak, amelyet

Brush Vögénél nietzscheiként azonosít.²⁰⁶ Ennek a jelentősége mindazonáltal viszonylagos, hiszen

ez a zsenifogalom – ha ezzel az általánossággal beszélünk róla – felmérhetetlenmélységben, igen vál-

tozatosműveltségi szinteken és igen sokfélemutációban hato a át a 19. század végének és a 20. elejé-

nek német kultúráját. A „művész kolosszálisként hiposztazált belső világára vete tekintet” – ahogy

nemrégiben Joseph Imorde a német Michelangelo-recepció kruciális példáján bemuta a – a művé-

sze örténe el való találkozás alaptípusává vált, és ebben a befogadás különböző populáris, irodalmi

²⁰¹ Kathryn Brush, aki végignézte Vöge Freiburgban őrzö hagyatékát, és akire e tekintetben a későbbi szerzők is tá-
maszkodnak, beéri szinte annak a közlésével, hogy a levelezésben se szeri, se száma aNietzschére te utalásoknak:
Brush 1996, 190, 64–65. j.

²⁰² Brush 1996, 74.

²⁰³ Vö. pl. Vöge 1951; ebbe a genre-ba tartoznak Vöge kéziratban maradt Michelangelo tanulmányai (vö. 210. j.) is.

²⁰⁴ Vöge 1896, 36.

²⁰⁵ ode 1902–1913.

²⁰⁶ Az persze igaz, hogy ez az első kötet csak 1902-ben jelent meg, azonban hosszú előkészületekre ment vissza, és
a kurzusok közö , amelyeket Vöge 1887-ben és 1888-ban odénál hallgato , több is ezen előkészületek közé
sorolható. A Vöge által odénál hallgato előadások felsorolását l. Brush 1996, 171, 72. j.
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és tudományos módjai – beleértve Nietzsche Michelangelo-recepcióját is – meglepően sok ponton

és egymást nem csak egy irányban befolyásolva találkoztak.²⁰⁷

Innen nézve a fő kérdés nem is az, hogymiféle ösztönzések táplálha ák Vöge törekvéseit, mert a

lehetőségek mennyisége már minőségbe csap át. Sauerländer Vögének a „művészi géniusszal folyta-

to szenvedélyes párbeszédeit” unzeitgemäßnek nevezte,²⁰⁸ azonbanNietzscheKorszerűtlen elmélke-

déseihez hasonlóan ezek is kortünetnek bizonyulnak. Mai perspektívából visszanézve természetes-

nek tűnhet ugyan a századforduló művésze örténet-írását Riegl vagy Wölfflin ambiciózus fejlődés-

elméleti konstruktumaival jellemezni, azonban az Imorde által feltárt alulnézetből is úgy tűnik fel,

hogy a ‘nevek nélküli művésze örténetet’ ekkor inkább extravaganciája te e megkerülhetetlenné.

Az ‘egyéni édessége’, amelynek nevében Vöge elhatárolódo tőle²⁰⁹ – pontosabban amellyel elho-

mályosíto a, folyamatos tartalmi és terminológiai árnyalatváltásokba terelte saját, a gótikus és a rene-

szánsz szobrászat viszonylatában nagyon is végiggondolt stílustipológiáját –, ezzel szemben mélyen

benne gyökerezik a n de siècleművészetfogyasztási szokásaiban, legyenek azok akár tudományosak,

akár másfélék.

Ezekben aművészetfogyasztási szokásokban, ahogymár kiderült,Michelangelo töltö e be a leg-

fontosabb vonatkoztatási pont szerepét – és ez Vöge pályáját is befolyásolta. Az Anfänge des monu-

mentalen Stiles egy hosszú franciaországi tanulmányút gyümölcse volt, azonban a könyvet Vöge csak

egy közvetlenül ezután következő itáliai tartózkodás ala öntö e végleges formába. Akkor, amikor

párhuzamosan már egy újabb, szintén könyvnyi terjedelműnek terveze , de soha meg nem jelent

munkán dolgozo . Ez Michelangelo szobrászi stílusának kialakulásáról szólt volna, és a hagyatéká-

ban két előtanulmány nyomdakész kézirata maradt fenn belőle – ezekből az egész gondolati össze-

függéséről nem lehet képet alkotni.²¹⁰ Panofsky szerint a könyv azért nem valósult meg, mert Vöge

viszonyaMichelangelóhoz túlságosan személyes volt ahhoz, hogy képes legyen a publikálással elide-

geníteni magától.²¹¹ Már eddig is lá uk, hogy ez a viszony minden volt, csak Vöge kiváltsága nem –

még ha más művésze örténészeket Michelangelo kitüntete szerepe nem elnémíto , hanem éppen

²⁰⁷ Imorde 2009, az idézet forrása: 57–58.

²⁰⁸ Sauerländer 1998, 164.

²⁰⁹ „Tja, Wölfflins ihr Heinz! Als seine ‚Klassische Kunst’ erschienen war, da p anzten wir gleich Da elkerne, damit
wir Palmen hä en, wenn er in Berlin einzöge. Er zog ja dann auch ein, und er ist in der Tat ein ausgezeichneter
Gelehrter; aber die Süßigkeit des Individuellen – die entgeht ihm.” – mondta Vöge egy alkalommal Panofsky
tanúsága szerint: Panofsky 1958, .

²¹⁰ A könyv készülését dokumentáló magánleveleket és az elkészült kéziratokat ismerteti Brush 1996, 100–104.

²¹¹ Panofsky 1958, . Ezzel szemben Brush 1996, 104 praktikus életrajzi okokkal igyekszik magyarázni a könyv
félbemaradását, nem igazán meggyőzően.
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ellenkezőleg: vaskos Michelangelo-monográ a nélkül egy valamire való német professzort jószeré-

vel el sem lehete képzelni. odemelle Vögemásik két tanára, Springer²¹² ésCarl Justi is fel tudo

mutatni ilyet.

Justitól egy évtizednyi eltéréssel két, címében egymásra utaló, de önálló koncepció szerint fel-

épülőMichelangelo-monográ a jelentmeg. A korabeliMichelangelo-recepció általános tendenciáit

közvetlenebbül tükrözi a későbbi: ennek összegző fejezete egy hasonló kísérletMichelangelo jellem-

rajzának a terribilità fogalmából kiinduló szisztematizálására, mint odemunkájának első kötete, és

számos ponton – ugyancsak jellemző módon – a művészi zsenialitás fenomenológiájába csap át.²¹³

Justit úgy tartja számon a köztudat mint jó tollú narrátort, grandiózus kultúrtörténeti tablók szerző-

jét. Ez a kép – amely főleg legolvaso abb művén, Velázquez-monográ áján²¹⁴ alapul – lehet az oka

annak, hogy ma észrevétlennek tűnik az első Michelangelo-könyv problémafelvetése.²¹⁵

Ez a könyv a festészeti és a szobrászati főműnek, a Sixtus-kápolna mennyezetfreskójának és II.

Gyula síremlékének a ‘párhuzamos életrajzát’ beszéli el, és annak az okát keresi, hogy az utóbbi torzó

maradt, míg az előbbi diadalmasan megvalósult. A hangsúly elsősorban a kérdésnek a síremlékre

vonatkozó felén van. Michelangelo, véli Justi, kezdetben képze ségénél és talán természetes hajla-

mánál fogva is inkább festőként, két dimenzióban gondolkodo . Első művei egy domináns nézetre

készültek, reliefszerűek, és bár hamar magáévá te e a „valódi kerek szobrászat” alapelveit, nagy fá-

radságába került, hogy ezeket meg is valósítsa. Ennek az útnak tanúja, közege és korántsem utolsó

sorban irányítója Michelangelo átszellemült kapcsolata a márvánnyal mint anyaggal, a rajta végze

munkával, valamint a szobrászi technika, amelyben ez lehetségessé, egyszersmind manifesz é válik.

Justi Vasarira hivatkozvaMichelangelo leleményeként ír le egymunkamódszert, amelyet aVite az

Accademia befejezetlen Szent Máté szobrával illusztrál, és csak utalásszerűen ír körül.²¹⁶ A márvány

„kellő ítélőképességgel” való levésésének technikája Justi értelmezésében azt jelenti, hogy a szobrász

²¹² Springer 1878.

²¹³ Justi 1909, 361–435. Mindazonáltal Justi fő Gewährsmannja mindebben inkább Schopenhauer, akivel Justi már
disszertációjával kezdve intenzíven foglalkozo : Justi 1860; Justi Schopenhauer-recepciójához vö. még Rößler
2009, 255–285. Michelangelo terribilitájához vö. Białostocki 1967; Summers 1981, 234–241. Figyelemre méltó,
hogy Białostocki és Summers fő állítását, hogy a fogalom a δεινός antik retorikai terminusából származik, Justi
fogalmazta meg elsőként (1900, 367), bár a későbbi szerzők erről nem tudtak.

²¹⁴ Justi 1888. A könyvhöz vö. Rößler 2009, 183–338. A szerzőmeggyőzően ésmódszereiben is innovatívan értékeli
újra Justi alakját, mindazonáltal továbbra is csak azt, ami ebből a Velázquez-könyvben megmutatkozik.

²¹⁵ Justi 1900, különösen 351–419.

²¹⁶ Ed in questo tempo ancora abbozzò una statua di marmo di San Ma eo nell’Opera di Santa Maria del Fiore; la quale
statua così abbozzatamostra la sua perfezione, ed insegna agli scultori in chemaniera si cavano le gure de’marmi senza
che venghino storpiate, per potere sempre guadagnare col giudizio, levando del marmo, et avervi da potersi ritrarre e
mutare qualcosa, come accade, se bisognassi. – Milanesi 1878–1885, VII, 157–158. A passzus mai értelmezéséhez
vö. Summers 1981, 97–102.
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a gurának a szabályos márványtömb elülső felületével egybeeső elülső oldalát fokozatosan vissza-

mélyítve párhuzamos rétegekben távolíto a el a felesleges kőanyagot, „hozta elő” a szobrot a tömb-

ből.²¹⁷ Jóllehet ez a módszer a reliefszerűség felé kényszeríte e a szobrot, Michelangelo teljesen le-

mondani sem tudo róla, és kitarto amelle , hogy a gurát – ragaszkodo hozzá Justi az ennek

ellenkezőjét bizonyító ismeretek birtokában is – közvetlenül, rajzi előkészítés vagy részletes plaszti-

kus modellek segítsége nélkül márványba faragja.

Egyszerre sarkallta erre az áhítat a márvány iránt – a „legnemesebb anyag” iránt, mely „színte-

len mint a fény, időtlen mint a fogalom” – és a szükséglet, hogy schopenhaueri világfájdalmát kopá-

csolással engedje ki magából.²¹⁸ Mindez egyú al Michelangelo költészetének egy visszatérő motí-

vumát, a szobor márványtömbből való előhozásának, kiszabadításának, életre keltésének metaforá-

ját²¹⁹ is értelmezi. A márványtömb, abban a formában, ahogy a munka kezdetekor a szobrász elő

áll, a maga esetlegességével nyújt közvetlen inspirációt az ére Michelangelo kompozíciós invenci-

óihoz.²²⁰ Amit Michelangelo csinált, az Justi bemutatásában az abszolút szobrászat, azonban éppen

ilyenként – praktikusan nézve – túl nagy koncentrációt igényel, és nem osztható meg műhelytár-

sakkal, munkaszervezési szempontból tehát irracionális. Végső soron ez vezete volna II. Gyula sír-

emlékének tragédiájához. A síremlék példája Justi számára azért is eklatáns, mert a szobrászat i

nemcsak a festésze el, hanem az építésze el szemben is emancipálódik: Michelangelo egy monu-

mentális építményt szobrászati kompozícióként, a gurákból kiindulva akart fejben kiérlelni, és ez a

rendelkezésre álló idő ala nem sikerülhete .

Aligha meglepő, hogy mindez nem csak Michelangelóról, hanem általában a szobrászatról is

szól.²²¹ Ez is jellemző a századforduló német művészeti irodalmának tetemes részére; a következő

²¹⁷ Justi 1900, 358–359.

²¹⁸ „Nur dieß edelste Material also ist würdig seine Gebilde (conce i) aufzunehmen, farblos wie das Licht, zeitlos
wie der Begriff; dahinein sollte die Idee möglichst ohne Hilfe niederer Stoffe, unmi elbar aus dem Geist über-
geführt werden. ... Er bedur e einer Arbeit die seine physische Kra spornte, in jenen aggressiven Zustand
versetzte, der ja demZertrümmern, Zerstören verwandt ist. Das latente Feuer sucht die Auslösung he igerMus-
kelspannungen.” – Justi 1900, 381–382.

²¹⁹ Pl.: Non ha l’o imo artista alcun conce o, / Ch’un marmo solo in se non circonscriva / Col suo soverchio, et solo à
quello arriva / La man, che ubbidice all’intelle o. – Frey 1897, . sz., 89. Vö. Justi 1900, 385.

²²⁰ „Diese Steinhauerei war ihm keine blos mechanische Leistung; das Behauen des Blockes verwob sich mit seiner
Idee vom bildnerischen Schaffen. Er denkt sich, in einer Anwendung der aristotelischen Begriffe von Dynamis
undEnergie, die Statue imStein enthalten, derKünstler ist es der sie aus ihremunförmlichenGefängnisse befreit,
hevorholt.” – Justi 1900, 384.

²²¹ Jellemző, hogy Justi könyvének legvégső következtetése egy Adolf Hildebrandnak címze ingerült megjegyzés-
ként fogalmazódik meg: „Die neueste Entdeckung ist die ‘ ächenha e Sculptur’, was die wahre Sculptur sei.
Flächenha e Sculptur, das klingt wie hölzernes Eisen. ... Aber in der Kunst, deren differentia speci ca und Stolz
allezeit die vollräumliche, kubische Warheit gewesen, gilt das Flächenha e jetzt als Lob.” – Justi 1900, 403. Vö.
Hildebrand 1893.
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nemzedékek ‘szigorúművésze udományával’ ellentétben ekkor a többség nem fejlődéselméleti kon-

struktumokban lá a a művésze örténet elvi alapját, hanem Michelangelo személye és műve maga

emelkede művészetelméleti rangra. Így természetesnek hat, hogy aMichelangelónak tulajdoníto ,

említe munkamódszernek Justi is a kora klasszikus görög szobrászatban keresi az előzményeit, és

hogy viszonyítási alapként a 12. századi észak-franciaországi kapuzatplasztikára is többször hivatko-

zik. Ezek apasszusokbár nemnyíltan, de a kora gótika jellemzésénekmódja és a terminológia alapján

egyértelműen Vöge 1894-es könyvével lépnek párbeszédbe; Justi gótika-értelmezésének egyenesen

a szegletkövévé válik az elutasítás e gurastílus monumentálisként való jellemzésével szemben.²²² A

kronológia alapján egyszerű lenne azt mondani, hogy Justi, ha már útjába került Vöge tézise, neki is

kioszto egy oldalvágást. Ebben az esetben is érdekes lenne meg gyelni, hogy tanára, olvasója szá-

mára annak, amitVöge azAnfängében ír, összességében ebben adiskurzusban, nempedig a francia ar-

cheológiáéban volt értelme. Mindazonáltal Justi azokat a vizsgálódásokat, amelyek a Michelangelo-

könyvekhez veze ek, jóval korábban kezdte meg, és leckekönyve alapján Vöge ennek már Bonnban

tanúja volt.²²³

Figyelemreméltó, hogy ezekben az utalásokban Justi nincsen tekinte el Vöge érveire, holo ép-

pen azok kínálják a a két könyv legkiterjedtebb illeszkedési felületeit. A szobor és a neki helyet adó

architektúra viszonya, a szobornak és a kőanyag kiinduló formájának a viszonya – ezeknek az elem-

zési szempontoknak a középpontba állítása nemcsak áthallást hoz létre azAnfänge és aMichelangelo-

könyv közö , de Michelangelo biogra kájának és kultuszának közegében általában véve is elveszíti

a váratlanságát. Ahhoz, amit Vöge „a megfaragatlan tömb módszerének” neveze ,²²⁴ a gótika kez-

deteinek összefüggésében valóban Viollet-le-Duc kínálkozo megkerülhetetlen vitapartnerként –

Vöge leginkább így utalt rá. A ‘monumentális stílus’ eredetének elméletét azonban csak néhány

részletet illetően inspirálta,²²⁵ ezeken túlmenően pedig csak nagyon á ételes befolyásról lehetne

²²² Justi 1900, 402: „Die Architektur hat diese Kunst zuweilen getödtet: die ägyptische Sculptur ist nach bedeuten-
den Anfängen – der Frucht einer langen uns verborgenen Geschichte – unheilbarer Erstarrung verfallen. Und so
ist auch der sehr lebendigen Bildnerei unseres gothischenMi elalters die Gelegenheit zumonumentalen Schöp-
fungen fast ganz versagt geblieben.” Uo., 404–405: „Die Säulenstatuen von zehn Kop ängen an französischen
Kirchenportalen des XII. Jahrhunderts, wo man den Steinpfeiler poetische Details menschlicher Formen und
Kleider angemeißelt und einen freien Kopf hinzugefügt hat, mögen in diese ürgewände und vor ihre Säulen
trefflich passen, aber für jeden Unbefangenen legen sie über die sonst bewunderungswürdigen Bauwerke einen
Moderstaub des Halbbarbarischen.”

²²³ A Vöge által Justinál végze kurzusok felsorolását l. Brush 1996, 75. Vöge több „Művésze örténeti tanulmányok
Vasari alapján” című kurzust is látogato , ezek eredményei Justi publikációi közül elsősorban a Michelangelo-
monográ ákban csapódha ak le.

²²⁴ Deicher 1991, 65.

²²⁵ Vöge Viollet-le-Ductől ve e át pl. a gurák après la pose, illetve avant la pose megfaragása közö i váltás elképze-
lését, jóllehet ezt a váltást fél évszázaddal korábbra datálta; vö. Viollet-le-Duc 1866, különösen 226–227; Vöge
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szó. Ezzel szemben aligha puszta véletlen az életrajzi összefonódás az Anfänge és Vöge befejezetlen

Michelangelo-tanulmányai közö . Vöge szerint a kora gótikus szobrászok arra vállalkoztak, „hogy a

kövekből bizonyos értelemben embereket élesszenek fel”²²⁶ – talán ebben a szófordulatban ragad-

ható meg a legegyszerűbben, hogy nemcsak Vöge zsenifogalma követe michelangelói mintát, de

– egy másik regiszterben – a „megfaragatlan tömb módszerének” há erében is a szobrászi kreati-

vitás Michelangelótól inspirált, Michelangelóra hivatkozó, Michelangelóhoz viszonyíto , röviden:

Michelangelo-központú fogalma áll.²²⁷

Úgy tűnik fel, hogy a produkciós struktúrák ‘pozitivisztikus’ vizsgálata és a művészi psziché em-

patikus megelevenítése Vögénél nemcsak feszültség nélkül megfért egymásmelle , de közös tőről is

fakadt. Őmaga valószínűleg inkább atalkori törekvéseinek kiteljesüléseként tekinte a késői publi-

kációkra, ahogy 1931-ben jellemző hasonla al fogalmazo : „wie Buonaro i wohl in ähnlichen La-

gen, bei dem ja auch Allerfrühestes schon die Keime des Reifsten umschließt”.²²⁸

3.2.4. Vöge és ‘Pilgram’

Ezt szem elő tartva az 1927-es szöveg árnyalatai is jobban előtűnnek, és jobban körül lehet írni a

helyét mind Vöge életművében, mind a Pilgram-recepció történetében. Ami az utóbbit illeti, ebbe

törés nélkül illeszkedik az, hogy a két kisplasztika a ribúciójakorVöge az önarcképiséget használja az

érvelés tengelyeként – és először ad neki valódi művésze örténeti tartalmat. Háromféle – ziognó-

miai, pszichológiai és stiláris – értelemben van i szó önarcképiségről, és az így az a ribúciós érvek

1894, 275–277.

²²⁶ Vö. a 182. jegyzetet.

²²⁷ Az idéze fordulat michelangalói allúziójára jóval később, legutolsó publikációjában – az életmű folyamatossá-
gáról újfent tanúskodva –, egy az Anfängére hivatkozó, mégis különösen ‘justiniánus’ szöveghelyen maga Vöge is
egyértelműen utalt; Vöge 1951, 121: „Ha e der führende Bildhauerarchitekt der Reimser Renaissancebeweg-
ung des 13. Jahrhunderts, der Meister der Visitatio, in seinem schönen Zuge zu antikischer Gelöstheit des Sta-
tuenumrisses, wie zur plastischer Ausrundung der Gestalten bei seiner berühmten Frauengruppe, sich veranlaßt
gesehen – da ihm Marmor nicht zur Hand war – von dem gesunden Prinzip der mi elalterlichen Bildhauer-
Steinmetzen: »eine Statue ein Block« abzugehen undmit senkrechter Fuge (!) zwei Blöcke zusammengestückt,
um seine Statue aus ihnen herauszuholen, so ist der Führer der Frührenaissance, ist Donatello bei seinen großen
Gewändestatuen dem mi elalterlichen Grundsatze treu geblieben, wie nach ihm – bis in seine Sone e noch –
sein Enkelschüler Buonaro i.”

²²⁸ Vöge 1931, 57. Ezt persze nem önmagáról írta, hanem Nikolaus Hagenauerről, de a szerteágazó utalások uni-
verzális távlatot adnak a megjegyzésnek: „Wenn große Au räge an ihn herankamen, mag er in solchen Mappen
geblä ert haben, wie Buonaro i wohl in ähnlichen Lagen, bei dem ja auch Allerfrühestes schon die Keime des
Reifsten umschließt. Wie in Buonaro i’s großartigerem Bereich hängt beim Isenheimer dieses In-sich-selbst-
zurücktauchen mit de Einseitigkeit des Wesens zusammen. Und man ndet es auch bei anderen, die früh schon
sie selber waren, bei Brahms z. B., der als reiferMeister einen ganz frühen Sonatensatz wieder aufnehmen konnte,
ihn so wuchtig entwickelnd, daß die spätere neben der jugendlichen Fassung »wie der Baum neben dem Strau-
che« ist.”
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szinte teljes spektrumát átfogja. Érdekes, hogy Vöge a solymász és amesterképmások közö éppen a

ziognómiai hasonlósággal foglalkozik a legkevesebbet; ennek éppúgy lehet oka az, hogy e hasonló-

ság az ő számáramagától értetődőnek tűnt, vagy az a belátás, hogy ez önmagában vévemég nemad az

a ribúciónak elég meggyőző erőt –mint ahogy a későbbi irodalomban sem befolyásolta a többszöri

deza ribúciót. Amikor lelkiállapotok kifejezését írja le, Vöge akkor is elsősorban a különbségeket

hangsúlyozza a három faragvány közö . Azonban éppen ez teszi lehetővé számára, hogy túlemelve

tekintetét az ado arckifejezésbe merevede lelkiállapotokon – azokat kronológiába rendezve és e

kronológiát a Pilgram életéről ismert egyetlen esemény alapján értelmezve – személyiségfejlődésről,

sőt egyáltalán személyiségről beszéljen:

„Pilgram berührt sich in seiner unwirschen Art gegen seinesgleichen, in seiner inneren Einsam-

keitmit einemanderen,Größeren,mitBuonaro i. –DieBeschwerdeschri derWiener Steinmetzen

gibt so die beste Erläuterung zu jenen Wiener Werkmeisterbildnissen, zu ihnen beiden; sie ist zu-

gleich die Glosse zum Pilgram-Falkner und eine neue Beglaubigung desselben – aus den Akten, der

Pilgram-Falkner die Illustrierung jenes Aktenstückes; denn Rücksichtslosigkeit steht ihm auf dem

Gesichte geschrieben. Anders ausgedrückt, der Falkner ähnelt verblüffend auch dem dri en aut-

hentischen Bildnisse, das wir von Meister Pilgram haben, dem literarischen, wenn ich so sagen soll,

das aus – und zwischen – den Wiener Bauakten hervorlugt, »fertig zur Antwort«. Was ungewöhn-

lich »einzig« an der Wiener Statue e ist, es ndet so aus Pilgrams Wesen seine Au ellung.”²²⁹

Az idézetben nem csak aMichelangelóval vont párhuzam explicitása, és nem csak a farago és az

irodalmi arcképmegfeleltetése érdemel gyelmet, hanemaTestarellótól kölcsönzö fordulatmerész

és minden bizonnyal öntudatlan átértelmezése is.²³⁰ A Rücksichtlosigkeit és a terribilità fogalomkö-

rénekmindazon árnyalata, amelynek Északon váratlan kifejezőjeként Vöge a solymászt leírja, ponto-

sabb tartalmat kap az orgonakarzat önarcképén. Ez közvetlenül Pilgram Öchsl fölö arato diadala

után készült, az ebből táplálkozó optimista öntudatot tükrözi. Ehhez képest a szószék lépcsője ala a

kőfaragó szkeptikus tekintete nemcsak ugyanarról a felsőbbségtudatról, de a mester törődö ségéről

is árulkodik. (Vöge még úgy vélte ugyanis, hogy Pilgram kezéből még életében kikerült az építőmű-

hely vezetése, és a szószék csak ezt követően készült.)

Az, hogy az állítólagos önarcképek elemzésében az arcvonásoknál nagyobb hangsúly esik az arc-

²²⁹ Vöge 1927, 31.

²³⁰ Vö. még Vöge 1927, 29: „Stolz aus dem Gefühle geistiger Überlegenheit heraus, liegt auf der vollen, energisch
vorgeschobenen Unterlippe, die, etwas überhängend, den schmalen aber dunklen Scha enstreifen wir . Es ist
ein Mund, der die Antwort nicht schuldig bleibt (»zur Antwort fertig«, sagt noch von dem Spätbilde unter der
Kanzel der alte Beschreiber der Stefanskirche von 1722).”
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kifejezésre, Vöge számára megnyitja az utat ahhoz, hogy a szobrász összes gurájában bizonyos ön-

arcképiséget keressen – nagyjából abban az értelemben (és tulajdonképpen hasonló tartalommal),

ahogy önarcképiségről beszélnek Dürer Melencolia I-metszetével kapcsolatban.²³¹ A szószék kosa-

rán lévő négy egyházatya együ tükrözi Pilgram karakterét. Mind a négy gura tétlenül nyugtatja a

kezét az elő e lévő könyvön, holo a szószék funkciójának és ikonográ ai hagyományainak alapján

is buzgón tanulmányozniuk kellene azt. Vöge bemutatásában ez nemcsak rezignációt fejez ki, hanem

a Bibliától való elfordulást is. Az egyes alakok kifejezése közö i különbségek a szobrász személyisé-

gének különböző árnyalatait jelenítik meg, de e sorban megkülönböztete szerep jut az állát kezére

támasztó, melankolikus Szent Ágostonnak.²³²

A formai jellegzetességek elemzése, a három ‘önarckép’ viszonylatában különbségeik leírása épp-

olyan nyomatékkal és részletességgel kíséri végig az önarcképiségen alapuló a ribúciós eljárást, mint

az arckifejezésekről íro ak. A szobrászimegformálás alapvető része az önarcképiségnek, és így ennek

változása is követi az életutat. A solymászt duzzasztó önbizalmat és a Fensterguckert elöntő megke-

serede séget ruházatuk megkomponálása is kifejezi, így mélyen emberi jelentést nyer, hogy a sapka

fülei felfelé vagy lefelé vannak-e hajtva, vagyhogy a vállakat sima vagy gyűrö drapéria fedi-e.²³³ Van-

nak ugyanakkor más formai meg gyelések is, amelyeket Vöge éppen az imént idéze ekhez képest,

a különbségtétel szándékával nevez stilárisaknak. Ezek ugyancsak a drapériák megfaragását érintik,

de konstans módon, pontosabban konstans változatosságban vonulnak végig a ‘Pilgramnak’ tulaj-

doníto műveken. A szobrász „kedvenc motívumaként” emeli ki a bő ruhaujjak harmonikaszerűen

feltorlódó redőit, amelyek úgymond két változatban, egy szabadabban és egy tektonizáltabban vo-

nulnak végig az œuvre-ön: „Bei jener wird, urgotisch, das Blockstück, aus dem Arm samt Ärmel zu

nehmen war, in der Rohform gleichsam stehen gelassen, während die Faltentäler als tiefe Rinnen

hineingegraben werden. ... Die Faltenkanäle kommen von oben und unten, zwischen ihnen, in der

Mi e, bleibt wohl ein Steg ... Für die andere freiere Form aber, wo die Falten wie untereinanderge-

²³¹ Hét évvel a Pilgram-tanulmány elő jelent meg Warburgnak – aki Vöge közeli barátja is volt (vö. Brush 1996,
76–77 és passim) – a könyve, amelynek alapján elterjedté vált a Melencolia I ezen értelmezése: Warburg 1920,
61–62.

²³² Vöge 1927, 33: „Als derGeistesgewaltige, als einCharakter auch von großemZuschni ist er Ambrosius und den
anderen entgegengestellt. Erhabene Verstimmtheit, Melancholia prima ist hier durchaus überzeugend gegeben.
... Das Bürgerlich-Dür ige, Spätgotisch-Spießige, Nordisch-Gedrückte, ... bei Augustinus ist es ver ogen, in
einem alles Profane von sich weisenden Herrenmenschentume aufgegangen.”

²³³ Vöge 1927, 29: „In langer müder Kurve, die in den seitlichen Lappungen sich nach unten biegt, legt sich die
Kappe wie eine Last über das Gesicht ..., indes die geschwellte Mütze des Jüngeren – gleich seinen Lippen muß
die geschwellt sein! – durch das muntere Aufwärts der seitlichen Krempenränder das kecke Gepräge erhält. Die
große kahle Fläche des breiten Aufschlags des Mantels aber ist bei dem Bildnis unter der Kanzel als Stimmungs-
moment so wichtig, wie bei dem anderen das schäumige Gefält.”
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setzte Volants oder Rüschen sich übereinander schieben, auseinander vorfallen, wo einzelne Falten-

ringe, gleich Blä chen aus einer Blüte, den anderen entsprießen, weisen Grablegung und Kanzel die

Beispiele auf ”.²³⁴

Talán szükségtelen hangsúlyozni, hogy a ‘tektonikus’, ‘tektonizált’ (illetve a ‘szabadabb’)mint stí-

lusjellemző terminusok azAnfänge egyik fontos gondolatát görgetik tovább. ErreVöge is utal, amikor

a tektonikus stílusvonulatot urgotischnaknevezi. Mégis, a stílus tektonikus jellege a 12. században egy

teljes szobrásza örténeti fordulat kulcsjelensége volt, míg i csak egy – számszerűen kicsiny – tárgy-

csoport stiláris árnyalatait segít artikulálni. A kifejezés elveszte e korábbi súlyát: Vöge i nem tartja

fontosnak, hogy magyarázatot adjon a két stílusárnyalat párhuzamos jelenlétére, vagy hogy kifejtse,

milyen értelemben tektonikus a munkadarabként használt kőtömb eredeti formájának láthatósága,

ha nem egy kapuzatról beszélünk. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy az Anfänge problémafelve-

tése pusztán felszínes utalásokban és párhuzamokban élne tovább.

Ahogy korábban említe em, Vögének a gótikus szobrászat linearitásáról, kívülről befelé kompo-

náló jellegéről alkoto elképzelése a Pilgram-tanulmányban sajátos feladatot kap a két kisplasztika

Schlosser-által javasolt itáliai származtatásának, sőt aWinkler által képviseltMeit-a ribúciónak a cá-

folata közben. Vöge nem egyszerűen helyreigazítja a korábbi meghatározásokat, hanem – ezáltal és

evége – a nyugati művészet általa feltételeze két alapvető szobrászi felfogása közül az egyik helye

a másiknak felelteti meg a faragványokat. A solymász kis szobrán már az arcnak is az ad tömeget,

ahogyan a haj vonaljátéka keretbe foglalja. A heves mozdulat ellenére is egy helyben álló test csak

állványként szolgál a szeszélyesen gyűrődő drapéria számára, ami nem azt jelenti, hogy a gurától

független életet élne, hanem azt, hogy a tes ől eloldódó absztrakt vonaljáték veszi át a szerepet, hogy

a gura kifejezéstartalmát artikulálja. „Bei dem Falkner” – és ez ugyanúgy ‘Pilgram’ többi művére is

állna – „gibt das bald vonMulden zerrissene, schäumige, baldwie in gotischenStabwerk auf- undnie-

dersteigende Gefält den Widerschein spätgotischer Bauweise”.²³⁵ A szövegben a gótikus szobrászat

linearitásának ezután következő leírását jellemzőmódon azAnfängére te hivatkozás zárja le,²³⁶ jelét

adva annak, hogy a Pilgram-tanulmányra szerzője is úgy tekinte , mint amely diptychonszerűen ki-

egészíti a atalkori könyvet, a ‘monumentális stílus’ kezdete után a végét is bemutatja, egyú al olyan

tárgyak példáján, amelyek – közvetlen építészeti összefüggés nélküli kisplasztikákként – e stílus tek-

tonikus jellegének megállapítását általánosabb szinten is lehetővé teszik.

²³⁴ Vöge 1927, 31. A különbségtételhez l. még lentebb, a 159. oldalon.

²³⁵ Vöge 1927, 27.

²³⁶ Vöge 1927, 28, 2. j.
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Vöge számára ‘Pilgram’ egyú al az a szobrász, akinek aműveiben történetesen összeérMichelan-

gelo kvázi-művészetelméletként– a kőtömbáltal inspirált szobrászi kreativitás tanújaként és a világtól

elidegenede zseni ideáltípusaként – való használatának két fentebb megkülönböztete aspektusa.

Sőt, a bécsi solymász itáliaias kifejezése paradoxmódon a gótika kontinuitásában nyer plauzibilitást:

miután annak korai tektonikus gurastílusa az alkotófolyamat michelangelói modelljének való meg-

felelésével kapo magyarázatot és érdemelte ki a ‘monumentális’ jelzőt, a késő gótikus szobrászatban

a Linienha igkeit és a terribilità együ es megjelenése is természetesnek tűnhete fel – éppen Conrat

Meit ‘raffaellói’ klasszicitásával szembeállítva. „Meit war die sinnlichere, war eine in ihrer Erdverbun-

denheit beglückte, beruhigte Natur. Meit wäre es auch, eben deshalb, nicht in den Sinn gekommen,

dem Körper mit der abstrakten Linie so zuzusetzen, wie Pilgram es an der Kanzel tut.”²³⁷

3.3. Karl Oe inger Pilgram-monográ ája

3.3.1. Pilgram színeváltozása

Vöge tanulmányának meghatározó befolyása a Pilgram-kutatásra különösen a megjelenését követő

harmadfél évtizedben volt feltűnő. 1929-benWilhelm Pinder nagyrészt innen ve e át a két kisplasz-

tika jellemzését és némi habozással az a ribúciójukat.²³⁸ A habozás oka, a Hans Seyferrel megál-

lapíto rokonság közvetlenül ezután a ‘Pilgram’ korai svábföldi periódusára vonatkozó konstrukció

kiindulópontja le : Rudolf Schnellbachnak ez ado ötletet többek közö a heilbronni Szent Kilián

templom szentségházának a ribúciójához.²³⁹ Egy olyan tanulmányban történt ez, amely a stílus ‘li-

nearitásától’ Pilgram temperamentumának jellemzéséig mindenben a Vöge-cikk folytatásának tudta

magát. A Schnellbach szövege által kelte hullámok a következő években hasonló – és hasonló szem-

pontokat követő – a ribúciós javaslatokban rezegtek tovább.²⁴⁰

Azœuvremagvára, a bécsiművekre vonatkozókutatások, amelyek ekkor elsősorbanHerbert Sei-

berl nevéhez fűződtek, ehhez képest viszonylagos önállóságotmuta ak. Seiberl 1935-ös disszertáci-

ója a 16. század elejének alsó-ausztriai szobrászatáról nemegy olyanmeglátást tartalmaz – különösen

‘Pilgram’ és a bécsi fazekasok oltáránakmestere közö i öszefüggésekre vonatkozóan²⁴¹ –, amelyekről

²³⁷ Vöge 1927, 36.

²³⁸ Pinder 1929, 449–450.

²³⁹ Schnellbach 1930.

²⁴⁰ Schnellbach 1931, 36–41; Demmler 1938; Steinhauser 1939, 81–86; Troescher 1950.

²⁴¹ Seiberl 1935, II, 26–39.
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a későbbi kutatásnak nézetem szerint kár volt lemondania.²⁴² A disszertáció az eredeti formájában

nem jelent meg nyomtatásban, a szerző több folyóiratcikkben közölte részben átdolgozo eredmé-

nyeinek egy részét.²⁴³ A ‘pilgrami melankólia’ ezekben is ismert fogalom, és néhány ponton döntő

jelentőséget kapo – következményekkel leginkább terhesmódon akkor, amikor Seiberl a sierndor

kastélykápolna donátorbüsztjeinek kezdetben javasolt Pilgram-a ribúciójától²⁴⁴ utólag arra hivat- V.a–b

kozva tántorodo el, hogy e gurák kifejezéstartalma árnyala al eltérne ‘Pilgram’ jellemétől.²⁴⁵

Seiberlnél alig később kezde Karl Oe inger is Antal mesterrel foglalkozni. Ő minden a ribú-

ciót elfogado , amelyet Vöge vagy az ő befolyása ala mások javasoltak; ami az œuvre-be egyszer

bekerült, annak kevés esélye volt onnan még egyszer kihullani. Oe inger nem egy új művel is gya-

rapíto a a Pilgram-katalógust, amely kvalitás és stílus szempontjából is igen heterogén le ennek

eredményeként. Pilgram mint szobrász képe annak ellenére ment át nagy mérvű változáson Vöge

tanulmányához képest, hogy Oe ingernek nem volt szándéka bármiben ellentmondani elődjének.

Az 1951-es monográ ában az orgonakarzatra és a szószékre vonatkozó passzus lényegében Vöge-

idézetekből áll össze.²⁴⁶ A brünni művek, amelyeket elsőként Oe inger építe bele a szobrászati

œuvre-be, más kínálkozó szempont híján kizárólag az önarcképiségről sző elképzelések alapján ke-

rülhe ek a bécsiekkel közös nevezőre.²⁴⁷ Ez nagyrészt a bécsi Keckmann-epitá um alsó részéről is

elmondható, amelynekOe ingermár 1942-ben önálló publikációt szentelt.²⁴⁸ Ennek főalakja, ami-

²⁴² I található a svábföldi korai időszak első, sokáig társtalan cáfolata: Seiberl 1935, II, 21. Távolról sem utolsó sor-
ban Seiberl volt az egyetlen, aki felvete e, hogy az Antal mester kisarchitektúráin foglalkoztato szobrász nem
szükségszerű, hogy azonos le légyen az építésszel; ennek a felvetésnek azonban már a disszertációban sem le
további következménye, a szerző publikációiból pedig el is maradt; uo., II, 4, 6. j.: „Ob Pilgram nur als Archi-
tekt, oder auch als der Bildhauer, der das Werkmeisterbild am Orgelfuss und die damit zusammenhängenden
Büsten geschaffen hat, anzusprechen ist, geht aus den Quellen nicht hervor. Es wäre immerhin ein neben dem
Architekten Pilgram wirkender Plastiker denkbar. Als Beleg für Pilgrams bildhauerische Tätigkeit kann mit Vor-
sicht ein Preisgedicht von 1547 angesehen werden. In diesem ist davon die Rede, dass das Werkmeisterbild am
Kanzelpfeiler ein Selbstporträt des Baumeisters der Kanzel sei.”

²⁴³ Seiberl 1936; Seiberl 1937; Seiberl 1944.

²⁴⁴ Seiberl 1935, II, 13–17.

²⁴⁵ Seiberl 1937, 119–120: „Von allen Argumenten, die für einen Zusammenhang der Sierndorfer Büsten mit Pil-
grams Arbeiten sprechen, ist die Ähnlichkeit im Ausdruck das Entscheidendste. Durch sie werden die Zelking-
büsten in die unmi elbareNähe desMeisters gerückt. Dieser selbst kommt als Verfertiger nicht in Betracht, seine
ureigensteWesensart ist nicht zu spüren. PilramspersönlicheNote entspringt seinem fast gewal ätig zunennenden,
uns aus den erhaltenen Nachrichten bekannten Temperament, das sich auch in seinen Arbeiten immer wieder
auswirkt. Wahrscheinlich ist der Sierndorfer Büstenmeister ein Schüler Pilgrams, der in seinem Können kaum
hinter dem Lehrer zurücksteht. Aber seine ganze Art ist zarter und ausgeglichener, auch im Ausdruckmäßigen,
wo sich zwischen beiden Künstlern, obwohl sie gleiches wollen, ebenfalls ein Unterschied ergibt.” (kiemelések
tőlem).

²⁴⁶ Oe inger 1951, 12–14.

²⁴⁷ Vö. lentebb, 125. és 133. oldal.

²⁴⁸ Oe inger 1942; Oe inger 1951, 15–19.
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séző Szent Márton is a szobrász önarcképe lenne, az arcvonásokat az arckifejezés leírásán keresztül

számba vevő összehasonlítás szorosan követi Vöge jellemzését a solymászról.²⁴⁹ Az, hogy ez volt az

első olyan a ribúció, amely jelenetes domborműre vonatkozo , Oe inger számára új szempontokat

is kínált; így olyan tényezők is, mint a jelenetnek a ‘természetes’ olvasási iránnyal ellentétes beállítása

(amitmindazonáltalmár az epitá umnak a vele összefüggő SzentMárton oltárhoz²⁵⁰ viszonyíto el-

helyezése is megszabo ) vagy a reliefen ábrázolt oltárasztal szabálytalan perspektívája (ami inkább a

szobrász kvalitásairól adhatna képet), a kompozíció „fenyegető nyugtalanságának” elemeiként azon

kifejezőeszközök közé sorolódtak, amelyekkel a szobrász ‘önmagát festi’. Ugyanilyen szerepet kap-

nak a „makacs, töredeze ” – és a szószék guráiról összességében nem ismert – redők is, mutatva,

hogy az önarcképiség Oe inger számára különösebb stiláris összefüggés nélküli jelenségek asszoci-

ációját lehetővé tevő laissez-passer gyanánt kapo szerepet. Nem ismert, hogy Vöge maga, akitől ez

az eljárás mégiscsak idegen volt, és aki ezeket a fejleményeket még megérte, hogyan fogadta őket.

Ha a Vöge-tanulmány vagy Antal mester felől nézzük, akkor Oe inger könyvét az o felvázolt

Pilgram-kép szisztematikusnak szánt, de a módszereket felhígító kidolgozásaként lehet jellemezni.

Ugyanakkor a könyvben vannakmás tétek is; a Pilgram-monográ a egy diptychonszerű kompozíció

egyik fele, a másik az Antal mester korában tevékeny bécsi szobrászokról szól, e két rész feszültsége a

könyv voltaképpeni témája. A 16. század első évtizedeinek alsó-ausztriai szobrászatátOe ingermeg-

lepő aprólékossággal oszto a szét mesterek – túlnyomórészt szükségnevekkel, többnyire először i

megjelenő szükségnevekkel jelze mesterek – és nagy pontosságra törekvő dátumok közö . A pre-

cizitás és az emlékanyag teljességének lefedése, amelyre Oe inger meghatározásai igényt tartanak,

alkalmasnak bizonyultak arra, hogy eltereljék a gyelmet az érvelés elnagyoltságáról, olykor hiányá-

ról és a deklaratív tenorról.²⁵¹

A könyv egyik ún. eredménye az 1500 körüli alsó-ausztriai szobrászat fejlődési ritmusának a fel-

rajzolása, harminc év felosztása tíz olyan szakaszra, mint az 1510 elő i évek ‘meseszerű’ stílusa, vagy

az 1510-es évek első felének heroikus fázisa.²⁵² A szerző elképzelése szerint ezeket a fázisokat nem-

csak a bécsi, és nem is csak általában a német szobrászok köve ék, hanem – ahogy az itáliai festészeti

²⁴⁹ Elsősorban Oe inger 1951, 18.

²⁵⁰ Vö. lentebb, 148. oldal.

²⁵¹ Kínálkozik az összevetés Oe inger egyidejű Altdorfer-kutatásaival, amelyek a rajzi œuvre évnyi pontosságú kor-
szakolásába és olyan terminusokba torkolltak, mint az 1506–1507-es „boszorkányfázis” vagy az 1508-as „bur-
leszk fázis”, mindezt és az egyes lapok besorolását inkább bejelentve, mint alátámasztva: Oe inger 1959. Noha
az Altdorfer-kronológia a fennmaradt és közö ük a datált művek nagy száma mia viszonylag jól követhető, ezt
a kísérletet a mai irodalom – jó okkal – kutatástörténeti kuriózumnak tekinti; vö. Noll 2009, 329.

²⁵² Különösen Oe inger 1951, 32–42, azonban az i összafoglalt kategóriák a könyvben mindenhol felbukkannak.
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utalásokból kiderül – az egész nyugati művészet. Oe inger mindig tudni véli az amúgy ismeretlen

szobrászok származási helyét is, amely azonban nem formai vagy motivikus átvételekben, hanem a

néhány azonosíto művükből áradó általános szellemiségben lenne megragadható. Az, hogy ennek

eredményeként lényegében az összes szobrász idegennek – azaz nem alsó-ausztriainak – bizonyul,

egyfelől a ‘módszerből’ következe : ha azt, ami egy szobrászt bécsi pályatársaitól megkülönbözteti,

föld-, illetve néprajzi fogalmakkal kell magyarázni, akkor a szobrász individuális sajátszerűsége szük-

ségképpen idegenségként fog feltűnni. Másfelől ez az eredmény tendenciózus is: Oe inger szerint

Bécsben a hely szellemét – amelyet a 13. században ugyanúgymeg lehetne gyelni, mint a 19.-ben –

éppen az jellemzi leginkább, hogy kulturális produkciójában ‘vendégekre’ támaszkodo , őket olykor

– mint ‘Pilgram’ esetében is – ellenségesen fogadta, de e ől függetlenül a legtöbbüket hozzáidomí-

to a saját, derűs, ‘nőies’ lényéhez. Oe inger a háború ala külön traktátust írt „a bécsiről a kép-

zőművészetben”, amely nyomtatásban, változatlan szöveggel (!) 1948-ban jelent meg.²⁵³ Ha ennek

esetében – az első, gyanútlan benyomás alapján – nehezen látszik eldönthetőnek, hogy nem pusztán

turisztikai sztereotípiák irodalmi szublimációjáról van-e szó, akkor a Pilgram-könyv, ahol a szerző a

bécsi lényegről összegyűjtö spekulációkat a művésze örténeti kutatás gyakorlatában alkalmazta,

világossá teszi, hogy Oe inger a Wienerische fogalmára szolid tudományos kategóriaként tekinte .

Az így összeálló raszterben ‘Pilgramnak’ is magabiztosan kijelölt hely juto : a neki tulajdoníto

œuvre heterogenitását az általános stílustörténet magyarázná, személyes jelleme pedig, amely ezt a

heterogén œuvre-t mégis összetartaná, a korábbi brünni tartózkodásban megragadhatni vélt rand-

deutsch, félig-meddig szláv származásnak felelne meg. Ami mindezen túl mégis hátramarad a mester

Sonderartjaként, azt is külső körülmények határozzák meg: az, hogy Antal mester az építészeti kő-

faragástól fordult volna a gurális szobrászat felé.²⁵⁴ Ennek a totális determinizmusnak tartalmától

függetlenül is éles politikai vetülete van – olyan, amely Vögétől mélységesen idegen volt. Még éle-

sebb a feltételeze determinánsok árnyéka. A szobrász terribilitája Oe ingernél negatív előjellel és

etnikai karakterként jelenikmeg: a slawenrand-deutsch jelleget durvasága, fenyegető, nyugtalanító ki-

sugárzása, a karikatúrával határos jellemzésre való hajlama és nem utolsó sorban saját személyének

hangsúlyozása teszi ki.²⁵⁵ A Salzburgból jö Michael Tichter – akinekHerbert Seiberlmár 1944-ben

²⁵³ Oe inger 1945; Oe inger 1948. A Pilgram-könyv záró fejezete Die Stellung Wiens címmel ennek a könyvnek a
témáját ragadja fel újból: Oe inger 1951, 81–86.

²⁵⁴ Oe inger 1951, 42–45.

²⁵⁵ Oe inger 1951, 42–43: „Das zweite Ergebnis betri Pilgrams Stammesart. Obwohl erst in Schwaben zum Bild-
hauer geworden ..., bleibt er doch gänzlich unschwäbisch, bleibt ostdeutsch, slawenrand-deutsch. Das Harte,
Düster-Bedrohliche, der Drang zur Charakterisierung bis zum Häßlichen, bis zu Grimasse und Karikatur auf
Kosten der Tradition und Formkonvention, auch die Bevorzugung einer im weitesten Sinn östlich berührten
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kisebb szobrászati œuvre-t tulajdoníto ,²⁵⁶ és akit Oe inger ezt az œuvre-t átvéve ‘Pilgram’ szemé-

lyes ellenlábasává, emberi és művészi antipódusává stilizált – ezzel szemben „becsületes német”, aki

ha nem is volt kiemelkedő művész, mégiscsak nagy szorgalommal és aláza al viszonyult a munkájá-

hoz és kollégáihoz.²⁵⁷ Nemcsak felfogásában volt hű a vidék népéhez, de a művein ábrázolt arctípu-

sokat és viseleteket is onnan meríte e.²⁵⁸

Ezek a motívumok, értékválasztások nemcsak spontán idézik fel a nemzetiszocialista művészeti

sajtó Blut-und-Boden frazeológiáját. Oe inger általános ‘tézisei’ egytől egyig megfelelnek az 1939 és

1945 közö i bécsi, nagyközönségnek szánt művészeti folyóiratok és a népszerűsítő művésze örté-

neti irodalom toposzainak. A szorgalom és a Volksverbundenheit a legnagyobb erények, amelyekkel

egy művész eszerint rendelkezhet. Az, hogy Bécs mindenkori művésze örténeti jelentősége szin-

tetizáló erejében állna, és abban, hogy eközben volksnah jellegét is megtartja, Hans Sedlmayrnak az

1930-as évek végén publikált tézise volt. Mindaz, amit Oe inger a bécsi nép karakteréről a Das Wie-

nerischében ír, végeredményben nem más, mint összefoglalása azoknak a motívumoknak, amelyek

olyan folyóiratokban tértek vissza rendszeresen, mint a Kunst dem Volk. Az ösztönzés ennek a ka-

rakternek a hangsúlyozására pedig egyszerre eredt azOstmark szó használatának 1942-es betiltásával

egyidőben támogatni kezde gau-lokálpatriotizmusból és Bécsnek azAnschluss utáni periferizálódá-

sát ellensúlyozni igyekvő törekvésekből.²⁵⁹

Ezeknek az elképzeléseknek a visszatérése aPilgram-monográ ában tulajdonképpennem ismeg-

lepő. Oe inger az NSDAP tagja, a Völkischer Beobachter rendszeres szerzője, emelle Sedlmayr pro-

tezsáltja volt.²⁶⁰ Ha mentorának 1945 utáni karrierjére és publikációira gondolunk, akkor az sem

Typenwelt – dies teilt er nur mit einem Zeitgenossen: mit Veit Stoß, obwohl er durch eine halbe Generation und
durch völlig andere Schulung von ihm getrennt ist. ... Hier liegt die Wurzel dessen, was Vöge im Vergleich zu
Seyfer als »nicht ganz deutsch« empfand. Man kann das wörtlich nehmen und einen slawischen Anschlag im-
merhin vermuten” (kiemelések az eredetiben). Ami a Vögére te utalást illeti, az természetesen csúsztatás: Vöge
számára a ‘nem egészen német’ azt jelente e, hogy itáliaias, de nem is Hans Seyferrel való összehasonlításban.

²⁵⁶ Seiberl 1944, 193–217.

²⁵⁷ Oe inger 1951, 50: „Wenn man vor diesen Figürchen an Pilgrams nur ganz wenig spätere Orgelfußbüste denkt,
ist der menschliche Abstand klar. Die werkmannsha e brave Schilderung, auch die kernigen, seelisch einfälti-
gen Züge dieser Gesichter ahnen nichts von Pilgrams Selbstbetonung und von psychischer Kra und Dämonie.”
Tichter és ‘Pilgram’ oe ingeri szembeállításához vö. még Decker 1985, 47–48.

²⁵⁸ Sokat mondó, hogy miközben a slawenrand-deutsch ellenlábasról íro ak („der Drang zur Charakterisierung bis
zum Häßlichen, bis zu Grimasse und Karikatur” – l. 255. j.) a Pseudo-Pilgram semelyik gurájára nem illenek rá
úgy, mint éppen a Tichternek tulajdoníto domborműves passiósorozatra, Oe ingert ez nem bizonytalanítja el:
„Dem Meister steht ein reicher Schatz volkstümlicher Typen und Trachten zur Verfügung. Es sind keineswegs
durchweg satanische Schergen um Christus. Selbst der Kahlkopf mit dem wegstehenden Ohren ...: nicht einmal
er ist ganz ohne Humor, ohne ein leises Mitverständnis, gesehen” (52).

²⁵⁹ Mindehhez vö. elsősorban Schedlmayer 2010, passim; ugyano többször Oe inger tudományos népszerűsítő
tevékenységéről is a Harmadik Birodalomban.

²⁶⁰ Vö. Aurenhammer 2003. Sedlmayr szerepéhez Oe inger karrierjében l. még Zajic 2008b, 398, 404. j.
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meglepő, hogy Oe inger – bár a katedráját elve ék – nem érezte szükségesnek, hogy 1951-es köny-

vében bármit változtasson a megközelítésén.²⁶¹ Mégiscsak meglepő viszont, hogy milyen kevés ma-

rad a Pilgram-könyvből, ha leválasztjuk róla a híg barna matériát, valamint ha eltekintünk azoktól az

ún. eredményektől, amelyek az emlékanyagot elsősorban a szerző ideologikus szándékaihoz igazítják

hozzá, és ebből az összefüggésből kiemelve nem ismaradnak a talpukon–hacsak nemmegszokásból.

3.3.2. A St. Stephan szobrászai?

Kitűnik mindebből, hogy az Öchsl-ügy iratai Oe ingernél ismét új jelentést és új jelentőséget nyer-

tek. A gyelem, amely immár Antal mester állítólagos ellenségeire is irányult, együ járt azzal az

igénnyel, hogy a másik félhez is szobrászi karaktert rendeljenek: hogy a szobrászatban váljék etikai-

ként és etnikaiként értelmezhetővé az a kon iktus, amely Oe ingert elsősorban instrumentalizálá-

sának e lehetősége mia érdekelte. Ez ismét fölvete munkaszervezeti kérdéseket is – csakúgy mint

Vögénél, de egészen más formában (és más színvonalon). Az építőszerveze el kapcsolatos vitának

és a szobrászati emlékek osztályozásának az összekapcsolását Oe inger merész, egyszerű húzással

oldo ameg: a dóm építkezése ebben az időben, mondja, nem haladt már jelentősen előre, ugyano

ellenben számos szobrászati megbízás – oltár és elsősorban síremlék – volt napirenden, ezek mia

lehete a vitának tétje.²⁶² Az, hogy eközben még az orgonakarzat sem építészi teljesítménynek, ha-

nem „berendezési tárgynak”minősül, alighanem a régtől fogva amesterképmásra fókuszáló gyelem

megnyilvánulásának egy újabb módja.

Az érv mindennek ellentmond, amit az általa implikált részletkérdésekről tudunk. III. Frigyes

síremléke, amellyel kapcsolatbanTichter neve ismert számunkra, csakugyan a legjelentősebb ‘beren- 32

dezési tárgy’ volt, amely ekkor a székesegyházba készült, és jelentős szobrászati része is van; azonban

éppen Tichter mondja el magáról a levelében teljes világossággal, hogy a vita idején nem állt a dóm-

építőműhely alkalmazásában, és nemvolt tagja a kőfaragótestvérületnek– egyedül udvari kapcsolatai

²⁶¹ Különösen szégyentelen a Das Wienerische nyomtato kiadásának 1948-ban írt utószava a Harmadik Birodalmat
kevéssé burkoltan sirató befejező mondatokkal: Oe inger 1948, 85.

²⁶² Oe inger 1951, 10: „Denn was sich in jenen Jahren abspielt, ist ja im Grunde kein Streit zwischen Baumeis-
tern mehr. Auch am Wiener Dom war der alte Baugeist erlahmt, und nur mit ganz wenigen Leuten wurde der
bis zur Dachhöhe gediehene Nordturm kümmerlich weitergeführt, bis gerade Pilgram 1511 die Arbeit endgültig
einstellt. Die Spenden und Sti ungen kommen nicht mehr als namenloser Anteil dem gemeinsamen Kirchen-
werk zugute, sondern denDenkmälern der einzelnen und ihrer Sippe, den Epitaphien und Familienaltären. Auch
was im Au rage des Rates entsteht, sind Werke der Aussta ung, wie Kanzel und Orgelfuß. – So ist es vielmehr
ein Streit zwischen Bildhauern. In jenen Jahren zwischen 1511 und 1515, da die Zahl von Werken solcher Art
an St. Stephan wie mit einem Schlage fast unbegrei ich anschwillt, arbeiten die Gegner, Pilgram auf der einen,
Michael Tichter und seine Freunde und Gesellen auf der anderen Seite, in hartem und feindlichem We streit
gegeneinander.”
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mia kérték fel a kőfaragók, hogy álljon az ügyük mellé.²⁶³ A dóm építkezéseinek állása irreleváns

annak a vitának a szempontjából, amely az egész bécsi kőfaragótestvérület vezetése körül folyt, és

amely éppen – ahogy egy oldallal feljebb maga Oe inger is megjegyzi – a dómépítőműhely veze-

téséről nem szólt. Végül, még ha az építőműhely vezetése le volna is a tét: ezen a poszton Antal

mester közvetlen elődei és utódai is mind kőfaragók, építészek voltak, nem szobrászok, és Oe inger

sem próbálta szobrásszá avatni őket. Mindazonáltal az így felvetődő munkaszervezeti kérdések és

az Oe inger által ado válaszok – tehát hogy Michael Tichter is elsősorban szobrász volt, és hogy a

városban ekkor tevékeny szobrászok jelentős része is az építőműhely alkalmazásában állt – a későbbi

kutatást is döntően befolyásolták, befolyásolják máig,²⁶⁴ így ezeket az elképzeléseket, bármennyire

ingatagok is Oe inger érvei, azoktól függetlenül is mérlegre kell tenni.

Az Antal mester korában Bécsben dolgozó szobrászok közül Oe inger külön kategóriába sorolja

azokat, akik a dómépítőműhely kebelén dolgoztak volna – valójában szerinte is csak egymennyiségé-

ben ésminőségében szerény csoportról van szó, amely csak a könyv címében és bevezető fejezeteiben

értékelődik fel. Oe inger e szobrászokmindegyikének –Tichtermelle aRechwein-epitá um, vala-

mint aHutstocker-keresztvitel mesterének – tulajdonít egy-egyművet a székesegyház épületén vagy

a császári síremléken.²⁶⁵ Ezeknek az a ribúcióknak a tendenciózus jellege nyilvánvaló: minden ma-

gyarázat nélkül odavete és az ado szobrász többi feltételeze művétől hosszú, többször évtizedes

időintervallummal elválaszto , sem az első benyomás, sem a közelebbi vizsgálat alapján nem meg-

győző a ribúciókról van szó, amelyekre egyedül azért volt szükség, hogy a szobrászokat az építkezés-

hez kössék. Ráadásul nemcsak a császári síremlék esetében lehet önálló, az építőműhelytől független

munkaszervezetet feltételezni, de az épületen pillérszobrokként elhelyeze faragványok sem –már a

megelőző nemzedékben sem – különülnek el stilárisan a régió egyéb szobrászati produkciójától,²⁶⁶

²⁶³ vnnd mit grossem gebet, mich als Kay(serlichen) M(ajes)t(ät) grabmacher, dar zue vermugenn hab auch den stain-
metzen, das nit versagen mugen; dan ich mit irer hilff das grab verpringen mues (Oe inger 1951, 99); vnnd dweil
ich Kay(serlichen)M(ajes)t(ät) arbait mit stainmetzen verbringen muß, damit ich der personenn kainen mangl hie ,
vnnd sy mich zue zwayenn malen hoch ermanet vnd gebeten, des ich mich in ain bruederscha wil gezogen haben, hab
ich in mit fueg dasselb nit woll versagenn vnnd abschlagen kunden (uo., 100).

²⁶⁴ Tichterre amai irodalom is elsősorban szobrászként számít, bár a neki tulajdoníthatóművek kérdése teljesen nyi-
to nak tűnik: GbKÖ III 2003, 349–350 (Lothar Schultes); Plieger 2009, 35–40. Tichter és a Kaltenmarkter-
epitá umot szignáló MT monogramista azonosításához vö. lentebb, 165. oldal. A Hü éhez mint a szobrászi
munka lehetséges szervezeti keretéhez l. szintén Plieger 2009, 26. A „Michael Tichter köre” kifejezés szintén
szobrászati műre vonatkozóan, de Plieger javaslatához képest egészen más értelemben merült fel a Keckmann-
epitá um most lezárt restaurálása során: Nimmrichter–Zowa 2011, 89.

²⁶⁵ Tichternek egy Szent Kristóf szobrot az északi tornyon (Oe inger 1951, 51); a Rechwein-epitá um szobrászá-
nak több gurát III. Frigyes síremlékén (uo., 53); a Hutstocker-keresztvitel mesterének két szobrot a Bischofstor
előépítményéről (uo., 54).

²⁶⁶ Erről a talán legékesebb tanúságot a két protomártírnak az 1480-as évekre datált, valószínűleg az északi toronyról
származó kőszobra nyújtja (Kat.Wien 1997, 171–172 [Annamarie Fenzl]). Ezek bízvást eredeztethetők ugyanat-
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nincs jel, amely a dómépítőműhely valamilyen saját szobrászati hagyományára utalna.

A Seiberl által Michael Tichternek tulajdoníto , Oe inger által átve és kibővíte szobrászati

œuvre-t azóta többenmegkérdőjelezték, ez azonban érdekesmódon csak az általábanTichterművé-

nek tekinte síremlék-balusztrád és a Holdt-epitá um köré gyűjtö faragványcsoport összetartozá-

sára vonatkozik, Tichter szobrászi tevékenységére azonban nem. Holo ez utóbbira sincs sem bizo-

nyíték, semvalóban ráutaló indicium. Tichtert az egykorú forrásokegyszer semnevezik szobrásznak,

nem említik gurális faragványokkal kapcsolatban. Ahol valami közelebbi kiderül a tevékenységéről,

o mindig építészként, kőfaragóként tűnik fel.²⁶⁷ Egyedül a császári síremléken végze munkája veti

fel a szobrászi kompetenciáinak a lehetőségét; az ő időszakára datált részek, az alépítmény és a ba-

lusztrád valóban tartalmaznak gurákat is.²⁶⁸ Mégis, összességében a síremlék ekkor sokkal inkább

kőfaragói, illetve statikusi képességeket igényelt: az említe részeken az egyszerű kváderek és az ar-

chitektonikus tagozatok vannak nagy túlsúlyban, a munkák vezetője elő a legfőbb kihívás pedig

éppen a síremlék elhelyezése és összeépítése volt. Aligha véletlen, hogymíg a síremlék elsőmesterét,

a fedlapot faragó Nikolaus Gerhaert van Leydent rendszerint Bildhauernek nevezik ezzel a munká-

jával összefüggésben is, addig Tichter titulusa a forrásokban mindig Grabmacher, Grabmeister vagy

éppen Steinmetz.²⁶⁹ Ami a Frigyes-sír balusztrádjának és tumbalépcsőjének guráit illeti, az Oe in-

ger által ezekhez függeszte œuvre-ből egyedül Martin von Neidegg po schachi sírköve fogadható 33

el ugyanannak a szobrásznak a műveként; ezen a keret és a baldachin architektonikus tagozatait –

Cranach egykorú Szent István-metszetére emlékeztető módon – kiváltó gurális-növényi kompozí- 34

ció azonban nemkínál fogódzót ahhoz, hogy a Frigyes-sír vezető tervezőjének nyomát keressük i is.

Valószínűbbnek tűnik mindennek alapján, hogy Tichterben a síremlék tervezéséért, illetve felállítá-

sának statikai biztonságáért felelős kőfaragót kell látnunk, aki a szobrászi feladatokat specialistáknak

adta tovább.

Oe inger ‘páholyszobrászaival’ kapcsolatban más problémák is felmerülnek. Nehéz lenne pél-

dául megmagyarázni, hogy miért éppen a nekik tulajdoníto domborműveken – többek közö a

tól aműhelytől, amelyből a kor legjelentősebb fafaragványai – az egykori pozsonyi főoltár (Kat. Paris 2010, 44–47
[Dušan Buran, korábbi irodalommal]) vagy a Niederösterreichisches Landesmuseum keresztbete lábakkal tró-
noló Madonna-szobra (GbKÖ III 2003, 322 [Lothar Schultes, korábbi irodalommal]) – is kikerültek.

²⁶⁷ 1476-ban a dómépítőműhely többi kőfaragójával együ kapo zetést; 1493-ban a város által vásárolt kövekről
ado szakvéleményt; 1518-ban a klosterneuburgi káptalani templom boltozatát szemlézte, és tanácsokat ado a
befejezéséhez; 1520-ban pedig Kremsben ado szakvéleményt a plébániatemplom terveze újjáépítéséhez: Per-
ger 2005, 231–232.

²⁶⁸ A síremlék periodizációjához, Tichter szerepéhez l. Wimmer–Klebel 1924, 17; GbKÖ III 2003, 320 (Lothar
Schultes).

²⁶⁹ Wimmer–Klebel 1924, 33–36.
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Holdt-epitá umon, a dómkincstár passiósorozatán vagy a Rechwein-epitá umon – találhatók a leg-

esetlenebb, azaz az egykorú építészeti kőfaragástól morfológiailag leginkább idegen és a legelnagyol-

tabban és legkevésbé szabályosanmegfarago – architektonikus keretek. Egyáltalán nemolyan szob-

rászokra vallanak ezek a pilaszterek és fejezetek, mint akik kőfaragói képze séget kaptak vagy képze

kőfaragókkal közösmunkaszervezetben dolgoztak volna. A ‘páholyszobrászok’ gurális stílusa eköz-

ben nem különül el egyértelműen más, a város egyéb templomaiba is oltárretabulumokat szállító,

Oe inger szerint önálló műhelyt fenntartó és ‘felfogásuk’ alapján Svádföldről vagy máshonnan szár-

maztato szobrászokétól.²⁷⁰

Az Oe inger által nyújto összkép egyik legérzékenyebb aspektusa az egyes szobrászok fa- és

kőszobrászati tevékenységének viszonya. A szerző, amennyire lehetséges volt, igyekeze a kétféle

anyagban végze munkát elszigetelni egymástól. A szobrászainak a többségét az a ribúciói tisztán

kőszobrásszá ava ák, és ilyen módon alkalmassá te ék őket arra, hogy ilyen vagy olyan módon a

Bauhü e körébe kerüljenek, illetve hogy alátámasszák a forrásokból ismert kőfaragók és a műveik

révén ismert szobrászok, azaz a két protagonista azonosítását. A 16. század eleji Alsó-Ausztria meg-

kerülhetetlen jelentőségű faszobrászati emlékeit pedigOe inger olyanBildschnitzereknek tulajdoní-

to a, akik csak „alkalmanként” dolgoztak kőben.²⁷¹ Ha azonban Oe inger retorikáját egybevetjük

az általa összeállíto œuvre-ökkel, és még inkább ha összesítjük mindazokat a retusokat, amelye-

ket a kutatás azóta Oe inger a ribúcióin elvégze , akkor teljesen más összkép tárul fel. A három

1951-ben elismert faszobrász közül ke őnél – a zwe li és a pulkaui oltár mesterénél – már akkor is

többségben voltak a kőfaragványok, ami pedig a harmadikat, amaueri oltármesterét illeti, o is több-

ségbe kerülnek, ha a szobrász visszakapja az altmünsteri Mindenszentek-oltárt és a klosterneuburgi

Kle -epitá umot.²⁷² Másrészről felbukkantak jelentős faszobrok azoknak a faragványoknak a stilá-

ris környezetében is, amelyeket Oe inger kőfaragó-kőszobrászoknak tulajdoníto . Az általa Tichter

művének tarto Holdt-epitá umhoz áll legközelebb két, Máriavölgyből előkerült püspökszent;²⁷³ a

²⁷⁰ Különösen gyenge lábakon áll a Rechwein-epitá um ún. mesterénekœuvre-rekonstrukciója; az ide sorolt művek
egy részével kapcsolatban publikálatlan szakdolgozatában Mag Hella érvelt meggyőzően amelle , hogy a bécsi
Augustinerkirche egykori Szent Anna oltárának körébe tartozó, alacsonyabb színvonalú művekről van szó: Mag
2009, 32–40.

²⁷¹ Oe inger 1951, 60: „Den Bildhauern Wiens, die wir nun kennengelernt haben, schließen sich einige Bildschni-
tzer an, die, wie Veit Stoß, Gregor Erhart, Leinberger und Riemenschneider, fallweise auch zum Meißel griffen.
Ihre Schulung im Holz läßt sich meist schon am Technischen erkennen.”

²⁷² Ezeket a műveket már Seiberl (1936, 120–127) is a maueri oltár műhelyének tulajdoníto a. Oe inger (1951,
56–57) mindke őt a már említe Szent Anna oltár mesterének adta. Ma újból Seiberl a ribúciója számít elfoga-
do nak: Krone-Balcke 1999, 259–261; GbKÖ III 2003, 347 (Lothar Schultes).

²⁷³ Vö. lentebb, 144. oldal.
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Falkh-epitá umhoz – amelyrőlOe inger különmestert neveze el²⁷⁴ – egy töredékként fennmaradt

Utolsó ítélet a pozsonyi városi galériában;²⁷⁵ egy Zwe lből származó Szent Katalin szobor a Germa-

nisches Nationalmuseumban nemrég kapta meg meggyőző helyét a Szent Anna oltár mesterének

művei közö .²⁷⁶

A jelek szerint a fa- és a kőszobrászatban járatos, önállóan dolgozó és szerződő, építészeti kép-

ze ség nélküli mester által vezete műhely Bécsben is – ahogy ekkor a német nyelvterület legtöbb

nagyvárosában – inkább szabály volt, nempedig kivétel. Alsó-Ausztriában ennek az ellenőrzését per-

sze befolyásolja az a sajátos körülmény, hogy lényegesen több kő-, mint faszobrászati emlék maradt

fenn, és az arányok még szélsőségesebbnek tűnnek, ha csak a bécsi felállítási helyre készült darabo-

kat vesszük számításba. A kutatás mai állása melle jóformán semmit nem lehet mondani ennek az

okairól.²⁷⁷ Mindenesetre a fentiek alapján még kevésbé tűnik magától értetődőnek, hogy azon a két

kisépítészeti alkotáson, amelyet Antal mester terveze , és amelyeknek a kivitelezését ő irányíto a,

neki kellene tulajdonítani a gurális szobrászati munkákat is. Eddig tulajdonképpen csak feltenni

igyekeztem ezt a kérdést, a következő fejeze el kezdődően megpróbálok adni rá egy választ.

²⁷⁴ Oe inger 1951, 59.

²⁷⁵ Endrődi 2002b, 206–211.

²⁷⁶ Kat. Nürnberg 2004, 197–198 (Frank Ma hias Kammel).

²⁷⁷ Nincsen tudomásom olyan vizsgálatról, amely megpróbált volna átfogó képet nyújtani a veszteségekről; valószí-
nűleg azt is csak a bécsi helytörténet intim ismerői tudnákmegítélni, hogy a forrásado ságok erre milyen lehető-
ségeket kínálnának.
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4. Építészeti rajzok a szószékhez és az orgonakarzathoz

4.1. A probléma

Antal mester mindkét bécsi művéhez, a székesegyház szószékéhez és orgonakarzatához kapcsoló-

dóan is fennmaradtak hozzávetőleg egykorú építészeti rajzok. Bruno Grimschitz 1953-ban ezekből

kiindulva te kísérletet a mester rajzi œuvre-jének összeállítására, aminek eredményeként összesen

96 lap, a bécsi dómépítőműhely hatalmas hagyatékának éppen harmada tűnt fel a csak néhány évig

a városban dolgozó kőfaragó keze munkájaként.²⁷⁸ Ennek a nyilvánvaló anomáliának az oka Grim-

schitz módszerében rejlik: az Antal mester műveihez köthető rajzok stílusával, technikájával konver-

gáló lapok mindegyikét neki tulajdoníto a, miközben a rajzi œuvre ‘magva’ is nagy különbségeket

mutat az a ribúciós kritériumként használt jellemzők tekintetében. Nem meglepő, hogy ezt a javas-

latot kezde ől fogva kétkedés, illetőleg elutasítás övezte.²⁷⁹ A következő negyed évszázadban Hans

Koepf többször is visszatért a kérdésre, a Grimschitz által összeállíto csoport nagy részét öt külön-

böző rajzoló (P1–5) közö oszto a fel, és egyiket sem azonosíto a ‘Pilgrammal’.²⁸⁰ Eleinte ingado-

zo , hogy az orgonakarzat két, nom kézzel, de némileg pontatlanul elkészíte , lavírozo rajzának

(AbKW 16985 és StAU Pl.29) a szerzőjében (P1) kellene esetleg Antal mestert keresni,²⁸¹ azon- 41

ban ez a hipotézis sem bizonyult tarthatónak.²⁸² A két kisarchitektúra rajzai közül éppen azoknak,

amelyeket nagyobb valószínűséggel lehet kapcsolatba hozni a tervezésnek vagy a kivitelezés előké-

szítésének valamelyik fázisával, a rajzi kvalitásai a legszerényebbek Grimschitz összeállításából.²⁸³

Az egyes lapok jellemzésén, funkció szerinti meghatározásán Johann Josef Böker által elvégze

retusok alapján ez az ellentmondás még élesebbnek tűnt fel, ő ugyanis a szószék lépcsőjét alaprajzi

vetületben, kiteríte oldalnézetben és metszetben ábrázoló rajzot (AbKW 16855) a tervező építész 35

²⁷⁸ Grimschitz 1953.

²⁷⁹ Először Fischer 1962, 204–206.

²⁸⁰ Koepf 1967, 183–190; Koepf 1969, különösen 5; Koepf 1975; Koepf 1978. Ehelyü nem lehetséges kitérni
néhány, Koepf által alapul ve – és a gótikus építészeti rajzok kutatásában, úgy tetszik, általánosan elterjedt –
premisszára: arra, hogy minden rajzolóhoz csak egy rajztechnika tartozo volna, függetlenül az ado lap funkci-
ójától, a tervezési folyamatban elfoglalt helyétől; vagy arra, hogy közvetlen összefüggés lenne az ado lap rajzi és
a rajzoló tervezői kvalitásai közö .

²⁸¹ Koepf 1967, 184.

²⁸² Koepf 1975, 10.

²⁸³ Koepf ezekre a rajzokra használta a P5 jelet: Koepf 1969, 5, Nr. 40, 41.
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által a kivitelezéshez készíte segédeszközként azonosíto a.²⁸⁴ Koepf és Böker is úgy vélte, hogy e

lap kissé durva, merev vonalai nem származhatnak egy olyan képességű szobrász kezétől, mint ami-

lyennek ‘Pilgramot’ tarto ák. Ezt az ellentmondást Böker úgy próbálta meg feloldani, hogy elvita a

Antal mestertől az építészeti tervezést, csak a szobrászmunkát tulajdoníto a neki.²⁸⁵ Konzekvens

módon ugyanezt te e az orgonakarzat esetében is, ez aztán megnyito a az utat az elő , hogy a két

kisarchitektúrát két különböző építésznek a ribuálja: az orgonakarzatot a szöveges források által ih-

letve Jörg Öchslnek,²⁸⁶ a szószéket egy ismeretlennek, feltételesen a később dómépítőmesterként

megjelenő és egy szentségház rajzát szignáló Michael Fröschlnek.²⁸⁷ Ezzel tulajdonképpen két kér-

désre ado egy választ. A Pilgram-kutatást ugyanis már régóta foglalkozta a a szószék és a karzat

architektúrájának állítólagos idegensége, és ezt Antal mester egy korábbi, 1500 körüli bécsi tartózko- 45, 46

dásával igyekeze megmagyarázni, a szószéket is erre az időszakra datálva.²⁸⁸ Böker éppen az említe

rajzból kiindulva új, meggyőző érveket talált a szószék hagyományos, az 1510-es évek második ne-

gyedére szóló datálásához; így fontossá válhato , hogy a két kisarchitektúra vélt diszkrepanciájára

általa is kerese magyarázatot az a ribúciójukban találhassa meg.

Ezzel az elképzeléssel szemben kézenfekvő ellenvetések kínálkoznak. A két képmás, amelyeken

a ziognómiai egyezés okán Böker is Antal mester arcvonásait keresi, – ahogy korábbanmár lá uk –

egyértelműen építészként jellemzi amestert. Ezt nehéz lennemegmagyarázni Böker a ribúcióimel-

²⁸⁴ Böker 2005, 148–149; Böker 2007, 249.

²⁸⁵ Ennek érdekében az alább említendőkön kívül olyan, nehezen értelmezhető érveket is bevet, mint hogy a szó-
szék építészeti stílusa idegen lenne a rajta lévő gurák szobrászati stílusától, „selbst wenn man die mangelnde
Vergleichbarkeit architektonischer und skulpturaler Gestaltung berücksichtigt” (Böker 2007, 248).

²⁸⁶ Böker 2005, 38–39, 149; Böker 2007, 309, 312.

²⁸⁷ Böker 2007, 249; vö. WM 105.068 (Böker 2007, 444). Fröschlről vö. Perger 2005, 37–38. Két évvel korábban
mégGregorHauser volt a jelöltje erre a feladatra, akiről mintegy befejeze tényként, deminden alap és előzmény
nélkül jelente e be, hogy a szobrász Michael Tichter melle kőfaragóként dolgozo volna III. Frigyes síremlé-
kén: Böker 2005, 42, 149. Meg kell jegyezni, hogy Böker véleményének az ismertetését, az azzal kapcsolatos
állásfoglalást nemcsak az nehezíti meg, hogy néhány év ala , a bécsi építészeti rajzok katalógusa és a dómmonog-
rá a közö fontos kérdésekben gondolta meg magát, hanem hogy ez olykor egyazon könyv írása közben ment
végbe. A szószék tervezőjének és szobrászának a különválasztására vonatkozó elképzelése ugyan megjelent már
2005-ben is,miközben a vonatkozó katalógustétel angol rezüméje a tervet ‘Pilgramnak’ tulajdonítja, a fennmaradt
lapot pedig másolatként határozza meg: Böker 2005, 148, 149. Publikációi alapján tulajdonképpen azt sem lehet
megmondani, hogymit gondol Böker azóta. Egy 2010-es évszámmalmegjelent tanulmányban az orgonakarzatot
változatlanul Öchslnek tulajdonítja, a szószéket azonban, jóllehet magyarázat nélkül, viszaadja Antal mesternek
(olyannyira, hogy kritikus megjegyzéseket is tesz más szerzőkre, akik korábban felvete ék a deza ribúciót): Bö-
ker 2010, 163. AWienMuseum–Böker tanácsadói közreműködésemelle készült (vö. Schultes 2011) – 2011-es
kiállításának a katalógusában saját tanulmányában (Böker 2011) nem foglalkozik a kérdéssel, a kötetben másu
mindazonáltal AbKW 16855 ‘Anton Pilgram’ rajzaként jelenik meg (Kat. Wien 2011, 88, 142), AbKW 16856
pedig – amelyet Koepf (1969, 5) ugyanennek a rajzolónak tulajdoníto , és amelyet Böker előbb (2005, 149)
az építkezésnél későbbi tanulmányrajzként, később (2007, 312) Öchsl tervrajzaként határozo meg – Lorenz
Spenning 1460–1465 körüli rajzaként szerepel (Kat. Wien 2011, 24), bár remélhetőleg csak elírás folytán.

²⁸⁸ Elsőként Capra 1952; a problémáról részletesebben l. lentebb, a 4.3. szakaszban.
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le , azonban – akár e ől függetlenül – már arra a kérdésre sem lenne válasz, hogy hogyan kerülne

egyáltalán egy mester szignatúraként használt képmása és mesterjegye olyan építészeti alkotásokra,

amelyeknek ő csak a gurális díszítését készíte e. Az orgonakarzat Öchslnek szóló a ribúciója első-

sorban Michael Tichter és Hans Probst levelén alapul, amely szerint a korábbi dómépítőmester már

szinte félig el is készült az eredetileg őrá bízo munkával.²⁸⁹ „A középkorban szokásos gazdaságos

építésmenetet és a művészi terv kezelésének egészen más etikáját” gyelembe véve, mondja Böker,

igen valószínűtlen lenne, hogy amár elkészültmunkadarabokat nehasználják fel, ez pedig csak az ere-

deti terv szerint történhete .²⁹⁰ Szinte ironikus, hogy a szerző éppen az Öchsl-ügy értelmezésekor

hivatkozik valamilyenközépkori etikára,miközben az egész viszály éppenennek amegsértéséről szól.

Még súlyosabb probléma, hogy a Tichter-levélből a lehető legegyértelműbben kiderül, hogy Antal

mester egy új Visierung benyújtásával szegte meg a kőfaragótestvérület szabályait: Dann hiet maister

Antonj kain visur geschickt, were zue Prun belibenn, vnnd dem pau nit nachgestandenn, were maister Jörg

Öxl auff heutigen tag pawmaister.²⁹¹

Az orgonakarzat és a szószék tervezését nem lehet elvitatni Antal mestertől. Éppen ez indokolja,

hogy a szobrász azonosítására vonatkozó kérdés összefüggésében is kitérjünk a rajzok által felvete ,

említe problémára.

²⁸⁹ Anfengklich das mayster Jörg Öxl von denn herren von Wienn zue ainem pawmayster zue der tumkirchenn zue Sandt
Steffann angenomen vnnd als ain beruembter mayster etlich jar das gepaw vast halben tayl zue ainem orgelfues gemacht
(Oe inger 1951, 98). Az Öchsl-a ribúció melle szóló úgymond stíluskritikai érvként hivatkozik még Böker az
orgonakarzatmellvédjének szamárhátíves tagolására, amelyet egymással szembefordíto halhólyagokat kirajzoló
vakmérmű tölt ki, és amely emlékeztetne az északi torony északnyugati támpillérének legfelső vimpergasorára. Ez
utóbbi a közelében lévő 1511-es évszám mia lenne biztosan Öchsl műve: Böker 2007, 312. Azonban éppen az
1511-es datálás, ahogy az Öchsl-ügy kronológiájából kiderül, nem alkalmas arra, hogy a ribúciót alapozzunk
rá; az érvként hivatkozo motívum pedig nem annyira speci kus (és a két felhasználása közö i hasonlóság sem
annyira szoros), hogy stíluskritikai indiciumként lehessen rá hagyatkozni.

²⁹⁰ Böker 2007, 309: „Bei der ökonomischen Bauführung imMi elalter und der gänzlich anderen Ethik imUmgang
mit einem künstlerischen Entwurf ist es zudem recht unwahrscheinlich, daß man die bis dahin bereits fertigges-
tellten und in der Dombauhü e liegenden Teile dieses Orgelfußes einfach verworfen hä e, sta sie dem neuen
Baumeister zu dessen Fertigstellung zu überlassen. Entsprechend war daher von der Gegenseite in diesem Zu-
sammenhang argumentiert worden, daß dem Meister, der ein Werk entworfen und begonnen habe, auch dessen
weitere Ausführung zukomme.” Az idézet utolsó mondata is tévedésen alapul, hiszen a testvérület nem annak ti-
lalmára hivatkozo , hogy az egyik kőfaragó terveit egymásik valósítsameg, hanem annak tilalmára, hogy egy kő-
faragó kiszorítson egymásikat valamelymegbízásból, függetlenül a ól, hogy eközben az eredeti terveket követi-e,
vagy pedig újakat készít.

²⁹¹ Oe inger 1951, 99; vö. még uo., 98: Das aber mayster Antony in disem fall nicht gethann, sunder darwider gehandlt,
mit visur vnnd arbait.
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4.2. A rajzok

A székesegyház szószékével két rajzot lehet szorosabb összefüggésbe hozni.²⁹² Az egyik (AbKW

16855) a lépcsőt három különböző nézetben ábrázoló, már említe lap. Ez technikailag tökéletes, a 35

rajzi kivitelezés azonban inkább merev, durva, a bordákon és a korláton megjelenő szálkás sraffíro-

zás jól azonosíthatóvá teszi a stílusát. Ahogy említe em, Koepf ebből kiindulva zárta ki, hogy Antal

mester saját kezű munkájáról lenne szó, és határozta meg a lapot egy kőfaragótanonc rajzi gyakor-

lataként. Ahogy azonban Böker találóan megállapítja, a választo nézetek, a pillér köveit elválasztó

fúgák pontos berajzolása és a lépcsőmunkadarabjainak amegszámozásamégis a kivitelezéshez hasz-

nált lapként azonosítja ezt; ez a technikai precizitásmár akkor is elmaradt volna, ha egy tanítvány ép-

pen a kiviteli tervek alapján rajzol.²⁹³ A papíron lévő vízjel csak olyan datálást engedmeg, amely nem

esik távol 1515-től – Böker számára ez a fő (és valóban meggyőző) érv a szószék lényegesen korábbi

keletkezésével szemben.

A lap rajzi kvalitásairól alkoto ítéletet még inkább megerősíti a másik lap (AbKW 16834). Ez 36

pergamenre készült, és a szószék pillérének alsó részét ábrázolja leginkább perspektivikusnak nevez-

hető nézetben, meglehetősen ügyetlenül. A nagy munkával sraffírozo rajz stílusában nagyon közel

áll a lépcső kivitelezési rajzához. Bár ezt már Hans Tietze megállapíto a,²⁹⁴ Böker 2005-ben egy ta-

nonc kudarcba fulladt – és ezért befejezetlen – próbálkozásaként beszélt a lapról.²⁹⁵ A próbálkozás

arra irányult volna, hogy e tanonc amár álló szószékről készítsen rajzi felvételt. Csakhogy ez a lapnem

amegvalósult szószéket ábrázolja, sok olyan eltérést mutat vele szemben, amely nem írható a rajzoló 38

számlájára, hanem egy előzetes tervezési fázist kell hogy dokumentáljon. Nehéz kérdés lenne az is,

hogy ha a rajzoló felsült a bonyolult konstrukció perspektivikus visszaadásával, és elvete e a rajzot,

akkor miért árnyékolta mégis annak elkészült részét. A költséges hordozó ugyancsak elgondolkod-

tató kellene legyen: tanoncok helyszíni vázlatai tipikusan nem pergamenre készülnek. Böker tézise

az ismeretlen tervező és Antal mester különválasztásáról, mely 2007-re forrta ki magát, ennek a rajz-

nak a helyzetét is egyszerűbbé látszo tenni. A rajzoló ezú al azonos a 16855-ös számú lapéval, tehát

a szószéket tervező kőfaragóval, a lap pedig azért befejezetlen, mert a tervezés még nyito : éppen a

²⁹² A dómmonográ ában Böker még egy harmadikkal (AbKW 16942) is megteszi ezt, a szószék talpának alaprajzát
látva benne: Böker 2007, 248, 251. Nehéz belátni, hogy miért; a katalógusban (Böker 2005, 261) még konkrét
megbízástól független tanulmányrajzként írt róla. Ez a korábbi meghatározás biztosan közelebb áll a valósághoz,
hiszen a rajzon egy nyolcszögű konstrukció látható, miközben a dóm szószékének talpa hatszögű.

²⁹³ Böker 2005, 148–149.

²⁹⁴ Tietze 1930a, 45.

²⁹⁵ Böker 2005, 108–109. Elő e Koepf 1969, Nr. 19 a bécsi szószék szabad variánsaként és Schülerzeichnungként
határozta meg a rajzot.
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kőfaragó és a szobrász közö i egyeztetés alapja gyanánt készült. Hogyminek az egyeztetéséhez lehe-

te alkalmas vagy szükséges a rajz, az megválaszolatlan marad. A hordozó anyaga, a perspektivikus

ábrázolás és amodellálás (pontosabban a perspektivikus ábrázolásra és amodellálásra való törekvés)

is azt sejteti azonban, hogy inkább valamiféle prezentációs rajzzal van dolgunk, pontos funkcióját és

címze jét azonban nem lehet meghatározni.

A korábbi kutatás által te meg gyelések közül, a fentiek értelmében számomra úgy tűnik fel, a

következőkre lehet építeni: a bécsi szószékhez kapcsolódó két rajz ugyana ól a kéztől származik, és

ez azonos a tervező építész, illetőleg kőfaragó kezével. Ez a kőfaragó nem volt sem képze , sem jártas

valamely képművészetben, és végképp nem űzhe e azt azon a színvonalon, mint a szószék büszt-

jeinek szobrásza: miközben tervét sztereometrikus ábrákon bár kissé száraz vonalvezetéssel, de hi-

bátlanul meg tudta rajzolni, addig ugyanezen terv perspektivikus megjelenítése már megoldhatatlan

feladatot jelente számára. Valóban kézenfekvő tehát, hogy a szószék tervezését és kőfaragómunkáit

egyfelől és gurális szobrászatát másfelől két specialista közö osszuk fel. Az, hogy Böker számára

magától értetődőnek tűnhete , hogy a szobrász az, akinek a képmását a lépcső ala látjuk, és aki a

forrásokból ismert Antal mesterrel azonos, a hosszú recepciótörténet ismeretében nem tűnikmegle-

pőnek. Azok az ellentmondások, amelyek egyfelőlBöker javaslata,másfelől aFenstergucker ikonográ-

ája és az íro források közö feszülnek, egy csapásra megszűnnek akkor, ha megfordítjuk a tézist:

a bécsi szószéket Antal brünni kőfaragó tervezte, megvalósítását ő irányíto a, ő jelenik meg a lép-

cső ala i ablakban, ezt a képmást és a szószék többi guráját azonban nem ő, hanem egy számunkra

ismeretlen nevű szobrász készíte e.

A szószékhez készíte rajzok helyzete analóg az egy évtizeddel később Mihel Fröschl die zeit paw

maister hie zu Wein által szignált szentségház-rajzéval.²⁹⁶ A nagy méretű, két és fél méter magas rajz 42

valamilyen prezentációs céllal készülhete , az építményt precíz vonalakkal és bizonyos mértékig a

szószék tervezője által használtra emlékeztető vonalkázással ábrázolja, a talapzatnál azonban átfordul

perspektivikus – ábrázolástechnikailag a szószéktalpat ábrázoló lappal rokon – nézetbe. A szentség-

ház fülkéibe utólag egy másik kéz, nyilvánvalóan egy specialista rajzolt gurákat. E gurák részben

az architektúra takarásában vannak, ezért sem lehe ek alkalmasak arra, hogy a szobrásznak a kivi-

telezéshez támpontul szolgáljanak. Inkább az lehete a feladatuk, hogy elkápráztassák a megrende-

lőt; ugyanerre utal a laza vonalvezetés, amely a rajzolót Altdorfer távoli követőjeként mutatja be.²⁹⁷

Ez a lap szempontunkból azért érdekes, mert megbízható képet ad egy másik, időben közeli bécsi

²⁹⁶ Vö. a 287. jegyzetet.

²⁹⁷ Ez a munkamegosztás és a guráknak ez a funkciója nem kivételes a kor építészeti rajzain, azon a viszonylag kis
számú példán, ahol berajzolták a majdani szobrokat; vö. ome–Breisig 2008, főleg 159–164.
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dómépítőmester kompetenciáiról – a teljes tervezői, a korlátozo rajzolói és a nem létező szobrászi

kompetenciáiról egyaránt. Ez a kép egybevág azzal, amit Antal mesterről is alkothatunk, ha alakját

leválasztjuk a neki tulajdoníto szobrászati œuvre-ről.

Hasonló következtetéshez segítenek hozzá az orgonakarzathoz készült rajzok. Ilyenből három

maradt fenn, mindháromnagyon hasonlómódon, alulról ábrázolja a karzatot. A korábbanmár emlí-

te két lap (AbKW16985ésStAUPl.29)mindenbizonnyal későbbi. Ezek anagyon nomanmegraj- 41

zolt, lavírozo rajzok egyazon kézmunkái, amely kéztől a bécsi rajzanyagbanmégmás, Antal mester

tevékenységétől független lapok is származnak.²⁹⁸ Datálásukat az ulmi lapon található 1525-ös év-

szám és a bécsi 1528 körülre datálható vízjele fedezi. A karzat újrarajzolása e lapok készülésekormin-

den bizonnyal teoretikus vagy didaktikus célokat szolgált. A harmadik lap (AbKW16856) ugyanarra 40

a fajta papírra készült ugyanazzal a rajztechnikával, mint a szószéklépcső kivitelezési rajza,²⁹⁹ Tietze

és Koepf egy kézmunkájának tarto a a ke őt,³⁰⁰ és a fentiek értelmében e kéz leginkább Antal mes-

teré lehete .

Ezt az is megerősíteni látszik, amit e lap funkciójáról lehet feltételezni. Az orgonakarzat mind-

három rajzában közös, hogy a karzat három karéja közö i csúcsos kiszögelléseken kívül hasonló, de

félbevágo kiszögellések láthatók a szélső karéjok és a falfelület közö is. Amegépült karzaton nincs 39

ilyesmi, hiszen a boltszakaszokat elválasztó falpillérek mia nem juto nekik hely. A két késői lapon

jelenlétüket megmagyarázhatja az, hogy a rajzoló – mint mondtuk, teoretikus érdeklődés tárgyának

tekintve amotívumot – teljesebb szimmetriára törekede . A 16856-os számú lap esetében azért nem

folyamodhatunk ilyen magyarázathoz, mert a motívum eláll a faltól, azaz ha a három karéjt gondo-

latban egy hatkaréjos, centrálisan szimmetrikus roze ává egészítjük ki, akkor a tengelye nem esik

egybe a fal síkjával. A valóságban megépült orgonakarzat ebből a szempontból egyébként ennek a

megoldásnak felel meg, és ezt éppen az előbb említe falpillérek te ék szükségessé. Ez a rajz tehát a

látszat ellenére a helyszínre való tekinte el, a konkrét projek el valamilyen összefüggésben készült.

Az oldalsó fél-kiszögelléseken kívül ugyanakkormásban is eltér amegvalósult architektúrától – olyan

részletekben is, amelyekben a későbbi rajzok realistábbnak mutatkoznak. A kiszögellések jóval he-

gyesebbek, csúcsuk oly messzire kinyúlik, hogy kérdéses, a karzat ebben a formábanmegvalósítható

le volna-e. A megépült bordák számos térrétegben futnak, de a rajzon ebből semmi nem látszik: a

bordák pereme a csomópontoknál sehol sem fut végig, mintha az élek minden ilyen esetben talál-

²⁹⁸ L. különösen Koepf 1978. Nem foglal egyértelműen állást az a ribúció kérdésében Böker 2005, 295.

²⁹⁹ Böker 2005, 149.

³⁰⁰ Tietze 1930a, 15; Koepf 1969, 5.
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koznának. Legkönnyebben talán úgy magyarázhatjuk meg mindezt, ha a rajzra a tervezés egy korai

fázisának emlékeként tekintünk, amely az alaprajzi vetület geometrikus alapmotívumát rögzíte e –

már gyelemmel a helyszínre is, de a megvalósíthatóságig vezető nomítások elő .

4.3. Kitérő a szószék datálásáról

Antal mester és a Pseudo-Pilgrammegkülönböztetésével, a szószék és az orgonakarzat közös a ribú-

ciójával és nagyjából közös datálásával, úgy tűnhetne, újbólmagyarázatot igényel az a stiláris eltérés a

két architektúra közö , amely a szószék korai datálását ösztönözte. Az első kérdés ezzel kapcsolatban 45, 46

azonban inkább az, hogy ez a stiláris eltérés valóban létezik-e.

A korai datálásra elsőként, 1952-ben Maria Capra te javaslatot, aki nagy hatótávolságú stílus-

fogalmakkal érvelt: a szószéken, írja, a díszítőelemek halmozása „a konstruktív részek elkendőzését

és feloldását” idézte elő, a formák gazdagsága, a fény és az árnyék nyugtalan játéka uralkodik i , míg

az orgonakarzaton a nagy íveket leíró bordák vezetik a szemet, „az egyes tagok világos elkülönülé-

sét, a teherhordó és a nehézkedő részek szembeállítását” alapozva meg.³⁰¹ Renaissanceemp nden mit

gotischen Elementen, így, Kurt Gerstenberg deutsche Sondergotik-koncepciójának³⁰² vélhető befolyása

ala jellemzi Capra a karzatot. Az ideológiai aspektustól függetlenül is mindenképpen problemati-

kus ilyen alapvető stílusfogalmakat egy lineáris stílusfejlődés evidens pólusaiként kezelni – különö-

sen egyetlen életművön belül és különösen akkor, ha ez az életmű nem is áll másból (Capra ugyanis

nem hivatkozo másra), mint azokból a művekből, amelyeknek egymáshoz való viszonyát meg sze-

retnénk határozni.

Kétséges az is, hogy mennyire alkalmas két annyira különböző kisépítészeti feladat, mint egy

szószék és egy orgonakarzat, stiláris összehasonlításra. A szószék korai datálása – nemcsak a Capra

által képviselt változatban – nem ismeri továbbá a stíluspluralizmus fogalmát,³⁰³ holo éppen Antal

mester művei egyszerű szemléltetőeszközként kínálkoznak erre a jelenségre. Bagatellnek tűnhet, de

mindkétművet gyakran hasonlítják ötvösművekhez: a szószéket éppen aCapra által kiemelt kvalitá-

sai, az architektúra nomsága, a tagozatok bonyolult egymásbaölelkezése okán,³⁰⁴ az orgonakarzatot

pedig azért, mert alapformája és tagolása pontosan megfelel egy késő gótikus kehely (vagy monst-

³⁰¹ Capra 1952, 22.

³⁰² Vö. Gerstenberg 1913.

³⁰³ Vö. Nußbaum 1983.

³⁰⁴ Pl. Böker 2007, 248: „Während hinsichtlich der Portraitskulptur keine Zweifel an der überkommenen Zuschrei-
bung bestehen, spricht der Kanzelau au mit seinen an Metallarbeiten erinnernden, gratigen, dreidimensional
vorschwingenden Maßwerkformen und gebogenen Fialen eine deutlich andere stilistische Sprache”.
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rancia, paci kále stb.) félbe vágo és felfordíto talpának³⁰⁵ – olyannyira, hogy közvetlenül vagy

közvetve, de i érdemes keresni az építészeti kontextusban oly eredetinek tűnő invenció forrását is.

Több ez ártatlan hasonlatnál azért is, mert a felhozható ötvösművészeti párhuzamok az Antal mester

műveire alkalmazo stíluskategóriákat is modern, a ribúciós vagy datálási támpontoknak alkalmat-

lan projekciókként mutatják be. Volna-e ugyanis bármi akadálya, hogy a szószéken és az orgona-

karzatonmegjelenő kétféle ‘stílus’ ötvösművészeti megfelelőjét egyetlen tárgyon belül – például egy

monstrancia talpán és ostyatartóján – képzeljük el? Nem kell messzire menni ahhoz, hogy megfe-

lelő példákat találjunk: elég a Stephansdom 1514-ben készült paci káléjára³⁰⁶ vagy a Pozsonyból 43

származó németjárfalvi úrmutatóra³⁰⁷ vetni egy pillantást, hogy a szószék és az orgonakarzat közö 44

érze ellentét feloldódjon.

Mindennek ellenére és azt is gyelmen kívül hagyva, hogy semmilyen jel nem utal Antal mester

korábbi bécsi tartózkodására, a szószék 1500 körüli datálása sikeresnek bizonyult, és ma lényegében

– Böker véleményétől eltekintve – ez számít a közmegegyezésnek.³⁰⁸ Amelle e felhozo érvek idő-

közben némileg kibővültek, átalakultak. Lothar Schultes például a fent említe problémák nagy ré-

szét kikerüli, amikornemazorgonakarzathozképest, hanema típusukban rokon szószékekhezképest

állítja be túl későiként a bécsi szószék hagyományos datálását. A Schultes által említe tübingeni és 47

az általa nem említe , de a tübingenivel nyilvánvaló kapcsolatban álló herrenbergi szószéket valóban 48

rokonítják a bécsivel az egymásba ölelkező, előre hasasodó szamárhátívek, amelyek a szószék pillére

és kosara közö vezetnek át. Azonban már e szószékek datálása sem ígér egyértelmű tanulságokat

³⁰⁵ Pl. Böker 2007, 312: „Resultat dieser Linienführung ist eine Emporenkontur, die sich wechselnd aus konvex
vorschwingenden Abschni en und dazwischen in scharfen Spitzen mit konkaven Seiten ausgreifenden Spitzen
zusammensetzt und an den halbierten Fuß eines gotischenKelchs erinnert. BewußteHärten undWidersprüche,
wie sie gerade denKanzelfuß ausmachen, sind dadurch vermieden und dieGroßlinigkeit ist zumhauptsächlichen
Gestaltungsprinzip erhoben.”

³⁰⁶ Saliger 1987, 28–29; Kat. Wien 1997, 178 ( Johann Weißensteiner).

³⁰⁷ Szilágyi 1974. A darab o is javasolt budai származtatása számomra nem tűnik meggyőzőnek.

³⁰⁸ Halbauer 1997, 12, 455; Schwarz 2002, 237; GbKÖ III 2003, 350–351 (Lothar Schultes); Roller 2011b, 118;
vö. még Chamonikola 2004, 417. Nem lehet teljesen szó nélkül elmenni Arthur Saliger kísérlete melle , hogy a
szószéket ennél is lényegesen korábbra, az 1470-es évekre datálja (Saliger 1992, valamint a szerző számos későbbi
publikációjában), még akkor sem, ha ehhez az építészképmás és a mesterjegy tanúságának ignorálása kelle , il-
letve ha ugyanezért a későbbi irodalom szinte egységesen elutasíto a a javaslatot (az egyetlen általam ismert
kivétel: Büchsel 2002, 27, hasonlóképp a szerző több más publikációjában). Saliger szavabő érvelésének legter-
jedelmesebb része stíluskérdésekre vonatkozik, ez azonban elemzés helye egy absztrakt nyelvre átültete leírást
ad, amelynek a végén az olvasó csak ugyanoda jut, ahonnan elindult, az új datáláshoz és a Saligernél azzal együ
járó deza ribúcióhoz használt kritériumok nem válnak világossá. Nem meggyőzőbbek az ún. forráskritikai ér-
vek (182) sem. Saliger a le nernek az 1480-as évekre datálható lebontására hivatkozik, mint ami egy új szószék
felállítását sürge e volna, ez utóbbi pedig „gewiß nicht provisorischen Charakters war” – arról azonban már nin-
csen szó, hogy miért ne lehete volna a templomnak egy korábbi, provizórikus szószéke. (Nem mellesleg Antal
mester orgonakarzata, amelynek datálását Saliger nem bolyga a, szintén olyan funkció betöltésére épült, amelyet
korábban a le ner láto el; vö. Flieder 1968, 189.)
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Antal mester művére nézve,³⁰⁹ és bármelyiket vetjük össze a bécsi darabbal, szembeszökik, hogy az

utóbbi nemcsak jóval ambiciózusabb, gazdagabb, hanem stilárisan is jóval fejle ebb ezeknél a pél-

dáknál. A lépcsőt például Tübingenben és Herrenbergben külön meg kelle támasztani egy vagy

két pillérrel, a bécsi szószék tervezője ellenben a lépcső alját is beboltozta, méghozzá olyan kétszer

hajlíto bordás boltoza al, amely részletképzésében is igen közel áll a pár méterrel odébb lévő orgo-

nakarzathoz. A két svábföldi szószékkel való összevetés valójában nem cáfolja, hanem megerősíti a

bécsi hagyományos datálását.

Másfelől az sem világos Schultes érve alapján, hogy ha így nem nézhet ki egy szószék az 1510-es

években, akkor vajon hogyan kellene kinéznie? Melyik lenne az a szószék ebben az időben, amelyik-

hez képest a bécsi régimódinak tűnne? A bécsi hatásának nyomaként az irodalomgyakran hivatkozik

– terminus ante quemként is – az eggenburgi Szent István plébániatemplom felira al 1515-re datált

szószékére.³¹⁰ Ennek a felépítése, az architektúra részletei és a kosár fülkéibenmegjelenő egyházatya- 50

félalakok egyarántAntalmesterművének közvetlen, de színvonalában ahhoz nemmérhető követésé-

ről árulkodnak. Egymásik szószék, amelyet ritkábban, de szinténemlítenekabécsi visszhangjaként, a

ku enbergi ún. alsó Mária-templomban található.³¹¹ Ennek készüléséről egy fennmaradt számadás- 49

könyvnek köszönhetően még pontosabb ismereteink vannak: 1513-ban hoztak Prágából kőtömbö-

ket a szószékhez, a következő két évben ze ek a kőfaragómunkáért, majd 1516-ban szállíto ák az

elkészült munkadarabokat a templomba, 1519-ben ze ek ki egy Ágoston nevű szobrászt a kosárra

szánt egyházatya-büsztökért, majd 1520-ban állíto ák fel az építményt.³¹² A talp felépítésével, a lép-

csőkorlát halhólyagokra oszto köröket formázó mérművével és nem utolsó sorban a függöny- és

szamárhátíveken megjelenő lombornamentika részletformáival ez a szószék tulajdonképpen köze- 55

lebbi rokonságban áll a bécsivel, mint az eggenburgi. 54

Ugyanebben az összefüggésben még egy harmadik szószékről is említést kell tenni. A brünni

Szent Jakab templomé jó állapotban maradt fenn ugyan, de a kosarán és talpának felső részén elhe- 51, 169

lyeze 17. századi domborművek elterelték róla a kutatás gyelmét.³¹³ A késő középkori mag datálá-

³⁰⁹ A herrenbergiről biztosan tudjuk, hogy 1502-től 1504-ig készült (Halbauer 1997, 158–159), a tübingeni datálása
azonban meglehetősen tág határok közö ingadozik, egy restaurálás során egy ráfeste , 1509-es évszám is elő-
került, amely jó eséllyel a kőfaragómunka befejezésének idejét is megadja (uo., 298; a szerző egy korábbi datálás
melle foglal állást).

³¹⁰ Schlosser 1925, 14.

³¹¹ Az erre vonatkozó, cseh publikációk rendszeresen említik Antal mester művének előkép-szerepét; ugyanez a
Pilgram-irodalomban jóval ritkább, vö. Halbauer 1997, 12, 28.

³¹² Řehák 1879, 43–44; Braniš 1902; Kotrba 1968a, 209–210; Kotrba 1968b, 122–123; Halbauer 1997, 64–65;
Altová–Pospíšil 2000, 395–396; Kaczmarek-Löw 2010, 73–75.

³¹³ Samek 1994, 167; Kat. Brno 1999, 96 (Petr Kroupa).
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sakor általában a lépcső oldalán található, 1526-os évszámot tartalmazó feliratra hagyatkoznak. Bár

erről nem lehet megállapítani, hogy valóban a szószék keletkezésére vonatkozik-e, vagy inkább utó-

lagos graffiti, a templom történetének más dátumai – egy 1515-ös tűzvész, valamint egy-egy 1522-

es és 1526-os évszám a szószéknek is helyet adó pillérsoron³¹⁴ – végeredményben mégis hihetővé

teszik, hogy hozzávetőleg megfelel a felállítás idejének. Ez a szószék egyszerre idézi Antal mester

mindkét bécsi művét: a lépcső egyértelmű és néhány részletet illetően pontos – meglehet, alacsony

színvonalon kiviteleze – utánzata a Stephansdom szószékének, miközben a talp és a kosár a bécsi

orgonakarzat alapformáját ve e át az eltérő funkcióhoz adaptálva.

Antal mester művének régióbeli rokonsága, az, hogy az 1510-es évek közepén, de még egy évti-

zeddel később is ezt érezték aktuális, követésre érdemes példának – és hogy korábban nincs nyoma

ugyanennek –, egyértelműen a hagyományos, az 1510-es évek első felére való datálás melle szól.

A ku enbergi szószék ugyanakkor további bizonytalanságokra is felhívja a gyelmet. Hosszú ke-

letkezési ideje, illetve viszonylag korai elkezdése mia ugyanis nem egyértelmű, hogy ez le volna

egyszerűen a kapó, a bécsi pedig az adó fél, vagy hogy a két mű viszonyát ilyen egyszerűen le le-

hetne írni. Még inkább így tűnik annak alapján, hogy a ku enbergi szószéket a Benedikt Ried által

vezete , a városban ekkor elsősorban a Szent Borbála templomon dolgozó építőműhelynek tulajdo-

nítják. Az a lombornamentika, amely különösen szorosra vonja a viszonyát a bécsi szószékkel, és

amely Antal mester alább tárgyalandó besztercebányai és brünni műveiről is ismert, már korábban 52, 53

megjelent a cseh királyi építőműhely környezetében.³¹⁵ Nem mellékes, hogy ugyanez a környezet,

jelesül Ried teljesítménye volt az egyik, legfontosabb kiindulópontja azoknak a boltozástechnikai in-

novációknak, amelyekből Antalmester is oly sokat pro tált.³¹⁶ Ugyan túlzásnak tűnik, amit Böker ír,

hogy ne lennének biztos ismereteink Antal mester építészi tevékenységéről,³¹⁷ a biztosan vagy nagy

valószínűséggel neki tulajdonítható architektúrák száma valójában nem kevés, azonban a cseh- és

morvaországi előzmények há ere elő nagyon bizonytalannak tűnik, hogy ezek az épületekmennyi

saját leleményt te ek bele az építésze örténeti fejlődésbe.

³¹⁴ Samek 1994, 164.

³¹⁵ Kaczmarek-Löw 2010, 74. Az o említe analógiákhoz hozzá lehet még fűzni a prágai vár audienciás termében
a bordatalálkozásoknál megbúvó lombdíszt; vö. Kotrba 1972, 259–260.

³¹⁶ Benedikt Ried boltozataihoz és építésze örténeti jelentőségükhöz általában vö. Fehr 1961, 27–31; Baumüller
1989, 13, 79–83; Nußbaum–Lepsky 1999, 261–264; Bischoff 2004, 88.

³¹⁷ Böker 2007, 248.
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5. A besztercebányai plébániatemplom építkezései és

szobrászata 1500 körül

5.1. Az építkezések és datálásuk

A besztercebányai Mária mennybevitele plébániatemplomból, mivel 1761-ben leége , és a belső te- 56, 57

reit ezt követőenmesszemenőenátalakíto ák, a középkori épületnekcsak töredékeimaradtak fenn.³¹⁸

Ennek ellenére főműnek számít aGaram-vidéki bányavárosoknak, az akkoriMagyarországművésze-

tileg egyik legérdekesebb régiójának a késő gótikus építészetében.³¹⁹ Ez az ítélet egyfelől az eredeti

állapotából legkevesebbet őrző hosszház és szentély impresszív méretein alapul, másfelől pedig né-

hány fennmaradt melléktérnek, elsősorban a sekrestye emeletén lévő, hurokbordás hálóboltoza al

fede kápolnának az építészeti kvalitásain ésmodernitásán. Régi hagyományra nyúl vissza a feltevés,

hogy az épület egésze a 15. század végén és a 16. század elején folyamatos építkezések eredménye

lenne.³²⁰ A rendelkezésre álló íro források és a fennmaradt épületrészek mintha legalábbis rész-

ben megerősítenék ezt a datálást, kevésbé világos azonban, hogy pontosan mire terjedtek ki az 1500

körüli munkálatok,³²¹ hogy hogyan viszonyultak a korábbi építkezésekhez és – ebből adódóan – az

³¹⁸ Ennek a fejezetnek a tárgyáról korábban már többször írtam: Kat. Budapest 2002, 296–299; Endrődi 2003; Kat.
Bratislava 2003, 653–655, 662–664, 669, 727–728, 757–761; Endrődi 2006a; Endrődi 2010; Endrődi 2011.
Ezekből a publikációkból az alábbiakban olykor teljes passzusokat fogok átvenni, amennyiben a Pilgram-kérdés
mérlegelése azt szükségessé teszi. Korábbi vizsgálataim elsősorban az építészeti és szobrászati vállalkozások tár-
sadalomtörténeti kontextusával, a megrendelői indítékokkal foglalkoztak; erre i már nem kívánok kitérni. He-
lyenként az átve szövegrészeket is lerövidítem, elhagyok több idézetet a forrásszövegekből; ha a forráskritikai
érvelés valahol hiányosnak tűnik, akkor elsősorban a 2006-os tanulmányt érdemes kiegészítésként összevetni.

³¹⁹ Marosi 1971, 30–31; vö. még Kahoun 1973, 27–28; Žáry 2003, 315–321.

³²⁰ Már az első egyházlátogatási jegyzőkönyvek is a bányavállalkozó Michael Königsbergert tarto ák a plébánia-
templom „alapítójának”, az építkezés befejezését pedig 1499-re datálták: Az 1696. évi vizitáció jegyzőkönyve,
EK Collectio Hevenesiana, tom. 54, no. 3, p. 79. A későbbi egyházlátogatások alkalmával átve ék és egy 1500.
május 20-án Königsberger szupplikációjára kibocsáto búcsúbullával támaszto ák alá ezeket az adatokat: Az
1754. évi vizitáció jegyzőkönyve, PL Visitationes canonicae, lib. 47, p. 240. Ipolyi Arnold is, aki az épület, vala-
mint egy sor addig ismeretlen szöveges forrás alapján elsőként vállalkozo az építéstörténet felvázolására, alapve-
tően a vizitációs jegyzőkönyvek hagyományához igazodo : Ipolyi 1874/2005, 71; Ipolyi 1876, 106–129; Ipolyi
1878/2005, 48–62. Annak a nagyvonalú építőtevékenységnek az így létrejö összképe, amely a templom déli
oldalán a Krisztus teste-kápolna állítólag 1473-ban történt létesítésével indult volna, és a 16. század elejéig tar-
to , az építéstörténetről ado legújabb á ekintéseket is dominálja: Žáry 2003, 315–321 és Kat. Bratislava 2003,
652–653 (uő.).

³²¹ Az egyes épületrészekre vonatkozó forrásokon kívül, amelyeket alább, a megfelelő helyeken még idézni fogok, l.
a templom egészére kibocsáto , gyakran ilyen értelemben idéze búcsúbullákat: 1492. április 20. (ŠABB MBB
fasc. 448, no. 3 =MOLDF280709), 1494.március 22. (ŠABBMBB fasc. 448, no. 2 =MOLDF280708) és 1500.
május 20. (az eredeti lappang, szövege két újkori átiratból ismert: ŠABBMBB fasc. 244, no. 1; ABÚBBCV 25, p.
18).
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épület egészének karakteréhez.³²²

A hosszház nyugati falánál egyértelműen követhető az építkezés menete. A nyugati torony fenn-

maradt ablakkeretei arra utalnak, hogy i a 13. században épült első plébániatemplom eredeti falai

maradtak ránk. A hosszház tehát az építéstörténet teljes folyama ala amai nyugati falig terjedt ki. Az

északi hosszházfal vonalának szabálytalanságáért valószínűleg régebbi falak újrafelhasználása a fele-

lős. Ezen az oldalon a toldaléképítmények régebbi eredetűek, jóllehet a stiláris szempontból releváns

elemeik kivétel nélkül az 1500 körüli időszakból származnak. Az északi hosszházfal tágas nyílásán

keresztül elérhető, felira al 1504-re datált³²³ Szent Borbála-kápolna déli falán egy régebbi boltozat 61

homlokíveinek nyomai vehetők észre.³²⁴ 1477 és 1491 közö hárombúcsúbulla is fennmaradt, ame-

lyek egy amaivalminden bizonnyal azonos helyen lévő Szent Borbála kápolna használatát tanúsítják.

Akkor egy Nikolaus Plath nevű helyi polgárt neveztek a kápolna alapítójának, az ő örökösei gyako-

rolták a patrónusi jogokat.³²⁵ A kápolnában ezzel szemben több helyen is – a boltozat egyik boltsüve-

gébe falazva, a szintén felira al 1509-re datált oltár³²⁶ szekrénybaldachinjának függő zárókövén, vala-

mint egy 1513-as évszámot hordónői sírkövön– egy szarvasfejes címer látható, amely a szinténhelyi,

de a Plathokkal kimutatható rokonságban nem álló Glocknitzer családhoz tartozo .³²⁷ A 16. század

³²² Az i reprodukált alapraz Václav Mencltől származik: Mencl 1937, 343. A rajta jelze építéstörténeti adatok
minden valószínűség szerint Mencl saját vizsgálataira mennek vissza, amelyeket a megelőző években a templom
homlokzatainak renoválása közben végze . Ezeknek a vizsgálatoknak tudomásom szerint az alaprajz az egyet-
len nyilvános eredménye. Azóta újabb épületkutatásokat is végeztek, így 1972-ben a Szent Borbála kápolna 19.
századi fal- és boltozatfestésének eltávolítása alkalmából (KPÚBB akcia č. 43/167-70) és 1987-ben a teljes külső
renováláskor (KPÚBB akcia č. 320/84). Ezek a kutatások a Mencl-féle kronológiát is módosíto ák, amire azon-
ban az újabb publikációk sajnos kevéssé vannak tekinte el. Mindazonáltal továbbra sem áll rendelkezésre olyan
alaprajzi felvétel, amely elérné Menclének precizitását; vö. Sura 1982, 29.

³²³ A nyugati falon 1972-ben tártak fel egy feste feliratot (Anno domini | 1504); vö. KPÚBB akcia č. 43/167-70, 4.
Szintén a nyugati falon található egy kis ajtó, amelynek a bélletébe szintén 1504-es évszám van vésve.

³²⁴ KPÚBB akcia č. 43/167-70, 5; akcia č. 320/84, 12.

³²⁵ A három búcsúbulla: 1477. március 24. (elvesze , szövegét az 1829. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv őrizte
meg: ABÚBB CV 25, 18; vö. Ipolyi 1876, 109–110, 121); 1478. március 14. (MOL DL 45711); 1491. május 9.
(MOL DL 46160); vö. Entz 1972. Az 1477.es szöveg szerint a kápolna akkor nouiter fundata, azonban nondum
cosecrata volt. Amásodikbúcsúbulla tanúsága szerint a felszentelésre 1478. február 23-ánkerült sor. EddigrePlath
özvegye eandem capellam erigi et construi et per ci fecit effectiue, az oklevél a már kész berendezést is leírja. 1491-
ben már nem a kápolna kapo búcsút, hanem az oltárretabulumában álló három szobor, valamint három ezüst
gura. 1479. január 6-ánPlath veje 500 forintot helyeze el a körmöcbányai városi tanácsnál, hogy annakkamatait

évente zessék ki der capellen Santh Barbara, gepaut in dem Neuensoll zu der sei en der pfarrkirchen Unnser Lieben
Frawen számára: ŠABB MKr tom. I, fon. 19, fasc. 1, no. 19 = MOL DF 249867. Ez esetben nyilvánvalóan egy
javadalom alapításáról van szó, amely lezárja a teljes alapítási folyamatot. Mindennek alapján egyértelműen téves
az az elképzelés (Žáry 2003, 316, 43. j.), hogy 1504-ben egy 1477-ben elkezde és addig folyamatos építkezés
fejeződö volna be.

³²⁶ A besztercebányai Szent Borbála oltárról a közelmúltban, korábbi irodalommal: Kat. Bratislava 2003, 746–747
(Jiří Fajt – Stefan Roller – Martin Šugár); Šugár 2005.

³²⁷ Két-két olyan oklevél ismert, amelyen fennmaradt Benedikt Glocknitzernek, illetve Nikolaus nevű ának ezt a
címert mutató pecsétje: 1493. május 15. (MOL DL 22647); 1496. április 6. (MOL DF 286850); 1516. április
18. (ŠABB MBŠ I-850 = MOL DF 235484); 1516. október 15. (ŠABB MBŠ I-791 = MOL DF 235426). A sírkő
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eleji építkezés tehát egy meglévő intézményt és meglévő falakat ve át olyan módon, hogy az elő-

történet nyomai minél kevésbé legyenek felismerhetők. Úgy tűnik, hogy hasonlóképpen a szentély

északi falánál is egy régebbi falat használtak fel újra.³²⁸ Az ehhez támaszkodó, a sekrestye emeletén

lévő kápolna datálására nézve mérvadó az azonosítása egy forrásokból ismert Alamizsnás Szent Já- 58, 59

nos kápolnával.³²⁹ Ez a kápolna egy jelentős helyi bányavállalkozó, a számosmás egyházi építkezése,

megrendelése révén is ismert Michael Königsberger alapítása volt. Címere látható a boltozatot tartó

egyik konzol gura kezében, és valószínűleg egykor o volt a kápolnából a szentélybe karzatszerűen

betekintést engedő nyílásnak amellvédjén is.³³⁰ Königsberger többszörmegemlékeze a kápolnáról

1503. február 8-án írt végrendeletében is: javadalmat alapíto rá 1250 forint értékben, paramentu-

mot és kelyhet hagyo a céljaira.³³¹ A végrendelet semmagát az épületet, semoltárretabulumot nem

említ; ez arra utal, hogy ekkor már a kápolnaalapítás folyamatát lezáró aktus volt soron. 1503-ban az

Alamizsnás Szent János kápolna építkezései és berendezésénekmunkálatai legalábbis már előrehala-

do állapotban kelle hogy legyenek. Az ala a lévő sekrestye boltozata valószínűleg ugyanehhez az 60

építési fázishoz tartozo . A boltozat formai sajátosságai inkább csak megengedik ezt a feltételezést,

világosan erre utal azonban az egyik bordaindításnál elhelyeze mesterjegy, amely fontos szerepet

fog játszani a következő szakaszban. Azonban ennek az épületrésznek és benne az emeleti helyiség-

nek is kelle hogy legyen előzménye. Ezt nemcsak az emelet korábbi keresztboltozatának feltárt

maradványai tanúsítják,³³² hanem az épületrész homlokzatának tagolása is. A nyugatabbra álló tám-

pillér ugyanis sem elhelyezkedésével, sem szintbeosztásával nincs összhangban a többi támpillérrel

és a két boltoza al. Az elhelyezkedése az ablakkiosztásban is szabálytalansághoz vezete , és ez azt

körirata csak a [Barb]A keresztnevet tartalmazza. Benedikt Glocknitzer ilyen nevű lánya 1513. júliusában
halt meg; végrendeletében 1000 forintot hagyo temetésével összefüggésben egy a Szent Borbála kápolnában
alapítandó javadalomra. Erről számos forrás tudósít, l. Endrődi 2006a, 72, 54. j.

³²⁸ Erre utal egy 1987-ben feltárt koszorúpárkány, mely nem függ össze a szentély utolsó középkori boltozatával:
KPÚBB akcia č. 320/84, 14.

³²⁹ die capel St. Johannis Elaemosinari so uber der sacristey ist – írja egy Michael Schöll nevű besztercebányai polgár
1600. október 15-én: ŠABB MBB fasc. 244, no. 3, fol. 6 . Vö. még egy másik beadványt ugyanőtőle 1600. no-
vember 27-ről (ŠABB MBB fasc. 244, no. 4), valamint az 1696-os egyházlátogatási jegyzőkönyvet (l. 320. j.), p.
78. Erre az épületrészre vonatkozóan a korábbi irodalomban egy 1516 körüli datálás terjedt el (első ízben: Ko-
vačovičová 1955, 68). Ennek alapja a boltozat rokonsága a bécsi alsó-ausztriai tartományi ház kapubejárójának
boltozatával, illetve annak datálása 1513 és 1516 közé. A problémáról lesz még szó a következő szakaszban.

³³⁰ Nézetem szerint ez a legvalószínűbbmagyarázat arra az adatra, hogy az 1761-es tűzvész elő Königsberger címere
a szentélyben, supra portam sacristiae volt látható; l. ABÚBB CV 25, p. 16. Azt a feltevést, hogy két ma meglévő,
barokk keretezésű nyílásnak szélesebb, a kápolna építésének idejében kialakíto előzménye lehete , egyrészt a
Mencl-féle alaprajz támasztja alá, másrészt az 1754-es (vö. 320. j., pp. 239–240) és az 1761-es (PL Visitationes
canonicae, lib. 51, p. 375) egyházlátogatási jegyzőkönyvek, amelyekben ezt a kápolnát chorusként említik.

³³¹ Königsberger végrendeletének teljes szövegét l. Endrődi 2006a, 77–78.

³³² KPÚBB akcia č. 320/84, 15.

85



mutatja, hogy a sekrestye és az Alamizsnás Szent János kápolna kialakításakor az alaprajzban és a

felépítményben egyaránt messzemenően tekinte el voltak a felhasználható korábbi falakra.³³³

A hosszház déli oldalához támaszkodó toldaléképítmények közül a keletebbit Ipolyi óta általában

az 1470-es évek elején Veit Mühlstein által alapíto Krisztus teste kápolnával azonosítják.³³⁴ Egy-

ú al ezt az alapítványt tartják az első ismert lépésnek a templomépület egységes átalakításában. A

kora újkori források azonban a Krisztus teste patrocíniumot a szóban forgó kápolna melle i kapu-

előépítmény emeleti terével kapcsolják össze.³³⁵ A másik, a délkeleti mellékteret ellenben a 17. és

18. századi egyházlátogatási jegyzőkönyvek alapján egyértelműen Keresztelő Szent János kápolnája-

ként lehet azonosítani, amelyet két, 1480-ban, illetve 1484-ben kelt búcsúbulla Johannes Kolmann

alapításának nevez.³³⁶ Míg a Keresztelő Szent János-kápolna formái nem mutatnak szembeszökő

különbségeket a hoszház fennmaradt építészeti tagozataihoz képest – az ablakbélletek pro lja nagy-

jából megegyezik –, addig a kapuelőépítményt és emeletét lényegesen korábbra kell datálni. A két-

szakaszos keresztboltoza al fede Krisztus teste kápolna délnyugati sarkán lévő szoborfülke, ennek

doboz alakú baldachinja és duzzadó levéldíszt hordó konzola a 14. század második vagy 15. első fe-

lére szóló datálást tesz kézenfekvővé. A földrajzilag legközelebbi párhuzamot a körmöcbányai Szent

Katalin templom hagyományosan 1400 körülre datált hosszháza nyújtja.³³⁷ 1470 körül, amikor i

Veit Mühlstein a Krisztus teste kápolnát alapíto a, nem lehet számo evő építkezéseket kimutatni;

ez az alapítvány nem értelmezhető a templom újjáépítésének startjeleként.

³³³ Egy kézzel rajzolt alaprajz tanúsága szerint, mely az 1780-as tanácsi jegyzőkönyvbe kötve maradt fenn (ŠABB
MBB Protocolla praetorialia, no. 314, p. 982 után; Endrődi 2006a, 37. kép), a Szent Borbála kápolna keleti és a
sekrestye északi fala, valamint az utóbbi nyugati támpillére közö i szögletbenmég állt egy észak felé nyito tolda-
léképítmény. Az összefüggés ennek a keleti fala és az említe támpillér közö arra utal, hogy a toldaléképítmény
régebbi is lehete a két keletebbre lévő támpillérnél, illetve a belső terek ezekkel összefüggő boltozatánál, és hogy
talán ez lehete az oka a nyugati támpillér megtartásának.

³³⁴ Ipolyi 1878/2005, 49.

³³⁵ ad capellam paruulam in choro sitam et olim capellam domini Mylstein dictam – így fogalmaz egy Jurkovich Emil
által idéze forrás: OSzKFol. Hung. 1930, 150 , 159. j. A szó szerinti idézésmia nem kell kételkednünk a közlés
hitelességében, annak ellenére, hogy a Jurkovich által megado levéltári jelzet (ŠABB MBB fasc. 367, no. 13)
valószínűleg elírás. Kórusnak az akkori szóhasználat szerint a karzatokat nevezték, és emeleti kápolnaként csak ez
a tér jön szóba azAlamizsnás Szent János kápolnán kívül. Az 1696-os vizitációs jegyzőkönyv (l. 320. j., pp. 78–79)
megerősíti ezt a következtetést, amennyiben ezen a helyen a Szent Szűz, Evangélista Szent János és Szent András
kápolnáját említi. Ez a jegyzőkönyv, ahogy a Borbála-kápolna Mária-kápolnának való átnevezése is mutatja, az
oltárretabulumok ikonográ ája alapján adtameg a kápolnák patrociíniumait. Máriát és Jánost együ legtöbbször
Keresztrefeszítés- vagyVir dolorum-csoportok kísérő guráiként alkalmazták, Szent András pedig aKrisztus teste
kápolna javára 1473-ban kiado búcsúbulla tanúsága szerint annak másodlagos védőszentje volt: capella ad latus
ecclesie parochialis de Nouo Zolio Strigoniensis diocesis ac ad honorem et laudem ac memoriam Sanctissimi Corporis
Christi ac beati Andreae apostoli – 1473. június 5; ŠABB MBB fasc. 448, no. 5 = MOL DF 280648.

³³⁶ 1696 (l. 320. j., p. 79): kápolna a meridie inferior tituli decolationis S. Joannis Baptistae; 1754 (l. 320. j., p. 285):
ara in latere dextro secunda S. Joannis Baptistae deaurata labore go ico structa. A búcsúbullák ma már nincsenek
meg, szövegük átiratokból ismert: ABÚBB CV 25, p. 18; Ipolyi 1876, 110.

³³⁷ Vö. Bureš 1970, különösen 117.
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A déli oldalkápolnák értékes támpontokat nyújtanak a középső rész építéstörténetéhez is. Min-

denekelő mutatják, hogy a hosszház sem a 15. század előrehaladtával, sem később nem ese át

bővítésen. A két melléktér szélességének, valamint a Keresztelő Szent János kápolna és a hosszház

délnyugati sarka közö i távolságnak az egyezése alapján plauzibilisnek tűnik, hogy e terek határvo-

nalai az egykori – és a két keleti esetében fennmaradt – támpillérek elhelyezkedését, ezzel együ

pedig egy négyszakaszos hosszház boltszakaszainak a határait őriztékmeg. A besztercebányai hossz-

ház azonban utolsó középkori állapotában háromszakaszos volt, ahogy ezt a 18. században befalazo

déli gádorfalak és a megmaradt boltozatindítások mutatják.³³⁸ Legkorábban tehát a déli előcsarnok

és aKrisztus teste kápolna építése után kerülhete sor a hosszház átalakítására, amely talán az épület-

rész megmagasítását és újraboltozását, valamint – nagyobb valószínséggel – az ablakkeretek cseréjét

ölelte fel. Az 1498-as évszám, amely a Keresztelő Szent János kápolna keleti fala mögö i támpillér

tetején látható bevésve, alighanem ennek a vállalkozásnak a befejezését datálja. Bizonyosan ebben az

időben és valószínűleg előzmény nélkül épült még egy kis toldaléképítmény a hosszház délnyugati

sarkához: az hálóboltoza al fede , mintegy hat méter magas fülke, amely a templom egyik legje-

lentősebb szobrászati emlékének, az Olajfák hegye csoportnak ad helyet. Ennek a boltozatán két

címerpajzs is található, az egyik címer meghatározatlan,³³⁹ a másik Michael Königsbergeré. Mivel

az Olajfák hegyéről nincsen szó Königsberger végrendeletében, ennek datálására nézve ez ugyanazt

jelenti, mint az Alamizsnás Szent János kápolna esetében.

Azt ellenben, hogy – a gyakori feltételezéssel egyezően – ugyanekkor vagy ezt követően a szenté-

lyen is komolyabb építkezéseket végeztek volna, nem lehet egyértelműen kimutatni.³⁴⁰ A szentély-

támpillérek felső vízvetőin lévő szobrászmunkákat össze lehet ugyan egyeztetni ezzel a datálással,

kérdésesmarad azonban, hogy ezeknema templomhomlokzatmegjelenésénekutólagos kiegyenlíté-

sét szolgáló eszközökként kerültek-e a helyükre. Ahosszházdélkeleti sarkának támpillére aztmutatja,

hogy valóban számítha ak a faragványokra ebben a szerepben is: a vízvető gurák sora i kezdődik,

³³⁸ Vö. KPÚBB akcia č. 320/84, 18–19. Ezt a hosszházat minden bizonnyal háromhajós csarnokként kell elképzelni.
Közvetlenül a pusztulása után – szintén bizonyítva a háromszakaszosságot – négy, a boltozatot tartó „oszlopot”
írtak le benne: ne ruptis iam molem ecclesiae sustentantibus columnis qua uor, ŠABB MBB Protocolla praetorialia,
no. 274, p. 576.

³³⁹ Kajba 1996, 10, 28 ebben a már említe Veit Mühlstein címerét lá a, ez azonban csak egy asszociáció, amelyet
a címerábra – egy malomkőként értelmeze félkör, fölö e egy V alakú elemet is tartalmazó jel – válto ki. Már
kronológiai okokból sem lenne valószínű, hogy ez az azonosítás helyes, azonban Mühlstein fennmaradt pecsétje
(ŠABB MKr tom. I, fon. 37, fasc. 1, no. 8-9C = MOL DF 250171) sem támasztja alá.

³⁴⁰ Az a feltételezés, hogy a szentély építését a 16. század elején fejezték volna be, nagyrészt Königsberger végren-
deletén alapul, amelyben a plébániatemplom tetőjére és főoltárretabulumára is ezer-ezer forintot hagyo . A tető
esetében azonban nem lehet eldönteni, hogy melyik épületrészről van szó, és – a retabulumhoz hasonlóan – nem
feltételez közvetlenül elő e építkezést.
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és a támpillér méretével és tagolásával is a szentély támpilléreinek felel meg, nem saját statikai fel-

adatának vagy a hosszház architektúrájának. Nincsenek ugyanakkor a szentélyen olyan szerkezetileg

fontos tagozatok, amelyeket stiláris alapon datálni lehetne,³⁴¹ és nincsenek egyértelmű íro forrá-

sok sem. Amúgy pedig ha a szentélyt valóban átépíte ék volna 1500 körül, akkor ez az alaprajzban

– mivel északon egy korábbi falat használtak fel újra – legfeljebb keleten jelenthete volna csekély

bővülést a korábbi épüle el szemben.

Hasonlót lehet elmondani a templomépület egészéről is: több költséges kápolnaalapítás és igé-

nyes építkezés ellenére nemkeletkeztek új liturgikus terek. Az évszázadok ala nő alaprajzi elrende-

zés szabálytalanságait nem szünte ékmeg. Abesztercebányai plébániatemplom1500 körüli ‘újjáépí-

tése’ inkább csak a régi épület stiláris aktualizálizálását jelente e – célzo an elhelyeze hangsúlyok,

mindenekelő új boltozatok segítségével. Ez nemcsak az alapítványtevők, megrendelők ambícióira

nézve lehet tanulságos, de az építész elő álló feladatra, az ő munkafeltételeire nézve is.

A besztercebányai templom 1500 körüli, 16. század eleji munkálatairól értékes kiegészítéseket,

bizonyos szempontból közvetlenebbképet adnak a közvetlen környék, pontosabban a várostól észak-

ra, északnyugatra fekvő bányavidék falvainak – a települések jelentőségéhezmérten gyelemreméltó

színvonalú – építkezései, amelyek többféle szálon kötődnek a nagy templomhoz. A legszorosabban

a zólyomszászfalvi Remete Szent Antal templom szentélye, amelynek boltozatán a kis méret ellenére 62

zavarba ejtően sok címer közö főhelyen, a keleti sarkok boltozatindításainál a heraldikai bal oldalon

Michael Königsberger címere, vele átellenben egy hat liliomot tartalmazó címer látható. Az épüle el

egykorú főoltárretabulum szárnyain végigfutó ciklus utolsó, Szent Antal ereklyéinek tiszteletét ábrá-

zoló jelenetén is, ahol az előtér két oldalán egy donátorpár térdel, a nő látható az előkelőbb oldalon,

így valószínű, hogy a liliomos címer Königsberger feleségéhez tartozik. Mindke őt, a szentélyt és

az oltárretabulumot is 1500 körülre lehet datálni; egyik sem tűnik fel a bányavállalkozó végrendele-

tében. Szintén az ő nevével köt össze az újkori hagyomány egy jóval jelentősebb építkezést, Óhegy-

nek, a környék legfontosabb bányásztelepülésének Mária-templomát.³⁴² I egy hálóboltoza al fe- 63

de hosszház és egy hasonló lefedésű, tágas szentély, valamint annak északi falánál egy boltozatig

érő szentségház maradt fenn, az épület többszöri átalakítása – például a hosszház háromhajóssá bő-

³⁴¹ A szentély ésmás épületrészek támpilléreit koronázó, gurális részleteknek is helyet adó, szamárhátíves vimpergák
Luxovánál (1981, 18) a Pilgram-a ribúció indiciumaiként kapnak említést. Ezek azonban csak a templom 1930-
as években végze renoválása során készültek, ahogy a szentélyzáradék déli támpillérének ke ős vimpergáján
olvasható 1936-os évszám és FB monogram is tanúsítja. (František Bechyně szobrász veze e a helyreállítást; vö.
Luxová 1981, 18, 15. j.) Vimpergák vagy hasonló lezáró elemek a korai fotófelvételeken sem láthatók (vö. Mencl
1937, 114. kép); hiányukra lehet következtetni Ipolyi 1878/2005, 57 vonatkozó megjegyzéséből is.

³⁴² L.Besztercebánya1696. évi vizitációjának jegyzőkönyvét (mint 320. j., p. 79), valamint azóhegyi egyházlátogatási
jegyzőkönyveket 1713-ból (PL Visitationes canonicae, lib. 15/b, p. 81) és 1754-ből (mint 320. j., p. 188).

88



vítése – ellenére jó állapotban. Noha Königsberger szerepét nem lehet igazolni, a datálás, amelyet

ez maga után vonna, mégis elfogadhatónak tűnik. Biztosan későbbi azonban a jakabfalvi templom, 64

amelynek diadalíve fölö 1516-os évszám látható, és amelyet csak 1520-ban szenteltek fel.³⁴³

5.2. Antal mester szerepe az építészeti tervezésben

A besztercebányai sekrestye egyik boltozatindításánál és a zólyomszászfalvi szentély egyik zárókö-

vén található egy-egy címerpajzs, amely Antal mester plasztikusan kifarago mesterjegyét hordozza. 65, 52

Ezeknek az ismerete csak meglehetősen későn és lassan került be a Pilgram-kutatásba, annak is in-

kább csak a margóján jelent meg.³⁴⁴ E mesterjegyek, bár nincs olyan értelmezésük, amely alapján az

Antal mesterrel való összefüggésüket meggyőzően cáfolni lehetne, mégis több szempontból zavarba

ejtőek. Az egyik ilyen szempont az elhelyezésükkel kapcsolatos. A zólyomszászfalvi szentélybenAn-

talmesteré számosmás, formájával szintén kőfaragójegyeknek ismegfelelő jel társaságában tűnik fel;

mérete és elhelyezése nem emeli ki egyértelműen a tervező építész mesterjeleként. Besztercebányán

a viszonylag egyszerű, tört bordás hálóboltoza al fede sekrestye helye általában az emeleti tér hu- 60

rokbordás hálóboltozatának a ribúciójához használják fel a mesterjelet. Az Alamizsnás Szent János 58

kápolna három boltindításánál egy-egy gura kapo helyet, közülük ke ő címert tart, a donátorét

és a bányászcímert; ezeken kívül még egy boltindításnál található – címertartó gura nélkül – egy

pajzs, benne ismeretlen jelentésű fejszével, és két további, üres címerpajzs is van i hasonló elhelye-

zésben. Antal mester jelét tehát le volna hova tenni, különösen hogy a harmadik gura visszatérő – 66

és könnyen lehet, hogy helyes – értelmezése szerint a büszkén felfelé, boltozatára tekintő építészt áb-

rázolja. E gura hosszú haja és arcvonásai nem összeegyeztethetetlenek a bécsi mesterképmásokkal,

³⁴³ Ebben az évben Besztercebánya bírói számadásaiban jelenik meg egy a felszenteléssel kapcsolatos költség; ŠABB
MBB Účtovné knihy, no. 1, p. 36 = MOL DF 273046.

³⁴⁴ Ipolyi Arnold már 1878-ban közölt róla képet egy amúgy sokat olvaso könyvben: Ipolyi 1878/2005, 38. Em-
lítést először 1978-ban te róla Zolnay László – futólag, Levárdy Ferenc közlése alapján: Zolnay 1978, 198, 6. j.
Nem sokkal később, tőle függetlenül Viera Luxová fedezte fel a mesterjeleket újra, és közölt róluk rövid, de önálló
írást egy nagyközönségnek szóló művészeti havilapban: Luxová 1981; vö. még Luxova 1982. Ő már – elsősor-
ban szobrászként ismerve Antal mestert – a besztercebányai templom gazdag szobrászati díszén belül is megpró-
bálta megtalálni a brünni kőfaragó keze nyomát. 2003-ban Juraj Žáry ve e fel a Luxová által elindíto fonalat,
nagy a ribúciós bőkezűséggel: Žáry 2003, 320–321; Kat. Bratislava 2003, 653, 655. (Vö. ugyano saját, tar-
tózkodóbb megjegyzéseimet Luxová következtetéseihez: Kat. Bratislava 2003, 654–655, 759. Mellékesen meg-
jegyezve, Žáry ismerte a neki szóló megbízás idején már leado kézirataimat, onnan ve e át – forráshivatkozás
nélkül, mintegy magától értetődően – például a Szent Borbála kápolna Glocknitzer-címereinek az azonosítását.)
Žáry már korábban próbálkozo Pilgram-a ribúciókkal a mai Szlovákia területén: Antal mesternek tulajdoní-
to a a pozsonyi SzentMárton templomdéli bejárati csarnokának általa 1510körülre datált boltozatát: Žáry 1990,
69 (utalással a besztercebányai épületekre). A besztercebányai Pilgram-a ribúciót Žáry tanulmánya nyomán ra-
gadta fel Kaliopi Chamonikola, és ez vált számára az egyik legfontosabb támpon á, amelynek alapján ‘Pilgram’
új monogra kus értékelését, „rehabilitálását” szorgalmazta: Chamonikola 2004, különösen 420. Vö. még Vácha
2004, 33, 37. j.
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azonban a viszonylag szerény színvonalú szobrászi kivitelezés nem ad alkalmat a pontosabb összeha-

sonlításra.³⁴⁵ Mindenképpen elgondolkodtató, hogy ennek az alaknak az identitását nem jelzi mes-

terjel, de ennek okáról csak spekulálni lehet. Talán a megrendelőnek lehete volna kifogása az épí-

tész túlzo önreprezentációja ellen, és a sekrestyébe így egyfajta kompenzáció gyanánt kerülhete a

mesterjel – ennek azonban az emeleti esetleges építészképmás kifejeze en ellentmondana.

A két mesterjel forrásértékével kapcsolatban még inkább elbizonytalanít az, hogy Antal mestert

nem lehet megragadni Besztercebánya vagymás környékbeli helységek levéltárában.³⁴⁶ A beszterce-

bányai plébániatemplommelle működő fabrica ecclesiae elszámolásai csak 1525-től maradtak fenn,

a korábbi időszakból a bírói számadások is csak hiányosan vannak meg.³⁴⁷ Ez utóbbiak mindazon-

által értékes adatokat tartalmaznak a város 1500 körüli építkezéseiről. Előfordult az is, hogy – mint

1501-ben – az auff das gepaw auff dy kirchen kiado összegek önálló rovatot kaptak, azonban más

években sem ritkák a hasonló jogcímeken te ki zetések. Ezek minden bizonnyal a templomot kö-

rülvevő erődítésre,³⁴⁸ esetleg még az ezen belül található világi rendeltetésű épületekre vagy a temp-

lom tornyára vonatkoznak.³⁴⁹ Egy Besztercebánya méretű város esetébenmindazonáltal kevéssé tű-

nik valószínűnek, hogy külön építőszervezetet tarto ak volna fenn a templom és a körülö e lévő

épületek egyaránt a tanács által koordinált, jóllehet különböző kasszából nanszírozo építkezései-

hez. Az említe számadáskönyvekbenmindenesetre egymaisterHanns staynmetzneve tűnik fel nagy

– ámbár rendszertelen – sűrűséggel, tekintélyes – ámbár változó – összegekkel.³⁵⁰ Ez a János mester

³⁴⁵ Még akkor sem, ha Luxová – nem lévén hasonló aggályai – lelkes szavakkal írt nemcsak külső, hanemkifejezésbeli,
sőt stiláris hasonlóságról is: Luxová 1981, 18.

³⁴⁶ Van mindazonáltal egy szakirodalmi közlés, amely az eredeti forrásszöveg ismerete nélkül mégis ennek esélyét
csillanthatná fel. Eisler 1991, 114 szerint a város 1504. évi számadáskönyvében tűnne fel a „fyr pilgram zwo St.
Jakob vmb holz zu dem haw.iis” bejegyzés, egy forint 52 dénáros összeggel. Valójában két külön bejegyzésről
van szó, amelyek valóban azonos oldalon találhatók, de féloldalnyi szöveg által elválasztva: ŠABBMBB fasc. 370,
iratszám nélkül, p. 53 = MOL DF 280647. Az első részhez (Eynem pilgram zw St. Jakob) csekély, egy forint ala i
összeg tartozik. Hasonló bejegyés az 1501-es városi számadáskönyvben is található (ŠABBMBB fasc. 369, no. 1,
fol. 24 = MOL DF 280640: it(em) eynem pilgraym f 2), és nyilvánvalóan mindkét esetben zarándokoknak ado
alamizsnáról van szó, a pilgram szó köznévként értendő.

³⁴⁷ A forráshelyzethez általában vö. Matulay 1980.

³⁴⁸ Az egyetlen közelebbről megneveze épület, amelyre az 1501-es elszámolás említe rovata kitér, az ún. Mühl-
stein-torony: ŠABB MBB fasc. 369, no. 1, foll. 19 , 20 . Ennek elhelyezkedéséhez vö. Kodoňová–Vallašek 1985,
9–10; Graus 1990, 183. Hasonló következtetéshez irányítanak a város 1524-ben kiado királyi privilégiumai,
amelyek arra kötelezték a város környéki falvak lakóit, hogy rendszeresen fát szállítsanak az ecclesiae seu castri
építkezéseihez, továbbá hogy részt vegyenek az ugyane körül lévő vizesárok tisztításában: ŠABBMBBHistorica,
no. 28, p. 24. A templom körüli erődítéshez vö. még Fillová–Mácelová–Šimkovic 2004, korábbi irodalommal.

³⁴⁹ A torony és a templom nyugati része általában a fabrica ecclesiae illetékességétől független, közvetlenül városi
célokat szolgáló és a tanács által közvetlenül nanszírozo szféra volt; vö. Philipp 1987, 21–24.

³⁵⁰ 1501: ŠABB MBB fasc. 369, no. 1, foll. 19 –23 = MOL DF 280640; 1502: uo., fol. 52 ; 1505: ŠABB MBB fasc.
370, iratszám nélkül, p. 84 = MOL 280647.
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minden jel szerint vezető szerepet töltö be a város építőszervezetében; azt a kérdést, hogy a temp-

lom építkezéseinek tényleges, helyszíni irányítását is neki kell-e tulajdonítani, nem lehet biztosan

megválaszolni.

Van azonban más, beszédesebb jele is annak, hogy ha Antal mester csakugyan készíte terve-

ket besztercebányai és környékbeli épületekhez, akkor azoknak a kivitelezéséért már egy tőle többé-

kevésbé független kőfaragó volt felelős. A zólyomszászfalvi szentély boltozatát borító címerpajzsok

jelentős része ugyanis szintén biztosan kőfaragók mesterjegyeit hordozza. Közülük a legelőkelőbb

helyre, adélnyugati boltozatindításhozegykét keresztbete derékszögetmutató címerpajzs került.³⁵¹ 67

Már az építészek munkaeszközéből képze jel is arra utal, hogy ez a címerpajzs egy kőfaragót képvi-

sel, és ezt egyértelművé teszi, hogy ugyanez a jel bevése kőfaragójegyként megtalálható a beszter-

cebányai Szent Borbála kápolna boltozati bordáin is.³⁵² Mindkét formában feltűnik a tizenkét évvel

későbbi felira al datált jakabfalvi templomban is: címerpajzson, mesterjelként a nyugati karzat fö-

lö , a hosszház boltozatának középső bordaindításánál; bevésve, kőfaragójegyként pedig a templom 68

nyugati kapuján.³⁵³ Az a kőfaragó, aki ezt a jelet használta – akár azonos volt János mesterrel, akár

nem – legkésőbb az 1500 körüli évektől kezdve kulcsszerepet kelle hogy játszon Besztercebánya és

környéke egyházi építkezésein, és a jelek szerint tartósan a helyi épí etők rendelkezésére állt.

Az eddigi irodalomban az Antal mesternek szóló a ribúciókban fontos szerepet játszo ak a sti-

láris megfontolások. Ezek mind az Alamizsnás Szent János kápolna hurokbordás hálóboltozatából

indulnak ki. Nem lehet ellhalgatni, hogy ehhez a Pilgram-kutatás legrosszabb hagyományait kelle

feleleveníteni. Juraj Žáry 2003-as tanulmányában a bécsi alsó-ausztriai tartományi háznak a mino-

rita templom felé néző, kápolnává átalakíto egykori kapuátjárójára, valamint a bécsi rajzanyag egy 69

hasonló boltozati megoldást mutató lapjára hivatkozo az a ribúció bizonyítékaként.³⁵⁴ A kapuát- 70

járót Rupert Feuchtmüller ve e fel Antal mester művei közé, aki az építész ‘Pilgramról’ írt, Oe in-

ger monográ ájával azonos évben megjelent könyvében a kétszer hajlíto bordás boltozatok szinte

egész alsó- és felső-ausztriai történetét ezzel a névvel kötö e össze, és akinek egyetlen a ribúciója

sem győzte meg a későbbi kutatást.³⁵⁵ A tartományi házra vonatkozót később maga Feuchtmüller is

³⁵¹ A négy boltozatindításnál lévő négy címerpajzs jelentőségét – azon kívül, hogy a donátorcímerek is i kaptak
helyet – nagyobbméretük és változatosabb körvonalukmutatja. A negyedik, az északnyugati címerpajzs geomet-
rikus jelet hordoz, de valószínűleg egy donátorhoz tartozik, mert megfelel Johann Kegel besztercebányai polgár
pecsétjelének: Endrődi 2006a, 66, 33–34. kép.

³⁵² Balaša 1986, 135.

³⁵³ Balaša 1986, 137.

³⁵⁴ Žáry 2003, 321.

³⁵⁵ Feuchtmüller 1949, 7–11; Feuchtmüller 1951, 18–21.
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visszavonta.³⁵⁶ Csak néhány éve vált ismer é egy mester neve, aki a kapuátjáró Pilgram-a ribúciója

által feltételeze időben³⁵⁷ a tartományi ház építkezését veze e: LeonhardKornteueré, aki 1509-ben

szerze Bécsben polgárjogot, és akinek a tevékenységéről amúgy semmit nem tudni.³⁵⁸ Ezmég nem

zárja ugyan ki, hogy Antalmester is játszo valamilyen szerepet a tervezésben, ugyanakkor Kornteu-

er személye és kutatástörténeti sorsa mindenképpen gyelmeztet annak a szokásnak a veszélyeire,

amely néhányművésznév kiemelésével és aztán túlterhelésével igyekszik a fejlődés képét á ekinthe-

tőbbé tenni.

A rajzokkal kapcsolatbanŽáry egészen aGrimschitz által összeállíto œuvre-rekonstrukcióig ka-

nyarodik vissza,³⁵⁹ gyelmen kívül hagyva, hogy amegneveze lapot (AbKW16981) rajztechnikája 70

alapján már Koepf annak az általa P1-ként jelölt kéznek tulajdoníto a,³⁶⁰ akinek a ‘Pilgrammal’ való

azonosságát ugyanő különös körültekintéssel cáfolta. Ez az utóbbi a ribúció, valamint a lapon talált

vízjel is 1520 körüli datálást te kézenfekvővé,³⁶¹ mutatván, hogy a rajznak sem a besztercebányai

boltozathoz, semAntal mesterhez nem lehet közvetlen köze. Az egymás körvonalával, illetve közép-

pontjával érintkező, azonos sugarú körökből összeálló hálómotívuma – amiként az Alamzsnás Szent

János kápolna és a bécsi kapuátjáró boltozata alaprajzi vetületben megjelenik – ugyane gyűjtemény

más lapjain is visszatér, de túlnyomórészt ki lehet zárni, hogy ezek Antal mester kezétől származtak 71

volna.³⁶² Amotívum népszerűségének nem elhanyagolható oka lehete az, hogy a boltozat alaprajzi

³⁵⁶ Feuchtmüller 1982, 76. Nem tulajdoníto a Antalmesternek a boltozatotGünter Brucher sem, akit Žáry az újabb
irodalomból egyedül idéz: Brucher 1990, 204; azóta némi hangsúlymódosítással: Brucher 2003, 205. Amikor
néhány lábjegyze el lentebb Žáry már a besztercebányai boltozatra hivatkozik, mint ami hitelesítené a bécsi ka-
puátjáró a ribúcióját és Antal mester építésze örténeti „rehabilitálására” ösztönözne, akkor rövid úton bezárul
a circulus vitiosus.

³⁵⁷ A datálás körül kialakult vita fő támpontja az, hogy az alsó-ausztriai rendek 1513. április 25-én vásárolták meg
a tartományi ház telkét egy már rajta álló házzal együ , valamint hogy az emeleten volt egy 1516-os évszám:
Mayer 1904, 9, 13, 107–108; Feuchtmüller 1949, 7, 8; Rizzi 2006, 87. Feuchtmüller szerint ez a kapuátjárót
is datálja, Götz Fehr ellenben úgy vélte, hogy ez már készen lehete a vásárlás idején; ennek alapján ő 1500
körüli datálást és egy ismeretlen Benedikt Ried-követőnek való a ribúciót javasolt: Fehr 1961, 106. Vö. még
Böker 2005, 292–293. Egyéni felfogás kérdése lehet, hogy a besztercebányai Alamizsnás Szent János kápolnára –
közvetlenül – a korai, vagy –Antalmester életadatainak közvetítésével – a késői datálásmelle i érvként tekintünk-
e. Érdemes megjegyzni, hogy a késői datálás esetén pikáns egybeesés adódna ezekkel az életadatokkal, mert
épp egy hónappal azután, hogy az alsó-ausztriai rendek megvásárolták a telket székházuk számára, ugyanez az
instancia új, Antal mester számára kedvezőbb határozatot hozo az Öchsl-ügyben; l. fent, 17. oldal.

³⁵⁸ Perger 2005, 99–100; Rizzi 2006, 87. Kornteuer legkésőbb1522-benhaltmeg, csak egy posztumusz forrás nevezi
a tartományi ház építőmesterének. Ebből nem derül ki egyértelműen, hogy csak a tervezésben ve -e részt, vagy
a kivitelezésben is.

³⁵⁹ Vö. Grimschitz 1953, 113.

³⁶⁰ Koepf 1969, Nr. 166.

³⁶¹ Böker 2005, 292–293.

³⁶² A besztercebányai boltozathoz a legközelebb állnak: AbKW 16935v, 17000 és 17065 (Böker 2005, 255, 312,
386). Az a ribúció szempontjából egyedül a 17000 számú lap lehetne érdekes; ez – amelle , hogy a rajztechnika
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vetülete igen dekoratív, és hogy könnyűmegrajzolni: egyetlen körzőnyilás elég volt hozzá, vonalzóra

csak a kitöltendő mező határvonalaihoz volt szükség.³⁶³ Ugyanezen okból nem csak boltozatokhoz

használták fel, hanem kétdimenziós felüle agoló mintaként is, és a vonatkozó rajzokról sem mindig

dönthető el, hogy nem ilyenre gondoltak-e készítésük közben.³⁶⁴ Példát nyújt erre az Antal mester

bécsi művének közvetlen követőjeként már említe , 1515-re datált eggenburgi szószék, amelyen a 50

lépcső alját díszíti ez a minta, valamint az alábbiakban még részletesebben tárgyalandó sierndor

kastélytemplom, ahol az 1516-os évszámot hordó énekeskarzatok mellvédjén jelenik meg ugyanez,

kivitelezésében is igen hasonló módon.³⁶⁵

Ennek a boltozatimegoldásnak a legszűkebb rokonsága is aztmutatja, hogynem lehetAntalmes-

ter személyes repertoárjába sorolni, sempedig az ő invenciójának tekinteni. Az a négyzetes alaprajzot

feltételező változat, amely teljes körök helye félkörökből épül fel, és amely Alsó-Ausztriában a 16.

század elején több helyen – a sindelburgi Keresztelő Szent János plébániatemplom szentélyétől délre

fekvő kápolnában³⁶⁶ és Bécs közvetlen szomszédságában a Brunn am Gebirge-i Szent Kunigunda 74

templom toronyaljában³⁶⁷ – is megépült, kifejeze en népszerű volt a Rajna-vidéken, már korábban 75

is, a bázeli székesegyház nagyobb kerengőjének egyik, 1460 körül épült, pompás, mérműves bolt-

szakasza óta.³⁶⁸ Ez a változat a bécsi rajzanyagban is többször megjelenik; egyik példája a hordozó 72

vízjele alapján az 1505 körüli évekre datálható³⁶⁹ – a motívum tehát valószínűleg Antal mester bé- 73

csi fellépése elő is ismert volt a városban. Hovatovább az alsó-ausztriai tartományi ház egyik – már

nem létező – emeleti helyisége is épp ilyen boltoza al volt fedve; az, hogy az 1505 körüli lapon is van

szempontjából sem idegen – ugyanarra a fajta papírra készült, mint a szószék és az orgonakarzat fentebb tárgyalt
rajzai. Tekintve azonban, hogy a papírt azonosító vízjel mennyire gyakran fordul elő a bécsi rajzanyagban (vö.
Koepf 1969, 56, 54. j.), ezt nem lehet a ribúciós kritériumnak tekinteni.

³⁶³ Beszédes, hogy egyik szabadabb variációja egyolyandidaktikus célú lap (AbKW16938) egyik felét tölti ki, amely-
nekmásik felét a bécsi székesegyház hosszházának délnyugati sarkában álló – többnyire Jörg Öchslnek tulajdoní-
to – oltárbaldachinéval (vö. 549. j.) közelről rokon boltozat rajza foglalja el – ez utóbbi is egyetlen körzőnyilással
készült. Vö. Böker 2005, 258.

³⁶⁴ Böker éppen az imént (362. j.) említe 17000 számú lappal kapcsolatban veszi ezt fontolóra: Böker 2005, 312.

³⁶⁵ E hasonlóság mia gyelmet érdemel az a rokonság is, amely a sierndor karzatok konzolának és az eggenburgi
plébániatemplom hosszházának keleti oromzatán ülő, 1519-es évszámmal datált huszártorony konzolának bor-
dáit, rajzolatukat és pro ljukat egymáshoz fűzi.

³⁶⁶ Brucher 1990, 204.

³⁶⁷ Schwarz 1980, 51.

³⁶⁸ Erről a boltozatról l. Fischer 1962, 61–62; Julier 1978, 154–180; a boltozati megoldás Rajna-vidéki történetéhez
vö. még Böker 2005, 386.

³⁶⁹ AbKW 17092; vö. Böker 2004, 87 (uo., 89 a kétszer hajlíto bordás boltozatok korai megjelenéséről Bécsben);
Böker 2005, 402.
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egy, aHerrengassénmegépülthöz hasonló elhelyezésű csigalépcső,³⁷⁰ komoly érvként jöhet szóba az

egész építkezés korai, Antal mester részvételét kizáró datálása melle .

Az Alamizsnás Szent János kápolna boltozatának rokonsága, mint ismert, kevéssel később a né-

met nyelvterület egymástól és Besztercebányától, Bécstől is távoli régióiban vált népszerűvé. A Ne-

ckar-vidéken éppen a hurokbordás hálóboltozat megjelenése volt az egyik alapja az Antal mester

mester i eni tevékenységére vonatkozó feltételezésnek,³⁷¹ és éppen a motívum viszonylagos gyako-

risága volt az egyik ok, ami mia a wimpfeni plébániatemplom egy ideig neki tulajdoníto hosszhá-

zának a ribúciója mégsem volt tartható.³⁷² Mivel legtöbbször nem tudni, hogy mennyi idő telt el

a tervezés és az általában jobban datálható kivitelezés közö , sem az egyes példák időrendjét, sem

az egyes régiók szerepét nem lehet rekonstruálni. Többféleképpen lehet megközelíteni a boltozat-

típus genealógiáját is; a bázeli kerengőben megjelenő forma továbbfejlesztése melle ugyanannyira

értelmezhető a prágai Ulászló-terem boltozatának, Benedikt Ried 1490-es években épült, fulmináns

művének a leegyszerűsítéseként³⁷³ – különösen, hogy a Besztercebányán megjelenő típus a Szász-

országban működő Ried-tanítványok körében is jól ismert volt.³⁷⁴ Mindebből az tűnik ki, hogy az

Alamizsnás Szent János kápolna boltozata bár nem mond ellent mindannak, amit a brünni Antal

mesterről tudunk, de minden kísérlet, amely az a ribúció indiciumaként számít erre a boltozatra,

szükségképpen spekulációkban fog elmerülni.

Besztercebányán és környékénmás boltozatok semnyújtanak több stiláris támpontot. A zólyom-

szászfalvi szentélyboltozat,melynek négy egyenes bordája egymás harmadolópontjárametsződik, és

a záradék helyén négyzetes boltmezőt ír körül, egy Ried körében kedvelt, a prágai vár lovaslépcsője

fölö megjelenő boltoza ípusnak a szerény feladathoz adaptált, végletesen leegyszerűsíte változa-

taként írható le. A bordák találkozásánál, az o elhelyeze címerpajzsok körül látható levéldísz egész 52–54

pontosan megfelel a brünni városháza-kapuzat guratartó konzolain vagy a bécsi szószéken feltűnő

lombornamentikának; ahogy azonbanmár érinte ük, ez sem tekinthető olyan egyéni stíluselemnek,

amely kiemelné Antal mestert a cseh királyi építőműhely stiláris környezetéből. A besztercebányai

sekrestyét és a Szent Borbála kápolnát egy-egy építésük idején már inkább konzervatív hálóbolto-

³⁷⁰ Vö. Rizzi 2006, 87.

³⁷¹ L. elsősorban Koepf 1953, 126–132, 134–135.

³⁷² Vö. a schorndor plébániatemplomMária-kápolnájának (Böker 2005, 301) és a kornwestheimi plébániatemplom
szentélyzáradékának (Schulze 1940, 131, 28. tábla) boltozatát. Awimpfeni a ribúció utóéletéhez l. Fischer 1962,
208–212; Koepf 1975, 10–11; Halbauer 1997, 234–235.

³⁷³ Így Fehr 1961, 106.

³⁷⁴ Vö. Bürger 2010.
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zat fedi; az utóbbi egyszerűbb variációit nyújtja a jakabfalvi templom szentélyének és hosszházának

boltozata; a besztercebányai Keresztelő Szent János-kápolna, valamint az óhegyi szentély és hossz-

ház lefedése a hálóboltozat parleri alaptípusának felel meg. Az elegáns óhegyi szentségház társtalan 76

a környék egykorú, szerény keretezésű fali szentségfülkéinek körében;³⁷⁵ a nom kőfaragómunka

kínálkozik az összevetésre a bécsi szószékkel. A terv bizonyos rokonságát nem is lehet elvitatni; a

szentségtartó fülke fölö i, előrehasasodó, egymásból kinövő szamárhátívek és amögö ük hajladozó

atornyok például igen jól megfelelnek a szószék talpától a kosárhoz átvezető, illetve részben az egy- 77

házatyák fölé baldachint vonó szamárhátív-soroknak. Ennek alapján nem is lenne merész megkoc- 78

káztatni, hogy az óhegyi szentségházhoz Antal vagy egy hozzá közel álló mester készíte tervrajzot;

ugyanakkor a kivitelezésben, a részletformálásban nem ragadható meg közelebbi rokonság. Az Ast-

werk gyakori használata, a keresztrózsák és a kúszólevelek formái, a mérművek pro lképzése inkább

idegenek a bécsi műtől.

A Besztercebányán – az építéstörténeti előzményekhez való viszony alapján – az építész elő álló

feladat, az íro források tanúsága és a művek stiláris helyzete egyazon következtetés elő egyengetik

az utat. Antal mester valószínűleg a brünni tevékenységével párhuzamosan vállalt besztercebányai

megbízásokat. Alig tartózkodhato a helyszínen – ha ugyan járt o egyáltalán –, a munkája nyilván

az építkezések elején néhány terv megrajzolásában, esetleg egy Werkmeister, netán néhány további

kőfaragó kiközvetítésében, legjobb esetben a munkálatok olykori ellenőrzésében merült ki. A meg-

bízás karakterének, a nagyrészt meglévő terek új boltozatokkal (és ablakokkal) való modernizálásá-

nak is jól megfelelt ez az eljárás: a jelentős építészre valóban csak modern formulák közvetítőjeként

volt szükség, a biztosan kimutatható építkezések statikai szempontból rutinfeladatnak számíto ak.

Ilyen feltételek melle létre kelle hozni egy olyan építőszervezetet, amelyik Antal mester nélkül is

működőképes volt – valószínűleg ezt veze e az a kőfaragó, aki a keresztbe te derékszögeket hasz-

nálta mesterjelként, és talán ő jelenik meg az elszámolásokban János mesterként. Ahogy a jakabfalvi

templom a rajta elhelyeze mesterjellel együ mutatja, ez az építőszervezet hosszan, Antal mester

³⁷⁵ Vö. a radványi Mária születése vagy a szelcsei Mindenszentek plébániatemplom szentségfülkéit: SPS III 1969, 9,
87. Jelentős kelle hogy legyen a besztercebányai plébániatemplom elpusztult szentségháza, amelyről az újkori
források is dícsérő szavakkal emlékeztek meg, és amelynek a fenntartását külön alapítvány biztosíto a; l. a temp-
lom vizitációs jegyzőkönyveit: 1692 (EK Coll. Hev., tom. 54, no. 2, 78); 1696 (EK Coll. Hev., tom. 54, no. 3,
79): Tabernaculum venerabilis sacramenti habet lapideum ad latus Evangelii parieti annexum elegantibus sculpturis
usque ad summum verticem ornatissimum; 1713 (PL Vis. Can., lib. 15/b, 82); 1755 (PL Vis. Can., lib. 47, 240): a
latere altaris majoris est aliud tabernaculum lapideum antiqui laboris, cujus altitudo turriculatim ascendit, usque ad
fornicem muro affixum, in quo olim Venerabile reponebatur, in Coena Domini, refertur ex auditu, hoc tabernaculum
pro dote habuisse, certammolam ab hujate civitate Ujbanense venditam, sed nec vistigium ullius certitudinis haberi po-
tuit. Kínálkozik, de igazolhatatlan a feltételezés, hogy az óhegyi szentségház valamiféleképpen a besztercebányai
visszfényét tükrözi.
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Bécsbe költözése, sőt halála után is fennmaradt, saját életre kelt, vezetője nyilván önálló tervezési fel-

adatokra is vállalkozo . Ezt a folyamatot meglehetősen közönségesnek lehet tekinteni: más kisebb

központok esetében is gyakori volt, hogy egy többé-kevésbé közeli nagy építkezés vezetőjét keresték

meg, hogy készítsen tervrajzokat, valamint hogy ajánljon valakit azok kivitelezésére, és kezeskedjen

érte. Számos egykori pallérnak indult így önálló werkmeisteri karrierje.³⁷⁶

Így azonban meglehetősen bizonytalannak tűnik, hogy mi készült Antal mester rajzai alapján,

és hogy hol ve ék át a tervezést is a helyivé váló erők. Az a két boltozat, amelyen a brünni építész

mesterjele feltűnik, önmagában nem igazán jelentős, ami pedig a fennmaradt architektúrák közül je-

lentős, arra – az óhegyi szentségház kivételével – csak nagyon csekély meggyőző erejű stíluskritikai

megfontolásokat lehet alkalmazni. Ez nemcsak az építész Antal mester pro ljához kínál adalékot,

hanem a szobrászi tevékenységének kérdéséhez is. Besztercebányán ekkor az építkezésekhez – rész-

ben szorosan – kapcsolódóan jelentékeny kőszobrászati megbízások is napirenden voltak, olyanok,

amelyekre a régióban nem volt precedens.³⁷⁷ Feltűnő, hogy ehhez képest nem esetleges szobrászi

képességei mia fordultak Antal mesterhez. A kérdés, amelyre e gurális faragványok vizsgálatától

még választ várhatunk, az, hogy lehetséges-e a kivitelező építészhez hasonlóan a Besztercebányán

dolgozó szobrászokban is Antal mester környezetéből érkeze személyeket feltételezni.

5.3. Az Alamizsnás Szent János kápolna konzolai

A besztercebányai plébániatemplom számos kőszobrászati emléke többé vagy kevésbé biztosan, de

szinte mind az 1500 körüli évekre, a 16. század elejére datálható, ennek ellenére az együ es stilá-

risan és kvalitásban is nagy változatosságot mutat. Azok a gurák is, amelyek szorosabban kapcso-

lódnak Antal mester tevékenységének kérdését felvető épületrészekhez, élesen elkülönülnek két cso-

portra.³⁷⁸ Az Alamizsnás Szent János kápolna boltozatindításánál három félalakot – két, liturgikus

³⁷⁶ L. pl. Lorenz Spenning és a pozsonyi tanács levelezését: Bureš 1972a; az irodalomennek alapjánbiztosnak tekinti,
hogy Spenning terveze is a pozsonyi Szent Márton templom számára, abban viszont, hogy mely épületrészek-
ről van szó, már vannak nézetkülönbségek – vö. Bureš 1972b; Böker 2007, 170, 179, 224. Különösen beszéde-
sek a Burkhard Engelberg Augsburgon kívüli megbízásaira vonatkozó, jól feldolgozo források: Bischoff 1999,
147–165.

³⁷⁷ A plébániatemplom szobordíszéről regionális összehasonlításban l. Endrődi 2006a, 42–47.

³⁷⁸ Az alábbiakban csak erről a két csoportról lesz szó, eközben a vizsgálatból különböző okokból ki fog maradni
több, amúgy gyelemreméltó faragvány. Az Angyali üdvözlet gurái, amelyek a szentély déli oldalán lévő kis
kapu szamárhátíves, befalazo nyilására támaszkodnak, valamivel talán későbbiek a többi épületrész díszítésénél;
a kapu építéstörténeti helye tisztázatlan. Az a SzentAndrás-szobor, amelymaaz egykori nyílás elő áll, a templom
körüli erődítés faláról került ide; nem kizárt, de nem is igazolható, hogy azon gurák közül maradt hírmondónak,
amelyek a szentélytámpilléreken álltak az egykori szoborbaldachinok ma is látható fészkeinek tanúsága szerint.
(Az eddig említe gurákhoz vö. Kat. Bratislava 2003, 663–664.) A szentélytámpillérek vízvetőin in situ maradt
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öltözetben ábrázolt, címerpajzsot tartó i út és a már említe ‘építőmestert’ – helyeztek el, amelyek 66, 81–83

szobrászmunkaként jóval kisebb igényűek a Szent Borbála kápolna hasonló helyen lévő büsztjei- 96–100,
111, 120,
124nél vagy a templom délnyugati sarkánál álló Olajfák hegye csoportnál. Noha e három gura szob-
94, 101–
103, 112–
115

rászában Antal mestert is keresték már,³⁷⁹ meglehetős biztonsággal azonosíthatók egy helyi szob-

rászműhely termékeként, amely legteljesebben fennmaradt művéről, a bakabányai plébániatemp-

lom főoltáráról kapta a szükségnevét.³⁸⁰ Ennek produkcióját általában – és nem ok nélkül – száraz- 79

ként, sematikusként jellemzik. A névadó retabulum afféle replikájaként egy másik mű, a libetbányai

egykori Keresztrefeszítés-oltár szemlélteti ennek a karaktervonásnak a szeriális műhelyprodukcióval

való összefonódását is.³⁸¹

Az állítólagos építészképmástól nem lehetugyanelvitatni bizonyos ziognómiai egyénítést,mind- 81

azonáltalmár a szokatlan tes artás is ösztönözte, hogy a szobrász fellazítsa saját ziognómiai rutinját.

Ebből a szempontból a bakabányai Keresztrefeszítés-csoport Longinus- gurája kínálkozik összeve- 80

tésre, mely hasonló életkorban és magasba, a megfeszíte Krisztusra emelt tekinte el jelenik meg.

Longinusnál az analóg gesztust analóg szobrászi eszközök artikulálják: egyszerűen ívelt, de erőseb-

ben kiülő szemöldökök, a szájkörnyéknél megfeszült izmok és összeszoríto ajkak szemléltetik a fej

megemelésének erőfeszítését. Még feltűnőbb a hasonlóság a bakabányai főoltár műhelyének atal

fér akat ábrázoló szobrai és a besztercebányai címertartó gurák arcának megfaragása közö . Külö- 82–85

nösen jellemző a fej szögletes, szembenézetben szinte négyzetesként megjelenő kontúrja. A libetbá-

nyai Evangélista Szent János esetében ezt a kontúrt mélyebb állkapocs rajzolja ki, összhangban azzal,

hogy ez a gura a feltételezhető fő nézetében háromnegyedpro lbanmutatkozikmeg a szemlélőnek.

Mind a kontextusa által meghatározo , szinte frontális nézet, mind pedig az ennek megfelelő, kife-

jeze en lapos fejforma inkább a bakabányai Szent János gurával köti össze a címertartókat. Ezzel

a lehető legszorosabb rokonságot mutatják. A járomcsont i is, o is csak alig ül ki, az orcák szinte

tagolatlan felületekként jelennek meg. A modellálás takarékossága és csekély térbelisége különösen

feltűnő a szemöldökök és a szemhéjak megfaragásánál. A hosszú és vékony, enyhén ívelt orr, a lapos

ajkak és a hegyes áll további elemei ennek a ziognómiának, amelynek visszatérése a bakabányai, li-

betbányai és besztercebányai i ak közö testvéri hasonlóságot idéz elő. A homlokot fent a haj kicsi,

fenn egy gurális sorozat, ez mutat bizonyos hasonlóságot az Alamizsnás Szent János kápolna konzolszobraival,
azonban olyan rossz állapotban van, hogy az értékelésére érdemben nem lehet vállalkozni.

³⁷⁹ Luxová 1981, 18; Luxova 1982, 10.

³⁸⁰ E szükségnév létrehozásában és az œuvre-rekonstrukcióban fontos érdemei voltak Anton Glatznak: Glatz 1977,
16–17, 41; Glatz 1980, 112–120; Glatz 1984, 275–281.

³⁸¹ Vö. Endrődi 2011.
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egyforma csigái zárják le; a címertartók hajfürtjei oldalt hosszabban lelógnak, ezek azonban éppúgy

egymásra lépcsőzö , egyenletes barázdákkal ritmizált csövekként jelennek meg, mint a bakabányai

Szent Jánoson. Ebben az összehasonlításban, úgy tűnhet elsőmegközelítésben, különösen feltűnővé

válik, milyen szűk volt ennek a műhelynek a szobrászi eszköztára. Ennek ellenére a megvalósítás

színvonalában különböző fokozatok is meg gyelhetők; az élesen kiemelkedő fejbiccentő izmok pél-

dául a faszobrokon – de az ún. építőmesteren is – a nyak felületének geometrikus felosztását érik el,

a címertartók lapos nyakán ellenben hiányoznak. Hasonló különbségeket az arc megformálásának

részletein is nyomon lehetne követni.

A címertartók ruhájának mellrészén a sűrű, függőleges, lekerekíte redők által kiado – akárha

kannelúrázo – felülethez nincs párhuzamabakabányai főoltárműhelyének faszobrai körében. Épp-

úgy eltér ez azonban a harmadik besztercebányai gura ingének lazább és élesebb redőitől, amelyek

jól összhangba hozhatók a bakabányai Szent János ésmás gurákmegfelelő részleteivel. A beszterce-

bányai félalakok vékony karja és ruhaujjuk, különösen a könyök és az alkar fölö i, elaprózo harmo-

nikaredők ismét szorosan kötik e műveket a műhely ismert faszobraihoz; a bakabányai és a libetbá-

nyai Szent Jánosok e tekintetben is kínálkoznak példaként. A Königsberger címerét tartó gura bal

csuklójánál visszahajto , töredeze gyűrődésű ruhaujj – a kápolna szobrászati díszének egyik leg-

elevenebb plasztikájú részlete – kedvelt motívuma ennek a szobrásznak, a bakabányai retabulumon

a szekrényszobrokon kívül az egyszerűbb szárnydomborműveken is többször alkalmazta.

A három besztercebányai félalak nem az egyetlen ilyen jellegű megbízás volt, amit ez a műhely

elvállalt. A selmecbányai Szent Katalin templom nyugati karzatának homlokíveit tartó két konzol-

gura – egy-egy írásszalagot tartó, hosszú szakáll viselő, illetve borotvált prófétaalak – is ugyanezt

a szobrászi formakészletet variálja. Az északi falnál lévő szakállas, idős gura a típusbeli megfelelés 87

mia a bakabányai szekrényLonginusával a közvetlen összehasonlítás lehetőségét kínálja fel. A két - 89

ziognómia részletei ismesszemenően egyeznek. A szemöldökök a külső oldalon nagy ívben hajlanak

lefelé, miközben belül, mielő egy-egy rövid, bevése bőrredő zárná le a vonalukat, enyhén felfelé

fordulnak. A szemnyílások keskenyek ésmindkét végükön hegyesek. Az orcák felületén a fő hangsú-

lyokat az orr melle egy-egy petyhüdt duzzanat és a könytáskák enyhén kiemelkedő redői jelentik.

Különösen feltűnő a szakáll azonos formája: a kulcscsontmagasságában egyenesre van nyírva, és hat

csőalakú, egymástól alig eltérő fonatba van csavarva, hullámzását és az alján lévő csigákat a bevése

barázdák lényegében azonos rajzolata jelenítimeg. A konzol gura erősebben göndrödőhajához a ba-

kabányai főoltár más szobrai – így a Szent János – nyújtanak szoros párhuzamot. Ugyanez a szobor

vagy a libetbányai párdarabja kínálkozik összehasonlításra a könyök- és mellrész villásan szétágazó
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ruharáncainak, valamint a kabátujj harmonikaredőinek az esetében is. Selmecbányán amásik, borot-

vált arcú és egyenes hajú félalakon beállítása, az azonos drapériastílus és néhány egyező ziognómiai 86

részlet alapján egyértelműen ugyanannak a kéznek a munkája ismerhető fel. Szögletes fejformája jól

megfelel a Szent Jánosoknak és a besztercebányai címertartóknak; hasonló életkorban és hajvisele el

ábrázolt típusok találhatók a bakabányai oltárszárnyak passiójelenetein, a poroszlók körében, például

az Elfogatáson Júdás mögö . 88

A selmecbányai templomé új, előzmények nélküli építkezés volt a 15. század végén. Datálásához

támpontot nyújt két búcsúbulla 1489-ből, illetve 1491-ből, valamint az oltárok egy részének felszen-

telése 1500-ban.³⁸² Ez utóbbi időpontban az épület lényegében már készen állhato , ezzel a főol-

tár 1506-os felállítása is összhangban van.³⁸³ Így a selmecbányai építkezés kevéssel megelőzhe e a

besztercebányaiakat; kronológiai szempontból sem tűnik valószínűnek Antal mester érinte sége az

előbbiben, és nem nyújt ehhez támpontot a Selmecbányán megvalósult egyhajós, rövid szentéllyel

és alacsony oldalkápolnákkal kiegészíte , hálóboltoza al fede épület sem. A selmecbányai karzat

– és a besztercebányai Alamizsnás Szent János kápolna – konzol guráit faragó szobrász önálló volt

Antal mester régióbeli megbízásaihoz és a Besztercebányán ennek nyomán létrejövő, Selmecbányán

pedig e ől független építőszervezetekhez képest. Ezt nemcsak faszobrászati œuvre-je támasztjamég

alá, hanem az is, hogy – Besztercebányához hasonlóan – Selmecbányán sem vonul végig a templom

hozzávetőleg egykorú kőszobrászatimunkáin egy egységes stílus.³⁸⁴ A többi gura a karzat konzolai-

nak színvonalát sem éri el. A kis nyugati kapu szemöldökkövét tartó két félalak a körmöcbányai Szent

Katalin templom felira al 1488-ra datált boltozatának bordaindításainál lévő kis gurákkal áll közeli

rokonságban;³⁸⁵ a szentély és a hosszház boltozatindításainál lévő gurák pedig egy harmadik – az

oldalirányba kiteríte drapériákkal és a kerekded körvonalú, lapos arcokkal inkább a selmecbányai

múzeum egy Madonnát ábrázoló zárókövével³⁸⁶ rokon – szobrászi kézjegyet mutatnak.

A bakabányai főoltár műhelyében érdemes keresni az óhegyi szentségház guráinak készülési

helyét is. Ezekről ma kevés biztosat lehet mondani, mert a legalacsonyabban, közvetlenül a szent-

ségfülke fölö lévő szobor helyén ma egy modern angyal gura áll, az egy szin el efölö elhelyeze

³⁸² Ezen források közül egy sem maradt fenn eredetiben, ismeretük egy jegyzéknek köszönhető, amelyet a 16. szá-
zad elején írtak össze a selmecbányai templomok búcsúiról. Ezt közölte Mojzer 1997, 23, 5. j. A Szent Katalin
templomhoz és építéstörténetéhez vö. Biathová–Luxová 1973; Žáry 2003, 309–313; Kat. Bratislava 2003, 656.

³⁸³ A templom főoltárához vö. Endrődi 2006b.

³⁸⁴ Annak ellenére sem, hogy az eddigi kutatásmegállapíthatni vélt ilyen stiláris egységet; vö. Biathová–Luxová 1973,
44–45; Žáry 2003, 312–313.

³⁸⁵ Ezt már Viera Luxová megállapíto a: Luxova 1991; vö. Biathová–Luxová 1973, 45.

³⁸⁶ L. Čelková 1990, 14–16.
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háromalakos Vir dolorum csoportból pedig csak Krisztus szobra látható jól, a Fájdalmas Máriáét és 90

Evangélista Szent Jánosét szinte teljesen eltakarja az architektúra. AKrisztusmindazonáltal jól illesz-

kedik a műhely azonos témájú guráinak sorába, a bakabányai és a libetbányai oltárok főalakjai és a

ru kai Pietà közé.³⁸⁷ A szögletes, hosszúkás fejforma, a kétágú szakáll, az egyszerű, kevéssé kifejező, 91, 92

de könnyen felismerhető arcvonások, az erősen előredomborodó bordakosár, a comb és a lábszár

hangsúlyozo , de szimmetrikus elrendezésű izmai mind hozzájárulnak a szobrász azonosíthatóságá-

hoz. A mindeddig íro ak beszédessé teszik azt a körülményt is, hogy a gurát – különösen a jobb

vállánál feltűnőmódon – durván vissza kelle faragni ahhoz, hogy beférjen a számára rendelt helyre.

5.4. A Szent Borbála kápolna konzolai és az Olajfák hegye

5.4.1. Bevezetés

Az Alamizsnás Szent János kápolna és az óhegyi szentségház gurái szerény kvalitásaikkal, valamint

a régió fa- és kőszobrászatába való beágyazo ságukkal nem alkalmasak arra, hogy bennük Brünnből

érkeze szobrászok tevékenységét próbáljuk kipuhatolni. Noha eddig alig került szóba ilyen össze-

függésben,³⁸⁸ mégis sokkal inkább kínálkozhatna a megszoko Pilgram-képpel való összeegyezte-

tésre a besztercebányai plébániatemplom kőszobrászati emlékeinek egy az előbbieknél jelentősebb

csoportja, a templom délnyugati sarkában lévő, négy körplasztikus szoborból és két sok gurás dom-

borműből álló Olajfák hegye és a Szent Borbála kápolna boltozatindításainál elhelyeze félalakok, 94, 101–
103, 112–
115
96–100,
111, 124

amelyek kétségkívül egyazon szobrászműhelyben készültek.³⁸⁹ Ezeknek a faragványoknak nemcsak

gyelemreméltóművészi kvalitásaimérhetők össze jobban azoknak aműveknek a javával, amelyeket

hagyományosan Antal mesternek tulajdonítanak, de – első, felületes benyomás alapján – expresszív

stílusuk, markáns ziognómiáik is megfelelni látszanak annak, ahogy ‘Pilgram’ szobrászatát és egyé-

niségét jellemzi az eddigi kutatás.

A besztercebányai művek helyét, stiláris rokonságát eddig általában máshol keresték; meghatá-

rozásuk legtöbbször a Veit Stoßhoz való viszonyukkal kapcsolatos feltételezésekből indul ki.³⁹⁰ Egy

³⁸⁷ A ru kai Pietáról vö. Glatz 1982b; a bakabányai főoltár műhelyének való a ribúcióhoz Endrődi 2011, 266.

³⁸⁸ Kivétel ez alól Eisler János futólagos megjegyzése: Eisler 1991, 115.

³⁸⁹ Ennek az alfejezetnek a tartalma szintén sokbanmegfelel néhány korábbi publikációmnak, amelyeket nem fogok
beleszámítani az érvelés által előfeltételeze kutatási helyzetképbe; vö. különösen Endrődi 2003, 464–467; Kat.
Bratislava 2003, 662–663, 757–761. A kérdéskörre való visszatérést a Pilgram-problémával való összefüggésen
kívül néhány kiegészítés, illetve helyesbítés indokolja.

³⁹⁰ Előkészíte e ezt az is, hogy a Besztercebányával foglalkozó legkorábbi művésze örténeti irodalom Stoßnak adta
a Szent Borbála kápolna oltárát: Henszlmann 1868, 11–16; vö. még Ipolyi 1878/2005, 93–97.
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időbenmagának a krakkói – illetőleg nürnbergi – mesternek a személyes részvétele is felvetődö ,³⁹¹

mondhatni jellemző módon, mert a felvidéki késő gótikus szobrászat feldolgozásának első lépéseit

általában is Stoß i eni műveinek és hatásának keresése határozta meg.³⁹² Ezek a kezdetek hosszú

időre rányomták a bélyegüket erre a kutatási területre, részben közvetlenül, részben dacreakciókat

kiváltva.³⁹³ Besztercebánya esetében a Stoß-kérdés melegen tartását különösen támoga a, hogy a

Szent Borbála kápolna oltára, szobrászati és asztalosmunkái szoros kapcsolatban vannak Stoß legje- 93

lentősebb és legjobban ismert felvidéki tanítványának, Pál lőcsei szobrásznak aműhelyével, a jelenleg

kirajzolódó konszenzus szerint ebben a műhelyben is készült.³⁹⁴ Ebből kiindulva a korábbi kutatás-

ban a kápolna boltozatindításainál lévő félalakok stílusrokonságával kapcsolatban is a Pál mesterre

te – olykor konkrét a ribúcióba torkolló – utalások voltak a leggyakoribbak; ezek sokszor a bejá-

rati nyílás fölö i Alamizsnás Szent Jánosnak és a lőcsei SzentMiklós oltár szekrényében ugyane szent 95

szobrának az egymás mellé helyezésében konkretizálódtak.³⁹⁵ 96

A stíluskritika lehetőségeit korlátok közé szorítja a faragványok állapota. A Szent Borbála kápol-

nában lévő félalakokat eredetimaradványokból kiinduló, de 1876-ban készült polikrómia fedi, ennek

felfestéséhez többrétegű meszes bevonatot kelle eltávolítani.³⁹⁶ Ugyane restaurálás során készült a

letörö darabok pótlásainak egy része, másik részük korábbi.³⁹⁷ A hat gurából csak öt maradt fenn,

a bejára al szemközti boltozatindításnál lévőt visszafaragták egy barokk mellékoltár kedvéért, majd

³⁹¹ Kemény 1902, 333;

³⁹² A kezdetek szempontjából nagy szerepe volt Józef Łepkowski, a továbbiak szempontjából pedig Berthold Daun
írásainak: Łepkowski 1858; Daun 1903.

³⁹³ Stoß magyarországi hatásának a historiográ ájához vö. Endrődi 2001, passim; Endrődi 2002a, 48–51.

³⁹⁴ Vö. a 326. jegyzetet.

³⁹⁵ Divald 1911, 14; Divald 1914, 421–422; Schürer–Wiese 1938, 73; Csemegi 1940, 145–146; Wagner 1948, 42;
Radocsay 1967, 120; Polak-Trajdos 1970, passim; Eisler 1991, 118, 57. j. Lényegében ezt a hagyományt követi
Jaromír Homolka is, azzal a különbséggel, hogy a stoßi stílusösszetevőket az – általa sok más összefüggésben is
hangsúlyozo – gerhaerti komponenssel egészíti ki, és az alábbiakban tárgyalandóműveket e ől nem függetlenül
egy olyan stíluskörként fogja össze, amelynek a Tájón – egy Besztercebánya melle i bányásztelepülésen – előke-
rült Szent János tál lenne a kiindulópontja: Homolka 1972, 81–85. Ahogy azóta már többen rámuta ak (Glatz
1982a, 238–240; Suckale 2004b, 327–332), a Szent János tál közvetlenül összefügg Nikolaus Gerhaert szobrá-
szatával, legutóbb magának a mesternek a művei közé vétete fel: Kat. Frankfurt–Strasbourg 2011, 274–276
(Stefan Roller). Mindenesetre importként kerülhete Besztercebányára. A Homolka által megado 15. század
végi datálás túl későinek tűnik, és a tájói darabnak aligha lehet közelebbi köze a város 1500 körüli szobrászati
produkciójához.

³⁹⁶ Az Ipolyi Arnold által kezdeményeze , Storno Ferenc irányítása ala végze restaurálás részeként készült ez az
átfestés; vö. Ipolyi 1878/2005, 79–90. Nem távolíto ák el az 1970-es évek elején történt restaurálás során sem,
amikor pedig a falak és a boltozat dekorációját teljesen eltünte ék; vö. KPÚBB akcia č. 43/167-70, 6.

³⁹⁷ Fából farago kiegészítés Szent Márton, Alamizsnás Szent János és Szent Adalbert bal keze, Szent Imre jobbja,
Szent László guráján mindkét kéz, továbbá Adalbert püspökbotja, László bárdja és az Imre kezében tarto li-
liom; vö. KPÚBB akcia č. 43/176-70, melléklet: Ban. Bystrica, kaplnka sv. Barbory. Reštaurov. stien kaplnky,
fol. 14 .
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szintén 1876-ban készíte ek a helyére egy újat. Az Olajfák hegye csoport történetének nagyobbik

része ala szabadon ki volt téve a természeti elemeknek, és részben emia több átfogó helyreállí-

táson ese át. A késő középkori kőfaragványok mögé, köré valószínűleg a 18. században – talán az

1761-es tűzvészt követően – kiterjedt és a közelmúltig a gurákkal egykorúnak tarto stukkó kiegé-

szítéseket készíte ek. Ezek az 1990 és 1995 közö elvégze restaurálás alkalmával sajnos eltávolíto

kiegészítések a barokk kori gotizálás egyedülálló emlékei voltak. A stukkó részleteket a középkori

faragványokkal együ később többször átfeste ék;³⁹⁸ a 20. század elején az addigi átfestéseket eltá-

volíto ák, és egy eredetinek gondolt réteg alapján új polikrómiát készíte ek.³⁹⁹ Ekkor a fülke aljából

kihordo törmelékben gurák töredékes testrészeit találták meg, ezeket a helyreállítás keretében –

ellenőrizhetetlen módszerrel keresve meg a helyüket – visszailleszte ék a szoborcsoportra. A 90-es

években az említe – és sajnos hiányosan dokumentált – restaurálás soránminden utólagosnak gon-

dolt festést és plasztikus kiegészítést eltávolíto ak, illetve újakkal helye esíte ek.⁴⁰⁰ A tisztítás utáni

állapot tanúsága szerint Krisztusnak és a há ér guráinak a farago felületei túlnyomórészt intak-

tak. A becsapó esőnek hajdan sokkal inkább kite apostolok ellenben romos állapotban maradtak

fenn, jókora részek hiányoznak belőlük, a felületek szintemindenholmállo ak. Szent Péter esetében

legfeljebb csak a mélyebben fekvő részeken, az ajkak körül, a bal arcfélen és szem környékén lehet

követni a véső nyomát.

5.4.2. Stiláris törésvonalak az együ eseken belül

A faragványok problematikus állapota ellenére feltűnő, hogy mindkét együ esen belül nagy szín-

vonalbeli és stiláris különbségek feszülnek. A kápolna félalakjait viszonylag egyszerű két csoportra

³⁹⁸ Az egyik réteget datálta és szignálta az egykor a Szent János mögö i sziklán volt felirat: Anton Zallinger renovirt
1824. Vö. Henszlmann 1868, 15; Szumrák 1889, 221.

³⁹⁹ Ennek a restaurálásnak az igényemár az 1880-as évek végén felmerült: MOB Iratok 1887/20. (Szumrák biz. tag a
beszterczebányai vártemplomnál levő ugyneveze „Olajfák hegyének” stylszerű restaurátióját illetvemegvédését
javasolja); Szumrák 1889, 222–223. Az ügy azonban csak egy évtizeddel később fordult komolyra, és indult meg
a helyszíni szemlék, jelentések és javaslatok több éven keresztül elhúzódó sora. AMűemlékek Országos Bizo sá-
gát elsősorban az átfestések zavarták; eltávolításukra és helye esítésükre először, 1897-ben i . Storno Ferencet
szemelték ki (MOB Iratok 1897/158), majd két év múlva Strobl Alajostól kértek szakvéleményt (MOB Iratok
1899/87). Strobl javaslatára küldték ki Székely Bertalant is, aki az összes színezés eltávolítását javasolta, és ehhez
drasztikus módszereket is javasolt (MOB Iratok, 1899/254). Ugyanebben az évben (MOB Iratok, 1899/272) a
besztercebányai kegyúri szék arról értesíte e a Bizo ságot, hogy az Olajfák hegye ala egy – azóta visszafalazo
– egymétermagas, 2,70méter széles és 1,65métermély, csúcsíves nyílású fülkét találtak. A Székely tervének kivi-
telezésre kiküldö Glaser János új jelentést nyújto be (MOB Iratok 1900/189), amelynek hatására Budapesten
egy kíméletesebbhelyreállításmelle döntö ek (MOBIratok 1900/292). Az elvégze munkákról az 1902. július
5-én felve felülvizsgálati jegyzőkönyv számol be, eszerint az átfestéseket – a két évvel korábbi határozat dacára
– mégiscsak „óvatosan lehámozták” (MOB Iratok 1903/68). Ugyanekkkor a romos lábazat köveinek java részét
kicserélték, és elkészíte ék az első beüvegezést is, melyet csak 1990-ben szereltek le.

⁴⁰⁰ Kajba 1996, 6–37.
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osztani; ez bizonyára összefügg azzal, hogy i az egyes gurák amunkafolyamatbannagyrészt függet-

lenek voltak egymástól, kézenfekvő lehete , hogy a műhelyszervezetben foglalkoztato szobrászok

önállóan dolgozzanak egy-egy munkadarabon. A ciklusból kvalitásaival kiemelkedik Szent Márton 98

és Alamizsnás Szent János félalakja. Ha az előbbit a vele ziognómiai alaptípusát tekintve kompa- 96, 111

tibilis Szent Imrével vetjük össze, akkor néhány rokon részletmegoldás ellenére is hamar feltűnik, 97

hogy Imre gurája nemcsak kivitelezésében jóval durvább Mártonénál, és nemcsak az arckifejezését

sikerült kevésbé eltalálnia a szobrásznak, hanem a kiinduló alapformák is egészen mások. Márton

pufók arcának zsírpárnái változatosan, elevenen hullámzó felületet hoznak létre, amely alig mutat

közösséget Imre esetlenül egymásra torlódó geometrikus formákból összeépíte fejével, a vaskos áll

felé egyenes vonalban vékonyodó fejformával, a nehéz szemhéjak által hangsúlyozo , befelé forduló

szemekkel – a szent kifejeze en kancsalít –, a szemöldökök mereven szabályos íveivel. Ugyanilyen

jellegű különbségek tűnnek fel, ha Alamizsnás Szent János arcát, a markáns arcizomzat, a megeresz-

kede bőr és a szuggesztív mimika o meg gyelhető nom összjátékát hasonlítjuk össze a kápolna

másik két, idősebb fér t ábrázoló félalakjával, Szent Adalbert vagy László inkább groteszk mint ki-

fejező ziognómiájával. Ez utóbbiakon a szemöldökök és a szemhéjak szinte azonos formában is- 99, 100,
120, 124

métlődőmegoldása, a húsos, felül középen élesen előreálló ajkak, az orr melle i ernyedt duzzanatok

nemcsak könnyen felismerhetővé teszik a Szent Imrét is faragó szobrászmunkáját, hanem e szobrász

szűkös ziognómiai repertoárjára is felhívják a gyelmet. Mindennek ismeretében nem tűnik vélet-

lennek, hanem a ribúciós támpon á válik, hogy éppen Imre, László és Adalbert guráit alul egy-egy

felhőgomolyag keretezi, miközben Márton és Alamizsnás Szent János közvetlenül a falból nő ki.

Ugyanezek a különbségek osztják két csoportra az Olajfák hegye körplasztikus főalakjait is. A

két atalabbik apostolt tétovázás nélkül lehet ugyanannak a kéznek tulajdonítani, amely a kápolna

gyengébb konzol guráit faragta; közel pontos egyezés köti össze Evangélista Szent János fejét Szent 102

Imréével, Szent Jakabét Szent Lászlóéval. Ami ellenben Szent Péter fejébőlmegmaradt, az ugyanazo- 101
112

kat a szobrászi kvalitásokat mutatja fel, mint amelyek az Alamizsnás Szent Jánoson gyelhetők meg.

A legutóbbi restauráláskor kiegészíte orr ebbe nem tartozik bele, azonban a lecsuko szemhéjak és

a könnytáskák érzékenymegfaragása vagy a fejet támasztó kéznél felgyűrődő bőr redői ma is szemlé-

letes képet adnak a gura egykori kvalitásairól. Az eddig említe gurák alapján úgy tűnhet, mintha

mindkét együ esen két szobrász dolgozo volna egymástól viszonylag függetlenül. Nehéz lenne

az egyikük formanyelvét a másikénak a derivátumaként jellemezni; az a szobrász, amely szerényebb

képességei alapján a beve logikával a másik segédjének tűnhetne, egy igen karakteres ziognómiai

repertoárból gazdálkodo , amelynek egyik eleme sem jelenikmegMárton, az Alamizsnás vagy Péter
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guráján. Ez némileg zavarba ejtő lehet annak ismeretében, hogy a két szobrász együ működése két

– időben és térben közeli, de eltérőmegrendelők által kezdeményeze – vállalkozásra, illetve, ahogy

még látni fogjuk, továbbiakra is kiterjedt.

A két – vagy több – szobrász munkáját azonban nem lehet mindig olyan egyértelműen megkü-

lönböztetni, mint a Szent Borbála kápolna félalajainak körében. Az Olajfák hegyén a fülke falába

építe , a jelenet há erét jelentő, sok kisebb gurával benépesíte domborművön – ahol a munka 103,
113–115

több szobrász közö i felosztása nem lehete olyan egyszerű, mint a kápolnában –mindkét szobrászi

kézjárás elemei feltűnnek, anélkül azonban, hogy éles határvonalat lehetne húzni közéjük, és anélkül,

hogy ez a kivitelezés színvonalának hullámzásához vezetne. Júdás és a körülö e nyüzsgő poroszlók

változatos, részletgazdag és eleven ziognómiái a legszebb szobrászati megoldások közé tartoznak

mindabból, ami a besztercebányai plébániatemplom díszítéséből fennmaradt. Ennek a változatos-

ságnak mintegy az eszközeiként ugyanakkor a Szent Imre szobrászának ziognómiai sémái is rendre

felbukkannak; a Júdást kísérő poroszló fölö előbukkanó fedetlen fej vagy ugyanebben a sorban a

fáklyát tartó bajuszos poroszló arca csak két – talán a legbeszédesebb – példa erre. Megfontolásra

érdemes az is, hogymiközben a ziognómiákon oly feltűnő a két formakincs feszültsége, aközben az

Olajfák hegyén – kisebb kilengések ellenére – nem különböztethető meg egyértelműen két stílus a

gurafelfogásban, a tes artásokban, a drapériák elrendezésében és redőik részletformáiban. Ennek

bizonyára az az oka, hogy ezeket a paramétereket nagyobb mértékben befolyásolja a guracsoport

előzetes terve és kisebb mértékben az annak ‘hézagait’ kitöltő egyéni szobrászi kézjárás, valamint

hogy olyan jellegzetességekről van szó, amelyek nem annyira a részletformákon, mint inkább na-

gyobb felületeket átfogó összefüggésükben gyelhetők meg – olyan jellegzetességekről tehát, ame-

lyekben könnyebben tudnak kialakulni többé-kevésbé egységes műhelystílusok.

5.4.3. A besztercebányai kőfaragványok szűkebb stílusrokonsága

APál mesterrel a korábbi irodalomban feltételeze rokonság az imént megkülönböztete két stiláris

pólus közül a Szent Márton félalak által képviseltre vonatkozhato . A két Alamizsnás Szent János 95, 96

említe összehasonlítása azonban csak az azonos öltözetnek és az azonos ziognómiai alaptípusnak,

a hosszú, sötét szakállú, idős fér típusának az egybeesése mia tűnhete találónak.⁴⁰¹ Ez az alaptí-

pus a két esetben teljesen különböző részletformákból áll össze. A lőcsei Alamizsnás arcberendezése

⁴⁰¹ Érdemes megjegyezni, hogy a besztercebányai gurát korábban – egy Ipolyira visszamenő és a felalak ala i, je-
lentéktelen töredékek alapján újrafeste felira al is kodi kált (vö. Ipolyi 1878/2005, 81–82) félreértést követve
– Szent Jeromosként határozták meg. Az ikonográ ai megfelelés ismeretének hiánya közrejátszo abban, hogy a
besztercebányai és a lőcsei gura típusbeli megfelelése stíluskritikai tényezővé emelkedhete .
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egy Pál mester műhelyében szinte sztereotip állandósággal ismétlődő formát követ.⁴⁰² A sekélyen

fekvő szemgolyót felül egy-egy, a felső szemhéjjal párhuzamosan futó duzzanat kíséri. Ez már majd-

nem ugyanabba a mélységbe ül ki, mint a szemöldök, de a ól egy vékony árok még elválasztja, és

míg amaz egyenesen fut az orrnyeregig, ez a szemgolyó ívét követve a belső szemzug felé tart. Az

orr tövét vékony barázda jelzi, az él, melyben a homloknak és az orrnyeregnek i egyaránt ívesen

befelé hajló felülete találkozik, ennek az élnek a két végére fut rá a két csapo , de szinte szabályos

ívet leíró szemöldök vonala is. Ezzel szemben a besztercebányai gura szemei feltűnően mélyebben

ülnek, a szemöldök enyhén hullámzó vonala élesebb, a szem pedig közvetlenül ala a helyezkedik el.

Az orrtő környékét jóval sűrűbben tagolják ráncok, mint a lőcsei szobron. Mindezzel – és összes to-

vábbi részletével – a besztercebányai szobor közvetlen rokonságba lép aMagyar Nemzeti Galériának

azzal a Szent István gurájával, amely a korábbi irodalom szerint a szepességiMateócról került volna 104, 110

Budapestre.

A lőcsei Alamizsnás Szent Jánosnak és általában Pál mester ebben az időszakban farago szobra-

inak az orra feltűnően hosszabb a besztercebányaiénál, és míg amannak a nyerge egyenes, ezé erősen

hullámzik. A besztercebányai gurát ezek a tulajdonságai szintén a Szent István közelébe vonják. Bár

az orrnak azon szembetűnő gömbölyded végződése i hiányzik, a Szent István orrformájával más -

gurákon – így az Olajfák hegye há erében töb poroszlón, például a fáklyát tartó bajuszoson vagy a

vele diskuráló körszakállason – többször is lehet találkozni Besztercebányán. Az Alamizsnás Szent

János-konzolnak a szája is a budapesti Szent Istvánéra emlékeztet leginkább: erős, duzzadt, ugyan-

akkor sima, tagolatlan az alsó ajak, a felső jóval vékonyabb, az arc tengelyében élt formál, ugyani

az ajak felső pereme cikcakk vonalbanmegtörik. A lőcsei Alamizsnás ajkai sokkal kevésbé plasztiku-

sak, a felső szinte egyáltalán nincsen megfaragva, az alsó is jóval laposabb, mégis megjelenik rajta a

Besztercebányán és a Szent Istvánon hiányzó két párnácska.

Alamizsnás Szent János két szobrának szakálla csak hosszában és színében hasonlít, egyébként

semmi másban. Pál mesternél nagyon sokszor tér vissza az a mód, ahogyan a lőcsei gura bajusza

van kialakítva: közvetlenül az orrlyukak alól indul egy-egy hegyes végű tincs, mely sarló alakban,

a száj sarkait elfedve ível le az állig. A besztercebányai konzolon ellenben a bajusz vízszintes, az aj-

kakkal párhuzamos szálakkal indul – ahogy a kőfaragványoknak csaknemmindegyikén –, gondosan

megkerüli a száj sarkait, majd hosszan és dúsan nő tovább, így olvad bele a szakáll tömegébe. E tulaj-

donságaiban, és abban is, hogy a szakáll két középső fürtje egy-egy, egymásnak feszülő, szimmetrikus,

⁴⁰² Pál mester idős fér arcokhoz használt ziognómiai formulájáról és ennek könnyű ismételhetőségéről vö. még
Endrődi 2002a, 43–46.
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kissé szögletes hullámvonalban göndörödik, a Szent Istvánnal osztozik.

A budapesti Szent István szobor egy Szent Lászlót ábrázoló párdarabbal együ maradt fenn. Az 106, 132

említe mateóci proveniencia ugyan nem igazolható,⁴⁰³ de az általa implikált szepességi eredetnek

megfelelni látszik az, hogy a környékről származnak azok a további faszobrok is, amelyeket a korábbi

kutatás a királyszobrokkal együ egy szobrásziœuvre-ben gyűjtö össze. Először, 1937-benKampis

Antal lá a meg a Magyar Nemzeti Galéria Szlatvinból származó Keresztelő Szent János-szobrában 109, 133

és a bártfai múzeumPalocsáról előkerült SzentMiklósában a királyszobrokmesterénekmunkáját.⁴⁰⁴ 108, 117

A következő lépésben Radocsay Dénes a Szentandrásig visszakövethető, ma a Slovenská národná

galeriában őrzö Madonna-szoborral és az ugyano található, németlipcsei eredetű SzentMiklóssal 105, 116

bővíte e a csoportot.⁴⁰⁵ Végül Anton Glatz toldo még hozzá egy Sörkútról származó, Feltámadt

Krisztust ábrázoló szobrot a Slovenské národné múzeum gyűjteményéből.⁴⁰⁶ 107

A besztercebányai műveknek a fenti összehasonlításokból következő a ribúciója az így össze-

álló faszobrászati œuvre egészével szembesítve is tarthatónak tűnik. A palocsai SzentMiklós, a szlat-

vini Szent János vagy a szentandrási Madonna holdsarlóját kitöltő fér arc fanyar mimikája jól meg-

felel az Olajfák hegye há erében látható poroszlókénak; érdemes összevetni például a Júdás mö-

gö i, csúcsos sapkában ábrázolt alakon a fogatlanságát érzékeltető ajkakat a palocsai Szent Miklós

megfelelő részletével, vagy a kerítésen átmászó gura ajakbiggyesztését a holdarccal. Az említe 113–117

faszobrok szemöldökének jellegzetes formái – a szemöldökök belül éles, kifelé ellaposodó, lendü-

letes ívű vonala, az ala uk a szemnyíláshoz átvezető húsos domborulat és főleg a két szemöldököt

elválasztó, U alakú, kidudorodó redő az orrtő fölö – gyakran visszatér Besztercebányán, és gye-

lemre méltó módon nemcsak azokon a gurákon, amelyeket közvetlenül a budapesti királyszobrok

mesterének lehet tulajdonítani: az Olajfák hegye Krisztusán, Júdásán, a há érbenmenekülő aposto-

lán kívül némileg módosult, szögletesebb formában meg gyelhető ugyani a Szent Jánoson vagy a 102

Borbála-kápolnában a Szent Imrén is. A fa- és a kőszobrok lágyabb ziognómiáinak – így a szentand- 97

rási Madonnának és a Borbála-kápolnában lévő Szent Mártonnak – az összehasonlítása is alkalmas 105
98

az a ribúció alátámasztására.

⁴⁰³ Erről a problémáról l. Endrődi 2002b, 198–199.

⁴⁰⁴ Kampis 1937, 308–309; vö. még Kampis 1935, 134; Kampis 1940, 35–37.

⁴⁰⁵ Radocsay 1967, 109–110. Radocsay mindkét esetben hibás vagy kiegészítésre szoruló provenienciaadatot kö-
zölt. A Szent Miklós származási helyeként megado Németprónát még Anton Glatz helyesbíte e (Glatz 1983,
121–123). AMadonnát Radocsay svábfalviként említe e, és a szobor valóban e helység templomából került mú-
zeumba (először Kassára, majd onnan Prágába, végül Pozsonyba), de ahogy Divald Kornél egy azóta közzéte
feljegyzéséből kiderül, csak 1905-ban került oda Szentandrásról: Divald 1999, 371.

⁴⁰⁶ Glatz 1995b, 70; Glatz 1999, 46.
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A Pál mesterrel, illetve a budapesti királyszobrok mesterével végigvi összehasonlítások révén

leszűkíte látószögben a besztercebányai kőfaragványok egyú al – ismét – alkalmatlannak bizonyul-

nak arra, hogyAntalmester szobrászi tevékenységemelle i érvként használjuk fel őket. A királyszob-

rok mesterének a fennmaradt művek alapján –meglehet, nagyon halványan – kirajzolódó pályaképe

ésműveinek stiláris karaktere egyaránt ellentmondana ennek. Egyrészt a besztercebányai kőfaragvá-

nyok legjobbjait készítő mester a bakabányai főoltár mesteréhez hasonlóan faszobrász is volt, ilyen

megbízásaihoz, úgy tűnik, önállóműhelyt tarto fenn. Ennek a körülménynek a jelentőségére Antal

mester összefüggésében még vissza fogunk térni. Másrészt ennek a műhelynek a további termékei a

Szepességben vagy annak vonzáskörzetében maradtak fenn.

Ez a tény akkor is tanulságos a szobrász megrendelői körét, regionális beágyazo ságát nézve, ha

nem is engedmeg biztos következtetéseket aműhely székhelyére vonatkozóan.⁴⁰⁷ A Szepesmegyére

jellemző, rendkívül jó fennmaradási arányokmelle a királyszobrokmesterétől ismert faszobrok szá-

mát inkább alacsonynak lehet tekinteni, és e szobrok kis mérete is feltűnő. Ugyanebben az időben

– a királyszobrok mesteréhez hasonló művészi képességekkel rendelkező – Pál mesternek Lőcsén

tömegével sikerült megrendeléseket szereznie, és ezek kielégítése közben a műhelyben egy szeriális

termelésre alkalmas, könnyen reprodukálható formanyelv alakult ki.⁴⁰⁸ A királyszobrokmesterének,

ha működésének súlypontját a Szepességre helyeznénk, ezzel ellentétes sorsot kellene tulajdonítani.

Az i eni szobrai ikonográ ájának megfelelő mellékoltár-patrocíniumokat néhány esetben ugyan ki

lehetmutatni az ado templomban,⁴⁰⁹ de ezen oltárok retabulumairól egyik esetben sem tudunk kö-

zelebbit, és a patrocíniumok sem elég speci kusak ahhoz, hogy a szobrok eredeti rendeltetési helyét

kétségtelenné tegyék. A szobrok egymásnak megfelelő technikája és mérete alapján elvileg az sem

zárható ki, hogy – a németlipcsei Szent Miklós kivételével⁴¹⁰ – mindegyik egyazon oltárretabulum-

ból származo , és ennek lebontása után, az újkorban szóródtak szét a környéken.⁴¹¹ Ezt természete-

⁴⁰⁷ Glatz ismeretlen okból Szepeshelyt említe e a műhely székhelyeként; Végh János ezzel szemben Lőcse melle
te e le a voksát: Kat. Budapest 2000, 146.

⁴⁰⁸ A Pál mester körét alkotó emlékcsoport ilyen értelmezéséhez vö. Endrődi 2002a; Fajt–Roller 2003.

⁴⁰⁹ Volt egy Mária, illetve egy Keresztelő Szent János mellékoltár a szentandrási, illetve a szlatvini templomban; l.
Kat. Bratislava 2003, 758.

⁴¹⁰ Ez a szobor minden szempontból kilóg a sorból: nagyobbméretével, a hátoldalba vájt mély üreggel, alacsonyabb
színvonalával (nem egy szempontból kifejeze en a palocsai Szent Miklós replikájának tűnik), nem utolsó sor-
ban pedig azzal, hogy a németlipcsei temetőkápolna sekrestyéjében fennmaradt az az oltárszekrény, amelyben
eredetileg a helye volt. Vö. Glatz 1983, 121–123; Kat. Bratislava 2003, 758–759.

⁴¹¹ A Madonna és a két királyszent összetartozásának lehetőségét Végh János is felvete e: Kat. Budapest 2000, 147.
A sörkúti Feltámado Krisztus ikonográ ája, körplasztikus kidolgozása és a hátoldalra kiterjedő festés, valamint
a szobor talpán található, nagy átmérőjű, rögzítésre szolgáló lyuk alapján egyértelműen oromzati guraként hatá-
rozható meg. Ennek a szobornak – és persze a németlipcseinek – a kivételével az összesnek a magassága kevéssel
meghaladja az egy métert, egymáshoz képest mindössze hat centiméteren belül ingadoznak. A hátoldala mind-
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sen nemhogy bizonyítani, de még komolyan valószínűsíteni sem lehet, de ebben éppen a bizonyta-

lanság az érdekes: az eredeti rendeltetési helyek meghatározhatatlansága mia nem engednek meg

a szepességi gurák sejtéseket sem a szobrászműhely pro ljára – kapacitására, munkamódszereire,

tipikus megrendeléseire és székhelyére – vonatkozóan. A Pilgram-kérdés szempontjából azonban

minden lehetőséget végiggondolva ugyanaz lesz az eredmény: a besztercebányaiOlajfák hegyének és

a Szent Borbála kápolna félalakjainak stílus-konglomerátumában a legfontosabb összetevő egy olyan

faszobrász műhely stílusának felel meg, amely a szomszédos felvidéki régiókban kerese piacot ma-

gának, miközben sem esetleges morvaországi rokonságát, sem a besztercebányai építőszerveze el

való összefüggését nem lehet megragadni.

Éppilyen kevéssé kínálna fogódzót a szobrászAntalmester köréből való származtatásához a besz-

tercebányai és a szepességi guráknak a bécsi szószék és az orgonakarzat szobraival való közvetlen

összevetése is. Meglehet, a budapesti Szent István, a besztercebányai Alamizsnás Szent János vagy 110
96, 111

nem egy további gura szigorú, fanyar arcjátéka első megközelítésben felidézheti azokat a kifejezés-

tartalmakat, amelyeket legkésőbb Vöge óta ‘Pilgrammal’ is asszociál a kutatás. Azonban ezzel nem

jár együ semmilyen formai rokonság. A tömö , erősen göndörödő szőrzet, annak élesen megfa-

rago szálai vagy az arc egymásra torlódó izmai a Pseudo-Pilgramétól idegen formanyelvvé állnak

össze. Míg a besztercebányai szobrász a ziognómiai jellemzés elmélyítését a bőrfelület dudorainak

ésmélyedéseinek olykor karikaturisztikussá váló halmozásával helye esíti, addig a bécsi egyházatyák

részletgazdagsága az anatómiai struktúra különböző rétegeinek nommegkülönböztetésére fut ki. A

jellemző arctípusok, a típusokhoz tartozó jellemző részletformák tekintetében sincs érintkezés a két

szobrász közö . A szepességi fa- és a besztercebányai kőszobrok drapériáinak gazdag, örvénylő vo-

naljátéka, mély, tálszerű redői is a lehető legnagyobb kontrasztot mutatják a Pseudo-Pilgram klasszi-

cizáló gura- és drapériastílusával, amelyről később még többször is lesz bővebben szó.

A budapesti királyszobrok és a velük rokon faszobrok igazolják a besztercebányai kőfaragványok

két stiláris pólusának a megkülönböztetését is. Hasonló igazolást nyújt, egyú al a szobrászoknak a

régió faszobrászatához való kötődését támasztja még inkább alá a másik, gyengébb színvonalú rész-

letekhez kötődő pólus stílusrokonsága. I a besztercebányai múzeumNagyócsáról származó, orvos-

szentet ábrázoló faszobra⁴¹² igazít útba, amely a középkorú, kerekded, borotvált fér típusának kép- 118, 119

viselőjeként elsősorban a Szent Borbála kápolna Adalbertjével tesz lehetővé közvetlen összevetést. 100, 120

Nemcsak az arca, hanem köpenyének csaknam az igénytelenségig menően egyszerű, merev redőve-

egyiknek laposan van eldolgozva, de nincs kivájva.

⁴¹² Glatz 1984, 260–262.
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tése is úgy jellemzi ezt a gurát, mint amelynek a készítésekor a szobrászmesszemenőenmentes volt

a budapesti királyszobrok (később?) közvetlen munkatársává váló mesternének befolyásától.

Az ennek alapján kialakuló benyomásnak – hogy a besztercebányai plébániatemplom kőszobrá-

szati megbízásainak kedvéért egymástól addig függetlenül dolgozó, de egyaránt elsősorban faszobrá-

szati há érrel rendelkező szobrászok álltakössze–megfelel az anéhány technikai jellemző is, amelyet

a SzentBorbála kápolna félalakjain lehet tenni. Azok a korábban említe , fából farago kiegészítések,

amelyekmár az Ipolyi–Storno-féle restaurálás elő is megvoltak, stiláris illeszkedésükmia minden

bizonnyal egykorúak a gurákkal – azok az 1870-es évek elő nem is estek át olyan megújításon,

amely felvete e volna efféle kiegészítések szükségességét. Ha így van, akkor kétszeresen is szemlél-

tetik a szobrász járatlanságát a kő megmunkálásában: közvetlenül, a kiegészítések anyaga révén és

közvetve, a faragás közben elkövete hibák tanúiként. A szobrászok munkaszervezetének és az épí-

tőszervezetnek a függetlenségére nézvemég árulkodóbb az, hogy nem valódi konzolokról van szó: a

gurák csak rátakarnak a boltindításokra, de nincsenek egybefaragva a bordákkal, semmás, kőfaragói 97

szakértelmet igénylőmunkadarabokkal. A szobrászoknak így szinte nem is kelle együ működniük

az építésszel, illetve a pallérral vagy annak beoszto jaival.

5.4.4. A zólyomszászfalvi oltárok és a tágabb stílusrokonság

Az Olajfák hegyével és a kápolna félalakjaival kapcsolatban eddig körvonalazo feltételezésekhez

fontos megerősítést kínál a zólyomszászfalvi templom két oltárretabuluma, amelyeket az irodalom

régebb óta és joggal sorol a besztercebányai kőfaragványok közvetlen rokonságába.⁴¹³ Ez elsősorban

a főoltár Remete Szent Pál és Antal találkozását ábrázoló szekrénydomborművére és oromzati szob- 121

raira vonatkozik, amelyek legtöbb részlete a nagyócsai orvosszent szobrászára vall. Különösen ha a

SzentPál fejét a besztercebányai SzentLászlóéval vagy azOlajfák hegyén térdeplőSzent Jakabéval ha- 123
99, 124
101

sonlítjuk össze, akkor rövid útonmeggyőződhetünk erről. Az oltár oromzatában és a Szent Borbála-

kápolnában található Szent Adalbert hasonlósága ugyanilyen közvetlen; az előbbi melle álló Ma-

donna arca az Olajfák hegyén megjelenő angyalénak felel meg; a szekrényben Remete Szent Antalt 125

is könnyen besorolhatóvá teszik vonásai, arcizomzata. Az utoljára említe gura erősen göndörödő,

egymással szembefordíto hullámvonalakban leomló szakálla azonban lényegében ugyanazt a rajzo-

latot követi, mint a besztercebányai Alamizsnás Szent Jánosé vagy a budapesti Szent Istváné, és ez azt

sejteti, hogy Zólyomszászfalván is a kőfaragványokat készítőhöz hasonló összetételű munkaszerve-

zet dolgozo , amelyet ígymár nem lehet egyértelműen alkalmi jellegűnek nevezni. Az oltárszekrény

⁴¹³ L. különösen Homolka 1972, 85.
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tengelyében lévő, a teljes szekrényt kitöltő domborműhöz képest külön munkadarabból farago és

a többi gurától művészi kvalitásában is világosan elkülönülő feszületet kétely nélkül a királyszob- 126, 130

rok mesterének lehet tulajdonítani. Arca vonásról vonásra megfelel a Szlatvinból előkerült Keresz-

telő Szent Jánosénak, haja és szakálla a budapesti Szent Lászlóéval egyezik pontosan. A fedetlen test 133
132

ábrázolását illetően a sörkúti feltámado Krisztus nyújt összehasonlítási lehetőséget; rokonságukat 107

kézzelfoghatóvá teszi egy visszatérő, sajátos motívum, a köldök fele szinte azonos hullámvonalban

felgyűrődő bőr ke ős ránca.

Az, hogy a zólyomszászfalvi főoltár szobrászati része megörökölte a besztercebányai félalakok és

az Olajfák hegye stiláris heterogenitását, kevéssé meglepő annak alapján, hogy mindhárom együt-

tes nagyjából azonos időben készülhete – a donátor ismert személye és a szárnyakon lévő festmé-

nyek⁴¹⁴ az oltár esetében is 1500 körüli datálás mellet szólnak. Nehezebbnek tűnik az ugyane temp-

lom Szent Ilonának és Egyednek szentelt mellékoltárán álló retabulum megítélése. Ennek szárnyké- 122

pei stilárisan jóval fejle ebbek, a 16. század első évtizedének végénél semmiképpen nem datálhatók

korábbra, de az aktuális irodalom által kínált 1515 körüli datálás sem irreális.⁴¹⁵ Ennek ismeretében

némileg zavarba ejtő, hogy mind a budapesti királyszobrok, mind a nagyócsai orvosszent szobrászá-

nak kézjegye megjelenik az oltár szobrászmunkáin, mégpedig a korábbinál élesebben elkülönülve

egymástól.

Az oromzatban álló Szent Sebestyén gura – amelynek kicsavart, extravagáns tes artása szoros, 127–129,
131

de egyelőremagyarázatra váró rokonságban áll a krakkóiMáriamennybevitele plébániatemplom va-

lószínűleg későbbi és stilárisan a bányavárosoktól független Szent Sebestyén gurájával⁴¹⁶ – aligha-

nem ismét a királyszobrok mesterének a műveként azonosítható. A gura az arcát tekintve a főoltár

feszületéhez hasonlóan közeli rokona a szlatvini Keresztelőnek, a hajfürtök rajzolata és megfaragása 133

is pontosan egyezik az o anival. A felsőtest, különösen a has felülete laposabb ugyan a két Krisztus-

guráénál, azonban az az eleven, vibráló felületű izomzat, amely a lábakon látható, újfent megerő-

síti az a ribúciót. Ezzel szemben függetlennek látszik e szobrász befolyásától a szekrénydombormű,

amelyen a két patrónusszent – ikonográ ailagmotíválatlanul, alighanem a főoltár mintájára – tájhát-

tér elő , a fele ük lebegő félalakos Madonna lá án térdre ereszkedve tűnik fel. A domborművön

megjelenő, egységes szobrászi kézjegy sok hasonlóságot mutat a nagyócsai orvosszentnek, a besz-

⁴¹⁴ Ezekhez vö. Šugár 2003, 495–497; Kat. Bratislava 2003, 760 (Uő.), korábbi irodalommal. A datálás legfontosabb
támpontját a felira al 1509-re datált besztercebányai Szent Borbála oltárnak a zólyomszászfalvi festményekkel
közvetlenül összefüggő szárnyképei nyújtják. E festőműhely 1512-ből maradtak fenn részben szerényebb színvo-
nalú datált termékei Pónikról és Liptószentandrásról; vö. Glatz 1985, 53–56; Endrődi 2010, 369–370.

⁴¹⁵ Vö. Kat. Bratislava 2003, 760–761 (Martin Šugár).

⁴¹⁶ Vö. legutóbb Walanus 2006, 284–291.
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tercebányai kőfaragványok szerényebb részleteinek stílusával. Az arcok izomzata, az ajkak, a szemek

és az orr igen jellegzetes formái közelről emlékeztetnek a főoltár remetéinek vagy az Olajfák hegye

atalabb apostolainak a vonásaira. Szent Ilona és a Borbála-kápolnában lévő Szent Imre fejét egymás 134

mellé helyezve különösen kézzelfoghatóvá válik a rokonság, egyú al azonban jelentékeny eltérések is

kiütköznek: a lágyan gömbölyödő formák élesebbekké váltak, ehhez hasonlóan kristályszerűen töre-

deze ek le ek a drapériák is. A zólyomszászfalvimellékoltár szekrénydomborműve szabályosabban,

precízebben vanmegfaragva; Szent Egyed arcának igen noman kezelt felületén ez olyan fokot ér el, 135

amely a szobrászt már a királyszobrok mesterét megközelítő rangú, de tőle egészen eltérő karakterű

művészként mutatja be.

A szekrénydombormű arra világít rá, hogy a Besztercebányán dolgozó – legalább – két szobrász

munkakapcsolata hosszabb távú következményekkel is járt, ugyanakkor a viszonyuk különböző for-

mákat ölthete , és e ől nem függetlenül mutálódhato a stílusuk is. A dombormű szélesebb rokon-

sága alapján úgy tűnik fel, hogy régió egykorú szobrászatát összességében is döntően ehhez hasonló

mechanizmusok határozták meg. Anton Glatz a zólyomszászfalvi mellékoltárt egy általa turócbélai

mesternek neveze szobrásszal hozta összefüggésbe, aki az 1490 körüli évekre datált névadó műtől,

a kassai múzeum Turócbéláról származó női szentjétől indulva, a turócszentmártoni és a turócligeti 136
137

Madonnán keresztül a zólyomszászfalvi oltárig mintegy negyedszázadon át folyamatosan kimutat-

ható lenne.⁴¹⁷ Glatz œuvre-rekonstrukciója nagy gonddal meg gyelt, meggyőző morfológiai érint-

kezéseken alapul;mégis, az emlékcsoport körvonalai – különösen abesztercebányai kőfaragványokat

látótérbe vonva – elmosódnak, a közös formai jegyeket nem lehet egyértelműen egyműhelystílusnak

megfeleltetni. Glatz ugyanebben azœuvre-ben helyezte el az 1512-ben befejeze pónikiMária-oltár

szekrényszobrait is, a saját előfeltevései melle szintén meggyőzően, ez esetben azonban egy újabb

stílusmutációval van dolgunk, amelynek viszonylagos különállása csak a póniki szobrok legszűkebb

rokonságát, az azonos évre datált liptószentandrási főoltárt és a żywieci Mária halála dombormű-

vet gyelembe véve válik feltűnővé.⁴¹⁸ Ezt a három együ est egy sziléziai, a Jakob Beinhardt neve

köré gyűjtö emlékcsoport erős befolyását feltételező stiláris impulzus emeli ki a 16. század elejé-

nek bányavárosi szobrászatából, miközben azonban a két másik oltárnál gyengébb kvalitású żywieci

domborművön több olyan, e ől idegen részletmegoldás is megjelenik, amely a bakabányai főoltár

műhelyének produktumairól lehet ismerős.

Abesztercebányai plébániatemplomkőszobrászatimunkái bonyolultmódon fonódnakössze ko-

⁴¹⁷ Glatz 1995a, 53–55, hivatkozással a szerző korábbi publikációira.

⁴¹⁸ Az alábbiakhoz vö. Endrődi 2010.
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ruk bányavárosi szobrászatának, elsősorban faszobrászatának szövedékével. Ez egyfelől világos vá-

laszt ad arra, hogy lehet-e ezekben a munkákban Brünnből, az építésszel együ , egy építőszervezet

tagjaiként érkeze szobrászok munkáját keresni. A válasz Antal mester szobrászi tevékenysége ellen

szól. Ugyanakkor eközben olyan kép rajzolódik ki a környék szobrászatáról, amely a leginkább be-

ve munkaszervezeti modellelképzelések melle nehezen értelmezhető. Egy-egy mester személyes

stílusának vezérfonalára felfűzhető stílusárnyalatok helye folyamatosan változó stíluskonglomerá-

tumokkal és mutációkkal találkozunk, amelyeket csak rövid távon, kevés, időben nagyon közeli mű

viszonylatában lehet határozo a ribúciók alapjaként felhasználni. Kicsit is hosszabb távonmár csak

a formák vándorlásának kusza, egymást folyton keresztülszelő útjairól lehet beszélni – amely ‘utak’

hálózatának szükségképpen a maga földrajzi vetülete is megvan, ez azonban éppoly kevéssé gerjesz-

te valamiféle regionális stílust, mint amennyire műhelystílusokat is hiába próbálnánk megragadni.

5.5. Kitérő: késő középkori műhelyszervezet és stíluskritika

Ez a tapasztalat, az első benyomás ellenére úgy vélem, jellemző a művészet egykorú munkafeltétele-

ire. A kérdés azért is megér egy kitérőt, mert így dolgozhatók ki azok az a ribúciós kategóriák, ame-

lyekkel nemcsak a besztercebányai emlékcsoportra, hanem részben a következő fejezetek tárgyaira

vonatkozó feltételezéseimet is ki szeretném fejezni.

Az amodellelképzelés a német nyelvterület késő középkori faszobrászatának és táblaképfestésze-

tének munkaszervezeti feltételeiről, illetve a stíluskritika ebből levezete szempontjairól és lehető-

ségeiről, amely e terület mai kutatását domináns módon befolyásolta, a nagy termelékenységű, sok

kezet foglalkoztató és ennekmegfelelően a szeriális produkció különbözőmódszereit kidolgozómű-

helyekre, a ‘virágzó nagyműhelyekre’ irányíto a gyelmének túlnyomó részét. Ennek paradigmati-

kus példájaként elsősorbanNikolausWeckmann ulmi ésTilmanRiemenschneiderwürzburgiműhe-

lye szolgált, az előbbinek 1993-ban szentelt kiállítás e modellelképzelés teoretikus kifejtését és kuta-

tási programként való gyakorlati kidolgozását is vállalta.⁴¹⁹ Claudia Lichte programadó tanulmánya

szerint a tipikus késő középkori műhely működésének alapja az, hogy a műhely vezetője személyes

stílusából egy könnyen reprodukálható, ismétlődő gura- és drapériakompozíciókkal, valamint egy-

szerűen variálható részletmotívumokkal átadható műhelystílust alakít ki, amely lehetővé teszi, hogy

az egymás melle dolgozó, illetve egymást váltó segéderők hosszú távon és a vezető mester tényle-

⁴¹⁹ Kat. Stu gart 1993; a stu garti kiállítás szempontjait, módszereit ve e fel újra a 2004-es würzburgi Riemen-
schneider-kiállítás és katalógusa: Kat. Würzburg 2004; a Riemenschneider-kutatáson belül fontos előzményt
jelent Iris Kalden disszertációja: Kalden 1990.
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ges részvételének különböző fokozatai melle legyenek képesek a műhely produkciójának egységes,

mintegymárkajegyként felismerhető formát adni.⁴²⁰ Ez végső soron aművészi munka korabeli érté-

kelésére menne vissza. 1500 körül Ulmban, mondja Lichte, a faszobrászokat kézműveseknek, nem

pedig művészeknek tekinte ék; ők is így tekinte ek magukra, ezért volt ritka, hogy elhelyezzék a

nevüket aműveiken. E felfogásmelle kevés jelentősége van a kivitelezőművész személyének; hogy

a műhelyvezető mester saját kezével vagy segédei által végezteti-e el a munkát, nem volt fontos sem

amegrendelő, sem a közönség számára. Ezzel állna szemben ama is ható és a művésze örténet-írást

is megalapozó, – azonban már a klaszikus antikvitásban létrejövő és csak a középkorban szünetelő

– hozzáállás, amely a mű értékelését közvetlenül a zseniális művész személyéhez és nevéhez köti. A

késő középkoriműhelyvezető számára, annak érdekében, hogy hatékonyan tudjonnagyjából állandó

színvonalú és jól felismerhető termékeket előállítani, épp az volt a lényeges, hogy elmosódjanak a ki-

vitelezőkezekközö i különbségek. Aművésze örténet-írásnak így ez esetbenazzal kell foglalkoznia,

hogy hogyan jön létre ebből a törekvésből egységes műhelystílus.

Ennek a munkaszervezeti modellnek a késő gótika kutatásában régre visszanyúló, ismert előz-

ményei vannak. A műhelyreplika teljes gura- és drapériakompozíciók ismétlésében megragado

fogalmához Gertrud O o 1920–1930-as években megjelent munkái nyújto ak intenzíven használt

előképet;⁴²¹ a műhelyek felépítéséről, munkafeltételeiről a Hans Huth 1923-as alapvető könyvében

összegyűjtö forrásokmár árnyalt képet közvetíte ek.⁴²² Lichte programjának újdonságértéke, egy-

ú al sikere leginkább talán azon alapult, hogy a műhelyszerveze el kapcsolatos történeti ismeretek-

hez korábban nem ismert komplexitású művésze örténeti tartalmat tudo rendelni: láthatóvá te e

a munkaszervezet következményeit magukon a műtárgyakon, stílusjelenségeken és – ilyen módsze-

rességgel korábban nem meg gyelt – technológiai jellemzőkön. Ebből pedig határozo állításokat

bonto ki az emlékkörre alkalmazható stíluskritikaimódszerekről és általában a késő gótikánakmint

a művésze örténet egy nagy korszakának a karakteréről is. Ennekmindazonáltal az volt az ára, hogy

aművészimunka keretfeltételeinek azt a szertelen sokféleségét, amelyHuth könyvébenmég érzékel-

hető volt, egyetlen műhelytípusra kelle szűkíteni.

Bár az említe sokféleség a témát érintő recens publikációkból is leolvasható, és ma is élénk az

érdeklődés az olyan esetek iránt,⁴²³ amelyek nem illeszkednek aWeckmann ésRiemenschneider pél-

⁴²⁰ Lichte 1993.

⁴²¹ L. különösen O o 1927.

⁴²² Huth 1923.

⁴²³ Ide lehet sorolni különösen a trieri Szent Mihály oltárnak vagy a blaubeureni főoltár festészeti munkáinak a pél-
dáját, amelyekre lentebb rövidesen visszatérek.
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dáján kidolgozo modellhez, ezekből azonban ritkán indultak ki hasonló általánosíthatóságra igényt

tartó megfontolások. A ‘virágzó nagyműhelyek’ modellje a késő gótika kutatásában alapvető és el-

ismert szerepre emelkede ;⁴²⁴ a Pál mester vagy a bakabányai főoltár műhelyével kapcsolatban fen-

tebb te megjegyzéseket is alapvetően ez befolyásolta. A vele kapcsolatos kritika csak azt vitatja,

hogy e modellből milyen lehetőségek és feladatok adódnak a stíluskritika számára,⁴²⁵ vagy hogy ki-

zárólagosnak lehet-e tekinteni,⁴²⁶ eközben azonban a Weckmann-jelenség leírásával és értékelésével

kapcsolatban a lényeges kiindulópontok háborítatlanok maradnak.

Úgy tűnik fel, konszenzus van Lichte talán legfontosabb előfeltevését illetően: abban, hogy a

műhely – akár többé, akár kevésbé sikeres – tevékenységének stiláris vezérfonala a vezető mestertől

ered, hogy a műhely munkái úgy térnek el egymástól kisebb-nagyobb mértékben, úgy jelenítenek

meg a műhelystíluson belül különböző stílusárnyalatokat, hogy különbözőképpen igazodnak egy –

jóllehet időben módosuló, de – önazonosságát mindvégig őrző tengelyhez.⁴²⁷

Ez a konszenzus annak ellenére is fennállni látszik, hogy nem egy olyanműhely van benne a szé-

lesebb szakmai köztudatban is, amelytől a stiláris egységnek ez az igénye idegen volt, sőt amelynek

produkciója alig árul el valamit vezetőjének személyesművészi pro ljáról. A legprominensebb példa

alighanem Bernt Notkéé. Notke a korábbi irodalomban univerzális zseniként volt ismert, a neki tu-

lajdoníto művek szobrászként, festőként és még ötvösként is jellemezték; három dokumentált –

egyaránt nagyszabású –művéből kiindulva stíluskritikai alapon is bővíthetőnek látszo az œuvre-je.

Belátva azonban, hogy a három dokumentált mű közö semmilyen szigni káns hasonlóság nincsen,

a Notke névről apránként leváltak az a ribúciók, majd a szobrászi és a festői, végül a szoborfestői te-

vékenység is.⁴²⁸ Jelenleg úgy tűnik, hogy Notke tevékenysége egyik művészeti ágban sem ragadható

⁴²⁴ Egy aktuális példa, ahol emodell normaként, gyelmenkívül hagyása eltévelyedésként jelenikmeg: Hörsch2010,
339. Innen meríte em a ‘virágzó nagyműhelyek’ kifejezést is.

⁴²⁵ Vö. Simon 2000.

⁴²⁶ Gerhard Lutz a késő középkori szobrászműhely egyik alaptípusaként jellemezte Weckmannét és Riemenschnei-
derét, a másik pólusra, az elsősorban személyes képességeire hagyatkozó művészére Hans Multscher és Nikolaus
Gerhaert nyújt példát: Lutz 2006. Ezzel tulajdonképpen a középkori mesterember és az újkori művész közö i,
Lichte által alapul ve ellentét mutálódik; miközben Lutz a művek vallásos rendeltetését is bevonja ennek az
ellentétnek az értelmezésébe, a tömegtermelés és az egyéni teljesítmény közö feltételeze alapvető feszültség
érintetlen marad.

⁴²⁷ Tanulságos összevetni Lichte cikkét Alfred Schädler egy évvel korábban megjelent tanulmányával, amely szintén
Weckmann példáján szintén a műhelyen belüli a ribúció problémájával foglalkozik: Schädler 1992. Lichtével
ellentétben Schädlert elsősorban a vezető mester személyes teljesítménye érdekli, a felmerülő nehézségeket az
a ribúciós kategóriák absztrahálásával hidalja át: sajátkezűség helye „primér stíluskvalitásokról” beszél. Ke en
e kérdésben, úgy tűnhet, két ellentétes pólust képviselnek, közben azonban aműhelyvezető és aműhelyprodukció
viszonyát nagyon hasonlóan látják.

⁴²⁸ E folyamat egymást követő állomásai: Oellermann 2004 (a publikáció alapja egy 1996-ban tarto előadás volt);
Petermann 2000; Tångeberg 2009.
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meg, sem kivitelezőként, sem irányítóként, ‘műveinek’ előállításában inkább csak szervezői szerepet

játszhato . Notkére nézve és tőle függetlenül is igen tanulságos a trieri St. Gangolf Szent Mihály

oltárának Wolfgang Schmid által feltárt esete.⁴²⁹ I a retabulum munkáinak teljes szervezése egy

végrendeleti végrehajtóra hárult, aki történetesen mészárosként kereste a kenyerét. Ő napszámban

foglalkozta a a művészeket; ez lehetővé te e, hogy utóbbiakat külön zessék ki, akkor is, ha mun-

kájuk nem különült el élesen. A retabulumon részben egymással párhuzamosan, részben egymást

követően több szobrász is dolgozo , akiket csak a végrendeleti végrehajtó hozo össze egymással, és

akik közö némi pénzügyi ellentét is kipa ant. A kivitelezés minősége nem egyenletes,⁴³⁰ az egyes

kezek munkájának megoszlása mindazonáltal nem állapítható meg. Mindez csak annak a kivételes

helyzetnek köszönhetően ismert, hogy fennmaradtak a végrendeleti végrehajtó pontos számadásai,

de éppen ezért nem lehet megmondani, hogy mennyire volt elterjedt az i rögzíte gyakorlat. Nem

elképzelhetetlen, hogy BerntNotke a trieri végrehajtó által is elvállalt feladatot fejleszte e önálló vál-

lalkozássá.

Még ha részt ve is aműhelytulajdonos saját kezével amunkában, akkor sem szükségszerű, hogy

befolyása volt azokra a stiláris jellegzetességekre, amelyek a művésze örténet-írás érdeklődésének

homlokterében állnak. Feltehető, hogy általában nem volt ilyen befolyása az asztalosoknak az álta-

luk esetenként foglalkoztato szobrászok munkájára. Jól ismert a konstanzi Simon Haider példája,

akinek a műhelyéből jelentős mennyiségű és részben minőségű gurális szobrászmunkát is tartal-

mazó művek, a konstanzi székesegyház szentélystalluma és nyugati kapujának szárnyai, valamint a

weingarteni stallum kerültek ki. Elképzelhető ugyan, hogy Haider maga is farago gurákat,⁴³¹ e

munka oroszlánrészét azonban szobrász képze ségűműhelytársak végezték: HansHenckel ésHein-

rich Iselin, akiket Haider lányainak a kezével is a házához kötö .⁴³² Iselin, aki a jelentősebbnek tűnik

közülük, hosszú konstanzi tartózkodást követően csak közvetlenül Haider halála után szereztemeg a

polgárjogot, ám ekkor sem alapíto önálló műhelyt, hanem a Haider-házban maradt, ahol még éve-

kig együ dolgozo Simon szintén asztalos ával. Simon Haider műhelye így a kor legfontosabb

szobrászműhelye is le Konstanzban, anélkül azonban, hogy egy vezető szobrász stiláris értelemben

irányt ado volna a tevékenységének, vagy ennek akár az igénye is felmerült volna. A stallumokon

és a kapuszárnyakon nemcsak különböző szobrászi kvalitások vagy stílusárnyalatok, hanem külön-

⁴²⁹ Schmid 1995, különösen 132.

⁴³⁰ Schmid 1995, 127–129; vö. még Lückger 1928, 35–36.

⁴³¹ Konrad 2011.

⁴³² A Haider-műhelyhez minden szempontból l. Deutsch 1963–1964, II, 1–33.
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böző stílusirányzatok gyelhetők meg – több is, mint amennyi szobrász neve a Haider-házban az

írásos forrásokból ismert. Wolfgang Deutsch elemzése szerint az egyes kezek közö i kollaboráció is

meglehetősen változatos formát öltö : egyes gurákat vagy domborműveket meghatározo kezek-

hez lehet kötni, más esetekben különböző kezek közö kell felosztani ugyanannak a domborműnek

különböző részeit, megint más esetekben nem ugyana ól származik a kompozíció terve és a kivi-

telezés. Az ilyen esetekben egy tartós műhelyszervezet is hasonló végeredményhez, hasonló stiláris

különneműséghez vezethete ,mint azok a szituációk, amikor egy-egy rendkívüli volumenűmegren-

delés kedvéért a műhely a rendesen o foglalkoztato akon felül ad-hoc jelleggel további segédeket

fogado fel, vagy több, részben önállóan dolgozó művész szövetkeze . Az előbbire a frankfurti do-

monkos templom id. Hans Holbein műhelyében feste egykori főoltára, az utóbbira a blaubeureni

főoltár szárnyképei nyújtanak jól feldolgozo példát.⁴³³ Az a stiláris közeledés, amely az egyes ke-

zek közö ilyenkor is meg gyelhető, nem egy egységes műhelystílus kialakítását célzó szándéknak

felel meg, hanem inkább az egymás közelében, részben egymásra épülő munkafázisokban dolgozó

művészek spontán közeledésével azonos.

Azonban ha egy mesternek megvolt a lehetősége arra, hogy egy tartósan fennálló műhely szá-

mára személyes stílusának alapján egy műhelystílust írjon mintegy elő, akkor sem magától értetődő,

hogy érdekelt is volt ebben. Aműhelystílushoz való esetleges alkalmazkodásmódjait vizsgálva gye-

lembe kell venni, hogy az önálló műhely alapításáig el nem jutó művészek rendszerint nem ugyan-

azokban aműhelyekben álltak segédként alkalmazásban, mint ahol a tanulóéveiket töltö ék.⁴³⁴ Azt,

hogy a tanulóéveik milyen mértékben határozták meg akár segédként, akár önálló mesterként vég-

ze munkájukat, nem lehet általános érvénnyel meghatározni. Éppen a Lichte modellje szempont-

jából oly fontos Riemenschneider esetében név szerint ismertek a műhelyben nevelkede tanon-

cok,⁴³⁵ és közülük háromnak a későbbi önálló tevékenységét is nyomon lehet követni. E három

példa közö is szélsőséges eltérések vannak a mester befolyásának mértékében. Peter Dellnél efféle

befolyás egyáltalán nem kimutatható; pusztán a művei alapján fel sem merült volna, hogy Dell Rie-

menschneidernél tanult. Feltűnő ezzel szemben az alsó-bajorországi szobrászat, jelesül Hans Lein-

berger hatása, amiből többen arra következtetnek, hogy Dell segédként Leinbergernél dolgozo .⁴³⁶

A Riemenschneider-kutatás e példa alapján juto a következtetésre, hogy a szobrászokra általában

⁴³³ Brinkmann–Kemperdick 2005, 421–426; Morath-Fromm 2002.

⁴³⁴ Huth 1923, 10–11.

⁴³⁵ Ez a würzburgi Szent Lukács testvérület jegyzékének köszönhető; l. Kalden 1990, 33–38.

⁴³⁶ Kammel 2004; Smith 2004.
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nagyobb hatással volt az a mester, akinél segédként, mint az, akinél tanoncként tartózkodtak;⁴³⁷ és

végül is ilyen, a tanult stílust felülíró aktív mimikrit feltételez Lichte modellje is. Ennek azonban

ellentmond a würzburgi mester két másik tanoncának, Hans Friesnek⁴³⁸ és Hans Go waltnak a pél-

dája, akiknek a stílusán a riemenschneideri eredet világosan felismerhető. Különösen tanulságos

Go walt esete, akinek a megtelepedését a türingiai Saalfeldben íro forrás is dokumentálja, azon-

ban már az ezt megelőző években meghatározható az alighanem segédként végze munkája Valen-

tin Lendenstreich o ani műhelyében – éppen a Lendenstreich szignált műveinek sorában 1503-ban

megjelenő, majd egyre meghatározóbbá váló riemenschneideri impulzusnak köszönhetően.⁴³⁹ A

Lendenstreich-műhelyben, úgy tűnik, nem volt olyan erős a stiláris egységesség igénye, mint Rie-

menschneidernél, sőt egy volt Riemenschneider-tanítványnak alkalmasint éppen az növelhe e az

ázsióját, hogy alkalmas volt a műhely repertoárjának felfrissítésére.

Az eddigi példák által képviselt jelenségek szinte mindegyike koncentrált formában ütközik ki

a memmingeni Ivo Strigel műhelyének tevékenységén, amely az 1465 és 1514 közö i időszakban

nagyjából egyenletesen eloszló művészfeliratok segítségével követhető nyomon. Ha ezek a feliratok

nem lennének, akkor a Strigel-műhely produkciója is éppúgy néhány éves időtávokonmeg gyelhető

stiláris gócpontokká esne szét, mint ahogy ilyen gócpontok laza halmazának mutatkozo a Garam-

vidéki bányavárosok egykorú szobrászata is. A Strigel nevét hordó és az azokhoz még hozzákapcsol-

ható oltárretabulumok sora mind a szobrászati részben, mind a festészetiben több éles stílustörést

mutat.⁴⁴⁰ Ezeket látva mindkét esetben azzal kell számolni, hogy a műhely produkcióját egymást

váltó és messzemenően önálló segédekmunkája határozta meg; hogy hol ragadhatómeg Strigel sze-

⁴³⁷ Kalden 1990, 37–38.

⁴³⁸ Hans Fries nevéhez csak egy 1997-ben felfedeze és 2004-ben publikált szignatúra alapján sikerült œuvre-t kap-
csolni: Schneider 2004.

⁴³⁹ Bier 1961. Kalden Go waltra is kiterjeszti imént idéze állítását, de sajnos nem támasztja alá.

⁴⁴⁰ Ivo Strigel festészeti tevékenységére kezde ől fogva szkeptikusan tekint a kutatás. Az első szignált művön, a
langenargeni Montfort-Werdenberg-oltáron neve vérével, Hansszal együ tűnik fel. Hansé van elöl, ami fel-
tűnő annak ismeretében, hogy Ivo ekkorra minden rokonát kivásárolta festőként ismert megboldolgult apjának
a műhelyéből – Hans prominens szerepe a feliratban így arra utal, hogy az érdemi művészi munka rá hárulhato .
Ennek az időszaknak a festményeihez vö. Kat. Stu gart 1992, 426–432 (Edeltraud Re ich); Zsellér 2011. A kö-
vetkező, Ivo nevével szignált oltárnak, az 1489-ben felállíto disentisinek a szárnyképeiben már Bernhard Strigel
korai műveit keresik, aki először 1505-ben, 45 évesen szerepelt önálló adózóként a memmingeni forrásokban,
addig minden bizonnyal Ivo műhelyében dolgozo segédként: O o 1964, 16–17. Kézenfekvő lenne Bernhard
kiválásával magyarázni, hogy a századforduló környékén Ivo Strigel műhelyének oltárain a festészeti rész szín-
vonala nagyot esik, stílusa pedig ismét gyökeresen megváltozik; vö. Dupeux–Guillot–Levy 1999. A hátralévő
időben a Strigel-műhely festészeti produkciójának kontinuitásamég egyszermegszakad; az 1514-es tartschi oltár
festményeit Ivo Strigel veje, Hans Goldschmid készíte e meglehetősen szerény színvonalon, ám a kor aktuális
mintáihoz, elsősorban az időközben udvari karriert befutó saját sógorához igazodva; vö. Buchner 1925. Ugyan-
ezekre a stiláris fordulatokra a Strigel-oltárok szobrászati részével kapcsolatban először Albrecht Miller mutato
rá; publikációinak koncentrált problémafelvetése felment a részletek elismétlése alól: Miller 1968; Miller 1969,
9; vö. még Miller 1987; Miller 1993.
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mélyes munkája, illetve hogy szobrászként vagy festőként dolgozo -e,⁴⁴¹ ha dolgozo egyáltalán,

azzal kapcsolatban sötétben tapogatózunk. Szintén bizonytalan, hogy a műhely egyes korszakaiban

saját alkalmazásában lévő segédekkel vagy – alvállalkozóként – önálló mesterekkel dolgoztato -e.

Különösen érdekesek az 1500 körüli években készült retabulumok szobrászmunkái, amelyek ép-

pen Nikolaus Weckmannhoz állnak feltűnően közel. Az 1993-as stu garti kiállítás eredményeinek

befolyása ala ezeket a gurákat általában a Weckmann-műhelyből átve alvállalkozói munkákként

határozzákmeg;⁴⁴² aligha lehet azonban az ilyeneket megkülönböztetni aWeckmann-műhelyből ki-

került, önállósult vagy máshová – akár egy festőműhelybe – elszegődö egykori segédek vagy ta-

noncok munkáitól. Olyan eset is van – erre nyújtanak példát az 1505-ben felállíto San Vi ore-i ol-

tár szekrényszobrai – amikor a Strigel számára a Weckmann-műhely stílusában készült szobrok úgy

hajlanak el az ulmi mester formavilágától, hogy azzal a Strigel-műhely korábbi, a részletformákat te-

kintve tőlük idegen szobraihoz kerülnek közelebb.⁴⁴³ Ez azt teszi valószínűvé, hogy Ivo Strigel a mű-

hely szobrászati kínálatának korszerűsítését – legalábbis részben–házonbelül, egy vagy több egykori

Weckmann-tanítvány alkalmazásával oldo ameg, és hogy e szobrászok eközbenmintegy akklimati-

zálódtak aműhelyhez. Arról viszont, hogy ez az akklimatizáció hogyan ésmiért ment végbe, és hogy

maga a műhelyvezető milyen szerepet játszo benne, arról nem lehet konkrétumokat mondani.

A fennmaradt művek alapján ítélve Ivo Strigel műhelye gazdasági értelemben hasonlóan sikeres

volt, mintNikolausWeckmanné vagyTilmanRiemenschneideré. Azonban aműhelyműködésének,

aműhelyen belüli munkamegosztásnak az amodellje, amely a vezetőmester iránymutató szerepéből

és egy általa alakíto , tudatosan fenntarto műhelystílusból indul ki, Strigel esetében látványosan

nem működik. Nehéz megindokolni, hogy e két pólus közül miért tulajdonítsunk az egyiknek para-

digmatikus jelentőséget, és miért részesítsük éppen csak marginális gyelemben a másikat.

A Claudia Lichte által összefoglalt modellelképzelés Achilles-ina – mint oly sok tudományos el-

méleté – az elnagyoltabban kidolgozo perifériáin van. Azáltal, hogy túlságosan leegyszerűsíte ké-

⁴⁴¹ Az íro források egyaránt nevezik őt festőnek és szobrásznak: Weizinger 1914, 104–105; Miller 1987, 62–63.
Ebből azonban nem lehet messzemenő következtetéseket levonni; a ‘festő’ gyűjtőfogalom volt a korban, szob-
rászokat is neveztek így, és ha valakit szobrászként említenek, abból is elsősorban csak annyi következik, hogy a
műhelyéből farago gurák is kikerültek; vö. Bier 1961, 4–5.

⁴⁴² Meurer 1993, 127. A zürichi Landesmuseum új katalógusa minden, Weckmannhoz affinitást mutató gurát az
ulmi műhelynek tulajdonít: Flühler-Kreis–Wyer 2007, 230, 296, 299, 323. sz.

⁴⁴³ Szent Victor Maurusnak a San Vi ore-i oltárból fennmaradt szobrát is a Weckmann-műhely Strigel megbízására
készült munkájaként tartják számon a zürichi Landesmuseumban: Flühler-Kreis–Wyer 2007, 323. sz. A gurára
tekintve a weckmanni minták követése valóban evidensnek mutatkozik; feltűnőek azonban a fej szélesebb, szög-
letesebb formái, a laposabb áll, a távolabb ülő szemek. Részletformáiban nem, de felépítésében, arányaiban ez a
fej élénken emlékeztet a Strigel-műhelynek a disentisi oltár által fémjelze periódusban készült szobraira. Tanul-
ságos, hogy a SanVi ore-i szekrényszobrok először nem is közvetlen stiláris rokonaikkal, haneméppen a disentisi
oltárral való összehasonlítás alapján kerülhe ek szóba a Strigel-műhellyel kapcsolatban: O o 1935, 235–236.
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pet ad a művész újkori fogalmáról, a késő középkori viszonyok értékeléséhez is elveszíti a megbíz-

ható összehasonlítási alapot. Weckmann és Riemenschneider műhelyének felépítése, munkamód-

szerei valójában nem a végét, hanem éppen a kezdetét jelentik egy gyakorlatnak, amely a fennmaradt

művek és források nagyobb bősége révén, egyú al kifejle ebb formában ismert a 17. század nagy

sváb, bajor és felső-ausztriai szobrászüzemeinek, a Zürn, a Schwanthaler és más művészdinasztiák-

nak a tevékenységében.⁴⁴⁴ E műhelyek termékei a komplex asztalosmunka keretébe fogo , sok -

gurás retabulum-kompozíció gazdagságában vetélkednek egymással, és ritkábban az egyes gurák

kompozíciójának és kidolgozásának szorosabb értelemben ve szobrászi kvalitásaiban – éppúgy, sőt

még inkább, mint a késő középkorban. Ezt a művészeti közeget nem lehet mint provinciálist gyel-

men kívül hagyni, hiszen ez volt a kor szobrászati csúcsteljesítményeinek egyik hátországa is – elég a

Weilheimből induló Georg Petel példájára gondolni.

Aművészi tevékenység különböző felfogásai egyazonmiliőn belül, sőt egyazonművészre vonat-

kozóan sem zárják ki egymást. Ez már a 16. század elején, Közép-Európában is így volt: Weckmann

ulmi kortársa, Daniel Mauch egyszerre építe ki egy hasonlóan nagy termelékenységű műhelyt ol-

tárretabulumok faragására, és kezde el antikizáló kisplasztikákat, ki nomult tes artású meztelen

gurákat faragni, amin aztán humanista elokvenciával versbe szede dícsérete, Myronhoz való ha-

sonlítása alapult.⁴⁴⁵ A különbség az újkorban sem feltétlenül a sajátkezűség kérdésének tulajdoníto

jelentőségre vagy a kompozícióismétlésekkel szembeni a itűdre ment vissza. A bronz kisplasztika

esetében – amely az újkorban végig a szobrászi kvalitások fölö i kontempláció fontos rekvizítuma

maradt – a sajátkezűség fogalmának értelmezése kihívás,⁴⁴⁶ az egykorú gyűjtők szemében minden-

esetre bizonyosan csak másodlagos szerepet játszo . Elsődleges ehhez képest az egyéni invenció, a

mérvadó kompozíció, amely azonban veszteség nélkül reprodukálható; a középszerű eredetinél töb-

bet ér az elsőrangú mű másolata.⁴⁴⁷

A ‘mesterműveket tömegesen’ előállítóművészi ésművészetbefogadási gyakorlat valójábanWeck-

mann és Riemenschneider kora után kezdődö csak igazán, mégpedig éppen az ‘újkori’ művészfoga-

lom keretei közö és általa generálva. A műhelyen belőli munkamegosztásról, amely a Weckmann-

œuvre másik konstitutív tényezője lenne a replika melle , ugyanezt kell elmondani – ahogy az jól

⁴⁴⁴ Vö. Zoege von Manteuffel 1969; Kat. Reichersberg 1974.

⁴⁴⁵ Mauchműhelyének a retabulumművészetben használt munkamódszereihez: Popp 2009; kisplasztikájához: Rol-
ler 2009; a Berselius-Madonna Myront említő feliratához: Kat. Ulm 2009, 285–288.

⁴⁴⁶ Vö. pl. Wengraf 2006.

⁴⁴⁷ E tekintetben semmi sembeszédesebbGabrielKaltemarckt javaslatánál, amely szerint csak a jelentős –név szerint
is felsorolt – mesterek műveit érdemes felvenni egy fejedelmi műgyűjteménybe, és éppen ezért jó megoldás a
nehezen megszerezhető eredetik helye esítésére másolatokat készí etni; Gut eisch–Menzhausen 1989, 28.
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ismert. Népesműhelyeknek az a gyakorlata, amely a vezetőmester stílusának elsajátításán és követé-

sén alapul, és az egyes kezek közö i különbségeket elkendőzni igyekszik, nem középkorias zárvány,

hanem a művészet előállításának az újkorban normális módja.⁴⁴⁸

A szignatúrák, amelyekre a sajátkezűségnek tulajdoníto jelentőség tanúiként Lichte ésmások is

hivatkoznak, valójában ezzel ellentétes szerepet töltö ek be. Magától értetődő volt a kora újkorban,

hogy a segédek a vezető mester nevével, sőt kézírását imitálva szignálják teljesen önállóan készült

műveiket is. A 17. századi Hollandia több városából is ismert annak kifejeze tilalma, hogy más-

képp tegyenek.⁴⁴⁹ Tobias Burg a középkori és reneszánsz művészfeliratokról, szignatúrákról szóló

munkájában példák több szekvenciáján keresztül muta a be, hogy a mester nevének az elhelyezése

azokban az időszakokban és azokban aműhelyekben vált elterjedté, amikor és ahol aműhelyben fog-

lalkoztato segéderők szerepe megnövekede : a mester neve éppen a műhely által készíte művet

hitelesíte e.⁴⁵⁰ Nem ritka, hogy a felirat kifejeze en utalni látszik a sajátkezűségre, vagy egy szer-

ződés szövege írja elő ugyanezt; az ilyen esetek többségében is a kifejezés diplomatikai értelmében

kell venni ezt: ahogy az uralkodó aláírásával, manu sua propria hitelesíti a kancelláriája által fogal-

mazo és leírt oklevelet, úgy a mester is ‘s. k.’ felel a műhelyéből kikerült műért.⁴⁵¹ Jellemző, hogy a

középkor végén német nyelvterületen éppen Ivo Strigel nevével ismert oly sok művészfelirat. Ezek

tartalma és hangvétele idővel sokat változo , Strigel a maga módján lépést tarto a kor szellemi vál-

tozásaival: míg 1465-ben a megrendelőkre vonatkozó szöveg végén kaptak helyet a művésznevek is,

addig az 1514-es tartschi oltár felirata a művet diuinum opus de manumgr. yuonis strigilisként magasz-

talja. Éppen ennek az oltárnak azonbanművészetilegmár végképpnem lehete köze aműhelyvezető

személyes teljesítményéhez.⁴⁵²

Az említe műhelygyakorlatot nem érinti az, hogy egy idő után – elsősorban a 17. századi Hol-

landiában – kialakult bizonyos érzékenység a sajátkezűséggel szemben: a közönség nemcsak a má-

solatokat tanulta meg megkülönböztetni a az eredeti művektől, hanem a műhelyen belüli kezeket és

⁴⁴⁸ Ebből a szempontból (is) meg kell említeni Claus Grimm könyvét, amely a műhelygyakorlat késő közép-
kori formáival annak későbbi történetével összefüggésben foglalkozik, és implicite cáfolja Lichte értékelését a
Weckmann-műhelyről: Grimm 2002. A Riemenschneider-kiállítás katalógusábab csak szelektív re exiók talál-
hatók erre: Kalden 2004, 70, 72.

⁴⁴⁹ Van deWetering 1986, 57; Bruyn 1986, 105–106. A források o ani értelmezését részben helyesbíti Van derWeen
2005, 14, 55. j.

⁴⁵⁰ Burg 2007.

⁴⁵¹ Vö. Warnke 1982, 60–62. A késő gótikus szobrászatban a legismertebb példa a Hans Multscher műhelyében
készült ún. Karg-fülke felirata, amely egészében is a diplomatika nyelvét idézi fel: Weilandt 1997, 19–20.

⁴⁵² A Strigel-műhely oltárretabulumainak feliratait 1506-ig közli Stange 1970, 192–196; a későbbieket l. Weizinger
1914, 109, 112. A tartschi oltárhoz vö. még Rasmo 1949, 55–56.
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ezek esetleges kollaborációjának különböző módjait is.⁴⁵³ Ez nem a művész személyiségének tulaj-

doníto nagyobb jelentőségből, hanem egészen más tényezőkből – a szabad műkereskedelemből, a

mester és a megrendelő közö i közvetlen kapcsolat fellazulásából – fakadt, és a különböző értelem-

ben felfogo hitelesség kérdésének előtérbe kerülése nem vezete más régióktól és koroktól eltérő

műhelygyakorlathoz, befolyása a művészi praxisra nem megragadható. A művészi önértelmezés és

a műhelygyakorlat közö i összefüggés általában igen laza, ha létezik egyáltalán. Ismert, hogy Ve-

lázquez társadalmi ambícióit nagyrészt a Rubensszel való találkozása inspirálta,⁴⁵⁴ ezek az ambíciók

azonban eltérő műhelygyakorlaton keresztül tűntek számára megvalósíthatóknak: míg Rubens ké-

pein általában több kéz hagyo nyomot, amester rendszeresen belejavíto a segédeinekmunkájába,

addig Velázquez segédei amester prototípusai alapján, de – úgy tűnik – önállóan dolgoztak.⁴⁵⁵ A kü-

lönbségnek egyszerű gyakorlati okai voltak, az, hogy az ado feladat milyen munkamegosztást te

lehetővé vagy kézenfekvővé, és hogy a rendelkezésre álló segéderők milyen hűséggel és színvonalon

voltak képesek imitálni a mester stílusát.

Éppen ez az utóbbi mozzanat – nem pedig a műhelyen belüli munkamegosztás ténye – az, ami-

ben különbség ragadható meg a középkorban jellemző viszonyokhoz képest. Az, hogy a művészek

kollégáik manierját, sőt handelingéjét képesek elsajátítani és megtévesztő hűséggel alkalmazni, akár

felnő fejjel és egyszerre többet is, a stiláris tudatosság, a művészi önre exivitás olyanmagas szintjét

feltételezi, amilyet a középkorban csak ritkán lehet biztosan megragadni. Ha Weckmann vagy Rie-

menschneider műhelye úgy működö , ahogyan Lichte feltételezi, akkor az kifejeze en fejle mű-

vészetszemléletről árulkodik, és saját környezetében inkább kivételként, semmint szabályként tűnik

fel. Ebben a környezetben ritkábban érzékelhető az a vörös szál, amely a két említe műhely produk-

cióján végigfutni látszik, és amelyhez viszonyítva e produkció heterogenitása a vezető mester által

kialakíto stílushoz viszonyíto kisebb-nagyobb, különböző irányú kilengések soraként értelmez-

hető.

Ezzel szemben tipikusnak tekinthetőek a nagymozgásterű, valamiféleműhelystílus elsajátítására

nem köteleze segédek – akik főnöküknél akár jobb képességűek is lehe ek –, a sorozatosan mű-

helyt váltó segédek, amásművészeti ágban tevékenykedőműhelytulajdonosok, vállalkozók, aWeck-

mannéhoz hasonló méretű, de stiláris pro l nélküli cégek, az ad-hoc munkaszervezetek, a műhely

⁴⁵³ Van der Ween 2005, különösen 24–25. Claudia Lichte Ernst van de Wetering egy korábbi, ugyanezt a témát tár-
gyaló előadására hivatkozva állíto a szembe e jelenséget a középkor végiműhelyek gyakorlatával és a stíluskritika
abból következő szempontjaival: Lichte 1993, 27, 13. j.

⁴⁵⁴ Vö. Brown 1999.

⁴⁵⁵ Brown 2000.
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normál kapacitását meghaladó megbízásokra ideiglenesen felve segédek, az egy vagy néhány meg-

bízás erejéig összeálló, majd ismét önállóan dolgozó hasonló rangú művészek. Nemcsak a művészi

munka szervezeti kereteit kell ebből következően dinamikusabbnak látnunk, hanem a stílusok, mo-

tívumok, részletmegoldások közvetítését, a személyes stílusok egymásra hatásából kialakuló mutá-

ciókat és azok továbbmutálódását is. Hiszen a közös munka stílusalakító tényező is, különösen ha

ugyanannak a munkadarabnak az egyes kidolgozási fázisai közö oszlik meg a résztvevők tevékeny-

sége.

Az a stílus-konglomerátum, amelynek a Garam-vidéki bányavárosok késő gótikus szobrászata a

fentiekben tűnt, így természetes jelenségnek mutatkozik.⁴⁵⁶ Ami ezt az emlékcsoportot összetartja,

az nem néhány műhelystílus tengelye, hanem – a kifejezés wi gensteini értelmében⁴⁵⁷ – családi ha-

sonlóságok laza szövete, „az egymást átfedő és keresztező hasonlóságok bonyolult hálója”.

⁴⁵⁶ Hasonló tapasztala al a kutatás természetesen már sokszor szembesült, és például O o Demusnak a karintiai
szárnyasoltárokról írt könyvében ez monumentális formában csapódo le (Demus 1991), benyomásom szerint
azonban anélkül, hogy e tapasztalatot szembesíte ék volna a munkaszervezetre vonatkozó szisztematikus igényű
modellelképzelésekkel.

⁴⁵⁷ Filozó ai vizsgálódások 66–67.
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6. Antal mester brünni művei és szobrászati részük

Besztercebányával ellentétben Brünnben Antal mester tartózkodása és személyes munkája a koráb-

banbemutato források alapján egyértelműenés tartósankimutatható. Többműve is ismert, részben

fennmaradt i , mindegyik gurális faragványoknak is helyet ad vagy ado . A Szent Jakab-templom

hosszházának északi oldalához kapcsolódó, később kápolnává átalakíto egykori bejárati csarnokon 138

kívül és belül csak üres szoborfülkékmaradtak fenn. EzAntalmester legkorábbi ismert, nagyobb igé-

nyű munkája a városban; a templomtérbe nyíló belső kapu ívmezőjén látható mesterjegy és felirat –

1502 | IST · ANGEFA | GEN · DY · SEITEN – a gyakori feltételezéssel⁴⁵⁸ ellentétben aligha az északi

mellékhajóra, inkább csak a bejárati csarnokra vonatkozik, a Seite szót Abseite, azaz absida, ἀψίς ér-

telemben használva.⁴⁵⁹ A templomnak ugyanezen az oldalán volt Antal mester másik i eni műve,

a sekrestye zárterkéllyel bővíte emelete és az ahhoz vezető lépcső, amelyeket 1874-ben ugyan le-

bonto ak, de az ezt megelőzően készült rajzi felvételeknek és leírásoknak köszönhetően viszonylag 140–141

jól ismertek.⁴⁶⁰ A lépcsőházat fedő, a prágai vár Lajos-szárnyában lévő csigalépcső pár évvel korábbi

térlefedését⁴⁶¹ idéző kétszer hajlíto bordás boltozat zárókövén Antal mesterjegye és az 1510-es év- 139

szám volt látható, a zárterkély konzolainak oldalán pedig két domborműves félalak, amelyekben a

bontás szemtanúi a mester és segédje képmását vélték felismerhetni. Ezeket a domborműveket saj-

nos nem ismerjük közelebbről.

‘Anton Pilgram’ szobrászi tevékenységének nyomát Oe inger Brünnben két tanácsi megbízást

feltételező épület guráiban, az egykori Zsidó-kapuból megőrzö konzolfejekben és a városháza ka-

puzatának baldachinok ala álló négy nagy méretű szobrában kereste. Fennmaradásuknak köszön-

hetően elsősorban ezek a gurák alkalmasak annak ellenőrzésére, hogy az a szobrász, akiAntalmester

bécsi művein dolgozo , dolgozo -e már a brünni épületeken is – ami, legalábbis első megközelítés-

ben úgy tűnhet, lényeges érv lehetne az építész és a szobrász azonossága melle .

⁴⁵⁸ Így a legújabb morva irodalomban is: Samek 1994, 164; Kroupa 2001, 111.

⁴⁵⁹ A feltételezés, hogy egy korábbinak gondolt főhajóhoz önálló építési szakasz keretében építsék hozzá az egyik
mellékhajót, nemcsak az építési logikának mond ellent, de nem talál fogódzót a brünni hosszház ismert állapotá-
ban sem, amelyre egy 1515-ös tűzvészt követő újjáépítés is rányomja a bélyegét (vö. Samek 1994, 164; Kat. Brno
1999, 96 [Petr Kroupa]).

⁴⁶⁰ Prokop 1904, II, 476, 567, 570; ugyani Robert Onderka rajza a zárterkélyről kívülről (689. kép) és a lépcsőről
belülről (690. kép).

⁴⁶¹ L. Fehr 1961, 34, 26. kép. A brünni lépcsőház boltozata közelebbről rokon még a bécsi dómépítőműhely rajzi
hagyatékának egyik lapjával (AbKW 16937); Böker 2005, 258.
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6.1. A Zsidó-kapu konzolai

A brünni városfalat a déli oldalon megnyitó Zsidó-kapu az 1835-ös elbontását megelőzően készült

ábrázolásai és néhány fennmaradt töredék alapján ismert.⁴⁶² A brünni városimúzeumba került a köz- 142–144

vetlenül a kapunyílás fölö i hét emberfejes konzol sorozata hiánytalanul, valamint a fölö e lévő fríz, 145–151

amely feliratának vége – M·Antoni(us) 1·508 – tájékoztat a tervező építészről és a befejezés évéről.

A kapué a mai ismereteink szerint a legnagyobb szabású volt azon építkezések közül, amelyeket An-

tal mester személyesen irányíto ; nemcsak az igényesebb kőfaragómunkával kialakíto kapunyílás

keretét és nem is csak a hozzá tartozó kapuépítményt ölelte fel, hanem a két régebbi, beljebb álló

kapu elé építe új barbakánt is. Az építkezés ennek megfelelően viszonylag sokáig elhúzódo és

sokaknak ado munkát. Az 1508-as elszámolási év minden hetében, 1508. május 6-tól 1509. ápri-

lis 28-ig szombatonként ze ek kőfaragóknak ad ualuam Iudeorum, megadva az aktuálisan ki zete

munkanapokat és az azokért egyenként járó összeget.⁴⁶³ A legkevesebb, egy héten teljesíte mun-

kanap négy, a legtöbb 42 volt; a nyári időszakban heti 24 dénár, a téliben heti három garas, azaz 21

dénár járt egymunkanapért.⁴⁶⁴ Nagyjából a nyári zetési időszakkal egybeeső hetekben a kőfaragók

melle külön kőművesek is megjelennek a számadáskönyvben, ők kicsivel jobban kerestek. Mivel a

szomszédos évek elszámolásai nem maradtak fenn, nem tudhatjuk, hogy korábban, illetve később is

dolgoztak-e ezen az építkezésen; mindenesetre a felirat 1508-as évszámát a mai időszámítás szerint

alighanem 1509-ként kell értenünk.

Ahét fennmaradt konzolfej aZsidó-kapu eredeti szobrászati díszének valószínűleg csakmarginá-

lis részét jelente e. Ahogy a lebontás elő készült ábrázolásokon⁴⁶⁵ látható, a feliratos fríz fölö egy

másfél méter magas, egymásra metsződő szamárhátívek sorával tagolt sáv helyezkede el, amelyet

kétoldalt egy-egy szoborfülke zárt le, benne egy-egy vadember álló, már a 19. század elején is töre-

dékes gurájával. A gurális program csúcspontját a következő szinten, a szamárhátíveket folytató

pálcák közö i hat mezőben elhelyeze , feltehetően lapos domborműként kiviteleze , a képmező

keretére rákönyöklő félalakok jelenthe ék. Ezekből már a bontás idejére is csak a legalsó sáv, a kezek

és a könyöklő alkarok maradtak meg.

Az ismert konzolfejek – ahogy az íro akból is kitűnik – igen kis igényű szobrászi feladatot je-

⁴⁶² Prokop 1895; Prokop 1904, I, 263–264; II, 587–589; Mrázek 1993, 16–19; Kat. Brno 1999, 71–73 (Petr Kro-
upa).

⁴⁶³ AMB A1/3, 245, 18r–43v.

⁴⁶⁴ Az elszámolásokban használt pénznemekhez és a közö ük alkalmazo váltószámokhoz vö. a 38. jegyzetet.

⁴⁶⁵ Ezekről vö. Prokop 1895, 110–111; Prokop 1904, I, 264; Oe inger 1951, 36–37. kép.

124



lente ek, és ennek felelnek meg elhanyagolható kvalitásaik is. Ikonográ ájuk elhelyezésükkel van

összhangban: a sarokkonzolok bolondsapkáján, az ötödik fej kiöltö nyelvén lemérhető groteszk 145, 149,
151

jelleg minden bizonnyal a sorozat egészére kiterjeszthető. Meglepőnek tűnhet, hogy Oe inger, aki

az imént íro akat maga is kiemeli, és a fejek nagy részét egy „segédnek” tulajdonítja, mégis ‘Pilgram’

saját kezűműveit, sőt önarcképét keresi a sorozat egyes darabjaiban.⁴⁶⁶ Az utóbbihoz verbális bravú- 146

rok során át jut el: Antal mesternek a bécsi képmásokról ismert kemény arcvonásai fedésbe kerülnek

az i eni szobrászmunka durvaságával; a fej halo i maszkhoz való hasonlítása egyszerre evokálja az

arcvonások látványhű visszaadásának a korból ismert maximumát, és ad menlevelet a merev, tar-

talmatlan arckifejezéshez;⁴⁶⁷ az unheimlich fogalmában találkozik ‘Pilgram’ terribilitája a konzolfej

primitív jellegével.⁴⁶⁸

Kvalitásbeli, ziognómiai, netán stiláris különbségek, amelyek saját kezű darabok kiemeléséhez

támpontot nyújtanának, valójában nem találhatók a sorozatban. A haj-, szakáll- és ruhavisele ől,

illetve a mimikától eltekintve mind a hét arc ugyanazt a durva alapsémát követi; a kivitelezésben

lehetnek – akár különböző kezekre utaló – árnyalatok, de ezek nem érintik az egységesen alacsony

színvonalat. A geometrikusan merev fejforma, a már arányaiban is karikaturisztikus arcberendezés,

a vaskos ajkak, a turcsi orr, a lapos, kuszán barázdált homlok és az absztrakt plaszticitású szem nem a

félig kidolgozo szobrászmunka jellegzetességei, hanemegy olyan, individualitás nélküli formanyelv

elemei, amely jól ismert a kor épületeinek azon részeiről, ahol a gurális dísz marginális jellege mia

nem volt érdemes szobrász-specialistát meghívni, elegendőnek tűnt a fal és az építészeti tagolás kö-

veit faragó mesterek éppen hasonló feladatok talaján alakuló, spontán gurafaragói készsége, illetve

– ha volt ilyen – az építőműhelyen belüli, alacsonyabb szintű szobrászi képze sége. Ha a brünni ma-

radványokat összevetjük olyan példákkal, mint az olmützi városháza 1488-ban épült kápolnájának

gurális dísze – különös tekinte el az oltártérként szolgáló zárterkély külső falán, az alsó övpárká-

nyon elhelyze groteszk konzolfejekre⁴⁶⁹ –, akkor nem találunk olyan kvalitásokat vagy jellegzetes-

⁴⁶⁶ Oe inger 1951, 20. Mégmeglepőbb, hogy a legutóbbi időkig voltak, akik e keresés eredményét komolyan tudták
venni: Kat. Brno 1999, 71–73. Egy rövid megjegyzésben hasonlóan értékelte a maradványokat Oe inger elő
már Kletzl 1941, 45.

⁴⁶⁷ Talán nem túlzás ezen a ponton Schlosser híres viaszportré-tanulmányának ihletését feltételezni: Schlosser
1910–11/1993.

⁴⁶⁸ „Doch wie seltsam stellt sich der Meister dar: mit rücksichtloser Häßlichkeit, erstarrt, mit erstorbenen Augen,
alsMaske nicht nur, sondern wohl wirklich…als Totenmaske, wozu auch die Kapuzenhülle verständlich ersche-
int. Man könnte fragen, ob der Meister dem Kopf diesmal einen richtigen Abguß nach seinem eigenen Antlitz
zugrunde gelegt habenmag, an Stelle des Spiegelbildes. Denn von allen seinen Selbstbildnissen… ist dieses, wie
es scheint, am wenigsten umgestaltet, auf die einfache Grundform zurückgeführt, dabei aber eben durch seine
Maskenha igkeit am unheimlichsten. Der tragische Charakter, der aus den Wiener Hauptwerken spricht, wird
aus diesem Antlitz unmi elbar lebendig.” – Oe inger 1951, 20.

⁴⁶⁹ Ezen a ponton némileg ironikus, hogy ez a zárterkély korábban úgy is feltűnt már az irodalomban, mint „Anton
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ségeket, amelyek a Zsidó-kapu konzolait kiemelnék a képkészítésnek ebből a szférájából, vagy akár

csak annak átlaga fölé helyeznék.

Az építkezésen uktuálva fel- és eltűnő kőfaragók egyéni szobrászi képességeivel szembeni vi-

szonylagos közömbösség jele általában az is, ha a gurákat hordozó munkadarabokra éppúgy ke-

rültek vése kőfaragójegyek, mint a többire. Olyan építkezéseknél, mint a Zsidó-kapu is, ahol nap-

számban foglalkozta ák a kőfaragókat, különösen nehéz a kőfaragójegyek funkciójának a kérdése; i

problematikusnak tűnik a legkézenfekvőbb lehetőség, azaz hogy a kőfaragójegyek az elszámolás alap-

ját jelente ék volna.⁴⁷⁰ Azonban annak, hogy az ado munkadarab szerzőségére vonatkoztassuk e

jeleket, ebben az esetben sincs alternatívája, és ha a gurális faragványokat is ilyenmódon „szignálni”

kelle , az annak a feltételezésnek a jele, hogy ezek csak annyira képesek önmagukért beszélni, mint

egy atorony vagy egy kváder. Ez az olyan – egyébként ritka – esetekre is vonatkozik, amikor éppen

a kőfaragójegyeknek köszönhetően lehet tudni, hogy amúgy egyszerűbb feladatokra is alkalmazo

kőfaragók egyes építkezésekenmintegy specialistaként vállalták át például a zárókövek készítését.⁴⁷¹

A brünni Zsidó-kapun, úgy tűnik, még csak ilyen fokú specializálódást sem lehet kitapintani. A

hét konzol közül hármon – a harmadikon, a negyediken és a hatodikon – megjelenik egy-egy kőfa-

ragójegy a fejjel egybefarago boltozatindítás élén.⁴⁷² A negyedik, azaz középső konzolfej története- 148

sen az egyike azoknak, amelyekbenOe inger „magasabbművészi erőt” és saját kezű ‘Pilgram’-művet

vélt látni. A három esetben három különböző kőfaragójegyről van szó. A hatodik, bajuszt és ma-

gas gallért viselő gura kőfaragójegye más brünni építkezésekről is ismert: a városháza kapuzatán 150

a kapunyílás gazdag pro lú keretezésén, a Szent Péter társaskáptalani templom, azaz a mai székes- 155

egyház északi bejárati csarnokán pedig a nyugati sarokra állíto kültéri szószék kosarának egyik ívelt 152, 153

felületű, egyszerű kváderkövén jelenik meg.⁴⁷³ Ennek a bejárati csarnoknak az építése nagyjából egy 154

időben zajlo Antalmester brünni tartózkodásával, az ő személyéhez azonban nem volt kimutatható

vagy feltételezhető köze⁴⁷⁴ – ez kellően szemlélteti, mennyire lazán kötődtek hozzá a Zsidó-kapun

napszámban alkalmazo ‘szobrászai’.

Pilgram” korai műve; erre a következő szakaszban még vissza is térek, a vonatkozó hivatkozásokat is l. o . A
kápolna gurális díszéről vö. Kat. Olomouc 1999, 314–315 (Ivo Hlobil).

⁴⁷⁰ Összefoglalóan a kőfaragójegyek funkciójának kérdéséről vö. Bischoff 1999, 374–394 (további irodalommal).

⁴⁷¹ Kivételesen tanulságos példát kínál az a korábban Michael Schin néven említe kőfaragó, aki 1500 körül több
wür embergi építkezésen is megragadható, hol az ornamentális és gurális elemek specialistájaként, hol mérmű-
vek és kváderek faragójaként: Knapp 2009.

⁴⁷² Ezt az irodalom eddig még csak megemlíteni sem tarto a érdemesnek; az egyetlen kivétel: Kat. Brno 1999, 71.

⁴⁷³ A középső konzol kőfaragójegye rosszabb állapotbanmaradtmeg, ezért csak feltételesen azonosítható azzal, ame-
lyik a brünni Szent Jakab-templom 1526-ra datált szószékének lépcsőjén látható.

⁴⁷⁴ Vö. Prokop 1904, II, 578; Tenora 1930, 12; Kat. Brno 1999, 99 (Petr Kroupa).
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6.2. A városháza-kapuzat datálása és a ribúciója

A rajta elhelyeze szobrok lényegesen magasabb kvalitásai fontosabb szereppel ruházzák fel jelen

vizsgálódás szempontjából a brünni városháza kapuzatát, még akkor is, ha i az architektúra a ri- 156

búciója nem tűnik rögtön olyan egyértelműnek, mint a Zsidó-kapu esetében. A városháza-kapuzat

tulajdonképpen kanyargós úton került be Antal mester művei közé. Kezdetben, a 19. század végén

elegendőnek tűnt az időbeli egybeesés Antal mester brünni tartózkodásával,⁴⁷⁵ ennek az érvnek a

gyengeségére hivatkoztak később az a ribúció ellenzői is.⁴⁷⁶ A kérdés, immár az addig kevés gyel-

met kapo szobrokkal összefüggésben, csak az ötvenes évekbenmerült fel ismét. Éppen akkor, ami-

kor a Bécsben, illetve Brünnben fennmaradt művek autopszián alapuló összevetése nagyon nehézzé

vált; ennek következményei a baldachin gurákat a ‘Pilgram’-kutatásba tulajdonképpenbevezetőKarl

Oe ingernél és a két, Brünnben őrzö faszobor a ribúciójára kevéssel később javaslatot tevő Albert

Kutalnál is érzékelhetők.⁴⁷⁷

A kapuzat a ribúciója építészeti szempontból elsőmegközelítésben könnyen védhetőnek tűnik.

Különösen a Szent Jakab-templombejárati csarnokávalmutatkoznak frappáns egyezések: a kapunyí- 157–163

lás két oldalának pro lja a záradékban fogaskerékszerűen egymásba illeszkedik, az egyik oldal pálcái

a másik oldal hornyaiba futnak bele; a pálcatagok lábazatának és a szamárhátívek kúszóvirágainak a

formái gyakorlatilag azonosak. E lábazatokéhoz hasonló elvet követ a bécsi szószék talpa, valamint az

o ani kúszóvirágok és lombdíszes konzolok ornamentikája is megfelel a Brünnben láthatónak. Ha a

középkor végi építészetben lehet érvényessége a stíluskritikának, akkor i ennek alapján is megkoc-

káztathatónak tűnik az a ribúció.

A vonatkozó általános módszertani problémák ugyanakkor ez esetben is megmutatkoznak. A

felsorolt részletek előtörténete ugyanis a morvaországi építészetben az 1480-as évekig visszakövet-

hető, ebből táplálkoznak azok a kísérletek is, amelyek különböző i eni épületeken – az olmützi vá-

⁴⁷⁵ 1884-ben a kapuzat átfogó felújításon ese keresztül, aminek a legsúlyosabb következménye az volt, hogy a szélső
gurákat tartó, eredeti pu ós konzolokat új lombdíszes konzolokra cserélték fel: Restauration 1884; Kat. Brno

1999, 74 (Bohumil Samek). Nem sokkal korábban kért segítséget Franz Ržiha a bécsi ‘Pilgram’-művek mester-
jegyeivel kapcsolatos stúdiumaihoz, a mester brünni származását eláruló forrásokból kiindulva Moritz Trapptól,
a brünni restaurálást irányító múzeumi őrtől és August Prokoptól: Ržiha 1881, 13; Ržiha 1884, 56. Bécsben ek-
kor váltak ismer é Antal mester brünni művei, a Szent Jakab-templom északi bejárati csarnoka és a Zsidó-kapu,
Brünnben pedig – úgy tűnik – ennek az érdeklődésnek a hatására kezdtek pusztán egyidejű keletkezése alapján
ugyane mester műveként tekinteni a városháza kapuzatára.

⁴⁷⁶ August Prokop húsz évvel később Ma hias Reyseknek javasolta tulajdonítani a portált: Prokop 1904, II, 590.

⁴⁷⁷ Oe inger, bár a helyszíni benyomásaira is hivatkozik, közben téves adatokat közöl a brünni portálon látható kő-
faragójegyekről: Oe inger 1951, 20–21. Kutal számára ellenben éppen ennek a kapuzatnak a gurái látszo ak
kínálni az egyetlen lehetőséget arra, hogy közvetlenül tanulmányozza ‘Pilgram’ szobrászatát: Kutal 1956.
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rosháza kápolnáján⁴⁷⁸ vagy a hnanicei Szent Farkas templomon⁴⁷⁹ – keresik Antal mester atalkori 164, 165

tevékenységének nyomait. A legkomolyabb a ribúciós javaslat az olmützi Szent Móric templom

nyugati részének valószínűleg – bár íro forrással nem igazolhatóan – a 16. század első évtizedére

eső építkezéseire, a kapura és két boltszakaszra vonatkozik.⁴⁸⁰ A kapu – meglehet, modern átalakí- 166, 167

tások során nagy arányban kicserélt – részletei legalább annyira indokolnák, hogy Antal mesternek

tulajdonítsuk őket,mint a brünni portál esetében. A két, kétszer hajlíto bordás boltozat ugyanakkor

egy Benedikt Ried nevére szóló javaslatot is inspirált,⁴⁸¹ és nincsenek olyanmegbízható kritériumok,

amelyek alapján ebben a kérdésben dönteni lehetne – stilárisak se, a helyi levéltári forrásokban pedig

ezú al is csak egy harmadik, amúgy ismeretlen mester neve bukkan fel.⁴⁸² A probléma lényegében

ugyanaz,mint a bécsiLandhaus kapuátjárójánál: Antalmester boltozataimagas színvonalon és találé-

konyan, de jól megragadható újítások nélkül variálják a Ried épületein megjelenő boltoza ípusokat,

esetleges egyéni stílusuk nem rajzolódik ki a Ried-követők tevékenységének há ere elő . Hasonló

érvényes a részletképzésre is: az az ornamentika, amely az imént még Antal mester brünni és bécsi

műveit összekötő egyéni stíluselemnek tűnt, a ku enbergi szószéken is ismerős formábanbukkan fel;

a két szószék, a bécsi és a ku enbergi relatív kronológiájának bizonytalansága ebből a szempontból

is szimptomatikus.

Antal mester tevékenysége, úgy tűnik, az egykorú brünni építésze el is szorosan összefonódik;

ez részben későbbi, első látásra követők munkájának tűnő műveken mérhető le, azonban nehéz fel-

mérni, hogy Antalra személyesenmilyenmértékű kezdeményező szerep hárult. Volt már szó a Szent

Jakab-templom 1526-ra datált szószékéről, amely Antal két bécsi művének, a talpon és a kosáron 51, 169

az orgonakarzatnak, a lépcsőn pedig a Stephansdom szószékének az alapmotívumait és részleteit

variálja. Antal legeredetibb építészeti invenciójának az orgonakarzat egy ötvösművészeti motívum

monumentalizálásával létrehozo alapformája tűnhetne, azonban éppen ezt nemcsak a Szent Jakab-

templomban, hanem – az o anihoz hasonló, a kisebb méretnek megfelelő formában – a Szent Pé-

⁴⁷⁸ Kašpárková–Muk 1979, 45; Kašpárková–Muk 1981, 454. Érdekes, hogy az ötlet elsősorban az épület gurális
díszére támaszkodo , holo az ablakok vállmagasságában, kívül lévő szamárhátíves baldachinok, az ezek közül a
szélsők ala lévő konzolok és az architektúra más részletei jobb fogódzókat kínáltak volna. Azóta többen is elve-
te ék a javaslatot: Hlobil–Michna–Togner 1984, 61 (Ivo Hlobil); Kat. Olomouc 1999, 198 (Irena Kubešová);
Kubešová-Peřinová 2003, 208–209 és legutóbb csak habozva Bláhová 2005, 355–356.

⁴⁷⁹ Kat. Brno 1999, 106 (Marta Procházková –PetrKroupa); Kroupa 2001, 112. A templomról vö.még Sedlák 1980,
200–204; Samek 1994, 486–488.

⁴⁸⁰ Kšír 1972, különösen 49; Sedlák 1979, 128; Kroupa 2001, 113–114.

⁴⁸¹ Myslivečková 1992. Már Kšír is e két mester közö vívódo , és végül pusztán annak alapján döntö ‘Pilgram’
melle , hogy Brünn közelebb vanOlmützhöz, mint Prága. Vö. még Kat. Olomouc 1999, 207 (Zdenka Bláhová);
Kalina 2009, 234; Kaczmarek-Löw 2010, 94.

⁴⁸² Myslivečková 1992, 116. Az a ribúció és a stílusrokonság kérdéséhez vö. még Bláhová 2005, 350–353.
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ter társaskáptalani templom északi bejárati csarnokának külső szószékén is felhasználták. Ez utóbbi 168

esetben már nehezebb Antal mester mintaadó szerepéből kiindulni: az építkezésen, amelyhez ez a

szószék is tartozik, nincs ok feltételezni Antal részvételét, viszont valószínűleg még a 16. század első

évtizedében, a bécsi karzat tervének megszületése elő zajlo le.⁴⁸³

A városháza-kapuzat a ribúciója szempontjából sokat nyom a latba, hogy tudunk Antal mester

tanácsi pozíciójáról; ez elsősorban őt predesztinálta a portál tervezésére és kivitelezésének irányítá-

sára. Ez is fontossá teszi a datálást, amely az utóbbi évtizedek publikációiban a kapunyílás fölö köz-

vetlenül, a városi címer két oldalán látható, historizáló írásképű 1511-es évszámon alapul.⁴⁸⁴ 1511

egyú al a legkésőbbi év, amikor Antal mester Bécsbe költözhete – Richard Perger szerint ez már

1510-ben is elképzelhető⁴⁸⁵ –, és legjobb esetben is arról az időszakról van szó, amikor, ahogy fentebb

már lá uk, a kőfaragó összekülönbözö a brünni tanáccsal. A kapuzat évszám-feliratamindazonáltal 157

nem vése , hanem feste ; ha középkori lenne, akkor is csak többszöri megújítás árán maradhato

volna fenn. Minden jel arra mutat azonban, hogy a felirat először csak az 1968–1973-as restaurálás

során került a felületre. Nem található meg a korai ábrázolásokon, Franz Richter 1833-as akvarell- 170, 171

jén⁴⁸⁶ és az August Prokop által közölt 1884 elő i fényképfelvételen⁴⁸⁷ sem. Hallgatnak róla a korai

publikációk is. Franz Ržiha 1884-ben 1511 körüli, de dokumentálatlan datálásról írt;⁴⁸⁸ valószínű-

leg az 1627-es bécsi kőfaragó-triptychon feliratából indult ki. 1933-ban a ieme–Becker-lexikon

Pilgram-szócikke már tényként beszélt az 1511-es keletkezésről,⁴⁸⁹ feltehetően Ržiha alapján, de –

ahogy Oe inger is megjegyezte⁴⁹⁰ – alaptalanul. Mindenesetre ekkor születe az az apokrif datá-

lás, amely később magára a műre is rákerült, intő példájaként annak, hogy a lológiai pongyolaság

hogyan generál ‘dokumentumokat’ és hogyan hagy nyomot magukon a műtárgyakon is. 1956-ban

AlbertKutal és 1963-banBohumil Samekmég szinténnemtudnakévszám-feliratról, ellenbena ie-

me–Becker tekintélyét elfogadják, pontosabban Samek egy Jaroslav Dřímal által felfedeze , azóta is

⁴⁸³ Az épületrész datálásának legfontosabb forrásaként egy 1506-ban kelt alapítólevélre tekintenek, amely egy ebből
a bejárati csarnokból keletre nyíló, azóta elbonto apszisban álló oltárra szólt: Prokop 1904, II, 576; Tenora 1930,
17.

⁴⁸⁴ Kat. Brno 1999, 74; Kroupa 2001, 112.

⁴⁸⁵ Perger 1970, 101, 102; Perger 1992, 1, 7. j.

⁴⁸⁶ Samek 1963, [2.] kép.

⁴⁸⁷ Prokop 1904, II, 589, 846. kép.

⁴⁸⁸ Ržiha 1884, 56.

⁴⁸⁹ Steif 1933, 39. A szócikk brünni illetőségű szerzője egész könyvet terveze kiadni ‘Pilgramról’ (Demmler 1938,
168, 4. j.), ez azonban nem jelent meg; vö. még Slavíček 2000, 132.

⁴⁹⁰ Oe inger 1951, 20.
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közöletlen és közelebbről nem de niált levéltári forrást is megemlít, amely az a ribúciót és a datá-

lást egyaránt igazolná.⁴⁹¹ Ami a datálást illeti, az alábbiakban – ahol erről a forrásról lesz szó – látni

fogjuk, hogy Samek tévede , hagyta magát félrevezetni a lexikonszócikk-beli kontamináció által.

A városi kamara 1508-as számadáskönyvének, abban a distributa extraordinaria rovatnak a tanú-

sága szerint 1508. szeptember 23-án ze ek először Lapicide ad ianuam p(re)torii öt munkanapot,

munkanaponként – a Zsidó-kapun dolgozó kőfaragók zetségéhez hasonlóan – 24 dénárt.⁴⁹² Ha

pusztán a szóhasználatból indulunk ki, az azt sejteti, hogy i az Antal mesternek tulajdoníto kapu-

zatról van szó, hiszen nem ismerünk az épületen más olyan kaput vagy ajtót, amelyre a ianua tulaj-

donképpeni jelentése (bejárat) hasonlóképpen ráillene. Kérdés persze, hogy mennyire tudatos az a

nyelvhasználat, amelyet a városi kamarásról feltételezni lehet; fontos ezért gyelembe venni a ki ze-

tés kontextusát is magában a számadáskönyvben.

Amunkanapok száma illetve az összeg arra utal, hogy ekkor egy kőfaragódolgozo ezen a bejára-

ton. Akövetkezőhét hétben is találkozunkugyanezzel a szóhasznála al és ugyanezzel a nagyságrend-

del: szeptember 30-án négy, október 7-én hat, 14-én hat, 21-én öt, 28-án öt, november 4-én négy,

11-én öt munkanapért ze ek az első három alkalommal 26, utána 23 dénárt. A kicsivel magasabb

összeg arra utal, hogy igényesebb kőfaragómunkáról volt szó, mint a Zsidó-kapun; a téli bérezésre

való á érés egybeesik az o anival. November 11-én egy új tétel is megjelenik: Lapicidis ad capellam

pretorii 25 munkanapot zetnek ki egyenként három garas (21 dénár) értékben. Nagyon valószínű,

hogy a két projekt szorosan összefügg: a következő héten már csak a kápolnáért ze ek, viszont 38

munkanapról van szó, tehát a bejáraton dolgozó kőfaragóminden bizonnyal csatlakozo a kápolnán

foglalkoztato kollégáihoz. Innentől kezdve egészen 1509.március 3-ig folyamatos a ki zetések sora

a kápolnára, pontosabban február 17-én ad capellam helye ismét ad ianuam szerepel, március 3-án

pedig az ad pretorium összevont jogcímen zetnek. Ez is megerősíti, hogy a városháza bejárata és

kápolnája egyazon építkezéshez tartozo , és elszámolási tételként részben szinonímaként érte ék

őket.

A brünni városháza egykori kápolnájának helyét nagy valószínűséggel meg lehet határozni a vá-

rosháza tornyával délről szomszédos épüle ömb első emeleti helyiségében, a ma barokk kialakítású

ún. Kristályteremben, amelynek középkori állapotáról nincsenek közelebbi ismereteink.⁴⁹³ Fontos

szerepe van ebben az azonosításban annak az 1470-ben kelt alapítólevélnek, amelyben a városi ta-

⁴⁹¹ Kutal 1956, 100; Samek 1963, 187. Dřímal felfedezéséről, jóllehet csak az a ribúció összefüggésében, már Kutal
is említést te (95).

⁴⁹² AMB A1/3, 245, fol. 28r.

⁴⁹³ Samek 1963, 181–182.
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nács újonnan létesít kápláni javadalmat a kápolnára, és az utóbbiról ez alkalomból közlik, hogy –

későbbi források által is megerősíte módon – egy contigua pretorio, azaz a városháza magját jelentő

toronnyal szomszédos épületrészben helyezkede el, valamint hogy elődeik extruerunt, edi cant et de

nouo eleuarunt ezt a helyiséget. Azelő , hogy Samek 1963-ban mindezt tisztázta, a torony első eme-

leti, utcafronti, ma is 13. századi keresztboltoza al fede helyiségében keresték a kápolnát,⁴⁹⁴ amely 173

helyiség közvetlenül szomszédos a Kristályteremmel, egy kis ajtó is összeköti vele. Ma ezt a termet

egy négyszögletes, egykor bizonyára zárható falifülkére hivatkozva nevezik kincstárnak.⁴⁹⁵ Ha ez a

meghatározás helyes, akkor különösen – de tulajdonképpen ellenkező esetben is – kézenfekvő, hi-

szen elhelyezkedésével, a kápolnához való viszonyával jól harmonizál, hogy ebben a kis teremben

tartsák egykor a kápolna drágaságait, azaz annak sekrestyéjeként (vagy akként is) szolgált légyen.

Ugyaneztmegfordítva: ha a városháza kápolnájának sekrestyéjét keressük,⁴⁹⁶ akkor az nemigen kép-

zelhető el máshol, mint éppen i . További, ámbár bizonytalan érvet nyújt ehhez ameghatározáshoz,

hogy egy 1904-ben közölt alaprajz⁴⁹⁷ tanúsága szerint a keresztboltozatos terem nyugati ajtaja el volt 172

falazva, tehát csak az egykori kápolnán keresztül volt megközelíthető; ennek az elfalazásnak a kora

mindazonáltal nem ismert.

Az 1508–1509-es ki zetéseket nem könnyű a tulajdonképpeni kápolnára vonatkoztatni. Nem

világos, hogy melyek lehe ek volna azok a számos kőfaragót több hónapig foglalkoztató munkák,

amelyekre i néhány évtizeddel a kápolna létesítése után szükség volt; és nem világos, hogy hol és

hogyan kapcsolódhato volna ezzel szorosan össze egy olyan kapu készítése, amely – még mielő a

kápolna napirendre került volna – önállóan is két hónapig ado munkát egy kőfaragónak, és a ianua

pretorii megnevezést is kiérdemelhe e. Jóval egyszerűbbnek tűnik a helyzet, ha a tulajdonképpeni

kápolna melle i helyiségre is úgy tekintünk, mint amelynek munkálatai a számadásokban indokol-

tan jelenhetnek meg ad capellam kiado összegekként. Ugyanis ennek a helyiségnek a külső, keleti

⁴⁹⁴ Így Prokop 1904, II, 402.

⁴⁹⁵ Vö. Samek 1963, 178.

⁴⁹⁶ Mindazonáltal – minthogy a tanácsi kápolnák eleve nem alko ak építészetileg tipikus csoportot, és a többé-
kevésbé fennmaradt példák köre néhány épületre korlátozódik, valamint ezek szomszédos tereinek egykori kiala-
kítása és funkciója is csak kivételes esetben tisztázható – nehézmegítélni, mennyire szükségszerű, hogy a kápolna
külön sekrestyével rendelkezzék. Az mindenesetre tudo , hogy a tanácsi kápolnák a késő középkorban általában
a kincsekkel, liturgikus kellékekkel és esetleg ereklyékkel is különösen gazdagon felszerelt egyházi intézmények
közé tartoztak. (Mindehhez: Heckert 1997, 35–44.) Az egyetlen példa, ahol a vonatkozó késő középkori viszo-
nyok jól ismertek, a kölni tanácsi kápolnáé: i a sekrestye nagy igénnyel kialakíto külön térként csatlakozo
a kápolna bal oldalához (Leiverkus 2005, 149, korábbi irodalommal). A brünnihez legközelebbi városházi ká-
polna, az 1491-ben felszentelt olmützi is a tulajdonképpeni főbejáraton kívül egy bal oldalt nyíló (ma elfalazo )
kis ajtón keresztül, az épület egy másik terméből is megközelíthető volt (Kubešová-Peřinová 2003, 203).

⁴⁹⁷ Prokop 1904, II, 403, 553. kép.
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fala hordja a nagy kapuzat szoborbaldachinos oromzatát is. A kapuza al egy időben alakíto ák ki

a két kicsi, szamárhátíves ablakot, amelyeken keresztül a helyiség a megvilágítását kapja, és amelyek

pontosan illeszkednek a kapuzat három középső atornyának közeibe. Ekkor kapta meg mai formá-

ját az az oldalt ülőfelületekkel elláto falifülke is, amelynek a falát ezek az ablakok á örik: a kapuzat

második és negyedik atornyát rögzítő vas kapcsok nem is a falba, hanem az ülőfelületek fedőlapjába

kapaszkodnak.⁴⁹⁸ Nehéz elképzelni, hogy ne lennének hasonló módon rögzítve a legszélső álék is,

illetve egyáltalán hogy a kötésben lévő atornyok és szoborbaldachinok ne követeltek volna meg át-

fogó átalakítást ennek a teremnek – valamint a fölö e, a második emeleten lévőnek – a keleti falán.

Ha a ianua pretorii és a capella pretorii kifejezéseket a nagy kapuzatra, illetve a mögö e lévő térre,

a feltételezhető sekrestyére vonatkoztatjuk, akkor megmagyarázhatóvá válik a kétféle jogcímen te

ki zetések összefonódása. Sőt, megmagyarázhatóvá válik az is, hogy miért szóltak éppen a korábbi

ki zetések ad ianuam: a kapuzat építése csak egy bizonyos magasság elérése után érinte e a ‘kápol-

nát’ is.

A kapuzaton és a kápolnán mintegy fél évig dolgozo egy a Zsidó-kapuéhoz az idő nagy részé-

benhasonló létszámúkőfaragó-csapat. Tekintve, hogy aZsidó-kapu teljes éven át tartó építkezéseibe

egy egész barbakán is beletartozo , ez a fél év a városháza-kapuzat elkészítésére és a meglévő épület

általa szükségessé te átalakítási munkáira éppen arányosnak tűnik. Az utolsó ki zetéstől kezdve az

elszámolási év végéig még majdnem két hónap telt el, amelyben nem dolgoztak a városházán, így a

munkák befejezését is pontosan lehet datálni. Ez azt is jelenti, hogy a kapuzat munkáinak nagy része

egy olyan elszámolási évben készült el, amelynek az elejétől a végéig dokumentáltan Antal mester

töltö e be a tanácsi kőfaragó hivatalát. Ez nemcsak a megszoko datáláson jelent egy kisebb módo-

sítást, hanem az a ribúciónak, legalábbis az architektúra a ribúciójának a forrásszerű igazolásaként

is felfogható.⁴⁹⁹

⁴⁹⁸ Samek 1963, 186.

⁴⁹⁹ Arról, hogy i ugyanarról van szó, mint amire Samek titokzatoskodva utalt (vö. 491. j.), egy későbbi, szintén
általa írt, nagyközönségnek szóló vezető szóhasználata árulkodik, amely szerint 1510–1511-ben ze ek Antal
mesternek a kapuzatért: Samek–Flodrová 1988, [6]–[7]. Ez a datálásmindazonáltal biztosan nem helyes, hiszen
a neveze évekből nem is maradt fenn számadáskönyv, és a szombati ki zetésekre eső ünnepnapok megadása
azt az eshetőséget is kizárja, hogy a valójában későbbi elszámolások mintegy véletlenül kerültek volna az 1508-as
kötetbe.
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6.3. A városháza-kapuzat szobrai: Előzetes megjegyzések

A kapuzat négy fennmaradt gurája alapján ennek ellenére nem könnyű egyértelmű következtetése-

ket levonni. Még akkor sem lenne így, ha a szobrokon ugyanannak a kéznek a munkája lenne felis-

merhető,mint a bécsi szószéken és az orgonakarzaton. Ebből az időből csak kevés hasonló igényű kő-

szobrászati munka maradt fenn Brünnben, és ez a kevés is bécsi import: a Szent Jakab-templomban

lévő Siratás ésKeresztrefeszítés-dombormű, amelyekről alábbmás összefüggésben is lesz szó, hosszú X.a–b

ideje a bécsi fazekasok oltárát készítő műhely termékének számít. Ha a városháza szobrainak beve

a ribúciójánálmaradunk, akkor is jómarad rá az esély, hogyAntalmester csak ugyanazt a specialistát

preferálta később helyben, mint ekkor Brünnben, ahol a városon kívüli segítségre szorult.

Annál is inkább, mert Brünnben szembeszökő a szobrász és a kőfaragókmunkája közö i disszo-

nancia. A bécsi szószéken a gurák és az architektúra jobbára közösmunkadarabokból van kifaragva;

ez a kőfaragó és a szobrász közö meglehetősen szoros kollaborációt feltételez, még ha azonosságu-

kat nem is. A brünni kapuzaton a nagyobb méretek mia még inkább indokolt le volna ez a szoros

együ működés, de legalábbis hogy a kis konzolokon álló életnagyságú szobrok a fülkével kötésben

legyenek. Nemcsak hogy nincs így, de a tanácsurak szobrai oldalról nézve a fülke szélességét gye-

lembe nem vevő, a vakolt fal felületével esetleges módon találkozó domborműveknek tűnnek; hátsó

peremük egyenetlen, a gurák elkészültéhez képest – úgy tűnik – utólagosan, durván farago . A

páncélos címerhordozóknál, ahol a köpeny nem ad ki tömör hátoldalt, a szobrász hátul meghagyo

egy nyersen farago kőstéget; ennek a megmunkálása minden bizonnyal a gurákat elhelyező kő- 174

faragóra várt, aki azonban, ahelye hogy pro lra faragta és beépíte e volna a szobrok hátsó részét,

változatlanul állíto a a konzolokra és vaskapcsokkal rögzíte e a fülke hátfalához azokat. A gurák

talpfelülete nem volt mindig összhangban a konzolok méretével; a jobb oldali tanácsúr cipőjének

orra nem a lábak ala lévő földhalmon nyúlik túl, mint a többi esetben, hanem ez utóbbit kelle sza-

bályos körvonalmentén részben visszafaragni, a cipők ala tárcsaszerű támaszt hagyva, hogy ráférjen

a konzolra. Az ilyen jellegű egyenetlenségek természetesnek tűnnek olyankor, ha a szobrászok a kő- 175

faragóktól többé-kevésbé függetlenül dolgoztak; i eni mértékük azt is megengedi, hogy a gurákat

Brünntől távol faragták légyen.⁵⁰⁰

⁵⁰⁰ Ennek az opciónak az összefüggésében fontossá válna a felhasznált kőanyagok kérdése. A legutóbbi restaurálás
során készült geológusi szakvélemény, és ez nem tesz különbséget a szobrok homokkő anyaga, illetve az archi-
tektúra felső részéhez felhasznált homokkő közö , mindet egy Brünnhöz közeli lelőhelyről származtatja. A szak-
vélemény mindazonáltal a geológus, Jaroslav Dvořák connoisseuri ítéletén alapul, mintavétel és mikroszkópos
vizsgálat nem történt, legalábbis a restaurálási dokumentáció nem tartalmaz ilyet, illetve rá való utalást: NPU
Brno, no. 405 (1997); vö. még Vácha 1999, 56; Vácha 2001, 315.
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Oe ingernél a ‘Pilgramnak’ szóló a ribúciót nagyrészt ziognómiai érvek támogatják; a gurák

fele – a jobb oldalon álló tanácsúr és címerhordozó – i is önarcképpé avanzsál, bár tudatosan tisztá-

zatlanmarad, hogy az önarcképiségmilyen értelméről van szó.⁵⁰¹ Ami a gurafelfogást, az állásmotí-

vumot, a drapériastílust illeti, Oe inger összes hivatkozása Johannes Keckmann bécsi epitá umára

vonatkozik, amelynek alsó részét korábban ő javasolta felvenni ‘AntonPilgram’művei közé. A brünni

gurák azœuvremagvától, különösen a bécsi szószék álló guráitól idegenek;Oe inger szemében ez

a fejlődés jeleként annak kiindulópontjára, a szobrász állítólag wür embergi és Felső-Rajna-vidéki,

Hans Seyfer környezetében való iskolázo ságára utal.

A városháza-kapuzat szobrainak megítélését nagyon megnehezíti az állapotuk. Az időjárásnak

kevéssé ellenálló homokkőből készültek, az eredeti farago felületeket az eső és a fagy jórészt el-

pusztíto a, és a helyzeten csak ronto ak az ezt orvosolni kívánó restaurálások. A gurák felszínének

jelentős részét utólagos kiegészítések teszik ki, és ezeket a felületeket is – eredetileg a védelmük szán-

dékával – több fázisban különböző összetételű bevona al fedték be. Az egyik ilyen, olajos összeté-

telű védőréteg későbbi eltávolítása kemény kémiai beavatkozást is jelente , ami nagy lökést ado a

farago felületek eróziójának.⁵⁰² A legutóbbi, 1996–1997-es restaurálás során is, roncsnak ítélve a

feltárt szobrokat – és ahelye hogy másolatokkal válto ák volna ki őket –, újabb, meszes védő- és

egységesítő bevona al fedték el azt, amimegmaradt belőlük. A farago felületekkel, a részletképzés-

sel ellentétben éppen a gura- és drapériakompozíció alapvető sajátosságai fogadhatók el hitelesként,

így a szobrok stiláris besorolása is elsősorban ezekre támaszkodhat.

6.4. Kitérő: A bécsi dómkincstár passiósorozata és annak köre

A fejezet további részében amelle próbálok meg érvelni, hogy a brünni kapuzat guráit egy bécsi

– vagy Bécshez nagyon szorosan kötődő – szobrász készíte e, és hogy e guráknak az egykorú bé-

csi szobrászaton belül közelebbi rokonai is vannak a Pseudo-Pilgram műveinél: tehát hogy a meg-

szoko a ribúció védelmében esetleg felhozható formai egybecsengéseket két különböző szobrász

tevékenységének közös helyszíne magyarázza, miközben éppen e há ér elő jelennek meg élesen

az eltéréseik is. Ennek bemutatását előkészítendő az 1510 körüli bécsi szobrászat néhány távolabb

vezető kérdésére is kell vetnünk egy oldalpillantást.

⁵⁰¹ Oe inger 1951, 20–21.

⁵⁰² Vácha 1999; Vácha 2001.
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6.4.1. Kutatástörténeti bevezetés

Herbert Seiberl korábban említe kísérlete, hogy megragadja Michael Tichter szobrászi tevékeny-

ségét Antal mester i eni működésének idejében,⁵⁰³ három műre épült: az 1509-ben elhunyt Au-

gustin Holdt felira al 1512-re datált epitá umára a székesegyház nyugati falának külső oldalán, az 176

1511-benmeghalt Pankraz Höritzer epitá umából a baumgarteni plébániatemplomban fennmaradt

Me ercia-csoportra, valamint arra a domborműves passiósorozatra, amelynek egykor feltehetően 177

tizenegy képmezőjéből ma hat maradt fenn a székesegyház délkeleti sarkához építe egykori kincs-

tár külső faláról leválasztva.⁵⁰⁴ Seiberl e három művön keresztül, illetőleg a passiósorozaton belül 178

egy néhány év ala lezajló stílusfejlődést vélt kitapinthatni, amelynek a során Tichter egyre közelebb

került a ‘dunai iskolához’, majd meg is haladta azt – ez mutatná, hogy a szobrász nem beleszülete

abba, hanem ére fejjel igazodo hozzá, azaz hogy az 1510-es években abban az életkorban lehe-

te , amelyben a források szerint Tichter volt. Így váltak volna egyú al megmagyarázhatóvá azok a

nyilvánvaló stiláris különbségek, amelyek e későbbi műveket elválasztják a császári síremlék akkor

Tichter dokumentált munkáinak tekinte guráitól.

Az 1510-es évekre datált domborműveken nem játszik különösebben nagy szerepet a tájábrázo-

lás; ahol egyáltalán megjelenik – a Holdt-epitá umon vagy a passiósorozat Olajfák hegye dombor-

művén –, o meglehetősen konvencionális. Arra a kritériumra tehát, amelynek alapján az elterjedt

felfogás szerint a ‘dunai iskola’ elsősorban felismerhető, Seiberl nem támaszkodhato . Az irodalom

akkori állása szerint az is teljesen nyito kérdés volt, hogymit jelent ez a kifejezés a szobrászatban.⁵⁰⁵

Seiberl a ‘dunai iskola’ fogalmát egymeglehetősen tág, korstílusszerű fogalomként használja, amely a

bécsi domborműveken a jelenetek kompozícióit és a drapériák redővetését jellemző, a gurák testét

és tartását magához idomító lendületben és ritmusérzékben ragadható meg. Ebben az értelemben

érné el Pilátus kézmosásának jelenetén a csúcspontját Tichter kapcsolata a ‘dunai iskolával’: „A -

gurák i még testesebbek, ugyanakkor a kezelésük lágyabb és nagyvonalúbb. Krisztus ruhájának

sémája, amely [a Holdt-epitá umon lévő – EG] Jánoséból van továbbfejlesztve, például a szöglete-

sen törő redők helyén lekerekíte ebb, folyamatosabb vonalakat mutat, miközben azonban számos

⁵⁰³ Seiberl 1944, 193–217

⁵⁰⁴ Ez a hat relief 1942-ig a kincstár véde ebb keleti falán volt elhelyezve; a déli fal 1898-ban leválaszto , majd 1945-
ben elvesze három domborműve archív fotók és gipszmásolatok révén ismert; további két jelenet egykori léte-
zésére, illetve témájára csak következtetni lehet. A fennmaradt domborműveket legutóbb 2008–2009-ben resta-
urálták, jelenleg a nyugati karzat ala vannak elhelyezve. Vö. Hammer 1983, 8–11; Passionsreliefs 2009, passim.

⁵⁰⁵ Vö. Decker 1985, 39–44.
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részlet hasonlósága a kézjegyek azonosságáig terjed”.⁵⁰⁶ Ez az a formai aspektus, amelyen a kincstár-

domborműveknek az 1510-es évek második felére való datálása alapul.

Azt korábban már lá uk, hogy Seiberl okfejtése és különösen a Tichter-a ribúció mennyire ka-

póra jö Oe inger számára.⁵⁰⁷ Az utóbbit illetően a későbbi irodalom már tartózkodóbb,⁵⁰⁸ sőt

nemrégiben aHoldt-epitá umés apassiósorozat szorosabbösszetartozásamögé is kérdőjel került.⁵⁰⁹

Seiberl meghatározásainak és jellemzéseinek elvetése után a passiósorozat ezekből kiinduló datálása

mindazonáltal nem változo .⁵¹⁰ Érdekes, hogy a deza ribúció érvei is nagyon hasonlóak azokhoz,

amelyek Seiberlnél a fejlődéskép kiindulópontjai voltak. A Holdt-epitá um és a passiódombormű-

vek közö a ‘ gurafelfogásban’ mutatkozna áthidalhatatlan különbség: az epitá um domborműve

‘még’ laposabb és ornamentálisabb, a passió szobrásza ‘már’ a gurák organikusabb felfogásából in-

dul ki. Végső soron ugyanilyen ‘még’-ek és ‘már’-ok voltak azok, amelyek Seiberl számára valószínűvé

te ék, hogy i a ‘dunai stílus’ egy idősebb szobrász sajátos feldolgozásában jelenikmeg, és amelynek

alapján rekonstruálhatónak tűnt ennek időrendje is. A gura- és drapériakezelésnek azok az elvei és

sajátosságai, amelyeken a passiódomborművek megítélése Seiberl konstrukciójában és annak kriti-

kájában is múlni látszik, mindazonáltal nagyrészt már a jelenetek tervezésekor, aVisierung megrajzo-

lásakor kialakultak. Az a ribúció és a deza ribúció érvei egyaránt azt feltételezik, hogy a kivitelező

szobrász nemcsak azonos volt az előkészítő rajz alkotójával, de a külső befolyások, amelyek eközben

érték – ha érték egyáltalán –, messzemenően beépültek a saját, szuverén stílusfejlődésébe.

Ez a kimondatlan előfeltevés nemcsak a mintakövetés általános középkori módszereinek mond

ellent, hanem különösen annak, amilyen nagyként tűnik fel az 1510-es évek német szobrászatában a

festők által készíte és a szobrászokat nem egyszer rapszodikus stílusváltásokba terelő előrajzok sze-

repe.⁵¹¹ Több gurás, narratív jelenetekről, illetve ezek hosszú soráról lévén szó, ésszerűnek tűnhete

volna egy hasonló munkamegosztás a bécsi passiódomborművek esetében is. Ezek a dombormű-

vek valójában jó lehetőséget kínálnak arra, hogy a kompozíciók kialakulásának egyszerre különféle

jellegű forrásokból kiinduló és azokhoz különféle módon viszonyuló folyamatát a maga komplexitá-

⁵⁰⁶ „Die Figuren sind nun nochmassiger, dabei aber weicher und großzügiger in der Behandlung. Das Gewandsche-
ma beim Christus, das aus dem des Johannes entwickelt ist, zeigt zum Beispiel an Stelle der kantigen Faltenb-
rüche größere Rundung und ießendere Linien, wobei aber doch die Ähnlichkeit in vielen Einzelheiten bis zur
Handschri engleichheit geht.” – Seiberl 1944, 202.

⁵⁰⁷ L. fent, 66. oldal.

⁵⁰⁸ Ginhart 1970, 61; GbKÖ III 2003, 349–350 (Lothar Schultes).

⁵⁰⁹ Plieger 2009, 35–36, 40.

⁵¹⁰ Ginhart 1970, 61; Plieger 2009, 27. Kivételt jelent ez alól Schultes 1510 körüli datálása: GbKÖ III 2003, 349.

⁵¹¹ Vö. Legner 1967, 159–166. Wolf Huber feldkirchi oltárának szemléletes példájához l. újabban Kobler 2006.
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sában felmutassuk. Ennek eredményeként az a ribúciós kérdések megítéléséhez – később pedig a

brünni városháza- gurák vizsgálatához – is kritériumokat nyerhetünk.

6.4.2. A passiósorozat előképei és tervezője

A domborművek nyomtato gra kai előképe régebb óta ismert. Az Ecce homo jeleneten a szobrász 179

vagy az, aki aVisierungot készíte e, szorosan köve e az 1507-benmegjelent Speculum passionisHans

Schäufelin által készíte fametszetét.⁵¹² Mintegy felerészben a többi jelenet is – a Bevonulás, az Elfo- 181

gatás, a Pilátus kézmosása és a Keresztvitel – mutat általános vagy éppen néhány részletre kiterjedő

hasonlóságot a könyv megfelelő metszetével. Ez egyú al az eddigi legbiztosabb támpont a relief-

ciklus datálásához. Az Ecce homónál maradva, a metsze ől való eltéréseket nehéz lenne valamilyen

egyértelmű stiláris tendenciába rendezni. A gúnyolódók közö az első sorban botra támaszkodó,

testes alak például lényegében pontos másolata a Schäufelin által metsze nek, a szobrász a tunika

és a köpeny redőinek elrendezését is messzemenően átve e. El lehet mondani, hogy eközben az

egész gurakompozíciót kissé síkba teríte e, és hogy az egyes redők tört vonalait nagyobb lendü-

letű ívekbe rendezte. Ezt esetleg a kompozíció és a drapériastílus Seiberl által kiemelt, ‘dunai stílusú’

ritmizálásával is összefüggésbe lehet hozni, valamiféle ‘organikusabb gurafelfogással’ ugyanakkor

aligha. Ez utóbbit illetően a jelenet másik két főalakja sem nyújt megerősítést: az azonos tes ar-

tással átve Krisztus köpenyének átrendezése egyfelől hangsúlyozza a gura csípőjét és látni engedi

a – mindazonáltal hibás anatómiával ábrázolt – jobb láb tömegét, azonban eltakarja a bal lábat, és

elbizonytalanítja annak az állásmotívumban betöltö szerepét. Pilátus a szűk, felsőtestének és fejé-

nek torzióját, karjainak mozdulatát hatásosan kiemelő ruha helye bő, lelógó ujjú palástot kapo ,

amelynek kusza redői mögö a test szinte teljesen eltűnik.

Ha már a metszetelőképpel való összevetés alapján is bizonytalannak tűnik, hogy meddig ter-

jed a stíluskritikai indiciumként értékelhető szobrászi teljesítmény, akkor ez a bizonytalanság csak

fokozódik más, eddig nem vizsgált előképek bevonásával. Ezek arra is példát nyújtanak, hogy a min-

ták kiválasztását a legkorszerűbb megoldásokhoz való igazodás igényén vagy a művészi affinitáson

kívül más, mintegy véletlenszerű szempontok is irányítha ák. A domborművek leválasztásakor alat-

tuk az 1470-es évek körül feste falképek kerültek elő,⁵¹³ amelyek méretük és az ábrázolt jelenetek

szempontjából – ahogy korábban is megállapíto ák – pontosan megfelelnek a későbbi dombormű-

⁵¹² VD16 P2807, XLV ; vö. Stadlober 1982, 258; Löcher 1986, 71–73; Pirker-Aurenhammer 2009, 22–23.

⁵¹³ A domborművek leválasztásának idejéhez l. a 504. jegyzetet. A déli oldalon három falkép maradt fenn, ezeket
1905-ben szintén leválaszto ák, ma a Wien Museumban találhatók. A keleti fal hat jelenete ma is in situ helyez-
kedik el. Vö. Hammer 1983.
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veknek.⁵¹⁴ Erre, hogy egy kültéri falképet néhány évtized elteltével, bizonyára a kezdődő pusztulás

lá án, kődomborművel váltsanak ki, ismerünk egykorú és jól dokumentált példát. Anürnbergi Szent

Sebaldus plébániatemplom keleti szentélyének külső falán lévő Schreyer–Landauer-síremlék, Adam

Kra 1490–1492-ben farago műve, ahogy a megrendelők és a szobrász közö i szerződés mondja,

azért készült, hogy die gur des gemels bey iren begrebnussen ... in steinwerk zu bringen.⁵¹⁵ Robert Sucka-

le szerint Kra domborművében felismerhető az igazodás egy az 1460-as évekre datálható és Hans

Pleydenwurff körébe sorolhatómintához, amelyet azonban a szobrász saját korának stiláris standard-

jaihoz aktualizált.⁵¹⁶ Sem a nürnbergi síremlék irodalma nem vete ugyanakkor számot azzal, hogy

van az eljárásnak olyan fennmaradt példája, ahol az előkép is tanulmányozható, sempedig a bécsi pas-

siósorozat esetében nem mérlegelték, hogy a képmezők kiosztásán és a témaválasztáson kívül van-e

a falképek és a domborművek közö szorosabb összefüggés. A közelebbi meg gyelés azt mutatja,

hogy van, de ez az összefüggés hasonlóan változó intenzitású, mint a Speculum passionismetszeteivel

való kapcsolat.

Igen tanulságos összevetni a Krisztust a főpap elő ábrázoló jelenet feste és farago változatát. 182, 183

A kompozíció legalapvetőbb sajátosságai lényegében egyeznek, hasonló a főszereplők elrendezése; a

képtér első rétegének számos részlete azonban ezen túlmenően is szorosabbkapcsolatra utal. A főpap

tes artása – pontosabban ami abból a falkép töredékessége melle még látszik –, az alkar ala kifor-

duló, majd a térdre ráhajto köpenyvég és főleg a combon nyugtato , kesztyűt szorító kéz, Krisztus

beállítása, leginkább pedig az ő kezére csomózo kötél másik végét tartó poroszló, ennek állásmo-

tívuma, karjainak mozdulata, teljes ruházata a sodronyinggel, az azon átlósan átvete pán al, a fölé

teríte köpennyel és a csúcsos végű sisakkal: mindez egyértelműen tanúskodik arról, hogy a szob-

rász (vagy a Visierung készítője) szorosan köve e a falképet. Az emelle meglévő eltéréseket ezú al

sem egyszerű közös nevezőre hozni. Egyfelől a redőstílust a szobrász teljesenmodernizálta, Krisztus

tunikájának egyenes, kannelúraszerű ráncait például lendületesen ívelt és a kontraposztos tartást is

hangsúlyozó drapériakompozíció helye esíti. A tér ábrázolása ugyanakkor kevésbé fejle – de te-

kinthetjük úgy is, hogy az eltérő technikának jobban megfelel –, mint a csaknem fél évszázaddal ko-

rábbi falképen: az izokefáliamegszűnt, amásodik térréteg szereplői a korábban említe három gura

fölé kerültek, a tömeg noman differenciált térbeli viszonyait a szobrász szőnyegszerűen síkba terí-

te e. A szakállas, vádlón Krisztusra mutató írástudó, bár a motívum eredete világosan felismerhető,

⁵¹⁴ Hammer 1983, 8; Pirker-Aurenhammer 2009, 18.

⁵¹⁵ Gümbel 1902, 363.

⁵¹⁶ Suckale 2007.
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Krisztus mellől fölé került, a mögö e álló, válla fölö kitekintő gura ugyancsak, a fejét kiemelte a

takarásból a szobrász.

Semelyik másik jeleneten nincsen ilyen közeli megfelelés a falkép és a relief közö . Az elren-

dezés alapvető jellegzetességei, a tartalmi szempontból legfontosabb gurák helyzete, mozdulataik

karaktere azonban túlnyomórészt egybecsengenek.⁵¹⁷ Talán a domborművek többségén visszatérő,

a faragás idején kissé régiesnek számító, szűk, általában boltozo terek sem függetlenek a festmé-

nyekhez való igazodás szándékától.⁵¹⁸ Mai szemmel nehéz megítélni, hogy ha a szobrász ezeket a

falképeket igyekeze volna kőbe átültetni, vagy ha a megrendelő kívánta ezt tőle, akkor milyen vég-

eredményre tekinthe ek úgy, mint amelyik ezt teljesíti. Elvégre a falképeknek aligha volt – mint

ahogyan a nürnbergi esetben sem volt – különösebb történeti vagy vallási tekintélye, az igazodás

igénye csak a megbízás alapkarakteréből, a ciklus megújításának a szándékából következe mintegy

mellékesen, és ez az igazodási igény nem azonos egy autoritással rendelkező kép pontos másolásá-

nak kötelmével.⁵¹⁹ Ami a falképek kompozícióiból azok modernizálása után még megmaradt, az rit-

kán több a passiómegfelelő epizódjainak többé-kevésbé általános ábrázolási szokásainál. Nemcsak a

kihallgatás-jelenet követelimeg azonban a két ciklus összevetését, hanemolyan ikonográ ai különle-

gességek is, mint aTöviskoronázásKrisztusa, aki a falképen furcsamódon tunikájára kapta a palástot,

és ez a tunika a domborművön is megmaradt, míg a történés szempontjából fontos palást eltűnt. A 184, 185

falképek biztosra vehető, többnyire mégis csak általánosságokban megmutatkozó előképszerepének

ismeretében újból megnézve a metsze és a farago Ecce homo közö i eltéréseket, ezek egy része,

jelesül a megmagasíto lépcső, amelynek egyik oldalán korlát is látható, talán szintén a falkép befo- 180

lyására vezethető vissza. Úgy tűnik, hogy a szobrász általában annál nagyobb hűséggel köve e a Spe-

culum passionis megfelelő metszetét, minél könnyebben volt az a falképpel összeegyeztethető, azaz

minél spontánabb módon kínálkozo segítségül a feltehetően elsődleges előkép modernizálásához

vagy egyszerűen csak a műhelyben készíte Visierung kényelmes kidolgozásához.

⁵¹⁷ Kivételt jelent ezalól az Olajfák hegye, ahol az alvó apostolok a középtérből – a Speculum passionisnak is megfe-
lelő módon – a közvetlen előtérbe kerültek. Az Elfogatás-jeleneten a Speculumhoz való szorosabb igazodás iko-
nográ ai következménnyel is járt: Júdás csókjának a falkép középpontjában álló motívumát a szobrász teljesen
elhagyta. Pilátus kézmosásán a szobrász egymáshoz képest tükörképesen megfordíto a a főalakokat, ezzel – és
néhány részletmegoldással is – ugyancsak a Speculum metszetéhez közeledve.

⁵¹⁸ A két Ostorozás-jelenetet egymás mellé helyezve legalábbis felvetődik ez a lehetőség. Az Utolsó vacsorán, ahol
a gurák aszimmetrikus csoportosítása a falképről, a kerek asztal ellenben a metszetről származhat, a Schäufelin
által rajzolt, egymáshoz kapcsolódóhelyiségekből álló,mély tér kiváltása a vékonyoszlopokkal oszto , szűk ke ős
ablakokkal alighanem a falkép megfelelő motívumának átvételeként értékelhető.

⁵¹⁹ Hasonló problémákat vetnek fel azok az esetek, amikor a megrendelés egy korábbi műmás helyszínen való köve-
tését írja elő. Ismert Michael Pacher griesi oltárának példája, ahol a ‘másolat’, valamint az előképnek, Hans von
Judenburg bozeni oltárának a szobrai is többé-kevésbé fennmaradtak. Vö. Andergassen 1998, 56, 61–62.
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A különböző eredetű kétdimenziós előképek kombinálásának és adaptálásának az az eljárása,

amely így a domborművek kompozíciójának eredeteként kirajzolódik, olyan összete feladat elé állí-

to a a tervezőt, amely a soroza al stíluskritikai úton összekapcsolt faragványok körében amúgy nem

ismert. Ez még élesebben veti fel a korábban megfogalmazo kérdést, hogy feltétlenül a szobrász-

nak kell-e tulajdonítani a kivitelezés alapjául szolgáló előrajzokat. Annak a valószínűsége, hogy ezt

inkább egy specialistára bízták, egészen nagynak tűnik annak fényében, hogy a dombroműveken az

eddig tárgyalt kapcsolatokon kívül még egy egykorú alsó-ausztriai festő stílusa is jól felismerhető.

Ezt a festőt ma olykor a bécsi Szent István és Lőrinc oltár mestereként említik,⁵²⁰ a bécsi Dom-

museum négy kis méretű, középszerű minőségű táblája nyomán, amelyekhez nagy bizonyossággal 186–189

azonos mesternek tulajdoníthatóműként még egy Koppenhágában őrzö , Szent Istvánmegkövezé-

sét ábrázoló rajz járul. Az O o Benesch meglátására visszamenő a ribúció annak ellenére is meg- 190

győzőnek tűnik, hogy ez a pompás, nagy méretű és noman színeze tollrajz művészi kvalitásával

jócskán túlszárnyalja a bécsi táblákat, a festő olyan érdemeit villantja fel, amelyekre pusztán azok

alapján nem számítanánk.⁵²¹ A Stephansdom Ostorozás-domborművén a Pilátus elő álló, a ke-

zében tarto vesszőnyalábot háta mögé emelő poroszló karikaturisztikusan biggyesztő alsó ajkával, 192

horgas orrával, beese arcával, az áll felé az erős járomcsont ellenére is folyamatosan keskenyedő fej-

formájával, szemöldökének hevesen hullámzó vonalával és felnyírt, de a fejtetőn dúsan göndörödő,

rövid hajával, bár sokat merít a gonoszságnak a korban megszoko képi toposzaiból, összességében

mégis nagyon egyéni ízű ziognómiát hordoz. Mintha csak ugyanarról a modellről lenne mintázva,

annyira hasonlít rá az a gura, amelyik a Dommuseum képei közül a Szent István (?) két legenda-

jelenetén is megjelenik. A megfelelés tulajdonképpen sokkal pontosabb, mint a koppenhágai rajzon 191

a vértanú fölö előbukkanó, csúcsos sapkában ábrázolt fejjel, amelyre Benesch az a ribúciót alátá-

⁵²⁰ Stadlober 1982, 238 (vö. Stadlober 1984, 237); Bøgh Rasmussen 2000, 71–73.

⁵²¹ Benesch a festményeket és a rajzot is aHistoria Friderici etMaximiliani általa bevezete mesterének tulajdoníto a,
korai, 1507–1508 körül készült művekként: Benesch–Auer 1955, 50–51, 78–79, 128–129. Vö. még Benesch
1936, 164, ahol a bécsi táblák a Historia-mester műveiként szerepelnek, míg a koppenhágai rajz Erhard Altdor-
feréként. Az œuvre-rekonstrukció néhány évtizeden keresztül általánosan elfogado nak számíto : Winzinger
1952, 54–56; Oe inger 1959, 115–125; Stange 1964, 111–116. Azóta azonban éppen a névadó mű visszake-
rült oda, ahonnan Benesch kiemelte: Albrecht Altdorfer korai, a 16. század első évtizedének utolsó szakaszában
készült művei közé: Mielke 1988, 43, 68–72, 270–272. Ennek a javaslatnak a fogadtatása ellentmondásos: elfo-
gadja Wood 1993, 100; Bøgh Rasmussen 2000, 71–72; Noll 2004, XVI; Bushart 2004, 37–38; Kahsnitz 2005,
347; Messling 2006, 339; Benesch a ribúciójához tér vissza Stadlober 1997, 123; Stadlober 2006, 289 és GbKÖ
III 2003, 565 (Fritz Koreny); a Historiát Altdorfernek tulajdonítja, de későbbre datálja Müller 2004. A Benesch
által a rajzolóhoz rendelt festészetiœuvre kohéziója sem látszik ígymár annyira erősnek, nehezen lehet leírni pon-
tosabban, csak helyi Altdorfer-követők egymáshoz való viszonyukban nehezen meghatározható műveinek laza
csoportjaként; vö. újabbanGbKÖ III 2003, 488–489 (Artur Rosenauer);Messling 2006, 339–340. A pulkaui ol-
tár festőjekéntMagdalena Bushart nemrégibenmagát Albrecht Altdorfert hozta szóba, aminek tarthatatlanságára
Mathias F. Müller joggal mutato rá: Bushart 2004, 38–39, 90. j.; Müller 2008, 73–74.
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masztó egyik legkézzelfoghatóbb motívumként hivatkozo .⁵²² Bár a rokonság a többi esetben nem

ragadhatómeg ennyiremarkánsan egyéni részletekben, a domborművek ziognómiai stílusa összes-

ségében nagyon közel áll a táblákéhoz és a rajzéhoz. Ugyanezmondható el az emberi test ábrázolásá-

ról: ezek a ruganyos, nemegyszer egy-egy lendületes ívbe feszülő, azt valószínűtlenmozdulatokkal és

anatómiai torzításokkal követő gurák nagyban eltérnek a korai Altdorfer – korábban ezzel a festővel

is egy mesterré összegyúrt – alsó-ausztriai követőinek művein látható emberalakoktól, amelyek ru-

háik ala gyakran nagy,magatehetetlen tömegekként jelennekmeg,mintha a szintén lendületes, de a

tes ől független ruharedők egy-egynagy zsákba rejtenék el őket, és amelyekbefolyása amúgy aDom-

museum tábláin, a diakónus gurákon is megjelenik. Ha egymás mellé helyezzük a Töviskoronázás-

domborműről aKrisztushátamögö állópribéket, a Szent István (?) vértanúhalálát ábrázoló tábláról

a szintén a szent háta mögö álló társát és a koppenhágai rajz bal oldalán megjelenő hóhért (vagy,

tekinte el a karok tartására, a vele átellenben állót), akkor szembetűnővé válik a rokonság. A vál- 193–195

lak a nyakhoz képest ijesztően hátrafeszülnek, a lábak mintha gumiból lennének, úgy hajladoznak,

és úgy rogynak meg a felsőtest ala . A drapéria elrendezése i is, o is, amo is a testnek ezt az

absztrakt dinamikáját hangsúlyozza a lágyan visszamélyülő, tálszerű árkokat határoló redőgerincek

nom ritmusba összeálló, nagy íveivel. A tér ábrázolása, az elő-, közép- és há ér kapcsolata a rajzon

bámulatosan gazdag és gondosan differenciált; ehhez hasonlóval nemcsak a domborműveken, ha-

nem a Dommuseum festményein sem találkozunk. Az utóbbiakon azonban, ahol a szűk képmezőt

szinte teljesen kitöltik a gurák, rokon feladat elő állt a festő, mint a szobrász, és rokon a választo

megoldás is: a közvetlen környezet és a távoli tájhá ér –melyek közö nincs kapcsolat – ábrázolása a

minimálisra szorítkozik, a többrétegű gurális kompozíció szőnyegszerűen kiterül, a egymásmögö

lévő alakok egymás fölé kerülnek.

Valószínűnek tűnik mindennek alapján, hogy a passiódomborművek szobrásza a koppenhágai

rajzot készítő vagy egy az ő közvetlen környezetében dolgozó festő Visierungja alapján láto mun-

kához. A szobrászmunka a ribúciójára és datálására vonatkozóan ebből még nehéz lenne közvetlen

következtetéseket levonni. A koppenhágai rajz és különösen a bécsi táblák datálása az irodalomban

tág határok közö mozog.⁵²³ Benesch, aki az 1507–1508 körüli évekre szóló javaslatával a legko-

rábbra helyezte a műveket, a viszonylag részletesen követhető Altdorfer-kronológiából indult ki.⁵²⁴

⁵²² Benesch–Auer 1955, 78.

⁵²³ O oBenesch korai datálásához l. a 521. jegyzetet. A koppenhágai rajzot a gyűjtemény katalógusa az 1510-es évek
első felére teszi: Bøgh Rasmussen 2000, 72. A bécsi táblákkal kapcsolatban 1520 utáni keletkezés is szóba került:
Stange 1964, 116; zavaros a datálás amúzeumkatalógusában: „16. század első negyede” van képaláírásban, „1520
körül” a katalógustétel fejlécében, „1510-es második fele” a folyószövegben – Saliger 1987, 140–142.

⁵²⁴ Ehhez vö. a 251. jegyzetet.
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Ha ezt a szempontját elfogadjuk, akkor a következtetésével is egyet lehet érteni. A koppenhágai rajz

mestere csak néhány halvány jelét mutatja – a diakónus gurák harang alakban szé erülő dalmatiká-

ján, a kezek olykor amorf formáin, a konvencionális keresztsraffírozást helyenként megbontó párhu-

zamos, hurokban végződő vonalkázásban, a Kövezés há ér guráinak jelzésszerűen odavete arcán

– olyan impulzusoknak, amelyeket ha nem ismindenképpen közvetlenül, de végső soron a korai Alt-

dorfer művészetére, azaz tevékenységének 1510 körül lezáruló periódusára lehet visszavezetni.⁵²⁵ A

korai Altdorferhez – vagy akár ausztriai követőinek az 1510-es években készült műveihez⁵²⁶ – képest

azonban nemcsak a rajztechnika mutat határozo an régies jegyeket, hanem például a há ér ábrázo-

lása is. Az e szempontból legtöbbet nyújtó koppenhágai lapon a sziklás falú, fűvel boríto emelke-

dők és a egymásra tornyosuló, fantasztikus kupolákkal fede épületekből összeálló, zsúfolt veduta

inkább a 16. század első éveinek kollázsszerű tájhá ereire emlékeztetnek, semmint Altdorfer eleven

tájélmények emlékét őrző, kiszámíthatatlan tájaira. Jörg Breu első, ausztriai művei nyújtják a legkö-

zelebbi analógiákat a régióban;⁵²⁷ az 1501-ben feste aggsbachi oltár Menekülés Egyiptomba- vagy 196

Keresztrefeszítés-jelenete motivikus összehasonlításra is kínálkozik, amely kiterjeszthető a részlet-

formákra, így a középtérben álló magányos fa formáira is. Közel állnak Breuhoz a bécsi festő gu-

rái, mozgásuk és karikírozásuk is. Az aggsbachi és a melki (1502) oltár passióképein, ahogy ez egy

konkrét motívumátvételben is megragadható,⁵²⁸ a 15. század második negyedének expresszív stílu-

sát, a Worcester-Keresztvitel vagy a Znaimi oltár képi világát eleveníti fel, és ez az örökség még a

koppenhágai kövezés-jeleneten is átsejlik. Amelki oltár szűk terű passiójelenetei közvetlenül a bécsi

domborművek mellé helyezve is tanúskodnak arról, hogy az utóbbiak tervrajzaihoz az alapvető elő-

feltételek már a 16. század első éveinek festészetébenmegvoltak.⁵²⁹ Paul Vinck bécsi polgár Krisztus 197, 198

kigúnyolását ábrázoló feste epitá uma, amelyet a megrendelő életadataiból kiindulva a 16. század

első évtizedénekmásodik felére kell datálni, arról tanúskodik, hogy ennek az egzaltált gurastílusnak

később is voltak örökösei a városban.⁵³⁰

⁵²⁵ Altdorfer korai időszakának megkülönböztető jegyeihez l. legutóbb Müller 2009, a korábbi irodalommal.

⁵²⁶ Ezek kronológiájára nézve instruktív, hogy a datált pürggi oltárszárnyak révén már 1512-ben provinciális emléke
is van a regensburgi mester befolyásának a régióban; vö. Biedermann 1982, 152–153.

⁵²⁷ Breu korai műveihez vö. Menz 1982; Krämer 2000; Morrall 2001, 11–19; Löcher 2003; Messling 2007.

⁵²⁸ Breu ebből az időszakból származó,Münchenben őrzö Töviskoronázás-rajzán az elöl térdeplő poroszlóhoz köz-
vetlenül felhasználta a Worcester-Keresztvitel mesterének Krisztus kigúnyolását ábrázoló lapját vagy annak egy
másolatát; Buchner 1938, 73, 387. sz. (Friedrich Winkler közlése alapján).

⁵²⁹ Adomborművek ésBreu közö i affinitásramárLothar Schultes felhívta a gyelmet egy futólagosmegjegyzésben:
GbKÖ III 2003, 350.

⁵³⁰ Saliger 1987, 137–140. Mathias F. Müller hívta fel a gyelmet ennek a szakirodalomban elhanyagolt táblának
a jelentőségére, és meggyőzően körvonalazta általános stílustörténeti pozícióját (Müller 2009). Jóval kisebb az
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Hogy ez az örökségmeddigmaradt eleven, azt persze nem tudjuk, és bármilyen közelebbi feltéte-

lezés ezzel kapcsolatban a stílusfejlődés valamilyenmereven lineáris képét feltételezné. Ilyenmódon

nem adható meg a passiódomborművek datálásának felső határa sem. Két következtetés mégis le-

vonhatónak tűnik a fenti meg gyelésekből. Az egyik az, hogy ha csak a kompozíciókat, a bennük

megnyilvánuló gurafelfogást és a drapériakezelés általános sajátosságait tekintjük, akkor a dombor-

művek röviddel a Speculum passionismegjelenése utáni, azaz 1510 körüli datálásának nincs akadálya.

A másik pedig az, hogy az említe jellegzetességekért valószínűleg nem elsősorban a szobrász volt a

felelős, így a domborműveknek és a szobrászi kivitelezés szempontjából hozzájuk közel álló más fa-

ragványoknak a viszonyát nem lehet ilyen szempontok alapján pontosítani – sema relatív kronológia,

sem az a ribúció kérdései mentén. A szobrász azonosításában, műhelykapcsolatai meghatározásá-

ban egyedül a részletformák stíluskritikájára hagyatkozhatunk.

6.4.3. A passiósorozat szobrásza

Noha ezek a részletformák még a passiósorozaton belül sem mindig tűnnek egymással konzisztens-

nek,⁵³¹ azok ameg gyelések, amelyeket Seiberl a Holdt-epitá um és a kincstárdomborművek közös

a ribúciója érdekében felsorolt,⁵³² végső soron meggyőzőek. A részben eltérő drapériakompozí-

ciók messzemenően azonos alapelemekből épülnek fel. Az erős kiülésű, vékony és általában hosszú,

lendületes íveket követő redőgerincek ritkás vonalhálója; a vastagabb redőgerinceketmegosztó, egy-

mással szembefordíto hajtűredők; ezek szögletes, kiszélesedő, olykor ke éágazó végződése; a köny-

nyebb anyagokat –Krisztus perizóniumát vagy éppenKajafás fejkendőjét – érzékeltető sűrű, vékony,

párhuzamos ráncok – ezekben és ezeken kívül is még számosmás részletbenmutatkozik meg az epi-

tá umon és a – végeredményben tagadhatatlanul lágyabb, hajlékonyabb redőstílustmutató – passió-

domborműveken használt vokabulárium azonossága. A Holdt-epitá um lune áján lévő Atyaisten 199

és a passión Pilátus visszatérő alakjához használt fejtípus rokonsága is túlmegy a puszta karakterbeli 200

megfelelésen; a szemöldökök vonala, a szemnyílás metszése, a szem ala i karikák legyezőszerű vo-

nalai, az orcáknak a kiálló járomcsonton alapuló plasztikája vagy az ajkak formája jól láthatóan azo-

nos szobrászi kézjárásról árulkodnak.⁵³³ Hasonló rokonság fűzi egymáshoz a két művön megjelenő

Albrecht Altdorfer nevére szóló a ribúciós javaslatmegvilágító ereje; azok a ‘morfológiai’ és technikai egyezések,
amelyekre a szerzőhivatkozik, részbennagyon absztrakt jellegűek, részbenpedig a kor többmás festőjére jellemző
általánosságok.

⁵³¹ Ezt az irodalom eddig is rendre kiemelte: Seiberl 1944, 205; Plieger 2009, 26, 30, 31–34.

⁵³² L. elsősorban Seiberl 1944, 202.

⁵³³ Seiberllel ellentétben pusztán ‘külsődleges’, típusbeli, a részletek tekintetében nemmeggyőző hasonlóságokat lát
i Plieger 2009, 40.

143



Krisztus- gurák arcát. A durva szálú, hullámos hajnak és szakállnak, a fürtjeik vonalát befejező, nagy, 203, 204

fúrt lyukat körülíró csigáknak a formái közö sem igen lehetne közelibb a megfelelés.

Úgy tűnik fel tehát számomra, hogy Seiberlnek igaza volt, amikor a Holdt-epitá um és a kincs-

tár faláról származó passiósorozat kivitelezését ugyanannak a szobrászműhelynek tulajdoníto a. A

Höritzer-epitá um esetében is meg lehet kockáztatni ugyanezt, bár ennek a fennmaradási állapota, a

két mellékalak fejének amegújítása és az egész domborműre durván felvi kőporos bevonat nagyon

megnehezíti a faragvány megítélését. Ugyancsak meggyőzőnek tűnik a Vordernbergből a gráci mú-

zeumba került két passiórelief besorolása ebbe a csoportba.⁵³⁴ Az a két püspökszent, amely Mária- 205–206

völgyből, a neogótikus főoltárretabulumból került Pozsonyba, a Slovenské národnémúzeumgyűjte-

ményébe, arról tanúskodik, hogy ez a stíluskör a faszobrászatban is jelen volt;⁵³⁵ bennükmég egyszer

megragadhatóvá válik annak a valószínűsége, hogy a bécsi kődomborműveket sem az építkezéshez

kötődő kőfaragók, hanem önálló műhelyt fenntartó specialisták készíte ék.

Ameddig ez a szobrászműhely azonosnak tűnt a III. Frigyes síremlékét készítő műhellyel, addig

természetes lehete az az igyekezet, hogy a későbbi bécsi szobrászat jelentékeny részét is innen, azaz

‘Michael Tichterből’ vezessék le.⁵³⁶ Az ennek alapján feltételeze mester–tanítvány kapcsolatokat

ugyan aligha lehet igazolni, azonban az alapul ve stiláris érintkezési pontok nagyon is gyelemre

méltóak, és legalábbis tanúskodnak a 16. század eleji alsó-ausztriai szobrászat fejlődésének folyama-

tosságáról, az egyes stiláris gócpontok közö i ozmózisról. Különösen közel áll aHoldt-epitá umhoz

az a nemrég restaurált kő Siratás-dombormű, amely a Wiedner Hauptstraße egyik házából került a 207

Belvedere gyűjteményébe, és amelynek meghatározásához jó okkal hagyatkoztak az 1515-ben el-

hunyt Ma hias Hauer epitá umára.⁵³⁷ A Hauer-epitá um egyú al összekötő láncszemet jelent a 208

jóval későbbi, a hagyomány szerint 1523-ra datált Hutstocker-Keresztvitelhez, amelynek szobrászát 209

Go fried Biedermann ‘Tichter’ stiláris örököseként jellemezte.⁵³⁸ Seiberl próbálkozása, hogy a pul-

⁵³⁴ Vö. Seiberl 1944, 200, 6. j.; Biedermann 1982, 290–292; Plieger 2009, 41–42.

⁵³⁵ Endrődi 2002b, 212–214; a részletesebb indoklást is l. o . 2002-ben a faszobrokat aHoldt-epitá ummesterének
tulajdoníto am; a passiódomborművek restaurálása óta ez az összefüggés már nem látszik annyira szorosnak,
ugyanakkor a máriavölgyi gurák meghatározásához továbbra sincs megfelelőbb támpont. Vö. még Kat. Paris
2010, 54 (Dušan Buran).

⁵³⁶ Ennek szolgálatában áll Seiberl tanulmányának második fele: Seiberl 1944, 218–242. Vö. még Oe inger 1951,
53, 59.

⁵³⁷ A Belvedere 2010–2011-es kiállításához, amelyen ennek a restaurálásnak az eredményeit is bemuta ák, nem je-
lent meg nyomtato publikáció. Vö. a tájékoztató táblák online változatát; URL: <http://www.belvedere.at/
jart/prj3/belvedere/data/uploads/Meisterwerke-der-Mittelaltersammlung_Schautafeln_neu.pdf> [utolsó le-
hívás: 2011. július 12].

⁵³⁸ Biedermann 1982, 291–292; vö. ehhez Plieger 2009, 45, 52. j.
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kaui oltár szobrászát is a Holdt-epitá um mesterének egykori tanítványaként mutassa be,⁵³⁹ első lá-

tásra meglepőnek tűnhet, ugyanakkor azok az alapelemek, amelyekből o a bécsi domborműveken

láthatóktól nagyban eltérő drapériasémák összeállnak, főleg az oltár léptéküknél fogva jobban össze-

vethető kisebb guráinmégis számos átfedéstmutatnak aHoldt-epitá ummesterének formai reper- 210, 211

toárjával, és a ziognómiák és a hajkoronák megfaragásáról is hasonló mondható el. Ami a kincstár

passiódomborműveiből, aHoldt-epitá umból és néhány további emlékből – feltehetően 1510 körül

– az eltérő eredetű kompozíciós minták és a kisebb-nagyobb stiláris kilengések ellenére is többé-

kevésbé zárt stíluskörként kirajzolódik, annak hosszabb távon elmosódnak a kontúrjai, elvegyül a

bécsi, illetve alsó-ausztriai szobrászat sűrű szövésű kapcsolati hálójában. A fentebb kifejte mun-

kaszervezeti modell melle , amely a ‘kezek’ folyamatos uktuációjával számol, ez nem is várható

másképp.

Jóval szorosabbnak tűnik, de hasonlóképpen nehezen írható le a beve a ribúciós kategóriák-

kal az az összefüggés, amely két további művet köt a Holdt-epitá umhoz és a passiósorozathoz. Két

olyan darabról van szó, amelyekKarlOe ingernél –mindkétszer problematikus a ribúciók nyomán

– fontos szerepet kaptak különbözőœuvre-rekonstrukciókban, és azóta is keresik amegfelelő szobrá-

sza örténeti helyüket. Azt a Szentháromság-domborművet, amely Säusensteinből került a Nieder- 212

österreichisches Landesmuseumba, és amely pontosan követi Dürer azonos témájú, 1511-re datált

fametszetének középső csoportját, Oe ingerHansLeinberger korai főművének, egyú al a landshuti 213

szobrász bécsi tanultságát – ezzel egyszersmind a ‘dunai stílusú’ szobrászat bécsi eredetét – alátá-

masztóbizonyítéknak tekinte e.⁵⁴⁰ Bár az a ribúció gyors és egyhangú elutasítást kapo , azóta is, ha

a domborművet említi a szakirodalom, azt általában ennek a kísérletnek az összefüggésében teszi.⁵⁴¹

A kompozíciónak, a guraábrázolásnak és a drapériaelrendezésnek azok a kvalitásai, amelyek az am-

biciózus meghatározás előfeltételeként Oe inger számára kijelölték a dombormű rangját, mind a

metszetelőképről származnak, amiben pedig eltérnek a ól, az csak a szobrász lényegesen szerényebb

képességeiről tanúskodik.⁵⁴² A megfaragás gondossága, részletgazdagsága valóban gyelemreméltó,

⁵³⁹ Ebben csatlakozo hozzá az oltár későbbi irodalmának jelentékeny része is: Oe inger 1951, 73; Stadlober 1982,
246, 249–251, 257–259 (vö. Stadlober 1984, 237). Máshol keresi a gurák stiláris forrásvidékét Kat. Linz 1965,
248 (Anton Legner); GbKÖ III 2003, 358 (Lothar Schultes).

⁵⁴⁰ Oe inger 1951, 75–81.

⁵⁴¹ Müller 1951, 297; Kat. Linz 1965, 243, 250–251 (Anton Legner); Legner 1985, 281–282; Decker 1985, 45;
GbKÖ III 2003, 359–360 (Lothar Schultes).

⁵⁴² Oe inger részletesen elemezte ezeket az eltéréseket, egy festőibb felfogás és egy önálló, az előképpel egyenrangú
művészi koncepció jeleiként, amelyek leírása újfent a népcsoportok karakterológiájába torkollik: Oe inger 1951,
78. A főalakok népes kíséretének ésmennyei környezetének az elhagyására azonban –már ha valóbanmegenged-
hető ezt alapul venni a töredékesen fennmaradt dombormű esetében – elégséges magyarázatot kínál az, hogy a
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az ismeretlen eredeti elhelyezésű és funkciójú dombormű jelenlegi, restaurálásra szoruló állapota⁵⁴³

melle is tanúskodik arról, hogy a szobrász közeli nézőpon al számolt. A Szentháromság-relief leg-

közelebbi bécsi rokonságára már Oe inger is utalt, amikor az Atyaisten fejét a Holdt-epitá um lu- 201

ne ájában lévővel vete e egybe. A ke őt összekötő szoros típusbeli és motivikus egyezés – különö-

sen feltűnő a metszeten lévő tiara helye használt keresztpántos korona formájának és díszítésének

megfelelése – egyú al a kidolgozás egyezéseinek és különbségeinek a számbavételét is lehetővé te-

szi. A két gura arcberendezése is pontról pontra követhetően azonos, miközben azonban a Holdt-

epitá umon a farago felületek – amennyiben hagyatkozhatunk a mai állapotukra – jóval elnagyol-

tabbak. Ebből a szempontból közelebbi, sőt a kívánható legközelebbi párhuzamokat nyújtanak Pi-

látus arcai a kincstár passiódomborművein. A säusensteini Atyaisten hosszabb szakálla, amelynek

változatos örvénylésére és aláfaragásaira mint a két mű teljes idegenségének bizonyítékára Oe in-

ger jelentőségteljesen hivatkozik, a szobrász igyekezetének az eredménye, hogy Dürer metszetének

lehetőségeihez mérten minél több nomságát mentse át saját művébe; ugyanakkor ha a plasztikai

megformálás részleteit tekintjük – például azt, ahogyan a bajusz elhalad a szájszeglet melle –, akkor

sem stílusban, sem kvalitásban nem lelünk lényeges különbséget a passiódomborművekhez képest.

Ezek a megfelelések további részleteken is folytatódnak: az Ostorozás Krisztusának feje jobban em-

lékeztet a säusensteiniére, mint a bécsi sorozat bármely más jelenetén lévő Krisztus-fejekre; a négy

angyal hajkoronájának mindegyike megismétlődik a kincstárreliefek valamelyik részletén; a ruhák

gyűrődése pedig – ha a Dürertől lényegében változtatás nélkül átve drapériakompozíciót, rajzola-

tot gyelmen kívül hagyva csak a részletformákra, a plasztikus kidolgozásra koncentrálunk –, ugyan-

azokból az alapelemekből építkezik, amelyek révén a két bécsi együ es esetében is felismerhető volt

az eltérő eredetű kompozíciók szobrászi megvalósításának, a kivitelezői kézjárásnak a szoros rokon-

sága. A säusensteini dombormű is a Holt-epitá umot készítő műhely időben ahhoz közeli művei

közö találhatja meg a helyét, de restaurálása elő nehéz ebben határozo abban állást foglalni.

Dürer-metszet ezen részeinek átültetése olyan fejle relie echnikát igényelt volna, amelyre a kor alsó-ausztriai
szobrászatában nem ismerünk példát. A gurák arányainak a megváltoztatása is, mielő bármi mást tanúsítana,
elsősorban a szobrász anatómiai tudásának hiányosságairól árulkodik. Tulajdonképpen Oe inger összehason-
lításának minden pontja a szobrász gyengéit szemlélteti; az, hogy ezek mégis a ‘tipikus bajuvár’ önállóságának
jegyeivé magasztosulnak, egyedül a szerző retorikai tehetségére vet fényt.

⁵⁴³ A mostani, vastagnak tűnő polikrómia, bár az irodalom eredetiként ír róla (vö. GbKÖ III 2003, 359), a 19. szá-
zadnál aligha korábbi.
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6.4.4. A Keckmann-epitá um

Lazábbnak tűnik a kapcsolata ezekhez a szobrászmunkákhoz, mégis leginkább a hozzájuk való vi-

szonyának vizsgálatával ágyazható be a kor bécsi szobrászatába egy másik dombormű, amelynek

közvetlen jelentősége van e dolgozat fő kérdései szempontjából. Az 1512-ben elhunyt Johannes

Keckmann a Stephansdomban lévő epitá umának alsó részét szintén Oe inger a ribuálta ‘Anton 214

Pilgramnak’.⁵⁴⁴ Ismert, hogy az epitá um Szent Márton miséjét ábrázoló domborművét középen, a

misejeleneten ábrázolt oltár predellájának felső pereménél vízszintes fuga osztja két részre, és hogy e

két rész közö a stiláris eltérés is olyan nagy, hogy keletkezésüket nem lehet elképzelni ugyanabban

a szobrászműhelyben, de még ugyanabban az időben sem.⁵⁴⁵ Oe inger ezt úgy magyarázta, hogy a

régiesebb, korábban elkészült alsó rész szobrásza lenne egyú al az egész kompozíció tervezője és a

atalabb szobrász által farago retabulum formáihoz képest szintén régiesnek ható keret készítője is.

Ennek azonban ellentmond, hogy éppen a dombormű alsó fele a legkevésbé konzisztens az együ es

egészével: ahogy legjobban a szent mögö térdeplő diakónus felemelt karjánál látható, a keretet és a

domborművet egyaránt durván vissza kelle faragni, hogy az utóbbi elférjen az előbbiben; annak az

enyhe perspektívának – kissé ügyetlenül ábrázolt, de mégiscsak perspektívának –, amelyben az alsó

⁵⁴⁴ Oe inger 1942; Oe inger 1951, 15–19.

⁵⁴⁵ Ezt éppen a legutóbbi restaurálást dokumentáló publikáció vonta kétségbe, azt feltételezvén, hogy a dombormű
felső részén látható oltárretabulum – mint kép a képben – szándékosan és jelentőségteljesen térne el az alsó rész
szobrászi kivitelezésének stílusától, és hogy ennek alapján szabaddá válna az út az elő , hogy az epitá umon be-
lüli stiláris anomáliákat egyetlen szobrászműhely formai repertoárján belül tudatosan variált árnyalatokként ér-
telmezzük: Kohn 2011, különösen 52–53; Holzschuh-Hofer 2011. Csakhogy ilyen különbségtétel az ábrázolás
és az abba beleágyazo ábrázolások közö az alsó részen is feltűnik, és o ellenőrizhető annak módja, ahogyan a
realitásszintek közö i eltéréseket a misejelenet szobrásza érzékelte e: a Szent Márton miseruhájának hátán lévő
Keresztrefeszítés-csoport két gurája és a feje mögö az oltárpredellán megjelenő Pietà ugyanolyan elnagyolt,
szögletes formákkal és lapos, kétrétegű relie echnikával le megfaragva, és erre leginkább e részleteknek a kom-
pozícióban játszo szerepe, idézetszerűsége adhat magyarázatot – a kis méretek és az enyhe kiülés ellenben nem,
hiszen a főalakok arcának virtuóz felületkezelése kellően tanúskodik arról, hogy a szobrász képes le volna e kis
gurákat is a jelenet egészével konzisztens, nomabb átmenetekkel operáló reliefstílusban kivitelezni. A dom-

borművön tehát nemcsak az alsó és a felső rész szobrászi stílusa közö van ellentét, hanem aközö is, ahogyan
a mint ‘kép a képben’ megjelenő gurák vannak, illetőleg lennének megkülönböztetve a jelenet tulajdonképpeni
szereplőihez képest. Renate Kohn és Holzschuh-Hofer tézisével kapcsolatban súlyosabb probléma, hogy stílus-
kritikailag nem tartható: ha az egy műhelyen belüli, tudatosan vállalt stíluspluralizmus példájával lenne dolgunk,
akkor is érzékelhető kellene hogy legyen annak a stílusrétegnek az állandósága, amely a formálás rutinszerűen
alkalmazo , a programszerű változtatásoknak nem alávete elemeiből áll össze. Ennek a stílusrétegnek a meg-
ragadására vagy a két rész bármilyen stiláris közösségének a felmutatására kísérlet sem történt, és így a stílusplu-
ralizmus lehetőségére való utalás az érdemi vizsgálat igényét elhallga ató menlevéllé válik. Kohn az elképzelését
arra alapozza, hogy az alsó rész önmagában véve ikonográ ailag nem lenne teljes (hiányozna róla a legendában
szereplő „tüzes golyó”), így eleve feltételezi a felső részt is. Ez az érv nem veszi gyelembe azt az – éppen a resta-
urálás által tisztázo (Nimmrichter–Zowa 2011, 90) – tényt, hogy az alsó rész felső peremét utólag, a számunkra
ismert epitá umhoz való adaptálás alkalmával fűrészelték le. Nem tudhatjuk, hogy a lefűrészelt darab mekkora
lehete , sem azt, hogy milyen motívumokat tartalmazhato . Nem biztos az sem, hogy a hiányzó golyót eredeti-
leg magán a képmezőn vagy pedig a dombormű keretén helyezték volna-e el. A dombormű egységére vonatkozó
elképzelés a restaurálás további eredményeit is gyelmen kívül hagyja (vö. a 546. jegyzetet).

147



részen az oltárasztal és a predella megjelenik, a fuga fölö az oltárszekrény precízen frontális beál-

lítása sehogy nem felel meg. Az epitá um legutóbbi restaurálása egyértelmű bizonyítékait tárta fel

annak, hogy a dombormű alsó fele nem ehhez az együ eshez készült, valamint annak is, hogy ezt a

faragványt nem helyezték el másu , mielő az epitá umhoz felhasználták volna.⁵⁴⁶

Nem lehet tudni, hogymi le volna a dombormű eredetileg terveze helye és funkciója. Az epi-

tá umnak éppen az alsó részén jelenikmeg JohannesKeckmann térdeplő alakja és címere, így ki lehet

indulni abból, hogy ő volt ennek a darabnak amegrendelője is. Ha viszont a SzentMártonmiséje ere-

detileg is az epitá umához készült volna, akkor talányossá válna, hogy miért volt szükség a későbbi

– a felső rész stílusa alapján Keckmann halála utáni – koncepcióváltásra. A témaválasztás azzal függ

össze, hogyKeckmann a székesegyház délnyugati sarkában lévőSzentMártonoltárnak volt a rektora,

erre az oltárra maga is jelentős alapítványokat te – fennmaradt végrendeletének⁵⁴⁷ túlnyomó része

ezekről szól –, és síremlékeit is ennek az oltárnak a közelében helyezték el.⁵⁴⁸ Keckmann gondos-

kodása az oltárról jó eséllyel annak zikai állapotára, illetve felszerelésére is kiterjedt; azt a pompás

kőbaldachint, amely ala egykor a Szent Márton oltár volt, legalábbis erre az időre datálják.⁵⁴⁹ Akár

az oltárhoz, akár egy más terv szerint elkezde epitá umhoz készült a dombormű, ez valószínűleg

még Keckmann halála elő történt (így magyarázható meg legkönnyebben a tervváltozás), és 1510

körüli datálás tűnik ennek alapján kézenfekvőnek.⁵⁵⁰

Oe inger ‘Pilgram’ nevére szóló a ribúciója ezú al is elsősorban a ziognómiák evokatív, pszi-

⁵⁴⁶ A restaurálás eredményeihez l. Nimmrichter–Zowa 2011; Linke 2011. A keletkezéstörténet szempontjából az
egyik legfontosabb eredmény e szövegekből nem, csak az egyik illusztrációból derül ki: 117, 2. kép. Az oltárterítő
rojtjai és az antependium rombuszmintás díszítése jobb oldalt, a térdelő donátor mögö befordul az oltárasztal
oldalfelületére, ahol a két munkadarab közös kerete mia már nem volt látható, és az összeépítés után felvi , a
festést előkészítő olajos impregnáló rétegből sem juto erre a felületre. Az alsó rész faragásakor tehát egészen
más jellegű keretezéssel, elhelyezéssel kelle hogy számoljanak. A restaurálás e dologozat írásával párhuzamosan
zajlo ; köszönöm a restaurátornak, Gertrude Zowának és a restaurálást kísérő művésze örténésznek, Cornelia
Pliegernek, hogy az epitá umot munka közben is megnézhe em a műhelyben, és hogy megoszto ák velem új
ismereteiket.

⁵⁴⁷ AUW R32.1, foll. 35 –39 .

⁵⁴⁸ Vö. Neumann 1886–1887; Capra 1955; Kohn 2011, 45–47.

⁵⁴⁹ Erről l. Böker 2007, 312–313.

⁵⁵⁰ Maria Capra szerint az említe végrendelet (547. j.) hallgat az oltárretabulumról és az epitá umról is, és ez azt
jelenti, hogymindke ő készen voltmár a testamentum írásának idején: Capra 1955, 31–32. A szövegben, a Szent
Márton oltárral kapcsolatos rendelkezések közö van egy passzus, amely ennek ellentmondani látszik: Ain alter-
stain hab ich weich(e)n lass(e)n, der ist in d(er) kirich(e)n in d(e)r sagr(istei), aus dem all(e)n mög(e)n sich mein
gsche h(er)r(e)n um als ich hoff wol richtenn (AUW R32.1, fol. 36 ). Mindazonáltal valóban kevéssé valószínű,
hogy i egy felállításra váró oltárretabulumról lenne szó; inkább egy hordozható oltárra, kisebb, ötvösművű fog-
lalatú kőlapra kell gondolnunk. A datálásra nézve kényszerítő lehetneDürer 1511-re datált fametszete Szent Ger-
gely miséjének ábrázolásával, amelyet Oe inger szerint szobrász felhasznált a domborműhöz (Oe inger 1951,
16, 18). Az anéhánymotivikus párhuzam, amelyre a szerzőhivatkozik, túl kevéssé konkrét ahhoz, hogy az átvételt
igazolhassa.
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chologizáló leírására támaszkodo – ahogy korábban említe em, az ő értelmezésében amisét celeb-

ráló szent is önarcképpé válik. Az epitá umról később írók többségét ez nem győzte meg, és főleg

a dombormű szerényebb művészi kvalitásaira, de stíluskritikai érvekre is hivatkozva ismét kiemel-

ték azt az œuvre-ből.⁵⁵¹ Ennek ellenére vissza kell térni a kérdésre, mert Oe inger a Keckmann-

epitá um alsó részét a Pseudo-Pilgram bécsi művei és a tőlük stilárisan – általa is beismert módon –

idegen brünni városháza- gurák közö i közvetítő láncszemként használta fel.

Adrapériakezelésben i legalább talált egy kapcsolódási pontot az orgonakarzat és a szószék gu-

ráival: a szent és a diakónus ruhaujjának harmonikaszerű, a kar vonaláramerőleges, időnként villásan 215, 216

ke éágazó redőit.⁵⁵² Éppen ez a motívum azonban ekkor a bécsi szobrászatban nem volt a Pseudo-

Pilgram specialitása; már korábban feltűnik a kincstár passiódomborművein, és később a szószék

szobrásza melle más mestereknél – így a maueri vagy a zwe li oltárt körülvevő faragványcsopor-

tokban – is megjelenik, különböző egyéni változatokban, más-más drapériastílusokhoz adaptálva.

Ezeknek a harmonikaredőknek a Pseudo-Pilgram által használt változatától – ahol a duzzadt, olykor

egymás alá bújtato redőgerincek elevenen hullámzó plasztikus tömeggé oldják a sémát – eltér az,

amelyet a Keckmann-epitá umon látunk; i a lazábban sorakozó, vékonyabb, élesebb redők szinte

gra kus rajzolata jobban emlékeztet a passióreliefek nem egy gurájának vagy a säusensteini dom-

bormű angyalainak a ruhaujjaira. AKeckmann-epitá um stílusrokonai közö Capra ésGinhart egy- 217–219

aránt a Holdt-epitá umot nevezte meg az egyik legközelebbiként.⁵⁵³ Ha a Szent Márton miséjének

drapériastílusát általában nézzük, akkor a Holdt-síremlékkel valóban sok hasonlóságot találhatunk.

Keckmann térdeplő alakja – a másik két gura liturgikus öltözete mia ezt alakítha a a szobrász a 220

legszabadabban – az őt alulról körbeölelő, nagy, parabolaszerű ívben a hátától a mellkasáig vezető,

belül mély árkokkal kísért redő, a comb fölö egymásra torlódó, átlós vonalú, szögletes gyűrődések,

a ruhaujj ráncainak párhuzamos, az alkartól a hónalj környékéig nyúló ívei révén az eltérő tes artás

dacára is aHoldt-síremlék Szent Jánosának közvetlen párdarabjaként jelenikmeg. Egyes részletmeg- 221

oldásokhoz – így a comb vagy a térd fölé nehézkedő szövet érzékeltetésénekmódjához vagy azokhoz

az éles, prizmatikus gyűrődésekhez, amelyek az erősebb kiülésű redőgerincek és a simább felületek

közö közvetítenek – még közelebbi párhuzamok találhatók a passiójeleneteken. 222, 223

Oe inger a misejeleneten feltűnő ziognómiákat elemezve is elsősorban SzentMártonnak és az

orgonakarzat mesterképmásának az összehasonlításra koncentrált, és ezek közö valóban nem lehet 225, 224

⁵⁵¹ Capra 1955, 35–36;Ginhart 1970, 59–60. A legutóbbi restaurálás befejezésére kiado kötet (Keckmann-Epitaph
2011) tanulmányai kifejeze en ki-, illetve megkerülni igyekeznek a stíluskritikai kérdéseket.

⁵⁵² Oe inger 1951, 18.

⁵⁵³ Capra 1955, 33–34; Ginhart 1970, 60.
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eltagadni bizonyos hasonlóságot, még akkor sem, ha az epitá um művészi kvalitásai ezen a ponton

is feltűnően elmaradnak az építész mellképétől. Mégis, ez a hasonlóság viszonylagosnak tűnik fel

akkor, ha olyan arcokat is e ke ő mellé helyezünk, mint az Atyaistené a säusensteini Szenthárom- 226

ságon vagy a Pilátus- guráké és Kajafásé a passiódomborműveken. A Keckmann-epitá um főalak- 200, 227

jának arca – de ugyanígy a rá feltűnően hasonlító elhunyté vagy az i ú diakónusé – összességében

az éppoly részletgazdag felületkezelés ellenére is geometrikusabb, mint a Pseudo-Pilgram hasonló

léptékű büsztjeié. Az orrnyereg, a szemöldök és a homlok SzentMárton fejénmarkánsan előrebolto-

zódó és szimmetrikusan tagolt felületben találkozik; az orgonakarzatmesterképmásán vagy a szószék

egyházatyáin ezzel szemben az arcnak ezen a részén laposabb, egyszerűbb alapformából indult ki a

szobrász, azt azonban a bőr mindannyiszor az ado gura karakteréhez igazíto redőzésével eleve-

nebbé tudta tenni. A szem ala i, sűrű ráncok a Keckmann-epitá umon szinte szabályos, koncentri-

kus félkörökben futnak a belső szemzugtól a külsőig; ez nemcsak elüt a szemkörnyékmegfaragásától

a Pseudo-Pilgram guráin – ahol a könnytáskák tömegének, a ráncok változatos rajzolatának és a ki-

dagadó ereknek a kiszámíthatatlan összjátéka a szobrászi kézjárás könnyű felismerhetősége ellenére

is az alakok változatos jellemzésének rendkívül hajlékony eszközeként működik –, hanem megfelel

azoknak a szinte szabályos alakú könnytáskáknak is, amelyeket a säusensteiniAtyaistenen, vagy a pas-

sió idősebb fér alakjainak többségén láthatunk, jóllehet e forma belső tagolása i gazdagabb, nyilván

nem függetlenül Szent Márton fejének nagyobb méretétől. A Keckmann-epitá umon az orrcimpa

melle , illetve a száj sarka melle induló duzzanatok, mintha nem is emberi szövetről lenne szó,

masszaként folynak le az arcról; inkább csak az igényéről árulkodnak az alak intenzív szobrászi jel-

lemzésének, semmint előidéznék azt. Az orgonakarzat és a szószék szobrásza ezzel szemben raffinált

módjait ismeri annak, hogyan különböztesse meg az izmok, inak és zsírpárnák bőr ala i plasztikáját

és a bőr felületének ráncait; ezek újmegújmódokon vetülnek egymásra, ésmindig egyéni, expresszív

karaktert adnak az arcnak. Az a forma, amelyet a Szent Mártonon látunk, sokkal inkább a kincstár

domborművének Kajafását vagy más alakjait idézi fel. Ha nem az ábrázolt arc típusát, hanem csak

a szobrászi eszközöket nézzük, akkor a Szent Márton olyan hatást tesz, mintha az Ecce homo előte-

rében álló gúnyolódót ismételné meg egy soványabb gurán és részletgazdagabb kivitelben. A haj 228

megfaragásábanmég feltűnőbb ez a rokonság: a Keckmann-epitá um guráinak durvább szálú fürt-

jei, melyek tágabb lukakat körülíró csigákban végződnek, pontosan beleillenek a Holdt-epitá umot

körülvevő stíluskör formai reprtoárjába, és elütnek a Pseudo-Pilgram alakjainak jellegzetes, hullámo-

san sodort és nom ritmusú kompozíciókba rendeze , apróbb csigákba felkunkorodó hajfürtjeitől.

AKeckmann-epitá um szoros kapcsolatát aHoldt-epitá umműhelyével olyanmotivikus egyezések
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is alátámasztják, mint a Szent Márton miseruhájának hátán megjelenő, lecsonkolt ágakból ácsolt, de

lapos – akárha papírból kivágo – kereszt, amelyhez hasonló körvonalú és plasztikájú kereszten függ

Krisztus a Holdt-epitá um középső domborművén is.

Úgy tűnik mindennek alapján, hogy az a szobrászi kézjárás, amely a Keckmann-epitá umon ta-

nulmányozható, az 1510-es évek bécsi szobrászatán belül nem a Pseudo-Pilgram műveihez áll a leg-

közelebb. Szent Márton miséjének domborműve ugyanakkor arra is alkalmas, hogy gazdagítsa a ké-

pünket egy olyan szűkebb – jóllehet nem teljesen éles körvonalú – stíluskörről, amelybe, ahogy a

következő szakaszban megpróbálom alátámasztani, a brünni városháza kapuzatának szobrai is tar-

toznak.

6.5. A városháza-kapuzat gurái a bécsi szobrászat összefüggésében

Ha próbára akarjuk tenni a brünni szobrok hagyományos a ribúcióját, és ha ezt – fennmaradási ál-

lapotuknak megfelelően – a tes artás és a drapériastílus alapvető jellegzetességeivel kezdjük, akkor

ehhez egészalakos álló szobrokként a bécsi szószék talpának és a kosár fülkéit elválasztó kis balda-

chinoknak a szobrai nyújthatnak támpontot. Ezeknek a szobroknak jelentős hányada részben vagy 254, 360,
376–381

egészben a szószék 19. századi megújításának az eredménye; a talp középső pillérének gurái jórészt

takarásban vannak, a külső pilléreken állók pedig egészen kis méretűek, és a megfaragásuk ennek

megfelelően kevésbé részletgazdag. Ennek ellenére a többé-kevésbé eredeti állapotban fennmaradt

szobrokról jól leolvasható egy jellegzetes gura- és drapériastílus, amely megfelel a kosáron lévő két

eredeti, másfélszer nagyobb és kvalitásaikban az egyházatya-mellképekhez méltó szobornak, Szent

Máténak és Szent Júdás Tádénak.⁵⁵⁴ E két szobron a kompozíciót a felfogo köpenyvégnek az egyik

csukló alól kiinduló, koncentrikus, parabolaszerű ívben futó, kerekded kiülésű redőgerincei határoz-

zákmeg, amelyek sokszor az állásmotívumot, a kilépő lábmozdulatát folytatják, és sorukat a köpeny

éles, noman fodrozódó peremként feszülő széle zárja le. Sima, széles öblök húzódnak közö ük,

amelyekben a ruha feszülését olykor annak alig kiülő és ezt is nom átmenetekben variáló, ék vagy

hurok alakú körvonalat követő ráncai érzékeltetik. Gyakran ilyen formákban csengenek le a kompo-

zíció vázát kijelölő erősebb redők is. Kísértést érezhetünk, hogy erre a drapériastílusra a klasszikus

antik szobrászat egy sajátos, egyéni értelmezéseként tekintsünk, még ha persze nem is közvetlenül

antik vagy itáliai példák alapján. Ezt a drapériaelrendezést – olykor sémává egyszerűsítve – a szó-

⁵⁵⁴ A szószék kis guráit olykor hibás ikonográ ai meghatározással, de az eredeti állagot és a restaurálásokat illetően
hozzávetőleges megbízhatósággal számba veszi Schlosser 1925, 18–19. Ez utóbbiban Schlosserre támaszkodik,
azonban ikonográ ai tévedéseit helyesbíti Tietze 1931, 312, 316. A szószék restaurálásáról vö. a 161. jegyzetet.

151



széktalp gurái közül is jó páron viszontlátjuk; Szent Borbála, Doro ya vagy Jakab csak néhány a

példák közül. Más szobrokon egyszerű, párhuzamos, függőleges redők fedik el nemcsak a testet, ha-

nemannak tartását is – ez amegoldás,mely kannelúrázo oszlophoz teszi hasonlóvá a gurák törzsét,

ugyancsak beleillik a klasszicizáló tendenciába.

Abrünni két tanácsúr szobránmindennek semminyoma. Nincs sok rokonságmár a tes artásban 229, 230

sem; a bécsi gurák szuverén kontraposztja és nom torziója helyébe i a köpeny ala bizonytala-

nul kivehető anatómiai tétovázás lépe . A jobb oldali, két kezét előretartó gura kilépő bal lábának a

comb környékén kellene indulnia, a bal oldali, könyvet tartó tanácsúr egyszerre két lábbal lép. A gu-

rafelépítés hasonló bizonytalanságaira már a bécsi passiódomborművek és előképeik viszonyát ele-

mezve fel gyelhe ünk. A ruharedők, amelyekmögö a brünni gurák állásmotívuma átsejlik, moz-

galmas, helyenként inkábbkusza rajzolatot követnek; az erősenkiülő– jóllehet sokhelyen egymás alá

bújtato – gerincek mintha önálló rétegként, afféle rácsként kerültek volna az ala uk hullámzó felü-

letre, a ke ő közö viszonylag kevés az átmenet, és azt is éles, az alapra egyenesen rámetsződő redők

oldják meg. Ebből a szempontból teljes a megfelelés a brünni szobrok és a Holdt-epitá um körének

drapériastílusa közö , és ez amegfelelés nehézségeknélkül kiterjeszthető a redővetés rajzolatára is. A

bécsi szószék álló guráiról hiányoznak azok a motívumok, amelyek a brünniek kompozícióját meg-

határozzák: az olyanok, mint a jobb oldali tanácsúr csípőjének két oldalát a lábfej érintésével, nagy

ívbenösszekötő redőgerinc, amely keretbe foglalja a ráncoknak a kilépő térd köré rendeze örvényét,

és amely eltünteti a köpeny peremének élét. Ugyanez a motívum ellenben nagyon is ismerős Evan-

gélista Szent János alakjáról a Holdt- vagy az elhunytéról a Keckmann-epitá umon. Ennek kisebb 220, 221

léptékű megfelelői, amelyek nyelvszerűen csapnak elő a másik tanácsúr bal karja alól, és borulnak a 231

csípőjére, szintén idegenek a szószék gurastílusától, miközben a Holdt-epitá um Máriáján és még

inkább a passiósorozaton, a kezét mosó Pilátus guráján vagy az Ecce homo Krisztusán nagyon ha-

sonlómegoldásokkal találkozhatunk. A brünni szobroknak – egyú al aHoldt-epitá um körének – a 232, 233

drapériastílusa nagyszerűen érzékelteti az anyag nehéz esését, a redők rajzolata azonban a bécsi szó-

szék szobrászatán sem a ráncok hálójának könnyed ritmusával, sem a test természetes mozgásának

közvetítésével nem rokoníthatók.

A brünni tanácsurak mélyen lelógó, bő ruhaujjakat hordanak. A bécsi szószék talpán az ebből a

szempontból összevethető szobrok a szűkebb ruhaujjak korábban már leírt harmonikaszerű redőzé-

sével kompatibilis formát mutatnak: ha a kabátujj tömegének fent rövidebb és lent hosszabb széle

közö kell közvetíteni, akkor a redőgerincek Y-formában nyílnak szét, és ezt az Y-formát szabályo-

san ismétlik; ha a vállhoz kell továbbvezetni, akkor az egymásba ágyazódó parabola-íveknek a test

152



elé vete köpenyrészekről ismert rajzolatát veszik át. A brünni gurákon ehhez képest a ruhaujjak

megformálása is kusza, látszólag rendszertelen, a néhány többé-kevésbé egyenesen eső redőgerinc

vonalát átlós és keresztirányúak szakítják meg, a kabátujj tömegét pedig alul egy-egy, a szövet ter-

mészetes esése által nem indokolt és Bécsben ismeretlen kitüremkedés zárja le. A bő ruhaujjaknak

ez a megformálása ellenben általánosságban is megfelel a Holdt-epitá um körében jellemző megol-

dásoknak, és ugyanebben a körben az egyes redőformákhoz is pontos párhuzamokat lehet találni: a

jobb oldali tanácsúr jobb kabátujjához például a bécsi Töviskoronázás Pilátusáét, a balhoz a kövér 234, 237

gúnyolódóét az Ecce homón, a bal oldali tanácsúr ruhájának jobb ujjához az Ostorozás Pilátus elő 235, 238

álló poroszlójának felemelt karját. 236, 239

Ha a brünni szobrokon a drapériák részletformáit gyeljük meg, akkor teljes megfelelést talá-

lunk a Holdt-epitá ummal és stiláris rokonságával. A szögletesen törő, helyenként meanderszerű

vonalban önmaguk alá futó redőgerincek, a hosszú, egyenes hajtűredők, amelyek árkának kiszéle-

sedő vége szárazon töredeze kontúrral ágazik ke é – az ilyen részletek ismegerősítik, hogy a brünni

kapuzaton ugyanazt a szobrászi stílust látjuk, mint az 1510 körüli bécsi emlékeken. Összességében,

ha egymás mellé helyezünk két olyan gurát, mint a jobb oldali tanácsúr és a Holdt-epitá umon

lévő Szent János, akkor nehéz a rokonságukat másként, mint a rajtuk dolgozó szobrászok legalább

részleges azonosságával magyarázni. A brünni szobrokon a fejek nagyobbrészt, mint már mondtam,

stíluskritikailag nehezen értékelhető állapotban maradtak fenn. A jobb oldali tanácsúr, amelyen az 240

arc farago felületei a legjobban megőrződtek, típusában mindenesetre – a nagy léptékkülönbség

minden következményével együ is – közelebb áll a Belvedere-beli Siratáson a bal szélen térdeplő

fér alakhoz, mint bármely gurához, amely a Pseudo-Pilgram művein található. Ami az arctípuson 241

túl a ziognómiai kifejezőeszközöket, az arcmodellálását, annak részletformáit illeti, a brünni szobor

ugyanolyanmódon tér el a bécsi orgonakarzatmesterképmásától vagy a szószék egyházatyáitól, mint

Szent Márton gurája a Keckmann-epitá umon.

Mindebből reményeim szerint kiderül, hogy a brünni városháza kapuzatának szobrászati dísze

stilárisan idegen a bécsi orgonakarzat és a szószék szobrászmunkáitól. Ugyanakkor a legszorosabban

összefügg egy másik bécsi stíluskörrel, amely o a jelek szerint már azelő megjelent, hogy Antal

mester a városba költözö volna. Nem tudok kigondolni erre a meg gyelésre olyan magyarázatot,

amelymelle a szószék szobrászának és Antalmesternek az azonosságát fenn lehetne tartani. Felme-

rülhet persze a kérdés, hogy nem lehet-e a szószék szobrászát is ugyanebből a stíluskörből, a Holdt-

epitá umköréből eredeztetni. Ezt egyelőre nem lehet kizárni, és a következő fejezetbenmég vissza is

fogok térni a problémára. Azonban stíluskritikailag nem lehetne indokolni azt, hogy éppen a brünni
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gurákat válasszuk ki aHoldt-epitá umköréből a szószék-szobrász koraiműveiként: a kapuzat szob-

rai nemállnak közelebb az utóbbihoz,mint e körmás darabjai, épp ellenkezőleg. Ha tehát kérdésként

tekintünk Antal mester szobrászi tevékenységére, akkor ebben nem lehet a kapuzat szobraira az af-

rmatív válasz bizonyítékaiként támaszkodni. Másfelől még akkor is, ha a bécsi szószék szobrásza

azonos lenne a brünni gurákéval (aminek, mondom, nincsen stiláris jele), e mestert stílusa akkor is

Bécshez, a bécsi szobrászat egy Antal mester dokumentált brünni tevékenységének vége felé megje-

lenő vonulatához kötné, amit nem lehetne összeegyeztetni a kőfaragó ismert életrajzi adataival, még

a több mint hipotetikus korai bécsi tartózkodásának feltételezése árán sem. A legvalószínűbb így –

nemcsak technológiai, hanem stíluskritikaimeg gyelések alapján is –mégiscsak az, hogy Antalmes-

ter a városháza kapuzatához, nem találván helyben megfelelő kínálatot, Bécsből hozato szobrokat,

mégpedig egy másik műhelyből, mint amelyet később, immár maga is Bécsbe költözvén, az orgona-

karzaton és a szószéken foglalkoztato .

154



7. A Pseudo-Pilgrammint faszobrász

7.1. Az eddigi a ribúciók

‘Anton Pilgram’ nevével a kutatás kezdeteitől fogva többször szóba hoztak fából készült faragványo-

kat, de az érinte szerzők érdekesmódon nem lá ak problémát abban, hogy javaslataikkal az építész-

kőfaragóról még egy önálló faszobrász műhely fenntartását is feltételezik.⁵⁵⁵ Az első Wilhelm Vöge

már részletesen bemutato kísérlete volt, hogy a Kunsthistorisches Museum solymász- guráját és a 29, 30

Bayerisches Nationalmuseum Siratás-csoportját a bécsi szobrásznak tulajdonítsa. Ez a két kisplasz- 31

tika már hosszabb ideje nem számít ‘Pilgram’ művének;⁵⁵⁶ kurrens meghatározásuk szerint mind-

ke ő egy-egy ismeretlen, egyaránt Felső-Rajna-vidéki szobrászműve,⁵⁵⁷ sőt legutóbb az is felmerült,

hogy esetleg lényegesen későbbiek annál, mint aminek látszani akarnak.⁵⁵⁸ Ennek ellenére Vöge a -

ribúciói mégmindig komolyabbak azoknál a későbbi javaslatoknál, amelyek más faszobrokat hoztak

összefüggésbe a ‘Pilgram’ névvel.

1959-ben O o Benesch két, Zürichben őrzö , korábban Hans Sixt von Staufennek tulajdoní-

to ⁵⁵⁹ szobrot, két orvosszentet próbált meg bevezetni az œuvre-be.⁵⁶⁰ Ezeken a ruhák vagy az alat- 242, 243

tuk rejlő test ábrázolása semmilyen érdemi jelét nemmutatja a rokonságnak sem a bécsi szószék álló

guráival, sem annak a számos szobornak bármelyikével, amelyet akkoriban még ‘Pilgram’ nevéhez

kapcsoltak. Valószínűleg Benesch maga sem igyekeze volna ilyen rokonságot felismerni, ha nem

ösztönözte volna erre a két ziognómia, amelyekmarkáns kifejezését a bécsi egyházatyákkal, az egyik

szólásra nyíló száját Jeromoséval, amásik – a szerző szerint csalódo – ajakbiggyesztésétGergelyével

állíto a szembe. Ami a zürichi és a bécsi gurákat ezen a téren összeköti, az nem megy túl a ziog-

nómiai penetráció általános, a német késő gótikus szobrászat bármely régiójában feltűnő toposzain.

Ezek szobrászi megvalósításában, a részletformákban nem is emlékeztetnek az orvosszentek az egy-

⁵⁵⁵ Néhány, egészen kevés esetben hangot kap az az ellentmondás, még ha nem is a hagyományos ‘Pilgram’-képpel,
hanem éppen arra támaszkodva, faszobrokra szóló a ribúciókkal szembeni ellenérveként: Hentschel 1952, 458;
Kat. Heilbronn 2002, 167 (Karl Halbauer); Klemm–Lentzsch 2007, 23.

⁵⁵⁶ Müller 1951, 296; Müller 1959, 133; Kat. München 1983, 65 (Alfred Schädler); Kat. Wien 1988/2005, 145
(Helmut Trnek); Halbauer 1997, 229; Söding 2002, 109–119; Kat. Heilbronn 2002, 166–167; a ‘Pilgram’-a ri-
búcióhoz való visszatérésre tesz – kérdőjellel tompíto – kísérletet Lothar Schultes: GbKÖ III 2003, 350.

⁵⁵⁷ Kat. München 2006, 160–163 (Ma hias Weniger).

⁵⁵⁸ Krohm 2008.

⁵⁵⁹ Meier 1959.

⁵⁶⁰ Benesch 1959, különösen 210–217.
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házatyákra; amarkánsmimika csak abban a kutatástörténeti pillanatban tűnhete fel stíluskritikai té-

nyezőként, amely Vöge megelevenítő, ‘szenvedélyes párbeszédének’ monogra kus, a rendszereze -

ség biztonságérzetét sugárzó formába való átültetését köve e. Ennek megfelelően a Pilgram-kutatás

nem is reagált érdemben Benesch tanulmányára.⁵⁶¹

Egy másik fából farago szoborpárt, a brünni Moravská galerie két szerzetes szentjét néhány év- 244, 245

vel korábban, egymástól függetlenül tulajdoníto a a bécsi szószék szobrászának Benesch és Albert

Kutal.⁵⁶² A gurák előkerülésének, illetve mai őrzésének helye alapján nem lehet egyértelműen kö-

vetkeztetni eredeti felállításuknak ésmég kevésbé a készülésüknek a helyére: 1933-ban bukkantak fel

brünnimagántulajdonban, a tulajdonos – ellenőrizhetetlen – közlése szerint a város egyik barokk ko-

lostorépületéből származnak.⁵⁶³ Ennek az a ribúciónak az utóélete hasonlóságot és eltérést is mutat

az előzőhöz képest: a csehországi irodalom a mai napig többször megismételte,⁵⁶⁴ és nem támasz-

to kételyt vele szemben, míg a német és osztrák kutatás efölö is hallgatással tért napirendre.⁵⁶⁵

Utóbbit a szobrok szerény kvalitásai, ügyetlen kontraposztjuk, karjaik és kezeik esetlen tartása, az in-

kább groteszk, semmint kifejező arcok, a gurakompozícióval inkonzisztens, merev ruharedők, az

egész felület durva megfaragása legalábbis érthetővé teszik. Az a ribúciót rögtön diszkreditálja az,

hogy mind Beneschnél, mind Kutalnál éppúgy támaszkodik az œuvre-ből időközben kiutasíto kis-

plasztikákra, mint a fentebb a Pseudo-Pilgramtól elvitato brünni művekre, valamint a bécsi szószék

szobrászatára. Amarkáns arcvonások és a markánsmimika ez esetben is a legfőbb stíluskritikai indi-

ciumok rangjára lépnek, és ha ebben aZsidó-kapukonzolaitól a városháza-kapuzat szobrain keresztül

a bécsi szószék egyházatya- guráiig – a groteszk legprimitívebb rétegétől a kifejező emberi arc legki-

nomultabb jellemzéséig –mindennel egyformamértékben ésmódonbizonyulnak rokonnak, akkor

ezmég egyszermutatja, hogy ez amegközelítésmód a ziognómiai kifejezés késő gótikus eszköztára-

inak teljes spektrumát képes abszorbeálni. A szószék gurák árnyalt pszichikai jellemzésére, sokrétű

anatómiai formakincsére és a bőrfelületek megfaragásának bravúrjaira csak annyiban támaszkodik,

amennyiben ezek a zignómiai aspektus elsődlegesként való gyelembe vételét indokolnák; éppen

ebből az aspektusból azonban nem az említe kvalitásokat emeli ki az egyházatya- gurákból, nem

azt, ami bennük a szobrász egyéni képességeiből és karakteréből megnyilvánul, hanem azt, ami ben-

⁵⁶¹ A szobrokat őrző zürichi Kunsthaus ma 1520 körüli délnémet munkákként címkézi fel azokat, Benesch a ribú-
cióját elutasítja: Klemm–Lentzsch 2007, 23.

⁵⁶² Benesch 1953, 39–40; Kutal 1956; vö. még Benesch 1959, 207–208.

⁵⁶³ Kat. Brno 1999, 402. A brünni orsolyita rendházról van szó; vö. Samek 1994, 207–208.

⁵⁶⁴ Homolka 1978/1985, 236; Chamonikola 1993, 24–25. sz.; Kat. Brno 1999, 402–403 (Kaliopi Chamonikola).

⁵⁶⁵ Vö. még Chamonikola 2004, 423.
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nük a korra nézve tipikus: a vonások és a kifejezések drasztikáját, amely szinte bármely késő gótikus

passióábrázoláson megtalálható.

Ami a brünni faszobrok részletformáit illeti, ezek ismétcsak teljesen idegenek a bécsi orgona-

karzat vagy a szószékkosár szobrászatától. Az az éles, magasan hullámzó vonal például, amelyként

a szemöldök mindkét alakon, sztereotípia-szerűen megjelenik, összeegyeztethetetlen a bécsi egy- 244, 245

házatyák megfelelő részletét jellemző faragásmóddal. A kutatás fél évszázaddal ezelő i állása mel-

le ugyanakkor mégis érthetőnek lehet nevezni ezt az a ribúciót azért, mert ezek a szerzetes szen-

tek nagyon közeli rokonságban állnak az előző fejezetben elemze bécsi stíluskörrel. A szemkör-

nyék megfaragása a bo al ábrázolt gurán a belsőtől a külső szemzugig félkörívben visszakanyarodó 244

ráncokkal és az onnan szétsugárzó szarkalábakkal a Keckmann-epitá um Szent Mártonára, a má- 225

sik, könyvet tartó gurán a szem ala legyezőszerűen szé erülő redőkkel a kincstár Töviskoronázás- 245

domborművének Pilátusára emlékeztet igen közelről. Amerev szemhéjak e csoportban visszatérően 200

megjelennek; ahomlokhullámos ráncai szintén; az, ahogyan i ahomlok ráncai a felboltozódó szem-

öldökök éles vonalát folytatják, különösen közeli hasonlóságotmutat a kincstárKihallgatás-jelenetén

nyelvét öltő, tarfejű alakkal. Az arc felületét tagoló, a járomcson ól az állkapocsig vezető mély, éles 246

barázdák a Keckmann-dombormű Szent Mártonán kívül a passiósorozat számos poroszló- guráján

is megtalálhatók. A drapériakompozíció és a redők rajzolata – a szentek ruhájának feltűnő, hosszú,

egyenes, párhuzamos redőit leszámítva – pontosan megfelel annak, amivel a brünni városháza ka-

puzatának szobrain vagy a Holdt-epitá umon találkozunk – állítsuk csak egymás mellé a könyvet

tartó szerzetest és az epitá um Szent Jánosát. A redőkmegfaragásának szögletes, szárazan töredeze 245, 221

részletformáira, a hajtűredők végének kiszélesedő, csapo , éles körvonalára ugyanez érvényes.

Nehéz megítélni, hogy lehet-e mélyebb jelentősége annak, hogy a kapuzat és a két faszobor ma

ugyanabban a városban van, azaz hogy lehetne-e ezekre egy Bécsben tanult, de Brünnbe á elepült

szobrász műveiként tekinteni. Mindenesetre nem látok olyan stiláris indiciumokat, amelyek erre

utalnának: nincsenek olyan jellegzetességek, amelyek alapján a brünni műveket ki lehetne emelni a

Holdt-epitá um körének egészéből. Valószínűbbnek tűnik, hogy mindkét esetben bécsi munkákkal

van dolgunk, amelyek egymástól független utakon juto akMorvaországba –már ha a szerzetesszen-

teknek valóban o volt az eredeti felállítási helye.

157



7.2. SzentRókusabécsiDommuseumbanésa szószékmesterképmása

Vanmégegy faszobor, amellyel eddig– gyelemreméltó szobrászati erényei ellenére–ugyanalig fog-

lalkozo a művésze örténet, amikor azonban mégis, akkor ‘Anton Pilgram’ közvetlen befolyásának

jeleit kereste rajta.⁵⁶⁶ A ‘Pilgrammal’ foglalkozó publikációk ugyan nem gyeltek fel erre, nézetem

szerint mégis ez az a gura, amely az eddig említe ek közül a legközelebb áll a bécsi szószék szobor-

díszéhez, jóllehet ennek a helyzete sem problémamentes. Ezú al is – ennyit előre lehet bocsátani – a

Holdt-epitá um köre lesz az a viszonyítási alap, amelyhez képest az a ribúciót mérlegelni érdemes.

A bécsi St. Stephan padlásán 1882-ben talált,⁵⁶⁷ a székesegyház letéteként a szomszédos Dom-

museumban kiállíto Szent Rókusról van szó, amelynek eredeti rendeltetési helye nem ismert pon- I, 247,
248

tosan. A 133 cmmagas gura viszonylag jó állapotban, eredeti polikrómiájávalmaradt fenn. A gura-

kompozícióban és a drapériák megformálásában megmutatkozó színvonala nem marad el a szószék

vagy az orgonakarzat guráiétól. A kontraposztos állásmotívum – amelyben a jobb láb előrelép, a

felsőtest a csípőhöz képest enyhén ebbe az irányba fordul és meg is dől, aminek a jobb kar előreve-

zető mozdulata is nom hangsúlyt ad – közeli rokonságot mutat a szószékkosáron Ambrus félalakja

melle álló kis Szent Tádéval. A Rókus állásmotívuma szobrászának magabiztos komponálókészsé-

géről és anatómiai érzékéről árulkodik – olyan kvalitásokról, amelyekkel a Holdt-epitá um köréhez

tartozó műveken sehol, így a korábbi irodalomban ‘Pilgramnak’ tulajdoníto brünni műveken sem

találkozunk. Kevesebb közvetlen hasonlóságot mutat a szószék álló alakjaival a Rókus ruháinak el-

rendezése: a szobor mozgalmasan vetődő leplei, főleg a köpeny jobb oldali, a váll fölö visszacsa-

pódó, a bal csuklóval feltarto , a ke ő közö dúsan redőzö öblöt adó, a csuklót elhagyva lelógó

végén pedig megtekeredő és az ágyék elő is sűrűn gyűrődő fele jól érzékelhetően eltér a szószék

szobrainak letisztult, klasszicizáló drapériastílusától – miközben a Holdt-epitá um körében sincsen

hozzá frappáns párhuzam. Hogy ezt lehet-e stíluskritikai indiciumnak tekinteni, netán idegen elő-

képpel, esetleg a szobrász részéről valamilyen tudatos kifejezési szándékkal érdemes-e magyarázni,

azt egyetlen gura alapján nem lehet megítélni.

A drapériakezelés részletformáibanmindenesetre jelentős az átfedés a Pseudo-Pilgram stílusával.

Ahol a ruha szegélye nagy, lendületes ívet ír le – a Dommuseum szobra esetében ilyen a köpenynek

a jobb válról a bal csuklóhoz vezető széle –, o éles peremként emelkedik ki, a közrezárt lebenyt se-

kélyen, tálszerűen mélyülő felüle é alakítja. A Rókus jobb térde és pestissebe fölö megke őzö 249, 250

fülkagyló-motívumként felhajto köpenyszél, azaz ahogy a felhajto ruha peremének íves vonalát

⁵⁶⁶ Saliger 1987, 193–195.

⁵⁶⁷ Tietze 1931, 381.
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mögö e, illetőleg fölö e megjelenő redőívek is megismétlik, ugyancsak ismert a Pseudo-Pilgram

kőszobrairól; a Szent Ambrus könyöke fölö i részt érdemes például összevetni vele. A nyugodtabb 251, 252

drapériafelületek egyenetlenségeinek érzékeltetését a szobrász ék alakú, sekély bemélyedések egy-

másmellé helyezésével, variálásával, különböző formációkba rendezésével és a közö ük lévő kiemel-

kedések nom átmeneteivel oldo ameg. Ezt láthatjuk Rókus alsóruhájának amellkast fedő részénél

és jobb ujjánál – egy roppant noman hullámzó, érzékeny plasztikájú felületen –, illetve a kis Szent

Tádé felsőtestén és köpenyének a kilépő lábra feszülő részén, de hasonló formákba rendeződnek a

szószékkosár Szent Jeromosának ruhaujján megjelenő ráncok is. Jellemző a szobrászra az is, aho- 253–255

gyan a nagy, domború felületekre simuló ruha feszülését érzékelteti: lágyan kiemelkedő gerincek

közö éles, vékony, hosszú, enyhe ívben feszülő bevágásokkal. A Szent Ambrus vagy Gergely vállain

alkalmazo megoldáshoz hasonlóval találkozunk Rókus bal válla fölö , a köpenyszél közelében is.

Ahol a redők a Dommuseum szobrán egymásra torlódnak, o hosszú, markáns, lekerekíte ge-

rincekként jelennek meg; ezeket helyenként rövid stégek kötik össze, vagy – más megközelítésben –

a ruha feltorlódó tömegét hosszában egymással szembeállíto hajtűredők bontják meg. Így van ki-

alakítva a Szent Rókuson a köpenynek a combok fölö i, lelógó része, illetve az orgonakarzat és a szó-

székkosár büsztjeinek ruhaujján létrejövő redőtorlódás. Az említe hajtűredők kiszélesedő, kisebb

öblökbe ágazó végződése szintén ismert a szószék szobrászati díszéről. Meg kell azonban jegyezni,

hogy ezen redők körvonaluk szögletességével nem annyira a szószékkosár vagy az orgonakarzat gu-

ráinak,mint inkább a szószéklépcső ala imesterképmásnak amegfelelő formáihoz állnak különösen

közel. Az, hogy e kisarchitektúrák szobordíszéből a Fenstergucker – amely az eddigi vizsgálódások-

ból szándékosan kimaradt – némileg kilóg, többeknek is feltűnt.⁵⁶⁸ Vöge ‘Pilgram’ redőstílusának

tektonizáltabb és a szabadabb változata közö te különbségtételében tulajdonképpen ez fejező-

dik ki. Mások a lépcső ala i arc kifejezésének csekélyebb intenzitására helyezték a hangsúlyt, és a

későbbi restaurálásokat te ék ezért felelőssé⁵⁶⁹ – anélkül, hogy ezeket a restaurálásokat, következ-

ményeiket, vagy a többi gurához viszonyíto nagyobb mértéküket valóban meg lehetne ragadni.

Néhány részlet jól láthatóan kiegészíte – így az építész orrának hegye vagy, ahogyan sokszor kieme-

lik, a mesterjegy jelentős része –, azonban nincs kézzelfogható jele annak, hogy az eredeti farago

felületek jobban vagy másként szenvedtek volna, mint a szószékkosár guráin. A Fensterguckernek

a Pseudo-Pilgram többi művétől eltérő jellegzetességeit nagyrészt eredetiként hitelesíti az, hogy kö-

zelebbi affinitást mutatnak a Holdt-epitá um körével. A drapéria kétrétegű plasztikája, a ruharedők

⁵⁶⁸ „Auch hier sieht derMeistermit Zirkel undWinkelmaß aus einemFenster; seinGesicht ist aber nicht so großartig
und kra voll, und das Bild erreicht überhaupt jenes andere bey weitem nicht” – írta már Primisser 1820, 42.

⁵⁶⁹ Schlosser 1925, 14; Oe inger 1951, 13.
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szögletesen törő vonala így értékelhető; az orcák domborzatában vagy a szemöldökök vonalának for-

máiban a mesterképmás az ugyanazon szószéken lévő egyházatyáknál közelebb áll olyan gurákhoz,

mint a Keckmann-epitá umon lévő Szent Márton, vagy a säusensteini Atyaisten.

A Szent Rókus fejének, arcának formái hasonlóan viszonyulnak a Pseudo-Pilgramhoz köthető 256

szobrászi formanyelv különböző árnyalataihoz, mint a drapériastílusa. Párhuzamosan hullámzó, ba-

rázdákkal oszto fürtökben aláhulló, lent visszakunkorodó csigákban végződő szakálla az orgonakar-

zat mesterképmásán a haj megfaragásával egyezik meglehetős pontossággal. A faszobor arca ugyan- 258

akkor ennekaképmásnakvagy az egyházatyáknak semaz árnyalt kifejezését, sema részletgazdagságát

nem örökölte meg, ellenben szinte pontról pontra egyezik a szószéklépcső ala i Fensterguckerrel. Az 257

orcák domborzata – az erős járomcson al, az orr melle i, hosszan lenyúló duzzana al, az amelle a

külső oldalonmegjelenő, egy hüvelykujj benyomo nyomára emlékeztetőmélyedéssel – gyakorlati-

lag azonos. A szilvamag alakú, noman aszimmetrikus szemnyílások, a szemöldökök kifelé enyhén,

lapos ívben emelkedő vonala, a közö ük, az orr fölö bevése három pici barázda szintén szoros ro-

konságot von a két ziognómia közö . A Szent Rókus arcának megfaragásában néhány más részlet

mégis a szószékkosár guráihoz áll közelebb; a nagy, hullámos vonalú orr például a Szent Ágostonról

lehet ismerős, a szemala az alsó szemhéjjal párhuzamosan futó barázdáknagy száma az egyházatyák

mindegyikét jellemzi. 259–261

Az eddigiek alapján úgy tűnik, hogy elvileg fel lehetne állítani egy olyan fejlődési sort, amely a

Holdt-epitá um körétől a Fensterguckeren, majd a Szent Rókuson keresztül a szószék többi gurá-

jához, illetve az orgonakarzat mesterképmásához vezet. Az ördög ügyvédjeként fel lehetne tenni a

kérdést, hogy ez nem ad-e esélyt a szószék szobrásza és a történeti Antal mester közö i azonosság

megmentésére? Bármennyire nagy is a kontraszt a brünni városháza-kapuzat szobrai és a bécsi szó-

szék egyházatyái közö , mégis lehet közö ük követítő láncszemeket találni, és ez csábíthat a felté-

telezésre, hogy ugyanazzal a szobrásszal, illetőleg ugyanazzal a műhellyel van dolgunk, fejlődésének

két különböző fázisában.

Számos ok van azonban, amiért ez a feltételezés nem lenne tartható. Egyrészt ha így tesszük fel

a kérdést, akkor is érvényesek maradnak a fentebb íro ak: nincs stíluskritikai ok, amely indokolná a

korábban ‘Pilgramnak’ tulajdoníto művek kiemelését a Holdt-epitá um köréből, és ezt – e kör szo-

ros bécsi kötődése mia – amúgy sem lehetne összeegyeztetni Antal mester életadataival. Másrészt

ezekkel az életadatokkal az is ütközne, hogy a Szent Rókus fából van. A szobornak van ugyan egy

kitüntete főnézete, de ki van dolgozva hátulról is, ennek alapján az eredeti helye egy oltárretabu-

lum oromzatában lehete . A fennmaradt gura kvalitásai és magassága alapján ennek egy művészi-
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leg és méretében is igen jelentős retabulumnak kelle lennie; a szobrászműhely számára bizonyosan

nem csak alkalmi kitérőt jelente a szárnyasoltár-művészet területére. Mindezt azt feltételezve le-

hetne Antal mester szerzőségével összeegyeztetni, hogy az építész nemcsak Brünnben tarto fenn

városi hivatala melle egy megfelelően felszerelt faszobrász műhelyt, hanem azt Bécsbe is átköltöz-

te e – holo tudjuk, hogy Antal mester Bécsben nem vásárolt házat, ő és családja is a Steinhü ében

lako ,⁵⁷⁰ ahol egy ilyen vállalkozás működtetése nem képzelhető el.

Ha a brünni városháza-szobrok és a bécsi egyházatyák viszonyát egyazon szobrász fejlődésének

végpontjaiként írnánk le, annak lenne még néhány további következménye, amelyek ezt az értelme-

zést ugyan nem zárnák ki, de amelyek mia az összkép nem lenne plauzibilis. Az említe fejlődés

ugyanis nagyon gyorsan, néhány év ala zajlo volna le, ráadásul együ járt volna a művészi nívó

folyamatos és nem kevésbé meredek emelkedésével is. Azt is feltételeznünk kellene, hogy a szószé-

ken belül nemcsak nagy időbeli eltérés van a szobordísz egyes részei közö , hanem hogy éppen a

mesterképmás volt az, amely a tulajdonképpeni képi programnál lényegesen korábban elkészült. Ha

a stíluskritikai megfontolásoktól eltekintünk, akkor éppen ellentétes sorrendet várnánk, és a Fenster-

gucker technikai jellemzői ezt a várakozást meg is erősítik.

Amesterképmás ugyanis – az egyházatyákkal ellentétben – nincs egybefaragva építészeti tagoza-

tokkal; két munkadarabból készült, a két tömb közös körvonala egybeesik az ‘ablak’ keretével, éppen

a mesterjegynek a keret vonalát megszakító, azon felül túlnyúló, de azzal egybefarago pajzsának ki-

vételével, amely a képmással együ kap csak értelmet. A két munkadarab közö i vízszintes, a gura

karja fölö futó fuga elhelyezkedése független aFensterguckert körülvevő felületnek, a pillér köpenyé-

nek a fugáitól.⁵⁷¹ Ez utóbbiak hálója másrészről a mesterképmásra nincsen tekinte el. Ez legalábbis 262

különös a talp és a kosár technikai bravúrjaival összevetve,⁵⁷² vagy annak ismeretében, hogy a tervező

a pillérköpeny fugáinak elosztását is előre, papíron megtervezte. Az ezt rögzítő, már a kivitelezéshez

készült rajz⁵⁷³ nem mellesleg azt a felületet is mutatja, ahová a mesterképmás került, de arra – mi-

közben az egyszerű kváderek fugahálója megfelel a megvalósultnak – nem utal, hanem a helyén is

kváderek láthatók. Ez valószínűleg nem lenne így, ha a mesterképmás a szószék eredetileg terveze 263

képi programjához tartozo volna. Színe és szemcséze sége alapján szabad szemmel is úgy tűnik,

hogy az ‘ablak’ eltérő anyagból készült, mint amúgy a szószék egésze, ennek ellenőrzéséhez azonban

⁵⁷⁰ L. fentebb, 15. oldal.

⁵⁷¹ Vö. még a Kieslinger által közölt – mindazonáltal pontatlan – rajzot: Kieslinger 1949, 269.

⁵⁷² Vö. Kieslinger 1949, 270–271.

⁵⁷³ L. fentebb, 76. oldal.
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pontosabb közetvizsgálatra lenne szükség.⁵⁷⁴

Úgy tűnik tehát, hogy az építész képmása valamilyen utólagos megfontolás eredményeként ke-

rülhete a szószék lépcsője alá. A legvalószínűbbnek az tűnik, hogy ez az utólagos megfontolás ké-

sőbbi volt az összes többi gura megfaragásánál, talán a szószék összeépítésével ese egybe, és meg-

előzhe e annak használatba vételét. Ez a többi gurától való stiláris eltérését is megmagyarázná, úgy

azonban, hogy az egyú al az építész és a szobrász különválasztásának érveit is kiegészítené. Hiszen a

brünni szobroktól a szószékhez vezető egyéni stílusfejlődés fentebb kipróbált gondolatkísérlete sze-

rint amesterképmásnak a szószékkosármellképeinél korábbinak kellene lennie. Ha ellenben későbbi

azoknál, akkor inkább – mivel az továbbra is valószínűnek tűnik, hogy a Fenstergucker is ugyanab-

ban a szobrászműhelyben készült, mint az egyházatyák – a műhelyen belüli stílusvariánsként, azaz

egy segéd vagy segédek stiláris injekciójaként értelmezhető mindannak a nagy része, ami a Pseudo-

Pilgramot a Holdt-epitá um körével rokonítja.

7.3. Szent András a brünniMoravská galeriében

A bécsi Dommuseum Szent Rókus szobrát a fenti megfontolások alapján végeredményben a szó-

szék gurális díszét készítő szobrászműhelynek lehet tulajdonítani. Egy másik fafaragvány esetében

mindazonáltal jóval rövidebb úton is el lehet jutni hasonló következtetésig; a brünni múzeum Szent

András domborművéről tulajdonképpen spontán módon belátható, hogy a Pseudo-Pilgramtól kell IV

származzon. Amegközelítőleg 90 cmmagas, lapos, hársfából farago relief egykormindenbizonnyal

egy retabulumszárnyán foglalt helyet. Erről a retabulumról sem tudunk semmi érdemlegeset; a dom-

borművet a múzeum ugyan közvetlenül egy templomból vásárolta – 1925-ben a brünni Szent Ta-

más templomból –, ennek a templomnak amai képét azonban 17. századi építkezései dominálják,⁵⁷⁵

így eredeti provenienciaként csak hipotetikusan kerülhet szóba. Ez nemcsak a Szent Tamás temp-

lomból, hanem általában a Brünnből, illetve Morvaországból való származásra is vonatkozik.⁵⁷⁶ A

dombormű viszonylag rossz állapotbanmaradt fenn: hajdani polikrómiájának csak töredékei vannak

meg, a faanyag erős rovarfertőzés nyomait viseli, a szújáratok jelentős részben közvetlenül az egykori

alapozás ala hosszában vezetnek, a farago felületet nagymértékben roncsolták. A szobrászmunka

⁵⁷⁴ Kieslinger 1949, 268 is felvete e, hogy csak a Fenstergucker szentmargitbányai meszes homokkőből lehet, nem
pedig széleskúti homokkőből, mint az összes többi munkadarab a szószéken. Határozo állásfoglalásra azonban
nem vállalkozo .

⁵⁷⁵ Samek 1994, 193–199.

⁵⁷⁶ Kérdőjel került a brünni származásmögé a gura első, a szerzeményezés után tíz évvel megjelent és a közelmúltig
egyetlen közlésekor is: Kat. Brno 1935, 13.
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hallatlan nomsága azonban így is jól érzékelhető, és egyes helyeken – például az arcon vagy a ke-

reszt kérges részein – olyan mértéket ölt, amely nagyon valószínűvé teszi, hogy a gurát a szobrász

eredetileg a faanyagot lá ató, teljes polikrómia nélküli kivitelre szánta.⁵⁷⁷ A dombormű kiemelkedő

művészi kvalitásainak dacára nem szerepel a gyűjtemény állandó kiállításán. A közelmúltban két idő-

szaki kiállításon volt látható, irodalma az ezek katalógusaiban közölt leírásokban merül ki.⁵⁷⁸

A dombormű meghatározásához instruktív kiindulópontot kínál a bécsi szószék talpának kö-

zépső pillérén lévő, ugyancsak Szent Andrást ábrázoló szobor, annak ellenére is, hogy ebből elhelye-

zése mia csak kevés – és az is csak kevés nézetből – látszódik. A hasonlóság verbális kíséret nélkül

is elég feltűnő. Mindkét gura ugyanazzal a mozdula al tartja a kereszt felső szárát. Szent András 264, 266,
267

beve ábrázolási hagyományától eltérően mindke őjük feje tetején kihullo a haj, miközben a ha-

lántékukról is hosszan, enyhén hullámos fürtökben csüng előrefelé, szabad rálátást hagyva a fülkagy-

lóra. A nagyjából szimmetrikusan, de változatosan hullámzó szakáll rajzolata gyakorlatilag egyezik;

különösen jellemző, ahogy oldalt erősebben göndörödő szakállfürtök második rétegként függöny-

zik el a szakáll tömegét. A szélek felé a homlok boltozatába egyre inkább belesimuló, lapos vonalú

szemöldökök, a feszes ívű szemhéjakkal határolt szűk szemnyílások nemcsak a bécsi SzentAndrásról,

hanem a szószék nagy egyházatya- guráiról is a brünni domborműn láthatóval azonos formában is-

mertek. Ugyanez mondható el az orr melle i, ernyedt duzzanatról vagy a járomcsont ala a beese

arc plasztikájáról is. A fareliefet igen szuverén drapériakezelés jellemzi, amelynek minden eleme,

amennyiben van o alkalom az összehasonlításra, pontosan ismert a Pseudo-Pilgram bécsi műveiről

– a váll elő kifeszülő, részben visszacsapódó köpeny redőinek vízszintesen elhúzo , párhuzamos,

de egymáshoz képest változatos ritmusban hullámzó redőitől a ruhaujj harmonikaszerűen torlódó,

fogasléchez hasonlóan sorakozó redőárkokkal tagolt felületén és a csípő elé vete köpeny sugarasan

szétágazó, parabola-ívű, kerekded redőgerincein keresztül a vászon szabad peremének és az általa

határolt felületnek az érzékeny hullámzásáig a kereszt szárai közö előrevete köpenyvégen.

A brünni múzeum Szent András domborműve az ismert legegyértelműbb tanúsága annak, hogy

a bécsi szószék guráit egy olyan szobrászműhely készíte e, amely – az egykorú alsó-ausztriai kő

oltárretabulumok és epitá umok előállításában részt vevő műhelyek többségéhez hasonlóan – a kő-

⁵⁷⁷ Kaliopi Chamonikola szerint a csekély maradványokbanmegmaradt polikrómia részben a faragvánnyal egykorú:
Kat. Brno 1999, 440; Kat. Brno 2009, 234. A gyűjtemény muzeológusának, Petr Tomášeknek a szóbeli közlése
szerint a faragványon végze restaurátori munkák nem hoztak olyan eredményt, amely ezt kézzelfoghatóan alá-
támasztaná. A katalógustételek fejlécében közölt feltételezés a 2009-ben pár sorral lejjebb olvasható restaurátori
beszámolónak is ellentmond! E katalógusról vö. még Markus Hörsch recenzióját: Hörsch 2010.

⁵⁷⁸ Kat. Brno 1999, 440–442; Kat. Brno 2009, 234–235, 304. Kaliopi Chamonikola legutóbb 1520 körül készült
bajorországi munkaként próbálta meghatározni a domborművet, a katalógusszöveg szerteágazó, a Közép-Rajna-
vidék és Alsó-Ausztria közö csapongó utalásaiból azonban nem derül ki világosan, hogy miért.
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szobrászat melle a fafaragásban is hasonlóan felkészült volt. Ez nemcsak az ismert életrajzi adatok

mia zárja ki – korábban már említe módon –, hogy e műhely élén Antal mestert feltételezzük, de

a korai 16. századi szobrászat más régiókra jellemző viszonyainak is megfelel: tulajdonképpen nem

ismert még egy eset ebben az időszakban német nyelvterületen, amikor valaki építészként te volna

szert olyan szobrászi készségekre,mint amilyeneket hagyományosan ‘Pilgramnak’ tulajdonítanak. Ez

így is tűnik természetesnek: a gurális szobrászat akkori standardjai melle a hozzá szükséges kom-

petenciák a megmunkált anyagtól függetlenül egymáshoz, és nem az építészeti kőfaragáshoz tartoz-

tak.
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8. MTmester, a Pseudo-Pilgram

Antal mester szobrászi tevékenységének cáfolatát ki kell még egészíteni egy fontos érvvel, amely egy-

ú al messze túl is mutat jelen dolgozat keretein. A fejezet következtetéseit megelőlegezve: a bécsi

fazekasok oltárát, azaz a székesegyház egykori Szentháromság-oltárát készítő és róla elneveze mes- VIII

ter nézetem szerint azonos a Stephansdom szószékének szobrászával. A Szentháromság-oltár köré

az eddigi kutatás már tekintélyes œuvre-t gyűjtö össze,⁵⁷⁹ a művek nagy része évszámfeliratot hor-

doz, és ezek kivétel nélkül későbbiek Antal mester halálánál. A szobrász tehát túlélte az építészt. Az

a ribúció révén összeálló teljesebb œuvre ezt a mestert, a Pseudo-Pilgramot korának egyik legfon-

tosabb szobrászává avatja, és ez egy új monogra kus feldolgozásra ébreszt igényt. Az alábbiakban

ilyenre természetesen nem vállalkozhatok; az œuvre kontúrjainak a felméréséhez és a stíluskritikai

mérlegeléshez szükséges néhány szempont felvetésére kell szorítkoznom.

A fazekasok oltárának mesterét a továbbiakban MT mesterként fogom említeni, ezt szükséges

még a művek ismertetése elő megindokolni. E művek egyikén, Johannes Kaltenmarckter bécsi

epitá umán, a dombormű közepét elfoglaló kereszt szárán, az 1517-es évszám fölö látható az MT VI

monogram. Annak, hogy ehelye egy kicsit körülményesebb szükségnév terjedt el a mester megne-

vezésére, alighanem az az oka, hogy amonogram egybeesikMichael Tichter nevének kezdőbetűivel,

és eddig nehéznek tűnt akár megnyugtató magyarázatot találni erre, akár gyelmen kívül hagyni.

A Kaltenmarckter-epitá umot az elsők egyikeként publikáló Albert Ilg – a többi a ribúciót még

nem ismerhetvén – Tichterrel azonosíto a a szobrászt,⁵⁸⁰ és ez az elképzelés nemrégiben ismét fel-

merült.⁵⁸¹ Mások általában csak vállalkozóként számolnak Tichterrel, az érdemi munkát azonban

nem neki tulajdonítják.⁵⁸² Tichtert – aki már az Öchsl-ügy idején idős embernek nevezte magát –

nem lehet a fazekasok oltárának mesterével azonosítani: megmagyarázhatatlan lenne így az utóbbi

nagy számban fennmaradt műveinek újszerűsége és koncentrálódásuk az 1510-es évek második fe-

lére.⁵⁸³ Annak alapján, amit fentebb Tichter építészként, kőfaragóként végze munkájáról, szobrászi

⁵⁷⁹ Az œuvre-rekonstrukció fő állomásai: Rathe 1910; Seiberl 1937, 120–130; Oe inger 1951, 57–59.

⁵⁸⁰ Ilg 1872, 14–15.

⁵⁸¹ Plieger 2009, 37–39.

⁵⁸² Oe inger 1951, 58–59; GbKÖ III 2003, 319, 352 (Lothar Schultes). Schultes kísérlete, hogy amestert Sebastian
Kriechbaummal azonosítsa, minden alapot nélkülöz.

⁵⁸³ Ebből a szempontból konzekvens, hogy Plieger az œuvre-ből egyedül a Hager–Huber-epitá umot kapcsolja Kal-
tenmarckteréhez, és csak röviden utal a véleményére, hogy „der sog. Meister des Töpfer-Altares unabhängig von
dieserWerkgruppe zu betrachten ist”: Plieger 2009, 44, 43. j. Az epitá umok és a szobrászuknak hagyományosan
tulajdoníto többi mű összetartozása melle is közvete érvekként lehet felfogni MT mesternek az alábbiakban
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tevékenységének igazolhatatlanságáról írtam,⁵⁸⁴ a császári síremlékmesterének és a Kaltenmarckter-

epitá umnak a kapcsolatára vonatkozó egyik említe elképzelés sem bír valószínűséggel. A név és a

monogram látszólagos összeegyeztethetősége inkább csak a véletlen műve lehet. Igaz ugyan, hogy

nem ismerünkmás olyanművészt, akinek a Kaltenmarckter-epitá umon láthatóMTmonogram tu-

lajdonítható lenne, de ez semmiképpen nem jelenti azt, hogy Tichternek ellenben tulajdonítható.

Arra, hogy az ebben az időben Bécsben működő összes művész nevét megőrizték volna a források,

éppúgy nincs garancia, mint bármely más városban, ahol egyes művészek nevéből csak monogram-

juk ismert.

8.1. Aművek

Mielő a Pseudo-Pilgram és azMTmester azonosításának érveire rátérnénk, érdemes számba venni

azokat a műveket, amelyeket eddig az utóbbinak tulajdoníto ak. A szükségnévhez alapul ve dom- V–X

bormű, a fazekasok oltárának Badenbe került középrésze melle a bécsi székesegyházban még két

fali síremlék származik e ől a mestertől: Johannes Kaltenmarckteré, valamint Georg Hager és Ge-

org Huber közös epitá uma. Neki tulajdonítják a sierndor kastélytemplom berendezésének két

darabját, a főoltárretaulumot és a melle e lévő karzatok egyikén a donátorpár farago mellképeit.

ÁltalábanMTmesterművének számítmég a brünni Szent Jakab templom két, a Keresztrefeszítést és

Krisztus siratását ábrázoló domborműve.⁵⁸⁵ A csoportot két új a ribúcióval lehet még kiegészíteni, XI–XII

egyMadonna-szoborral a bécsi SzentRupertus templombanés egyVizitáció-domborművel a brünni

múzeumban. Noha a szobrász személyes stílusa e művek alapján könnyen felismerhetőnek tűnhet,

e viszonylag kis csoporton belül is nagy különbségek vannak mind a megbízások karakterét és ezzel

összefüggésben intellektuális igényszínvonalukat, mind pedig a szobrászi kivitelezés nívóját illetően.

Az egyes művekhez az alábbiakban fűzö kommentárok nem követnek egységes szempontokat, és

nem törekednek monogra kus módszerességre vagy arányosságra. Ehelye művenként eltérő mó-

don igyekeznek hozzájárulniMTmesterművészetének jellemzéséhez, az említe változatosság érzé-

keltetéséhez és néhány olyan aspektus kiemeléséhez, amelyhez a Pseudo-Pilgram azonosítása során

majd érdemes lesz visszakanyarodni.

kínált jellemzését.

⁵⁸⁴ L. a 70. oldalon.

⁵⁸⁵ Oe inger ezeken kívül versuchsweise még két, a többinél korábbra datált művet próbál az œuvre-be illeszteni,
Andreas Feder bécsi epitá umát és a Stephansdom északi szentélyének külső falán lévő Utolsó ítélet dombormű
alsó részét: Oe inger 1951, 58; az előbbihez vö. még Plieger 2009, 39–40. Ezekből a javaslatokból nézetem
szerint hiányzik az a meggyőző erő, amely indokolná, hogy részletesebben kitérjünk rájuk.
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Datált művek

8.1.1. A sierndor donátormellképek (1516)

AmaMTmesternek tulajdoníto művekközül a sierndor kastélytemplomfőoltáramelle , az északi

oldalon lévő karzat mellvédje, illetőleg a donátor házaspár, Wilhelm von Zelking és Margarethe von 268

Sandizell azon elhelyeze mellképei hordják a legkorábbi, 1516-os évszámot. Ahogy látni fogjuk, ez V.a–b

az évszám nem datálja olyan egyértelműen a szobrászmunkát, mint a mester más műveinek eseté-

ben. A két mellkép különösen fontos a Pseudo-Pilgram és MT mester azonosítása szempontjából,

mert típusuk megfelelése révén közvetlen összehasonlítási lehetőséget kínálnak a bécsi szószék és

az orgonakarzat büsztjeivel. Ez szolgált kiindulópontként Herbert Seiberl számára is, aki 1935-ös II, III.a–d

disszertációjában – Antal mester halálának évét még nem ismervén – ‘Pilgram’ saját kezű műveként

azonosíto a a képmásokat.⁵⁸⁶ Érvelése részletesen követi a hasonlóságokat a „melankolikus” kife-

jezéstől a fejek csontos felépítésén, részleteik élességén, keménységén, az egyező formájú szemnyí-

lásokon, a duzzadó erekkel átfont kézfejek kifejező játékán keresztül a drapériák megformálásáig, a

ruhaujjak harmonikaredőinek csakugyan pontosan egyező részleteiig.⁵⁸⁷ A sierndor gurákat Sei-

berl stilárisan árnyalatnyival fejle ebbeknek tartja, jobban hangsúlyozzák úgymond a test statikáját

és teltségét. Ez azonban – ekkor még – elégséges magyarázatra talált a későbbi datálásban és a szeku-

láris témában, az a ribúciót nem inga a meg.⁵⁸⁸

Két évvel később, a disszertáció megfelelő fejezetének publikált változatában Seiberl még beha-

tóbban elemezte a szószék és a sierndor karzatmellképei közö imegfeleléseket, utóbbiakat az előb-

biek mesterének „közvetlen közelébe” utalván. A szobrászok azonosságát azonban elvete e, egyet-

⁵⁸⁶ Seiberl 1935, 13–17.

⁵⁸⁷ Mivel a kéziratban maradt disszertáció viszonylag nehezen hozzáférhető, a vonatkozó passzust szó szerint is idé-
zem: „Der Zusammenhang mit Pilgrams Wiener Arbeiten zeigt sich schon in der Gesamtstimmung; auch hier
herrscht die Pilgramsche Melancholie. Auch Pilgrams Handschri scheint an den Büsten wiederzukehren, so
dass diese als persönliche Arbeiten des Meisters anzusprechen sind. In den langen Gesichtern ist ganz wie bei
den übrigen Arbeiten Pilgrams das Knochengerüst stark betont. Besonders imGesicht der Frau sind, wenn auch
die Formen wenig kantig erscheinen, gewisse Härten. Die Schärfe mit der die einzelnen Partien behandelt sind
(Mund, Nase, der scharfe Schwung der Brauen) erinnert an das Selbstporträt von 1513. Die für Pilgram charak-
teristische Bildung der Augenlider und der Blick ins Leere kehren ebenfalls in Sierndorf wieder. – Die Bildung
der Hände erinnert gleichfalls an die Pilgrambüsten. Beim Zelking erscheinen wieder die vielfach gewundenen
Adern. Die Hände der Frau mit den rundlichen Fingern sind mit denen des Gregor vergleichbar. Gerade der
Umstand, dass dieser Handschuhe trägt, ermöglicht den Vergleich. Das weiche Leder, das die härteren Formen
derMännerhand verwischt, stellt die Aehnlichkeit mit der weicheren Frauenhand her. ImGewand, besonders in
der Behandlung der Aermel, zeigen sich ebenfalls weitgehende Uebereinstimmungen.” – Seiberl 1935, 15–16.

⁵⁸⁸ Seiberl 1935, 16–17: „Der fortgeschri ene Stil wird zumTeil auf die hier gestellte Aufgabe zurückzuführen sein.
Das profane Porträt, bei welchem der herkömmliche Sti erbildcharakter in den Hintergrund getreten ist, muss
der Ausbildung der frühklassischen Elemente förderlich gewesen sein. Schon das Selbstporträt am Orgelfuss
bildet in diesem Sinne eine Überleitung zu den Sierndorfer Büsten.”
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len, a fentmegismert recepciótörténet tükrében fatálisnak nevezhető érvre hivatkozva: ‘Pilgram’ leg-

sajátabb lényege, az íro forrásokból és műveiről is ismert erőszakos temperamentuma – terribilitája

– i nem érzékelhető.⁵⁸⁹ A sierndor gurák szobrászát ezután Oe inger azonosíto a MT mester-

rel.⁵⁹⁰ Ebben feltehetően szerepet játszo az, hogy ugyane templom főoltárán áll e mester egyik leg-

fontosabb műve; a típusukban előképként elismert bécsi büsztökkel való stiláris összehasonlításba

Oe inger nem bocsátkozik bele érdemben.⁵⁹¹ Ugyanezt lehet elmondani az a ribúciót átvevő ké-

sőbbi publikációkról.⁵⁹²

Ha nem is védhető, mindenesetre érthető ez a tartózkodás, hiszen miután ismer é vált Antal

mester halálának terminus post queme, Seiberl első meghatározása a Sierndor an található 1516-os

évszámmal együ alapjában rengetné meg a hagyományos Pilgram-képet.⁵⁹³ Szintén zavaró lenne

a templom architektúrája, amellyel a fennmaradt berendezés egy időben, egyazon vállalkozás része-

ként készült. Ha ugyanis azonosnak tekintjük a bécsi kisarchitektúrák szobrászát ugyanezek építé-

szével, akkor ha valahol máshol is találkozunk a szobrász keze nyomával, és ha az szorosan össze-

függ egy építkezéssel is, akkor ugyano Antal mester tervezői tevékenységét is meg kellene tudni

ragadni. Azonban a sierndor kastélytemplom ehhez nem nyújt támpontot.⁵⁹⁴ Úgy hat, mint egy

gótikus szerkezetekkel és részletformákkal kiviteleze reneszánsz épület: Az oldalfalakat nyolcszög-

ből szerkeszte keresztmetszetű falpillérek tagolják, amelyek élei elé kerek pálcatagokat helyeztek, 270

ez utóbbiakat a falpillérek tetején fejezetszerű formává összeálló, párkánnyal lezárt, sima felületek

kötik össze. A részben keresztboltozatokkal fede nyugati karzat kisebb szegmensíves – de gótikus

ívpro lokkal megfarago – nyílásokra oszlik, loggiaszerűen épül fel. A szentély átlós falain elhelye- 271

ze két kis karzat konzolja és mellvédje a késő gótikus, kétszer hajlíto bordás boltozatok körében

elterjedtmintákat használ fel nagyrészt síkba terítve és a bordákat elvékonyítva, gra kus jellegűvé át-

formálva.⁵⁹⁵ A bécsi orgonakarza ól, a szószéktől, vagy Antal mester brünni épületeitől a sierndor 268, 269

⁵⁸⁹ Seiberl 1937, 113–120. Vö. a 245. jegyzetet.

⁵⁹⁰ Korábban a főoltár és a donátoralakok szobrászának azonosságáról írt Rathe 1910, [4] is.

⁵⁹¹ Oe inger 1951, 58: „Für die beiden Zelkinger-Büsten hat der Meister die Motive unbedenklich Pilgrams
Kirchenvätern und dem Orgelfußbildnis entlehnt. Doch ein gänzlich anderes, kühl-ober ächliches und deko-
ratives Emp nden wandelt diese Motive in Kostümbilder um”.

⁵⁹² GbKÖ III 2003, 352–353 (Lothar Schultes).

⁵⁹³ Seiberl a ribúciójával szembeni további ellenérvként hivatkozik a sierndor donátorképmásokról írt szakdolgo-
zatábanUte Bixa a karzaton alul végigfutó felirat kezdőbetűire: Bixa 2008, 43–44. Semmi nem utal azonban arra,
hogy ezt a feliratot a szobrászra kellene vonatkoztatni.

⁵⁹⁴ Az épületről vö. Sacken 1881, 117–119; Buchowiecki 1952, 392; Holzschuh-Hofer 1984, 21–26.

⁵⁹⁵ Ezek, ahogy korábban (93. oldal) említe em, az eggenburgi plébániatemplom 1510-és években készült architek-
túráival állnak közeli rokonságban. Petr Čehovský Eggenburgban a kőfaragás stilárisan is elkülönülő központját
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templomot nagy stiláris távolság választja el.

A mellképeknek helyet adó fülkék ala i frízen feste felirat futo végig, amelynek ma csak első

négy, kapitálissal írt betűje – W B H V – olvasható, a minuszkulás folytatásból sajnos semmi nem

vehető ki, pedig ez a szöveg nagyon fontos lehetne a gurák interpretációja szempontjából is. Mind-

két mellkép ala közvetlenül, a fülke keretének egyik hornyában található egy-egy 1516-os évszám,

a férj ala csak festve, a feleség ala bevésve is. Nem ismert olyan építéstörténeti adat, amelynek

alapján ezeket az évszámfeliratokat pontosabban lehetne értelmezni. Előfordul, hogy az egész temp-

lom építéstörténetére – az építkezés kezdetére vagy végére – vonatkoztatják őket.⁵⁹⁶ Azzal legfeljebb

közvetve hozhatók összefüggésbe, de így még nyito marad a kérdés, hogy mire utalnak az elhelye-

zésüket indokló eredeti szándék szerint. Ebben a kérdésben és ezen keresztül a szobrászmunka datá-

lásának kérdésében a gurákmegjelenése, ikonográ ai sajátosságai vezethetnek nyomra. Az évszám-

feliratok ugyanis, ahogy elhelyezésük egyértelművé teszi, nem a karzatot, hanem a gurákat datálják.

Ami a gurákat illeti, i is különbséget kell tenni a szobrászmunka és az ábrázolt személyek közö ,

és csak ez utóbbiakra kell vonatkoztatni az évszámokat, hiszen csak így indokolható, hogy mindkét

félalakhoz tartozzon egy-egy.

A két mellképet eddig lényegébenmindig az örök imádás típusának képviselőiként értelmezték:

a házaspár a karzatról a főoltárra tekintene le, a faragványok az eleven donátorokat helye esítenék a

misén azok halála után.⁵⁹⁷ Ez az asszociáció nem problémamentes. Egyrészt hiányzik hozzá a szű-

kebb művésze örténeti kontextus; az örök imádás azon példái, amelyekkel a sierndor gurák for-

mailag összehasonlíthatók lennének – és amelyek ezt az értelmezést nyilván inspirálták – időben és

térben is távoliak.⁵⁹⁸ Másrészt a sierndor gurák nem kapcsolódnak sírhelyhez, miközben az örök

feltételezi ebben az időben: Čehovský 2011, 39–41.

⁵⁹⁶ Vö. Bixa 2008, 29.

⁵⁹⁷ Sacken 1881, 121; Feuchtmüller 1972–1973, I, 197–198; Bixa 2008, 67–71.

⁵⁹⁸ Az örök imádás ikonográ ai típusához és annak irodalmához vö. a fentebb, a 35. oldalon. A sierndor gurák
szempontjából nem mellékes, hogy Michael Viktor Schwarz éppen Antal mester bécsi képmásait az örök imádás
ikonográ ájával korrelálómódon értelmezte; Schwarz 2002. Az orgonakarzat portréja eszerint a templomKrisz-
tus teste oltárára tekintene, a szószéklépcső ala i Fenstergucker pedig a prédikációt hallgatná. Számomramindkét
értelmezés igen kevéssémeggyőző, egyfelől a sierndor esethez hasonló okokmia , másfelől pedig azért, mert az
alátámasztásukhoz felhozo analógiák is fele ébb ingatagok. Az orgonakarzathoz egyetlen párhuzamot hoz (és
ezt egyú al konkrét inspirációs forrásnak is tartja): a straßburgi székesegyház déli keresztházában lévő énekes-
karzat Hans Hammernek tulajdoníto mellvédjén könyöklő gurát, amely az Angyalpillér ítélkező Krisztusára
emelné a tekintetét. A pillantás irányáról ez esetben csak még bizonytalanabbul lehet találgatni, a gura tartá-
sában pedig semmi nem utal áhítatos vagy kontemplatív tartalomra. A szószékhez Schwarz szintén a straßburgi
münsterből, szinténHansHammertől hoz előzményt: a JohannesGeiler vonKaysersberg számára építe szószék
lépcsője ala megjelenő, három gurából – egy révetegen könyöklő zarándokból, egy összete kezekkel ábrázolt
női és egy orans tartásban megjelenő fér alakból – álló csoportot. E gurákat azonban nem lehet a prédiká-
ció ideáltipikus hallgatóinak tekinteni. A zarándok Szent Eleket ábrázolja, a szent legendájában fontos szerepet
kapó lépcső mia került ide, a kor több más szószékéhez és szentségházához hasonlóan; Hauck 1960, 216–217,

169



imádás középkori és újkori példái is jellemzően szepulchrális összefüggésben készültek, minthogy a

holtaknak van szükségük arra, hogy képmás képviselje őket. Harmadrészt a donátorpár állítólag áb-

rázolt tevékenysége, azaz a misén való részvétel és a gurák elhelyezése közö sincs megfelelés. Eze-

ket a karzatokat ugyanis minden bizonnyal énekesek, zenészek használták, nem pedig a donátorok

– nekik ilyenre nem volt szükségük, az eredetileg csak a kastélyból megközelíthető kápolna egésze a

család számára volt fenntartva.⁵⁹⁹ Negyedrészt pontosabb meg gyelés alapján a donátorok ábrázo-

lásának módja sem felel meg az örök imádásnak. A gurák, bár rózsafüzért tartanak a kezükben, de

nem imádkoznak. A kápolna főoltárának predellájában szinténmegjelenik a házaspár, o gyermeke-

ikkel együ , a Királyok imádásának jelenetét kiegészítve, a trónoló Madonna elő térden, összete

kezekkel imádkozva – ez a csoport azt is szemlélteti, hogy ebben az időben hogyan te egy szobrász,

ha egy gurát ima vagy áhítat közben kívánt ábrázolni. Továbbá ha a félalakokat a templomtérben

egymásik objektumra irányuló valamilyen cselekmény-összefüggésben akarnánk látni, annak az első

feltétele az lenne, hogy a tekintetük iránya azonos legyen. A két donátor tekintete azonban összetart,

gesztusaik nem kifelé, hanem egymás felé irányulnak, a két alak gyengéden egymáshoz fordul.

E gurákat fejle portrészerűségük, nom jellemzésük élesenmegkülönbözteti a főoltárpredella

– amúgy ugyanannak a szobrásznak tulajdoníto – tipizált donátorábrázolásaival szemben. Az év-

szám kétszeri elhelyezése is hangsúlyosan felhívja a gyelmet arra, hogy a portréfelvétel egy meg-

határozo időponthoz kötődik. Ez alapvetően idegen a közegtől, a szakrális tértől; sokkal inkább

az egykorú portréfestészetből ismert, ahol az évszám szinte soha nem marad el, és igen gyakran ki-

egészül az ábrázolt életkorának megadásával. A karzatmellvéd félalakjai ábrázolási típusukkal is a

kor feste portréira emlékeztetnek: enyhe egymás felé fordulásuk a házastársi portrédiptychonokat

idézi, a hanyagul kezükben tarto rózsafüzér a műfaj standard motívuma, az öltözetek, ékszerek fel-

tűnő – a főoltárpredella donátor guráival való öszevetésbenmég feltűnőbb – gazdagsága idegenmás

műfajoktól, és – talán döntő érvet nyújtva – ez a gazdagság jelvényszerű utalások elhelyezésének esz-

közévé válik, amikor Margarethe keble fölö , ruhájára hímezve – sajátjáét közrefogva – kétszer férje

289, 449. j. A másik két gura nem hozható tartalmi kapcsolatba a Szent Elekkel, azonban szerzetesi, illetve apá-
caöltözékben jelennek meg. Mivel egy plébániai funkciókat is ellátó püspöki székesegyház szószékéről van szó,
valószínűtlen, hogy rendi személyekkel kívánták volna a prédikációk hallgatóságát képviselni. Az alélt tes artás és
tekintetmia szintén problematikus a Schwarz által független analógiaként idéze freibergiTulpenkanzel rózsafü-
zért tartó gurájának ideáltipikus hallgatóként való értelmezése, még akkor is, ha vele egyidőben, tőle függetlenül
más is hasonló következtetésre juto : Schellenberger 2005, 126–129. A bécsi szószék mesterképmásának eseté-
ben nemcsak a gura oda nem illő mozdulata és a ribútumai cáfolják, hogy összefüggésbe lépne a prédikációval,
hanem az is, hogy az ablaknyílás illuzionizmusa inkonzisztens a szószék valóságával, egy a ól független képteret
implikál.

⁵⁹⁹ A kápolnát a 18. században engedte át a kastély ura plébániai használatra, ekkortájt nyito ak ajtót a park felé is;
vö. Keck 1936, 358–361. Az a karzat, amelyen a gurák vannak, az ala a lévő, a főoltár mögö i térrészre nyíló
ajtón, illetve a szentély poligonális belső és derékszögű külső fala közö i lépcsőn keresztül érhető el.
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nevének kezdőbetűje tűnik fel. A ruhára hímze monogram igen gyakori az egykorú portréfestészet-

ben, a monogramok kicserélése (vagy csak a férj monogramjának a feleség ruháján való elhelyezése)

pedig nem ritka a házastársi portrék körében.

A korai portréfestészetben általában véve is erős a genealógiai, dinasztikus dokumentáció szem-

pontja, és – ahogy BertholdHinz rámutato ⁶⁰⁰ – ez volt az, amin a házastársi portrék nagy elterjedt-

sége alapult. Azokban az esetekben, amikor a keletkezési körülményeket szembesíteni lehet az ábrá-

zoltak életadataival, akkor a portrémegfestetése általában valamilyen, a pár kapcsolatának, egyú al a

család fennmaradásának szempontjából fontos eseménnyel – házasságkötéssel vagy az első úgyer-

mek születésével – esik egybe. Tipikus és a sierndor donátorképmásokkal való összehasonlításban

szemléletes példa IV. Vilmos bajor herceg és felesége, Jakobea 1526-ban Hans Wertinger által fes-

te portrédiptychonja, ahol a gazdag ruhákon, ékszereken szintén a házastárs nevének kezdőbetűi 272, 273

tűnnek fel.⁶⁰¹ A portréalanyok intim viszonyának az érzékeltetésében a Sierndor an tes artások-

kal, gesztusokkal te nom jelzéseknek a szerepét i részben a herceg portréjának hátoldala veszi át, 274

amelyen a pár szövetségi címere látható a sisakdísz körül tekerőző írásszalaggal, és ennek szövege ép-

pen a néviniciálék cseréjét értelmezi, szerelmi vallomásként, a szívek cseréjeként.⁶⁰² Egyetértés van a

kutatásban afelől, hogy erre a vallomásra a pár első úgyermekének 1526-os születése ado alkalmat.

Wilhelm von Zelking és Margarethe von Sandizell 1511-ben házasodo össze, első gyermekük,

Quirinus 1516-ban születe .⁶⁰³ Csábító a feltételezés, hogy a karzatmellvéd ugyanezen évszámmal

jelze gurái hasonló jelentést hordoztak, mint a bajor hercegi portrédiptychon. Ezt a feltételezést

a templom teljes berendezésének ikonográ ája alkalmas megerősíteni, amely, úgy tűnik, egy dinasz-

tikus programmá áll össze.⁶⁰⁴ A Máriának szentelt templom főoltárának szekrényébe a donátorpár

egy ilyen helyen – mivel a vonatkozó ünnep a böjti időszakra esik – ritkán ábrázolt, ám a születés

témakörével összefüggő jelenetet, az Angyali üdvözletet választo a. A Királyok imádását ábrázoló

predellán, ahogy már említe em, az akkor hé agú család minden tagja o térdel – a család efféle

felvonultatása sem oltárretabulumokon, hanem inkább epitá umokon megszoko . A fennmaradt

két mellékoltár közül az egyik csupa álló női szentet, összesen kilencet vonultat fel; a másikból csak 275

⁶⁰⁰ Hinz 1974, különösen 148.

⁶⁰¹ Kat. Landshut 2009, 257–258 (Ma hias Weniger), korábbi irodalommal.

⁶⁰² ICHHABS IMHERCZ ·W ·H · I BAIRN |♥ ISTGANCZ ·DEIN · AIGEN · IACOBA ·H · I · BAIRN; vö.Dülberg
1990, 124. sz.

⁶⁰³ Ez Wilhelm von Zelking gyermekeinek, születési és halálozási idejüknek az apa által összeírt listájából derül ki:
Kern 1875, 195.

⁶⁰⁴ Ez utóbbit már Keck 1936, 358 is felvete e.
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a lune a ismert, ezen három álló fér szent látható.⁶⁰⁵ A női oltáron – csak ezen van értelme a szen- 276

tek névsorát elemezni – a középső tengelyben fenn, a lune ában Szent Anna áll harmadmagával, a

‘szekrény’ középső gurája Szent Katalint ábrázolja. A család első, kiskorában meghalt gyermekét

Mária Annának hívták, és ugyanezt a nevet kapta az 1517-ben születe harmadik lány is; a máso-

dik lány Katalin volt. Ute Bixa már bemuta a, hogy Wilhelm von Zelking számára miért volt fontos

Sierndorf a dinasztikus reprezentáció színtereként: Wilhelm szüleinek harmadik, eredetileg egyházi

pályára szánt úgyermekeként a család új ágát alapíto a meg i , az újonnan szerze birtokon, és

később ez a birtok te e lehetővé, hogy fontos udvari pozíciókat foglaljon el.⁶⁰⁶ Ez természetes mó-

don helyezte előtérbe az utódlás kérdését is; a templomberendezésnek a gyerekek köré épülő, illetve

a donátorképmásoknak a feste házastársi portrédiptychonokét adaptáló ikonográ ája így egyfajta

jövőbe vetíte dinasztikus ikonográ aként áll össze.

Ez az értelmezés segítséget jelent a mellképek datálásában. Nemcsak az ala uk elhelyeze év-

szám, hanem maguk a mellképek is feltételezik Quirinus megszületését. 1516 a szobrászmunka ter-

minus post queme; az évszám közvetlenül arra az időpontra vonatkozik, amikor az ábrázoltaknak a

születe ; elképzelhető, hogy a gurák tényleges megfaragásának ideje ezzel nem pontosan egyezik,

de csak úgy, ha későbbi gurák utalnak vissza az eseményre, nem pedig úgy, hogy korábbiak jöven-

dölnékmeg azt. Így ha ebben a stíluskritikai összehasonlítás lehetőségeinek szempontjábólMTmes-

terœuvre-jén belül különleges esetben elfogadjuk a bécsi szószék szobrászának szerzőségét, akkor az

kikerülhetetlenül a szobrász és Antal mester személyének különválasztásába kell hogy torkolljon.

8.1.2. Johannes Kaltenmarckter epitá uma (1517)

Nem vet fel értelmezési problémákat az az 1517-es évszám, amely Johannes Kaltenmarckter dómka-

nonokés jogászprofesszor jelenleg abécsi székesegyházSzentEligius kápolnájában található epitá u- VI

mán, Krisztus keresztjén, amár említe MTmonogram ala található. Ahogy a lune a feliratából⁶⁰⁷

is kiderül, Kaltenmarckter már 1506-ban meghalt; 1517-ben csak a síremlék felállítása történhete .

⁶⁰⁵ A mellékoltárokhoz vö. Keck 1936, 358; Oe inger 1951, 112; Martinz Turek 1971, 16. Az egykori további oltá-
rokhoz vö. Decker 1936.

⁶⁰⁶ Bixa 2008, 7–25, 95–99.

⁶⁰⁷ CLARISSIMI D(omini) | IO(hanni) LTNMAR|TER IVRIV(m) E(t) THEOLOGIAE | DOCT(or) TIS-
BONEN(sis) PATAVIEN(sis) | AC VIENEN(sis) ECCLESIARV(m) CANONICI INF | ONASVM OFFI-
CIALIS EBITHA (DVCTV MAG|ISTRI GEORGII PERLAR EDITVM) QVI O(biit) | VLTIMA APRIL(ilis)
ANNO M D VI | ME(m)ORIA D(omini) LTENMARCKT(i). Az epitá umot tartó konzol felszögeze per-
gament imitáló felületén: D O M | DVM VIXI COGNOVI HOMINVM PIA IV DEVMQ[UE] | ME STVDI-
ORVMHABVITDOCTAVIENNAPATREM | [C]ONSILIOASSENSIT CAESARHICMORTEDIREMP[TI]
| OSSA IACENT ANIMVM SIDE CELSA FOVE[NT] | M D VI.
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Nem tudjuk, miért várato magára ez tizenegy évig, a halál és a síremlékállítás közö megszoko

néhány éves eltolódáshoz képest is hosszú ideig. A késlekedés talán összefüggö azzal, hogy a déli

mellékszentélyben, ahol Kaltenmarckter epitá uma eredetileg volt,⁶⁰⁸ és ahol az egyetem professzo-

rai korábban is temetkeztek, éppen ebben az időben állíto ák fel III. Frigyes síremlékét. A mellék-

szentély ennek következtébenmegszűnt az egyetem temetkezési helye lenni, 1510-ben exhumálták is

az alapító professzorokat;⁶⁰⁹ Kaltenmarckter a nagyon kevés kivétel egyike volt, akinek ezután még

síremléket állíto ak i . A lune a feliratában megrendelőként említe Georg Perler⁶¹⁰ feltehetően

kivárt, mielő epitá umot rendelt volna erre a helyszínre.

Kaltenmarckter MT mester legprominensebb név szerint ismert megbízója volt Wilhelm von

Zelkingmelle .⁶¹¹ Számos további egyházi hivatalán és javadalmán túl⁶¹² saját korában a bécsi egye-

tem legnagyobb potentátjai közé tartozo , a szemeszterenként újraválaszto rektor tisztségét hat-

szor töltö e be, és kétszer ennyi alkalommal volt a jogi fakultás dékánja.⁶¹³ Gyanítható, hogy ezeket

a hivatalokat legalábbis részben gazdálkodási tehetségének, adminisztrációs jártasságának köszön-

he e.⁶¹⁴ Szellemi teljesítményéről, érdeklődéséről, kapcsolatairól keveset lehet tudni. Szétszóró-

do könyvtárábólmindösszeháromkötet ismert; birtokábanvolt egypéldányCicero szónoklatainak

1472-es velencei kiadásából,⁶¹⁵ ezen kívül két kánonjogi gyűjtemény egy-egy példányában ismert a

kezétől possessorbejegyzés.⁶¹⁶ Jogprofesszori minőségében udvari feladatokat is elláto , 1490-ben

⁶⁰⁸ Kohn 1998a, 124.

⁶⁰⁹ Wagner 1999, 185–190.

⁶¹⁰ Bachleitner 1965, 14 „Georgius Perlart” a híres asztronómussal, Andreas (sic!) Perlachhal azonosíto a,mondván
hogy az epitá umra írt név nem lenne kimutatható az egyetemanyakönyveiben. Ezzel szemben az 1486-os tavaszi
szemeszterben iratkozo be egy Georgius Pörler de Pruck super Leyta az ausztriai náció tagjaként: MUW II.1,
189:69. Ugyanő 1495-ben egy oklevélhitelesítésben működö együ Kaltenmarckterrel: QGStW, I.5, 5176. sz.
Perler és Kaltenmarckter kapcsolatához vö. még Göhler 1932, 398.

⁶¹¹ Életrajzáról összefoglalóan vö. Wiedemann 1879, 1–5, 501–503; Göhler 1932, 396–400; Czeike 2004, III, 438
(Richard Perger).

⁶¹² A bécsimelle a passaui és a regensburgi dómkáptalanban is volt kanonoki stalluma. Hosszú évekig volt a passaui
püspök bécsi officiálisa (a tisztségről vö. Flieder 1968, 208–209).

⁶¹³ Aschbach 1877, 32, 37, 448–453; MUW II.1, 173, 188, 212, 231, 243, 296.

⁶¹⁴ A róla szóló szöveges források jelentékeny részében egyházi javadalmak birtokügyleteivel kapcsolatban vagy ép-
pen szőlőtulajdonosként bukkan fel a neve; QGStW, I.4, 3893; II.3, 5149, 5160; II.4.1, 5525, 5551bis, 5553,
6318.

⁶¹⁵ A példány: BUW XV. F. 611; vö. Kocowski 1959–1962, I, 234–235, 804. sz. A nyomtatvány: GW 6766.

⁶¹⁶ Mindke ő a gyulafehérvári Ba hyáneumban volt; az egyik, IX. Gergely Decretaliájának 1473-as mainzi kiadása
(GW 11451) ma is o van (Bibl. Ba hy. SR Inc. IX. 1), a másik, a Clementiae ugyanazon mainzi nyomdában
1471-ben megjelent kiadása (GW 7080) később kikerült a gyűjteményből: Kulcsár 1965, 53, 252. sz.; 106–107,
A-17. sz. Utóbbit 2001-ben a Sotheby’s-nél árverezték el: Sale N07746, Lot 26; : http://www.sothebys.
com/app/live/lot/LotDetail.jsp?lot_id=3GKTS. Ismertek azok az 1480-as években tarto előadások is, ame-
lyekhez Kaltenmarkter ezt a két kötetet használta; Uiblein 1985/1999, 95. Mind a három könyv érdekes bejegy-
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a bécsi egyetem nevében készíte szakvéleményt I. Miksa magyar trónigényéről,⁶¹⁷ és ez megerősíti

a sírvers büszke állítását: consilio assensit Caesar. A jogtudomány melle a szabad művészetekből és

teológiából is doktorátust szerze .⁶¹⁸ Bizonyos teológiai kérdésekkel elmélyülten kelle hogy fog-

lalkozzon, közvetve erről tanúskodik az 1480-as években egyre súlyosabbá váló kon iktusa a teoló-

giai fakultással, amelynek során a koldulórendek, illetve az egyetemes zsinat jogállását illető néhány

nézete mia Rómába idézték, majd 1492-ben – hogy elkerülje az inkvizíciót – ezeket a nézeteket

nyilvánosan visszavonta.⁶¹⁹ Udvari szolgálatai és ellentéte a teológiai fakultással azt sejtetik, hogy

talán közelebb állt a bécsi egyetem azon professzoraihoz – Bernhard Pergerhez, Fuchsmagenhez,

Celtishez, Cuspinianushoz –, akik részben I. Miksa támogatásának köszönhe ék a kinevezésüket, és

e támogatás birtokában igyekeztek előmozdítani a skolasztikus oktatás reformját.⁶²⁰ Kaltenmarckter

szellemi preferenciáiról a legjobban talán az tájékoztat, hogy egyike volt azoknak, akiknek Girolamo

Balbi verset ajánlo 1494-ben megjelent, Miksát és körének humanistáit megszólító Epigrammata-

kötetében.⁶²¹ A vers a címze tudományát méltatja, a jogi melle gyelemre méltó módon az aszt-

ronómiait is.

Mindezt azért érdemes rögzíteni, mert aKaltenmarckter-epitá um feliratai és domborműve egy-

mással szembesítve egy olyan szubtilis koncepció körvonalait adják ki, amelyről érdekes lenne tudni,

hogy kinek a fejéből pa ant ki. A bécsi székesegyházban ebből az időből szép számmal maradtak

fenn professzori síremlékek, azonban csak kevés esetben állnak rendelkezésre többé-kevésbé biztos

támpontok a képi programés a feliratok szerzőinek ameghatározásához.⁶²² Kaltenmarckter esetében

zéseket tartalmaz: Kaltenmarkter gondosan beírta a példányokba a szerzeményezés dátumát, és hogy mennyit
költö a kötetekre, különös tekinte el az általa megrendelt, mindig igényes illuminálásukra. A két jogi gyűjte-
ményben terjedelmes történeti és önéletrajzi bejegyzések is vannak.

⁶¹⁷ QGStW, II.3, 5376.

⁶¹⁸ Uiblein 1978, 332.

⁶¹⁹ Wiedemann 1879, 1–5, 501–503. Vö. Uiblein 1978, 317, 342, 346–347, 351–354. Úgy tűnik ezen forrásszöve-
gek alapján, hogy a teológiai fakultás ésKaltenmarckter közö i kon iktus több szálon futo , és legalábbis részben
személyes jellegű volt. A Kaltenmarckterrel szembeni eljárás anyaga önálló nyomtatványként is megjelent: GW
M16044; ezt egyelőre nem voltmódomkézbe venni. Friesen 1989, 68 felvetése, hogyKaltenmarckter ‘eretneksé-
gére’ te utalásként választo ák volna a vezeklő Szent Jeromost a dombormű témájául, nagyon valószínűtlennek
tetszik annak ismeretében, hogy a professzor karrierjében az 1492-es közjáték semmilyen törést nem jelente . Az
esetleges párhuzam is igen felszínes lenne, hiszen Jeromos önsanyargatásának okai egészen más természetűek.

⁶²⁰ A korai humanista reformtörekvésekhez a bécsi egyetemen összefoglalóan: Bauch 1903; Großmann 1929. Az
uralkodó kezdeményező szerepéhez és az udvari szolgálatokhoz vö. Schmid 1989.

⁶²¹ GW 3181, [b7] . Balbi bécsi tartózkodásáról és a kötetről vö. Bauch 1903, 38–48; Großmann 1929, 291–294;
Ritoókné 1994. Amikor Balbi elfoglalta a katedráját (1494. június 22-én: Bauch 1903, 42), valamint akkor is,
amikor a kötet megjelent (1494. augusztus 1-én), Kaltenmarckter volt a jogi fakultás dékánja (Aschbach 1877,
453).

⁶²² Ennek az is az oka, hogy a vonatkozó végrendeletek ritkán foglalkoznak a síremlékekkel, ritkábban, mint ahány-
szor feltételezhető, hogy az elhunyt pontos instrukciókat hagyo hátra annak elkészítéséhez. Szemléletes példát
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az elhunyt, a végrendeleti végrehajtó és a szobrász közö i pontosmunkamegosztást illetően teljes sö-

tétségben tapogatózunk.⁶²³ Bárhogyan is oszlo ak meg azonban a tervezés mozzanatai a különböző

szereplők közö , a koncepció átültetése – ahogy az alábbi elemzés reményeim szerint mutatni fogja

– annak mindenképpen mély és alkotó megértését követelte meg a szobrásztól is.

Az epitá um egy domborműből és az azt keretező, gurális dísz nélküli aediculából áll; az utób-

bit két, pilaszterek elé helyeze , kompozit fejezetű oszlop, egy teljes szélességet átfogó konzol és egy

félköríves lune a alkotja; a konzol felszögeze pergament imitáló felülete és a lune a nagy részét

kitakaró tábla hordják a két sírfeliratot. Az all’antica kere ől és MT mester többi művétől is elüt a

dombormű a buja táji környezet ábrázolásával. MT mester, úgy tűnik, ritkán és nem szívesen vállal-

kozo a tér mélységének érzékeltetésére. I látszik az is, hogy miért: a buja vegetáció kulisszaként

zárja le a gurák szűk terét, aKrisztus ágyékamelle látható távoli kápolnamintha egy kárpitba lenne

beleszőve, a szobrásznak szemmel láthatóan nem volt erőssége az előtér és a messzi távlatok közö i

kapcsolat érzékeltetése. I a szobrász mégis a legtöbbet hozta ki a rendelkezésekre álló eszközökből:

Az enyhén elforgatva beállíto kereszt diagonálisa keresztezi azt a diagonálist, amelyet a két, vaskos

tömegével a kompozíciót bekeretező fatörzs, a jobb oldalon előrébb álló, szinte körplasztikusanmeg-

farago lombos fa és a szemközt hátrébb elhelyeze , három egymás mögö i gura által is hátrébb

tolt, laposabban megfarago fenyő ad ki. Ez a két, egymást keresztező diagonális tágabbra feszíti az

emberi alakokkal zsúfolt előteret. A táj hozzánk legközelebbi motívuma, a lombos fa melle közvet-

lenül jelenik meg a legtávolabbi, a horizontot lezáró hegylánc. Nemcsak ilyen részletgazdag, hanem

ilyen átgondolt, a képtér konzisztenciájának az – illuzióját éppen nem, de – érzetét hatásosan nyújtó

tájábrázolást nem találunk máshol a mester művein.

Ezt a teljesítményt – legalábbis részben – nyilván amegjeleníte képtéma ado ságai indokolták.

Az epitá um domborműve a pusztában, feszület elő önmagát sanyargató Szent Jeromost ábrázolja,

a középtengelyt elfoglaló feszület másik oldalán jelenik meg a térdeplő kanonok, a mögö e álló két

névszentje által kommendálva. A ‘vezeklő’ Jeromos itáliai eredetű – és Németalföldön is korábban

nyújt az egyetem leghíresebb halo jának, Konrad Celtisnek az epitá uma. Celtis fennmaradt végrendeletében
(Rupprich 1934, 603–609) kitért a temetésére és liturgikus memoriájára, a síremlékére azonban nem; a szintén
fennmaradt epitá um azonban felirata szerint EX TESTAM(ento) PIE POSITVM volt, és ennek a dombormű-
nek az ikono- és epigrá ai programja olyan egyedülálló, hogy joggal feltételezik mögö e az elhunyt személyes
akaratát: Wu ke 1980/1996, 374–375; Verstegen 2003, 287–291. A végrendeletek beszédessége szempontjából
ritka kivétel az 1519-ben elhunytGeorg Läntsché, amely a várható legpontosabb instrukciókat tartalmazza amaj-
dani síremlékről, a központi ábrázolás ikonográ ájáról, az egyes gurák elrendezéséről, az elhunyt öltözékéről és
a feliratról: Uiblein 1974/1999, 276.

⁶²³ Zajic 2008a, 117 a lune a feliratára hivatkozva feltételezi, hogy az alul olvasható vers szerzője Georg Perler volt.
(A feliratok szövegét l. a 607. jegyzetben.) Számomra kevésbé tűnik egyértelműnek, hogy a felső felirat vonatkozó
megjegyzése valóban az alsó feliratra – az epitha szó a sírversre, az editum a szerzőségre – utal-e.
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megjelenő– ábrázolási típusa német nyelvterületen csak ekkor, Dürernek a századforduló környékén

készült metszetei révén vált viszonylag elterjed é.⁶²⁴ Érdekes, hogy miközben Jeromos főleg nyelvi 278

jártassága alapján vált ekkor afféle humanista identi kációs szen é, német földön mégsem elsősor-

ban az ennek – első látásra úgy tűnne – könnyebbenmegfeleltethető, de hagyományosabb ikonográ-

ai típus, a dolgozószobájában ábrázolt Jeromos az, amely kifejeze en ehhez a műveltségi közeghez

köthető, hanem éppen inkább az aszkéta Jeromos képe.⁶²⁵ Az idevágó példák nem csekély arányban

bécsi eredetűek. Johannes Fuchsmagen, a bécsi korai humanizmus egyik legfontosabb alakja, sze-

mélyes patrónusának választo a Jeromost, halála elő egy évtizeddel már anniversariumot alapíto

a bécsi Szent Doro ya társaskáptalani templom Szent Lipót oltárára, Szent Jeromos napjára. Fuchs-

magen az ugyani felállíto síremlékét felirata szerint Deo Optimo Maximo melle Diuo Hieronymo

ajánlo a. Alighanem ezt egészíte e ki sírlepelként az a fennmaradt németalföldi kárpit, amelyen 277

Szent Lipót, az ő családja és a sírja elő térdeplő donátor ábrázolásához a há érben Jeromos ön-

sanyargatásának jelenete járul.⁶²⁶ Ez az alapja annak, hogy Fuchsmagen Cranach 1502-es – tehát

biztosan Bécsben feste – Szent Jeromos képének egykori tulajdonosaként is szóba került.⁶²⁷ Ha 279

konkrét megrendelőhöz nem is, ado műveltségi környezethez mindenesetre biztosan köti ezt a ké-

pet a Jeromos feje fölö feltűnő papagáj és bagoly, amelyek i csak asztrológiai szimbólumokként,

a Nap és a Saturnus jelképeként értelmezhetők. Ebben az értelemben kaptak helyet Johannes Cus-

pinianus és felesége ugyanekkor és szintén Cranach által feste ke ős portréján is – ennek alapján 280, 281

gondolták mások, hogy inkább Cuspinianus lehete a Jeromos-tábla megrendelője is.⁶²⁸

⁶²⁴ Vö. Heiser 2002, 74–75; Kat. Wien 2003, 212–217 (Susan Foister); Noll 2004, 96–107. Az ábrázolási típus azon
korábbi példái, amelyeket az idéze irodalom említ, nem változtatnak népszerűsége 1500 körüli fellendülésének
hirtelenségén.

⁶²⁵ Arra, hogy spontánmódon ennek az ellenkezőjére lehetne számítani, jellemző BerndtHamm tanulmánya, amely
a vezeklő, ‘jámbor’ és a tudós, ‘humanista’ Jeromos-kép állítólagos ellentétével és szintézisükkel mint sajátos, ké-
sői vívmánnyal foglalkozik: Hamm 1990, különösen 160–162. Ezt a fajta polarizálást azonban az emlékanyag
megoszlása nem támasztja alá. Vö. még Rice 1985, 75–76; Bietenholz 1989, 195.

⁶²⁶ Ankwicz-Kleehoven 1924 Fuchsmagen Jeromos-tiszteletének mindhárom tanújára részletesen kitér. A miseala-
pítványhoz vö. még Uiblein 1986/1999, 531; a kárpithoz: Koller 1997.

⁶²⁷ Koepplin 1964/1973, 39; Heiser 2002, 73.

⁶²⁸ Baldass 1928; Ankwicz-Kleehoven 1959, 35–36; Kat. Frankfurt–London 2007, 118. LegutóbbHeiner Borggrefe
érdekes, de számomra kevéssé meggyőző kísérletet te arra, hogy a Cuspinius-portrék értelmezését az eddigi ku-
tatástól teljesen független alapra helyezze: Borggrefe 2007. Kiindulópontja az, hogy a házastársi portrékra ekkor
reprezentációs feladatok hárultak, így nem adha ak helyet olyan rejtjeles lozó ai tartalmaknak, amilyeneket ed-
dig kerestek bennük. Csakhogy arról a Rezeptionsmilieuről, amelynek műveltségi és képhasználati horizontjához
igazítaná a portrék értelmezését, Borggrefe sem tud sok konkrétumot mondani. Általában az udvari körökre és a
bécsi egyetemen működő Collegium poetarumra hivatkozik, azonban éppen ebben a körben – ahogy még több-
ször lesz róla szó – sokkal inkább a portrékmögö korábban kerese asztrológiai tartalmak, semmint a Borggrefe
által ajánlo állatszimbolika és erényallegorézis irántmutatkozo nagy érdeklődés. Nem véletlen, hogy a kollégi-
umnak a századforduló környékétől használt neve Collegium poetarum et mathematicorum volt: Graf-Stuhlhofer
1996, 46, 152. j. „Als Medium bloßer intelektueller Selbstvergewisserung war diese Bildga ung ungeeignet”,
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A Kaltenmarkter-epitá um jelenete eltér a téma említe ábrázolásaitól a feszület monumentali-

zálásában. Míg más képeken a feszület kis méretű, olykor alig észrevető artefaktumként jelenik meg,

addig MT mester ezt nemcsak felnagyíto a, de gondosan ügyelt arra is, hogy a rajta függő corpus

ugyanabba a léptékbe kerüljön, mint a többi alak a felé forduló Jeromostól a közbenjáró szenteken

keresztül a kanonokig. Ez és a szimmetrikus elrendezés sajátos többértelműséggel ruházza fel a kom-

pozíciót: a feszület egyszerre az aszkézis tárgyi rekvizítuma és az élő Isten, akitől Kaltenmarkter kö-

nyörületet remél. Az utóbbi a tartásával egyszerre jelenik meg egy képtér elő lebegő valóságréteg-

ben, a kép donátoraként – ennek az ábrázolási hagyománynak az örökségét a közbenjáró szentek is

nyomatékosítják –, mintegy a képtérben Jeromos szimmetrikus ellenpontjaként, az ő aszkézisének

imitációjában, illetve a mint kép a képben feltűnő Krisztus valóságszintjén, vele közvetlenül kom-

munikálva. Azt, hogy ezen a reliefen milyen nagy szerepet kap a környezet megjelenítése, nemcsak

a vezeklő Jeromos ábrázolásának konvenciói magyarázzák: a szobrász azzal, hogy a műveire több-

nyire jellemző semleges környezet helye i egy kontinuus képteret hoz létre, kiélezi a feszültséget

az egyes gurák által képviselt valóságrétegek, illetve egyenként is ezek többféle értelmezési lehető-

ségei közö , rákényszeríti a szemlélőt, hogy többféleképpen bejárja a gurák közö i kapcsolatokat

és végiggondolja a – puszta megjelenésében, felületi mintájában amúgy bravúrosan egyszerű – kom-

pozíciós formula tartalmi ambiguitását.

Kaltenmarkter alakja egyszerre imitálja a Krisztus képe elő önsanyargató Jeromost, és fordul

közvetlenülKrisztushoz. Ez sajátos párhuzamot feltételez, illetve jelez a két térdeplő alakhelyzete kö-

zö : a test béklyójától való aszketikusmegszabadulás és a lélek halál általi különválása közö . Ebbe a

párhuzamba pontosan illeszkede Jeromos önsanyargatásának eredeti értelme. Az aszkéta Jeromos

irodalmi képének és ikonográ ájának elsődleges forrása ugyanis Szent Eustochiumhoz a szüzesség-

ről írt levelének egyik, a Legenda aureában is hosszan idéze passzusa volt; i a Szentföldön végze

saját aszketikus gyakorlatait – ehhez a kontextushoz illően – a bűnös test elnyomásaként mutatja be.

A vadon a hús fegyháza: „Ahol csak meglá am egy-egy üres völgyet, durva hegyet, meredek sziklát,

o le az én imádságon helye, az le szánalmas húsom fegyháza”.⁶²⁹ A test sanyargatását maga Jero-

írja Borggrefe (17), csakhogy a korai humanizmusnak részben éppen azért van ikonográ ája, mert ekkor a privát
szellemi önmegerősítés nyilvános ügy és reprezentációs eszköz is. Borggrefe javaslata a Szent Jeromos képet is
érinti, i a baglyot az egész táji környezet metaforikus tartalmát fókuszáló motívumként értelmezi (36–37), így
azonbanmegmagyarázhatatlanná válik a bagoly melle megjelenő papagáj és a két madár feltűnő szembeállítása.
Antje Wi stock a disszertációjában még nem tudta gyelembe venni Borggrefe tanulmányát, Cranach képeivel
kapcsolatban a korábbi értelmezésre támaszkodo , ugyanakkor az az eszmetörténeti kontextus, amelyben ezt
megismételte, újabb, meggyőző érvként erősíti éppen ezt az asztrológiai értelmezést: Wi stock 2011, 86, 89.

⁶²⁹ Epp. 22,7; Labourt 1949, 118, 3–6. sor: Sicubi concaua uallium, aspera montium, rupium praerupta cernebam, ibi
meae orationi locus, illud miserrimae carnis ergastulum.
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mos hasonlítja a halálhoz: „és elő em, az ember elő , aki a szintemár elhalt testben volt, csak a vágy

lángnyelvei táncoltak. Így aztán, minden segítségtől megfoszto an, Krisztus lába elé vete em ma-

gam, könnyeimmel öntöztem azt, a hajammal töröltem meg és ellenszegülő húsomat hetekig tartó

böjtöléssel igáztam le”.⁶³⁰ Ha nem is közvetlenül, de ez a párhuzam az egyik forrása annak, hogy a ve-

zeklő Jeromos itáliai ábrázolásain, illetveDürernél ismegjelentekVanitas-motívumok.⁶³¹ Míg ennek

példái csak az ösztönző szöveges forrás követésének párhuzamos útjait jelzik, addig aKaltenmarkter-

epitá um számára közvetlenmintát is nyújthato az, ahogyan Fuchsmagen halála utáni emlékezeté-

nek középpontjába állíto a az önsanyargató Jeromos képét.

A dombormű eddig kifejte értelmezéséhez döntő megerősítést, egyú al kiegészítést nyújt az

ala a lévő konzolon elhelyeze felirat. Ennek a feliratnak az eleje az elhunyt érdemeiről szól, ha-

lálára, sírjára csak az utolsó másfél sor vonatkozik: HIC MORTE DIREMP[TI] | OSSA IACENT

ANIMVM SIDE CELSA FOVE[NT], a halál által elválaszto csontok i nyugodnak, a lélek csil-

lagképei amagasbanmaradnak. Ke ős parafrázisról van szó. A felirat egyrészt az epitá um-költészet

egyik elterjedt toposzát ragadja fel, mely a hatodik század végéről, Venantius Fortunatus egyik sír-

költeményéből származik: membra sepulchra tegunt, spiritus astra colit: a tes agokat elfedik a sírok,

a szellem a csillagoknál lakik.⁶³² Abban a formában, ahogyan ez a fordulat nem sokkal később Nagy

SzentGergely epitá umába⁶³³ átkerült – és nagyrésztmindenbizonnyal ennek közvetítésével –, a spi-

ritus astra petit (a szellem a csillagokhoz tart) formula a középkori és kora újkori síremlékek feliratai-

nak egyik alapvető közhelye le .⁶³⁴ Mindazonáltal a kora középkorral ellentétben a 16. század elején,

évszázadokkal a purgatóriumról alkoto elképzelések megszilárdulása után már csak metaforikusan

lehete ezt érteni: a lélek lakhelye a csillagok közö csak egy gyelmeztetés, hogy a test halála után

emez tovább él, és szenvedéseinek enyhítéséhez szüksége van a hátramarado ak segítségére, emléke-

zetének megőrzésére. Ugyanakkor az ilyen módon, test és lélek különválásaként, a léleknek a tes ől

valómegszabadulásaként leírt halál különösen alkalmas a Jeromos aszketikus „előhalálával” való pár-

⁶³⁰ Uo.; Labourt 1949, 117, 19–24. sor: et ante hominem suum iam in carne praemortua sola libidinum incendia bullie-
bant. Itaque omni auxilio destitutus ad Iesu iacebam pedes, rigabam lacrimis, crine tergebam et repugnantem carnem
ebdomadarum inedia subiugabam. Vö. Graesse 1850, 655: saepe choreis intereram puellarum et in igido corpore
et carne praemortua libidinum incendia pullulabant. Itaque continuo ebam et repugnantem carnem hebdomadarum
inedia subigebam.

⁶³¹ Rice 1985, 165; Wiebel 1988, 109–124. A Jeromos-képeken gyakran feltűnő koponya Wiebel által javasolt azo-
nosítását Ádám koponyájával nem találom meggyőzőnek.

⁶³² Epitaphium Ruriciorum episcoporum ciuitatis Limouecinae; MGH Auct. ant. IV.1, 82, V. sz., 6. sor.

⁶³³ MGH Auct. ant. VI.2, 190, XIII. sz., 3. sor.

⁶³⁴ Vö. pl. MGH Poetae I, 305, LXXXVIII,I. sz., 2. sor (Corpus terra tegit, spiritus astra petit); MGH Poetae II, 242,
XCIII. sz., 2 (Corpore sed tantum, spiritus astra petit); uo., 653, VI. sz., 4. sor (Corporis hic artus clausit, quando
ultima solvit / Humanae vitae et spiritus astra petit). Vö. még Wallach 1951, 139, 143.
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huzamba állításra, hiszenmagában az Eustochium-levélben olvassuk: „annyi könny elhullatása után,

mikor az égre függeszte em a szememet, némelykor az angyalok seregei közö lá am magamat”.⁶³⁵

Bármennyire könnyen felismerhető ez a motívum a bécsi síremlék feliratában (amely így talán

arra is alkalmas lehet, hogy segítsen a Cranach bécsi Jeromos-képén megjelenő asztrológiai szimbó-

lumok értelmezésében, az aszkézis eredményeként megszabadult lélek célállomásának való megfe-

leltetésükben⁶³⁶), a különbség mégis óriási. Kaltenmarkternél ugyanis a csillagok nem a lélek halál

utáni lakhelyeként kapnak említést, hanem csillagképekként, amelyek a lelket a halál elő is megha-

tározzák. Értelemszerűen nem is felemelkednek, hanem fent maradnak. Az, hogy a „lélek csillag-

képei” az égen maradnak, nem csak a lélek túlvilági életéről bizosít – ahogy a Venantius-verssor is

te e –, hanem evilági, az elhunyt horoszkópján keresztüli megismerhetőségének folyamatosságáról

is. Ilyen módon a Kaltenmarkter-epitá um egyú al a kor túlvilág-elképzeléseihez is aktualizálja a

régi toposzt: annak motívumaira a lélek eleven evilági emlékezetének támpontjaiként hivatkozik.

Amód, ahogyan ezt teszi – és emia kell ke ős parafrázisról beszélni –, egymásik, humanista to-

posszal érintkezik. Ennek a legközelebb eső példája a Johannes Cuspinianus epitá umán található, 282

amely ezekkel a sorokkal végződik: VIXI OLIM CVSPINIANVS E M | HISTORIAE IMMEN-

SAEMONIMENTAAETERNARELIQVI | VIVVS IN YS SEMPERCVSPINIANVS ERIT – „éltem

egykor, Cuspinianus voltam, a mérhetetlen történelemnek örök emlékműveket hagytam hátra; aki

ezekben él, mindigCuspinianus lesz”. Ahogy a síremlékenmegjelenő portréhoz, úgy alighanema fel-

irathoz is Konrad Celtis fametszetes halo i képe nyújto a a közvetlenmintát, amelyen ezt olvassuk: 283

MORTVVS ILLE QVIDEM SED LONGV(s) VIVVS IN (a)EVVM | CO(l)LOQVITVR DOCTOS

PER SVA SCRIPTA VIROS – „halo ugyan, de sokáig él még az írásaival örökké beszélvén a tudós

fér akhoz”. A Celtis-metszet északon nemcsak a humanista síremléknek, hanem a feste és metsze

humanista portrénak is prototípusa volt, a szóban forgó toposz pedig ez utóbbinak is szinte uralkodó

motívuma, és mivel a humanisták körében elterjedt felfogás szerint a portré elsősorban az ábrázolt

halála utáni emlékezetének az eszköze,⁶³⁷ a kétműfaj közö i képi és szöveges kapcsolatok nem is igé-

nyelnek magyarázatot. A motívum alkalmazható volt olyan esetekre is, amikor az ábrázolt ragyogó

szelleme – mint Kaltenmarkteré – nem nyilvánult meg írásművekben; Willibald Pirckheimer 1524-

⁶³⁵ Epp. 22,7; Labourt 1949, 118, 6–8. sor: post multas lacrimas, post caelo oculos inhaerentes nonnumquam uidebar
mihi interesse agminibus angelorum.

⁶³⁶ Máskülönben talányos lenne, miért éppen egy ilyen képen jelenik meg a papagáj és a bagoly. Korábban, ha fel-
merült ez a kérdés, afféle címereket helye esítő, tulajdont jelző funkciót tulajdoníto ak nekik (vö. Baldass 1928,
77; Ankwicz-Kleehoven 1959, 36), azonban ahhoz, hogy ezt a funkciót betölthessék, olyan egyértelműen kellene
visszautalniuk egy konkrét személyre, ahogy egy címer teszi, erre azonban legfeljebb csak egy kidolgozo abb ho-
roszkóp le volna alkalmas, két égitest szimbolikus megjelenítése önmagában véve valószínűleg nem.

⁶³⁷ Vö. pl. Schuster 1983, 122–129; Robert 2004, 208–210.
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ben Dürer által rézbe metsze arcképe erre nyújt példát. Pirckheimer, akinek szövegkiadásai és for- 284

dításai a kor legfontosabb tudományos teljesítményei közé tartoznak, csak kevés és inkább személyes

jellegű saját művet írt; kompozíciójával is a római sírsztélékre utaló portréján a felirat ezzel is számot

vet: VIVITVR INGENIOCAETE MORTIS ERVNT – „a szellemi alkat éltet, mindenmás a halálé

lesz”.

A Kaltenmarkter-síremléken azonban a felirat, különösen a domborművel együ , arra vonatko-

zóan is magában rejt egy gyelmeztetést, hogy az ingeniumnak ez az evilági halhatatlansága sem vég-

telen – úgyanúgy, ahogy ez a világ sem az. A lélek csillagképei addigra már nem lesznek a helyü-

kön, amikor az elhunyt Isten ítélőszéke elé kerül, hiszen a középkori hagyomány szerint a második

eljövetel elő a csillagok lehullanak az égről. Az aduentus Domini előjeleinek összeállításai közül a

legelterjedtebb változat tizenöt előjelről tud, ez közülük a tizenke edik.⁶³⁸ Ezeknek az előjeleknek

a feljegyzését a középkorban mindenki Szent Jeromosnak tulajdoníto a, és egy állítólag csak általa

olvaso , Annales Hebraeorum című szövegre veze e vissza.⁶³⁹ Egy ezzel érintkező hagyomány sze-

rint Jeromos éppen a pusztában hallo a meg előre az Utolsó ítélet harsonáit.⁶⁴⁰ Ez a két elképzelés

találkozik a vezeklő Jeromos egyik első északi ábrázolásán, Dürer Londonban őrzö kis méretű táb-

laképén, amelynek a hátoldalán egy üstökös vagy az égről leszakadni készülő csillag látható.⁶⁴¹ Né- 285, 286

mileg analóg módon a bécsi Kaltenmarkter-síremlék is egyesíti a végső dolgok előjeleire vonatkozó

forráshivatkozást és a szintén rájuk vonatkozó aszketikus meditációt, ez a kontamináció azonban i

sokrétűbb összefüggésbe illeszkedik. Az aszketikus meditáció ugyan a második eljövetelre vonatko-

zik, az eredménye azonban egy köztes állapot, amely a csillagok közö helyezkedik el: Szent Jeromos

esetében a bűnös test béklyójától megszabadult lélek felemelkedése révén, Johannes Kaltenmarkter

esetében a csillagos égboltnak a halo testet hátrahagyó lélek hieroglifájaként való felfogása alapján.

Ahogyan az epitá um – szóban és képben – szembeállítja Jeromossal az elhunytat, az egy formulába

sűríti a lélek életének végtelenségébe vete bizalmat és a belátást annak az evilági emlékezetnek a

végességéről, amelynek segítségére a lélek éppen halhatatlansága mia szorul rá.

Az elhunytról való ismereteink említe hiányosságai mia kevés támpontunk van annak meg-

ítéléséhez, hogy ez a program mennyiben kötődik kifejeze en Kaltenmarckter személyéhez, vagy

⁶³⁸ Ahogy a Legenda aurea első fejezetében olvasható (Graesse 1850, 7): Duodecima cadent stellae: omnia enim sidera
errantia et stationantia spargent ex se igneas comas et iterum tunc ualde generabuntur a substantia.

⁶³⁹ Vö. Gerhardt–Palmer 2002, különösen 59–67. Hieronymus autem in annalibus Hebraeorum inuenit XV signa pra-
ecedentia iudicium, írja a Legenda aurea; Graesse 1850, 6.

⁶⁴⁰ Rice 1985, 160–167.

⁶⁴¹ Massing 1986, 242–244.
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pedig mennyiben lehete volna másvalaki síremlékéhez is felhasználni. Az a kérdés, hogy a há e-

rében álló műveltségi javak elérhetőek, illetve relevánsak voltak-e akár Kaltenmarckter, akár Georg

Perler számára, nem támaszt komolyabb nehézségeket. A quadrivium és benne az asztronómia ok-

tatása hagyományosan a bécsi egyetem legerősebb oldala volt, a 15. század közepe, Peuerbach és

Regiomontanus óta i volt e terület kutatásának egyik legfontosabb helyszíne. 1500 körül, Konrad

Celtis és bécsi köre számára a kozmológia új jelentőséget nyert egy integratív, antropológai kifutású

természet lozó a alappilléreként.⁶⁴² Ebben szerepet játszo gyakorlati felhasználhatóságának remé-

nye is, különösen I. Miksa kiterjedt asztrológiai megbízásai, amelyeknek Bécsben koncentrálódo a

tudományos hátországa.⁶⁴³ A Kaltenmarckter-epitá um programja igen jellemző a korra és a helyre,

Cranach Cuspinianus-portréival művészet- és eszmetörténetileg is szorosan összetartozó jelenség.

Hogy az asztrológia nem csak kézenfekvő intellektuális mérceként állt Kaltenmarckter elő , hanem

személyes szellemi erőfeszítések tárgyaként is, arra Balbi említe költeménye tesz – a sírverssel szó-

használatában is egybecsengő – utalást: Tu rapidos solis cursus, annique meatus / Noscis & aethereae

sydera cuncta domus.⁶⁴⁴

8.1.3. A sierndor főoltár (1518)

AkisméretűKaltenmarckt-epitá umegy különleges intellektuális igényeket támasztó, exkluzívmeg-

bízás volt; különleges erőfeszítésekre sarkallha a a szobrászt a prominens felállítási hely is. Ebből a

szempontból egészen más jellegű feladatot jelente a sierndor kastélytemplom főoltárának – pre-

delláján 1518-ra datált – retabuluma, MT mester legnagyobb méretű egészében fennmaradt műve. IX

Ikonográ ai jellegzetességeit és szerkezetének alapvonásait tekintve ez a retabulum nem tér el a késő

gótikus szárnyasoltárok hagyományaitól, ezeket azonban egy italianizáló formanyelvbe konvertálta

át a szobrász. A középrész a predellával, a szekrénnyel és az oromza al kőből készült, az arcok néhány

részletétől – a feketére feste szembogaraktól és a szemöldököktől – eltekintve színezetlen maradt.

Ezt két-két képmezőt hordó mozgatható szárnyak egészítik ki, amelyeket csak fából lehete faragni,

azonban ezek is a kő színével le ek bevonva, a külső oldaluk pedig üresen maradt.⁶⁴⁵ A atornyos

oromzat helyére félköríves lune a került; az oltárarchitektúra részletei a Kaltenmarckter-epitá um

⁶⁴² Grössing 1983; Graf-Stuhlhofer 1996.

⁶⁴³ Az előző jegyzetben idéze műveken kívül vö. újabban Darin Hayton kutatásait, pl. Hayton 2007.

⁶⁴⁴ GW 3181, [b7] .

⁶⁴⁵ Az eddig ismert œuvre-ben ezek az egyedüli fából farago művek. Így érthető, hogy Oe inger – kétségek és
indoklás nélkül – amegrendelő külön kívánságát teljesítő utólagos hozzátételként tekinte rájuk: Oe inger 1951,
58. Semmi nem utal rá, hogy így le volna.
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all’antica keretével egyező, annál azonban nagyobb bőséggel alkalmazo formákat mutatnak. Ezek

egy része visszatér a domborműveken, amelyek az öltözetek nem egy darabjával és a bécsi epitá -

umon láthatóknál szabályosabb, kerekdedebb, simább arcokkal szintén egy italianizáló formanyelv

használatának határozo szándékáról tanúskodnak. A kutatásban leginkább ez a mű számít mérv-

adónak a szobrász stíluskapcsolatainak jellemzésekor. Oe inger szerint elsősorban a sierndor fő-

oltár teszi megkerülhetetlenné, hogy az augsburgi italianizáló szobrászat befolyása melle közvetlen

itáliai – a Robbia-körhöz és a felső-itáliai díszítőszobrászathoz kötődő – tapasztalatokat is feltételez-

zünk.⁶⁴⁶

A retabulumon belül is különösen érvényesnek látszik ez a lune a Mária mennybevitelét ábrá-

zoló domborművére.⁶⁴⁷ A felhőkkel jelze tisztán mennyei környezet, az angyalok egyértelműen 287

italianizáló – és a fazekasok oltárának felső sarkában megjelenő angyal hagyományos szabású tuni-

kájától feltűnően eltérő–öltözete, a sima, kifejezéstelen arcok valóban előidéznekbizonyoshangulati

affinitást a Robbia-műhely termékeivel. A gurák elrendezése, a szimmetrikusan helyezkedő angya-

lok könnyen összeegyeztethetőnek látszanak Andrea della Robbia La Verna-i Madonna della Cin-

tola oltárával (1486) és ennek a századforduló környékéig készíte számos műhelyreplikájával.⁶⁴⁸ 288

Az esetleges kapcsolatot azonban nem lehet részletmegoldásokon, a taglejtés vagy a drapériakeze-

lés stílusán keresztül konkretizálni. A környezet ábrázolása, a felhők használata egészen más kép- és

relieffelfogásról tanúskodik, mint ami a Robbia-műhelyben meg gyelhető. Míg o az alapfelületet

könnyedenbelengő felhőfoszlányoka szűkmennyei színpad lehatárolásábanés atmoszférikus jellem-

zésében segítenek,⁶⁴⁹ addig i – ahogy a Szentháromság-oltáron vagy a Hager–Huber-epitá umon

is – a buja vonalakban fodrozódó felhőtömegek leválasztják a mennyei jelenést a hétköznapi tapasz-

talati térről, és kitöltik a gurák megismerhető környezetének hiányát. Ennek középkori, illetve egy-

korú északi festészeti és gra kai előfeltételeiről MT mester említe műveinek kapcsán még lesz szó.

Eddig is ismertek voltak a szekrény Angyali üdvözlet jelenetének és a szárnyakon lévő, Mária

életének jeleneteit ábrázoló domborműveknek a gra kai előképei.⁶⁵⁰ Ezek használatának módja jól

beleillik a késő középkori közép-európai oltárépítő műhelyek rutinjába – leszámítva a stiláris ten-

denciát, amelybe a metszetektől való eltérések egy része illeszkedik. A szekrénydombormű Mar- 289

tin Schongauer két lapra eloszto Angyali üdvözlet metszetére (K.2–3) támaszkodik. Mária eseté- 290, 291

⁶⁴⁶ Oe inger 1951, 58; vö. még Sacken 1881, 124–125; Seiberl 1937, 120–121.

⁶⁴⁷ Seiberl 1937, 121.

⁶⁴⁸ Vö. Pope-Hennessy 1964, 218–219; Pope-Hennessy 1979, 182, 186; Maek-Gérard 1981, 38–41.

⁶⁴⁹ Vö. Niehaus 1996, 129.

⁶⁵⁰ Említést tesz róluk Lothar Schultes: GbKÖ III 2003, 353–354. Vö. még Sacken 1881, 127.
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ben csak a kis vázába helyeze , hosszú szárú liliom tanúskodik erről, a gurát azonban kicserélte a

szobrász, és önállóan egészíte e ki azt az olvasópul al és a baldachinnal. A baldachin elhelyezése

Schongauer másik Angyali üdvözlet metszetére (K.1) emlékeztet, az o látható kerek formát azon-

ban a szobrász négyszögesíte e; ezáltal alkalmasabbá te e arra, hogy az enteriőr egyetlen ábrázolt

elemeként – diagonális beállítása révén – annak egész térmélységét megidézze, ugyanakkor a szögle-

tes forma amotívumot a téma németalföldi ábrázolásain sokszor látható ágybaldachin – i eni térbeli

összefüggésébenmégiscsak nehezenmegfogható – abbreviatúrájaként értelmezi át. Az angyal alakja

hűen követi Schongauerét, a gura tes artásán, mozdulatain kívül a szárnyak körvonala és belső raj-

zolata is egybecseng, sőt nagyrészt a szabadon lebegő drapéria elrendezése is, holo az öltözéket

teljesen átszabta a szobrász itáliai divat szerint.

A szárnyak domborművei különbözőmódon, demindDürer fametszetsorozatának, aMária éle-

tének megfelelő lapjaira nyúlnak vissza. A Vizitáció a metszet (B.84) három főalakját meglehetős, 292, 293

részben a ruharedők rajzolatára is kiterjedő hűséggel ve e át, egyet s mást újrahasznosíto a környe-

zetük ábrázolásából is. A mellékalakokat ugyanakkor szabadabban kezelte, és – legfőbb eltérésként

– lemondo a gurák tágas és világos térbeli összefüggésének visszaadásáról: van némi archaikus

vonás abban, ahogy a szobrász a jelenet szereplőit egy szűk színpadra sűríte e, és ezt hátul egy a kép-

síkkal párhuzamos fallal választo a el a há ér csak jelzésszerűen feltűnő hegyeitől – hogy ne kelljen

bajlódnia a gurák és a há ér közö i térbeli konzisztencia biztosításával. A Születés-dombormű jó-

val szabadabban követi Dürer metszetét (B.85): a bonyolult térviszonyokkal tagolt kompozíciónak 294, 295

csak a központi részét ve e át, és a gurák egymás közö i kapcsolatát is leegyszerűsíte e. A met-

szet felhasználását voltaképpen csak néhány árulkodó részlet – az istálló ke ős ablaka és félköríves

ajtónyílása, a jászol formája – teszi egyértelművé. A képtér leszűkítése mia a jászol mögö zsúfo-

lódtak össze az állatok és Szent József, az istálló fölö éneklő angyalok motívuma egy felhőgomo-

lyagban megjelenő három szárnyas angyalfejjé rövidült. Az eddig megtapasztalt elvek szerint tér el

a megfelelő relief a metszetsorozat Bemutatás a templomban jelenetétől (B.88) is. A nagyvonalú 296, 297

enteriőr teljesen elmaradt, a szereplők semleges há ér elő , szűk helyen szoronganak; az egyes ala-

kok azonban nagy pontossággal követik a metszeten különböző helyeken felbukkanó előképeiket. A

kerek oszlopokon álló asztal szuverén perspektíváját a szobrász nem volt képes átültetni. A tizenkét

éves Jézus templomi disputájának domborművén egy egészen más, régebbi hagyományú ábrázolási

típus⁶⁵¹melle döntö Dürermetszetének (B.91) ismét tágas enteriőrt és komplex térbeli viszonyo-

kat bevető kompozíciója helye . Csak néhány gura – a fejét kezével támasztó írástudó vagyMária és 298, 299

⁶⁵¹ Vö. pl. Israhel van Meckenem rézmetszetét (L.76).
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József csoportja – árulja el, hogy a szobrász ezú al is ismerte Dürer lapját, és igyekeze értékesíteni

belőle, amit tudo .

Ezekre az eltérésekre többféle, egymást kiegészítő magyarázat kínálkozik. A domborműveken

ábrázolt cselekmények főszereplői a templomban állva messziről is jól kivehetők kelle hogy legye-

nek, ráadásul ebben i még a színezés sem segíte e a szobrászt. Így a feladat megkövetelte a gurák

méretének megnövelését a képmezőhöz képest, azaz a kompozíciók éppen azon sajátosságának – a

grandiózus térábrázolásnak – a felszámolását, amelyek Dürer sorozatát forradalmi újdonsággá te ék

az egyes témák ábrázolási hagyományában. Az, hogy MT mester annak ellenére is ragaszkodo Dü-

rer metszeteinek felhasználásához, hogy azok nem igazán feleltek meg a céljainak, informál egyrészt

a szobrász stílusideáljairól, másrészt a műhelyrutin nehézkedési erejéről: a szárnyakon ugyanis rész-

ben olyan jelenetek láthatók, amelyekhez nem le volna könnyű más gra kai előképet találni, így ez

is motíválha a a Dürerre eső választást. A metszetektől való eltérések egy része ugyanakkor a szob-

rász képességeinek a korlátaira vezethetők vissza. Ezt nemcsak a segédeknek a szárnydomborművek

alapján esetleg feltételezhető munkájára, hanem a vezető mesterre is érvényesnek lehet tekinteni.

Igaz ugyan, hogy a szárnydomborművek kivitelezésének színvonala elmarad a szekrényétől vagyMT

mester műveinek legjavától,⁶⁵² azonban ez utóbbiak is olyan reliefstílust mutatnak, amely nem ad le-

hetőséget mélyebb képterek nom és következetes rétegzésére – ahogy a Kaltenmarckter-epitá um

példáján már látha uk.

Ez utóbbi az egyik ok, amelymia meglehetősen valószínűtlennek tűnik, hogy a szobrász –mint

a korábbi kutatás rendre állíto a – Augsburgból érkeze volna Bécsbe. Noha konkrét motívumátvé-

telekkel vagy stílusvonásokkal nem sikerült meggyőzően alátámasztani ezt a származtatást, az mégis

hosszú ideje tartja magát,⁶⁵³ alighanem azért, mert a közvélekedés az építészeti és a képzőművészeti

italianizálás első dél-németországi jeleiről ma is legtöbbször Augsburgra asszociál. Azonban azok a

szobrászati művek, amelyeken ez az asszociáció alapul, ebben az esetben túl későiek: amikor MT

mester Oe inger elképzelése szerint Augsburgban nevelkede , akkor még Hans Daucher vagy Loy

Hering sem lépe elő önálló művekkel.⁶⁵⁴ Ha a nyomtato gra ka által hamar elterjedő motivi-

kus italianizmusoktól eltekintünk, akkor ezeknek a későbbi önálló műveknek az újdonsága ráadásul

⁶⁵² Vö. Seiberl 1937, 120.

⁶⁵³ Oe inger 1951, 58; Schultes 1988, 146; GbKÖ III 2003, 352, 354 (Lothar Schultes).

⁶⁵⁴ Az augsburgi és a bécsi szobrászok közö voltaképpenOe inger is csak generációs közösségre, gyakorlatilag pár-
huzamos fejlődésre utal, így azonban talányossá válik, hogymi utalna arra, hogy ez a párhuzamos fejlődés ugyan-
azon a helyen futo le. Oe inger és Schultes – inkább futólagos – megjegyzéseiből Gregor Erhart alakja bonta-
kozhatna ki a atalabb szobrászok közös kiindulópontjaként, azonban neki is azok a művei, amelyek MT mester
italianizáló stílussajátosságai szempontjából jelentősséggel bírhatnának, ehhez túl későn készültek; vö. Schädler
1975; Söding 2007.
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egészen másban áll, más teszi ki reneszánsz jellegüket, mint bécsi társaik esetében: elsősorban a ri-

lievo schiacciato technikája és ez ezáltal lehetővé te komplex, a vonalperspektívát segítségül hívó

térábrázolás lapos domborműben⁶⁵⁵ – olyan sajátosságok, amelyek MT mester munkáitól teljesen

idegenek. A sierndor főoltár egyes jeleneteinek forrásait elnézve nem kevésbé nehéz kitapintani

a szobrász esetleges közvetlen itáliai élményeinek nyomait. MT mester képi világa i is alapvetően

korának északi művészetéből indult ki. Nem lehet ugyan kizárni, hogy nem csak rajzok és metszetek

közvetítésével vagy az ezeket már korábban felhasználó helyi szobrászok nyomdokain lépkedve, ha-

nem északra került déli szobrászmunkák alapján is ki tudo alakítani valamilyen benyomást az itáliai

reneszánsz plasztikáról. Ha azonban a helyszínen, nagy tömegben tanulmányozha a volna azt, akkor

ennek eredménye aligha úgy nézne ki, mint a sierndor főoltár retabuluma.

Erre a retabulumra inkább úgy érdemes tekinteni, mint a hagyományos szárnyasoltár szerkezeté-

nek és képi programjának alapvetően hagyományos munkamódszerekkel, késő gótikus produkciós

rutin birtokában megterveze és megvalósíto , csak éppen auff welsch si en átfazonírozo változa-

tára.⁶⁵⁶ Ennek alapján az oltárretabulumot is hasonlóan lehet jellemezni, mint az egész épületet, és az

előbbi stílusválasztását sem (vagy nem csak) a szobrász személyes preferenciájára vagy fejlődésére,

hanem a megbízó elvárásaira kell visszavezetni – még akkor is, ha jelenlegi ismereteink alapján csak

bizonytalanul tudjuk értelmezni ezeket az elvárásokat. Valószínű, hogy Wilhelm von Zelking i ú-

korában megfordult a bolognai egyetemen,⁶⁵⁷ és biztosnak tűnik, hogy 1509-ben részt ve I. Miksa

Velence elleni hadjáratában.⁶⁵⁸ Lehetséges persze, hogy ezek az alkalmak megalapoztak valamilyen

– akár mélyen személyes jellegű – vonzalmat az itáliai reneszánsz képzőművészet és építészet iránt,

ugyanakkor egyelőre nem ismerhető fel világos összefüggés Wilhelm von Zelkingnek a kápolnával

megvalósíto reprezentációs igényei, az azok há erében álló társadalmi-politikai ambíciók, illetve a

stiláris italianizálás közö .

⁶⁵⁵ Eser 1996, 55–56; Eser 2000.

⁶⁵⁶ Az idézet – természetesen – Peter Flötner Veyt Pildhawert ábrázoló fametszetének verses feliratából származik,
amelyet Michael Baxandall te népszerűvé a kutatásban a 16. század eleji délnémet szobrászat stíluspluralizmu-
sának epitomikus tanújaként: Baxandall 1980, 135–142. Vö. azóta Eser 2000; Morrall 2001, 218–243; Borchert
2004; Bierende 2008; Noll 2009.

⁶⁵⁷ Erre csak apja végrendelete utal, akimindhárom ától azt kérte, hogy iratkozzanakbe abolognai egyetemre. Egye-
dül a legidősebb, Veit von Zelking mutatható ki a bolognai forrásokban is; a atalabbak, úgy tűnik, nem végezték
el a teljes curriculumot: Bixa 2008, 13–15.

⁶⁵⁸ Bixa 2008, 17–18.
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8.1.4. A brünni Siratás- (1518) és Keresztrefeszítés-dombormű (1519)

Ma a brünni Szent Jakab plébániatemplom szentélyének falán belül, az északi oldalon található két

hasonlóméretű, első ránézésre összetartozónak tűnő dombormű; a Krisztus siratását ábrázolónak az X.a–b

alsó peremén vehető ki egy részben elmosódo 1518-as évszám; a Keresztrefeszítésen – a Kalten-

marckter-epitá umhoz hasonlóan – a kereszt szárára, Krisztus lába alá véstek egy 1519-es évszámfel-

iratot. A domborművek nem szerepelnek Oe inger œuvre-jegyzékében, és Seiberl is, aki elsőként

tárgyalta a Siratást ebben az összefüggésben, bátortalanul nyilatkozo arról – jól érzékelhetően a

fennmaradási helymia , amely számára nehezen tűnt összeegyeztethetőnek a szobrász feltételezhető

bécsi lakhelyével.⁶⁵⁹ Ma a két faragványtmindenképpen joggal tartják a bécsiműhely piackörzetének

legtávolabbi ismert pontját kijelölő importművekként számon.⁶⁶⁰

Eredeti elhelyezésükről, funkciójukról és ebből adódóan egymáshoz való viszonyukról nem is-

mert megbízható konkrétum. A 19. század végéig egy a templom déli oldalához csatlakozó, azóta

lebonto toldaléképítményben voltak,⁶⁶¹ nyilvánvalóan másodlagos elhelyezésben. Elő e hosszú

ideig és talán eredetileg is szabad térben lehe ek felállítva; erre utal, hogy mindkét dombormű alsó

része erősen erodálódo . A Keresztrefeszítésen ezen a helyen, Magdolna lábánál a kőtömböt egy

eredeti, időközben levált toldás kelle hogy kiegészítse; ezt tanúsítja a laposra farago illesztési felü-

let, a rajta megmaradt habarcs és annak négyzethálós rovátkolása. A felsőbb részeken ezzel szemben 300

jól megmaradtak az eredeti farago felületek, sőt néhány gura esetében a feste szembogár nyomai

is;⁶⁶² ez alighanem valamilyen mélyebb, védőtetőként is szolgáló keretezésnek köszönhető.

A domborművek szóba kerültek már keresztút stációiként⁶⁶³ és epitá umokként⁶⁶⁴ – tehát egy-

azon megbízás részeiként és egymástól független projektekként is. Bár az első javaslat hívei vannak

többen, mégis el kell hogy gondolkodtasson, hogy mindkét dombormű egy-egy keresztút utáni je-

lenetet ábrázol, az egyik ráadásul a keresztút végpontját, a Keresztrefeszítést, amelyet az egykorú

⁶⁵⁹ Seiberl 1937, 129–130: „Ob diese Brünner Parallelentwicklung selbständig vor sich ging, oder ob die Beziehun-
gen zwischen Wien und Brünn fortbestanden, nachdem Pilgram sich nach Wien gewendet ha e, läßt sich kaum
entscheiden”.

⁶⁶⁰ Kutal 1956, 104–105 (ő két különböző szobrásznak tulajdoníto a a két reliefet, és csak a Keresztrefeszítést adta
MT mesternek); Kat. Brno 1999, 457 (Kaliopi Chamonikola), korábbi irodalommal; GbKÖ III 2003, 311 (Lo-
thar Schultes).

⁶⁶¹ Prokop 1904, 609.

⁶⁶² Prokop szerint 1904-ben egyenletes szürke, akkor már sérült színezés fedte a domborműveket: Prokop 1904,
606. Nem tudni, hogy ezt mikor távolíto ák el.

⁶⁶³ Prokop 1904, 606, 609; Kat. Brno 1999, 457.

⁶⁶⁴ Hlobil 1992, 164–165.
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keresztút-sorozatok alapján különös lenne egy a többivel azonos formátumú reliefen viszontlátni.⁶⁶⁵

A brünni domborművek méretükkel és főleg szobrászi kivitelezésük nomságával szokatlanul igé-

nyesek is lennének az említe egykorú keresztutak köztes stációihoz viszonyítva.

A két relief megfelelése nemcsak az eltérő évszámok mia nem teljes. Bár szélességük szinte

azonos, a Keresztrefeszítés mintegy arasznyival magasabb.⁶⁶⁶ Nem azonos az alul a gurák állófe-

lületeként kialakíto pult magassága, dőlésszöge sem. A Keresztrefeszítésen, mivel ez a Siratásénál

tágabb képkivágatot fog át, a gurák léptéke lényegesen kisebb; úgy tűnik, hogy a Siratás készítése-

kor a szobrász még nem számolt párdarabként vagy azonos sorozat tagjaként a Keresztrefeszítéssel,

máskülönben csak a felület alsó felét használta volna fel a gurákhoz. Lényegesebbmindennél, hogy

nagy különbségek gyelhetőkmeg a két domborműkvalitásai közö , aKeresztrefeszítés javára. Ezen

az alakok arányai szebbek, és ez nemmagyarázható egyedülDürer Rézmetszetes passiójának előkép-

ként használt megfelelő metszetével (B.13), mert a metsze ől való eltérésekben is sokkal előnyö- 301

sebben mutatkozik be a szobrászműhely, mint a Siratáson. Ez utóbbin nemcsak az alakok irreálisan

nyújto arányai okoznak csalódást, hanem olyan részleteknek a durva elrajzolása is, mint a féltérdre

ereszkede Mária térdei. Feltűnően sematikusabb, geometrikusabb az arcok és a drapériák megfara-

gása is ezen a domborművön. A Keresztrefeszítésen jóval gazdagabban árnyalt a gurák térbeliségé-

nek érzékeltetése, csupa nom átmenet, ötletes megoldás vezet át az egyes plasztikai értékek közö ;

a Siratás egyes helyein ellenben szervetlenek a reliefszerűség fokozatai közö i váltások.

Mindennek alapján valószínűbbnek tűnik, hogy a két dombormű nem egyazon vállalkozás da-

rabjaiként tartozik össze. Közös vonásaik inkább úgy magyarázhatók, hogy a Keresztrefeszítés meg-

rendelője hivatkozási alapként használha a a már elkészült Siratást, amikor ugyanahhoz a szobrász-

műhelyhez fordult. A műhelynek így korábbi, önálló brünni szereplését kelle megismételnie, és

talán mert ekkor kevésbé volt más megbízásokkal – például Sierndor an – leterhelve, vagy talán

mert ez az új brünni munka valamiért fontosabb volt a mesternek, mindenesetre ezú al jóval maga-

sabb színvonalú produkcióval állt elő. Ha nem két epitá umból maradt volna fenn a két dombormű,

akkor esetleg még két – akár egymás pandanjaiként, például egymással szemközti pillérek elő felál-

líto –mellékoltárretabulumokra gondolhatunk; ebben az esetben a sérüléseiket okozó kültéri elhe-

lyezésmár szintén utólagos le volna. Akárhogyan volt is, a két dombormű szemléletes – a sierndor

főoltár szekrényénél és szárnydomborműveinél is szemléletesebb – képet nyújt a különböző kvalitás-

fokozatok műhelyen belüli kilengéseinek lehetséges mértékéről és irányáról.

⁶⁶⁵ A késő középkori keresztutakhoz vö. Wegmann 2002; Meinert 2004.

⁶⁶⁶ A Siratás 120 × 96 cm-es, a Keresztrefeszítés 143 × 97 cm-es méretű.
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Datálatlan művek

8.1.5. A Hager–Huber-epitá um

MT mester korán felismert művei közé tartozik Georg Hager és Georg Huber közös, kis méretű

epitá uma a bécsi székesegyház keresztházában, az északi szár nyugati falának belső oldalán. A dom- VII

borművet keretező aediculás, félköríves lune ával lezárt, precíz kőfaragómunkával kiviteleze rene-

szánsz architektúra alig tér el a Kaltenmarckter-epitá umétól. A két kőtömbből farago dombormű

felső felén széles felhőkoszorúban, szárnyas angyalfejek által övezve a FájdalmasKrisztus jelenikmeg

a kereszt elő , sírjából derékig kiemelkedve, fején töviskoronával, keresztbe te kezeiben megosto-

rozásának eszközeivel. A jelenést alul semleges, sima há ér váltja fel, amely elő kétoldalt a térdeplő

elhunytak jelennekmeg védőszentjeik – SzentMáté és Fülöp –mögö ük álló alakjainak kíséretében.

Ikonográ ai szempontból és a gurák elrendezésének alapvető sajátosságaiban – eltekintve azok-

tól, amelyek a ke ős papi síremlék különleges feladatából adódtak – a domborműhézag nélkül illesz-

kedik a tárgytípus konvencióihoz. Szemléltető példaként lehet Ambrosius Wirsung Gregor Erhart

műhelyének tulajdoníto bozeni epitá umára hivatkozni.⁶⁶⁷ Ami MT mester domborművét újsze- 304

rűvé, egyénivé teszi ehhez képest, az elsősorban a földi alakok és az istenábrázolás viszonyának ameg-

oldása. MT mester i is a magasdombormű technikájában és művészi kihívásaiban való jártasságá-

ról tesz tanúbizonyságot, és i semmutat készséget vagy érdeklődést az iránt, hogy a relieffokozatok

megkülönböztetését, az alapsíkig való átvezetését ahhoz használja fel, hogy a dombormű perspekti-

vikus rajzolatával illuzionisztikus képteret hozzon létre. Ennek ellenére a képtér jelzésére egy olyan

formulát választo , amely ekkor német területen a kétdimenziós művészeti ágakban volt elterjedt.

Krisztus vízióként jelenik meg a földi alakok elő , amelyet a felhők nemcsak jelzésszerűen, hanem a

kompozíció domináns elemeként határolják körül: szinte a dombormű témájává növi ki magát ez az

elhatárolás, illetve a két szféra szűk képkivágatba tömöríte , de világokat áthidaló kommunikációja.

A megoldáshoz olyan minták nyújtha ak közvetlen ösztönzést, mint Cranach 1508–1509 körül ké-

szült, Szent Bertalant és Bölcs Frigyest ábrázoló rézmetszete (B.3). UgyancsakCranach 1515 körüli, 302

a Fájdalmas Krisztus szemlélésében elmerült Szent Ágostont ábrázoló fametszete (B.57) ugyanen- 303

nek a sémánakegy abécsi epitá umtól kompozicionálisanmár távolabbeső változata, amely azonban

– a részletmotívumok szempontjából, Cranach számos más metszetéhez hasonlóan – arra hívja fel a

gyelmet, hogyMTmester felhőinek, a bennük gyakranmegjelenő szárnyas pu ófejeknek, a felhők

képtagoló szerepének az egyik kiindulópontját is i érdemes keresni.

⁶⁶⁷ Ehhez l. Schädler 1975, 80–82.
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A motívum szobrászati átültetése, különösen a Hager–Huber-epitá umon látható, hangsúlyo-

zo an vizionárius összefüggésben, akár ellentmondásokba is sodorha a volna a mestert. Hogy a

kép ne csak jelezze egyes motívumainak vizionárius jellegét, hanem a megnyíló égbolt ábrázolása

által hihetővé tegye és szemléletesen közvetítse azt, az az atmoszférikus hatások ábrázolásának igen

fejle eszköztárát feltételezi. A kor utolérhetetlen csúcsteljesítménye ezen a téren Dürer 1511-re da-

tált Landauer-oltára volt, amely Cranach Szent Bertalanmetszetével végső soron közös kompozíciós 305

alapformulára épül, de amelyen a guracsoportok és az összesűrűsödő felhőgomolyagok a menny

szintjeiként négy különböző égboltot határolnak el. Ezek különbségét kékjeik eltérő árnyalata és a

fény eltérő vezetése is artikulálja; az egyes atmoszférikus motívumok meggyőző és differenciált áb-

rázolása – gyeljük meg például a két szivárvány fényáteresztő képességének megkülönböztetését –

ahhoz segíti a festőt, hogy amenny ábrázolása éppen érzéki plauzibiltása révén közvetíthessen transz-

cendens élményt. Az atmoszférikus hatások árnyalásának i bevete eszköztára sem a nyomtato

gra kában, sem a szobrászatban nem volt megközelíthető (amelle , hogy Dürer legtöbb pályatársa

számára a festészetben sem). Demíg a nyomtato gra ka eleve elvonatkoztatást, a fekete vonal kép-

zeletbeli kiegészítését követeli meg a szemlélőtől, addig a szobrászat taktilis jellege, épp ellenkezőleg,

a képtér és a szemlélő valóságos tere közö i átjárhatóság szuggesztióját kínálja fel.

A Landauer-oltárral, illetve általában Dürernek azzal a képességével, hogy – Erasmus kifejezésé-

vel – a „fal elő lengő ködöt” is megfesse,⁶⁶⁸ a festészet olyan lehetőségeit nyito a meg, amelyekhez

képest a szobrászat plasztikus valóságosságamint ábrázolóeszköz elveszíte e a középkorban is birto-

kolt, primitív – és teológiai szempontból félelmetes – hatóerejét. Ahogy a Hager–Huber-epitá um

mutatja, MT mester ezzel, még ha nem is a fogalmi tudatosság szintjén, de számot vete . Beszédes

lehet az összehasonlítás Konrad Adelmann vagy Melchior Funk ezzel egyidőben Hans Daucher ál-

tal farago epitá umaival,⁶⁶⁹ amelyek úgy hatnak, mintha a szobrász csak egy-egy festményt akart 306, 307

volna a harmadik dimenzióba kibővíteni. Daucherrel ellentétben MT mester nemcsak a messzi hát-

tér visszaadására nem törekede , de a felhőgomolyagokmegfaragásakor semakor festészetében vagy

gra kájában beve részletformák plasztikus átültetésében lá a a feladatát. MT mester felhői i is, a

sierndor lune án is, a bécsi fazekasok oltárán is magasan kiülő, éles fodrokból állnak össze, ame-

lyek kuszán kanyargó vonala egyetlen alapformának az ismételgetéséből épül fel. A szobrász i a

felhő-övek jelzésére a középkorban, de még Dürer elő néhány nemzedékkel is általában használt,

szabályosmonotóniával kígyózó hullámvonal elvét ve e át, csak azt spontán változatossággal és több

⁶⁶⁸ Vö. Panofsky 1951.

⁶⁶⁹ Eser 1996, 146–155.
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sorba, felhő-tömegekké rendezve alkalmazta. Ezek a Cranachmetszetein lévőknél is lineárisabb for-

mák elegáns, dekoratív tagolóelemmé, mondhatni ornamenssé stilizálják a felhőket, egyú al távol-

ságtartóan kiemelik a kőbe farago felhő paradoxonát. Ugyanezt szinte ironikus módon feszítik to-

vább a szárnyas pu ófejek, amelyek teljes plasztikájú magasrelie ént való megfaragása a körülö ük

kavargó felhőcsomók közvetlen, haptikus valóságának tudomásul vételét provokálja ki.

A domborműnemrégiben feltárt polikrómiája⁶⁷⁰ is beleilleszkedik ebbe az értelmezésbe. Ameg-

nyíló mennyboltot Krisztus háta mögö a szobrász művein máshol nem látható méretű aranyozo

felület jelzi; a felhőknek a többi domborművön alig színeze fodrait i élénk világoskék festés fedi.

Ez az MT mester œuvre-jében szokatlan tarkaság i azt a célt szolgálja, hogy a mennyei szférát elkü-

lönítse a halandók terétől – tulajdonképpen paradox módon, hiszen a teljes felületet borító színezés

általában a szobrászat inherens valóságosságának kiteljesítőjeként kap szerepet.⁶⁷¹ A Hager–Huber-

epitá umon az elhunytak és védőszentjeik színezése a fedetlen testfelületekre és a ruháknak a Kal-

tenmarckter-epitá umon is meg gyelhetőhöz hasonló tompa, szelektív, jelzésszerű színezésére szo-

rítkozik. Különösen jellemző, ahogy az apostolok csupasz kőben hagyo a ribútumai a felhő élénk

kékje fölémetsződnek. A szoborfestő az elhunytak és a szentekközö is feltűnőkülönbséget te : míg

az előbbiek alakját – mint Kaltenmarckterét – egy-egy ruhadarab vékonyan felvi , a festés ala lévő

kőnyagot sejtető vöröse, addig az utóbbiakét a kőszínű köpeny aranyozo szegélye tagolja. Mindkét

színezési mód elsősorban a drága anyagból, elefántcsontból, ronde-bosse zománcból, vagy – a közép-

kor végén német területen különösen kézenfekvő párhuzam⁶⁷² – alabástromból készült gurákról

ismerős; o éppen az anyag drágaságának, egyú al a megmunkálásához szükséges készségeknek és

jártasságnak, ‘művészetnek’ a kiemelését szolgálja.⁶⁷³ Ezeknek a színezési módoknak az adaptálása a

Lajta-vidéki homokkőre nem egyszeri eset MT mester œuvre-jében (sőt annak határain túl sem),⁶⁷⁴

és i jólmegfelel a rendkívül nom szobrászmunkának, a felületek jellemzésébenmutato érzékeny-

ségnek, amelyKaltenmarckteréhezhasonlóanHager ésHuber epitá umát is előkelő tulajdonosoknál

magánhasználatban lévő luxustárgyak esztétikai mércéjéhez igazítják.

Ebben az összehasonlításban és a szobrász többi művéhez képest is különlegessé teszi a Hager–

Huber-epitá umot, hogy a redukált polikrómiájú gurák egy intenzív színezésű há ér elő jelennek

⁶⁷⁰ Vö. ÖZKD 2008, 511–512, valamint a Bundesdenkmalamt honlapján közölt beszámolót a restaurálásról:
http://www.bda.at/text/136/908/6879/.

⁶⁷¹ Vö. Taubert 1978; Itzel 2003, 103–105.

⁶⁷² A késő középkori német alabástrom-szobrászathoz vö. Swarzenski 1921; Beck–Bückling 1988; Husband 2004.

⁶⁷³ Krieger 1995, 56–62.

⁶⁷⁴ Vö. Koller 2011, 107–109.
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meg. Ehhez nem annyira a szobrászatban,⁶⁷⁵ mint inkább a drága anyagok szobrászatára te festé-

szeti allúziók körében találhatók párhuzamok. Amély színűhá érmeghatározó sajátossága a peinture

en camaieu a 14. század elején a francia könyvfestészetben kialakult technikájának,⁶⁷⁶ és – a feste

inkarná al vagy a ruhák redukált koloritjával egyetemben – változatos formában visszatérő eleme

a grisaille táblaképfestészetnek különösen német területen a 15. században és a 16. század elején.⁶⁷⁷

GabrielAnglernek a tegernsee-i le nerre készültKeresztrefeszítés-tábláján, az idősebbHansHolbein 308

Szürke passióján vagy hohenburgi oltárszárnyainak a külső oldalán a színes há ér, akár feketébe haj- 309

lik, akár tiszta azuri al van festve, a kőszínű és élesen megvilágíto gurákkal való kontrasztjában, a

környezet motívumait ugyanakkor elnyelve homályt, a homály mögö beláthatatlan mélységet sej-

tet. Tartalmilag ez tulajdonképpen nem idegen a Hager–Huber-epitá um felső felétől: mondhatjuk

úgy is, hogy o ez a mélység jegecesede ki gurális formába – hasonlóan ahhoz, ahogy például

az 1400 körül Németalföldön feste ún. Párizsi Apokalipszisnek a trón-látomást ábrázoló lapján⁶⁷⁸ 310

a mélykék színű, sötét há ér az ég plasztikus tömegű masszájaként ereszkedik rá Szent Jánosra és

patmoszi környezetére, miközben ebből a plasztikus tömegből kibontakoznak az apokaliptikus ag-

gastyánok monokróm alakjai, majd – a homály vizionárius guralizálódásának csúcspontjaként – a

mennyet felhasító mandorlában az Isten.

Ezek a festészeti előzmények úgy artikulálják a transzcendens képi ábrázolásának és általában a

megtapasztalhatóságának a közvete ségét, hogy ezt aláhúzva hivatkoznak egyú al a bennük meg-

nyilvánuló rendkívüli művészi teljesítményre: a művészet csak művészet, ebből adódnak a teológiai

korlátai, de az evilági rangja is.⁶⁷⁹ Azzal, hogy MT mester e festészeti formulákat a szobrászatban

használta fel, utat nyito néhány újszerű implikációnak. A halandók szférájának szemi-monokró-

miája – különösen a színes jelenéssel való kontrasztjában – nem egy másik médiumra utal, hanem

közvetlenül saját medialitását emeli ki. Ebben a környezetben a színes vízió mintegy a sima hátfalra

helyeze applikációként jelenikmeg, amely azonban ragaszkodik a valóságos plaszticitásához, és így

nemcsak az ábrázolás tárgyával egybeeső, tapintható valóságként, de illuzionisztikus festői képtér-

ként sem hagyjamagát olvasni. Csak akként, ami: szobrászmunkaként, amelymégis a különböző re-

⁶⁷⁵ Bár fontos szobrászati példákra is lehet hivatkozni olyanművek révén,mint az erfurti Szent Szevér templom1467-
es Szent Mihály domborműve, vagy mint HW mester annabergi kapuzata 1512-ből; vö. Koller 2011, 109.

⁶⁷⁶ A peinture en camaieu kifejezést Michaela Krieger dolgozta ki művésze örténeti terminus technicusszá, a grisa-
ille fogalmán belül elkülönítésként a trompe l’œil szoborimitációkkal szembeni megkülönböztetésként, és ugyanő
nyújto a meggyőző elemzését: Krieger 1995.

⁶⁷⁷ Vö. Krieger 2007; Wiemann 2010.

⁶⁷⁸ BnF ms. néerl. 3, fol. 5r. A kézirathoz l. Panofsky 1953, 110–112; Smeyers 1993; Ganz 2008, 229–236.

⁶⁷⁹ A peinture en camaieu utóbbi aspektusához vö. Krieger 1995, különösen 157.
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alitásszintek igen összete viszonyait teszi követhetővé, mindegyiket a kompozíció egymásik eleme

által téve idézőjelbe, és ezzel adva egyszerre feladatot és szabad teret a preciőzművészi kivitelezésnek.

Az epitá umot csak közelítőleg lehet datálni. Amit Hagerről és Huberről tudunk, annak nagy

része a sírfeliratból is kiderül:⁶⁸⁰ mindke en a székesegyház kanonokjai, valamint császári káplá-

nok voltak, ez utóbbi tisztségük lehete az oka, hogy közös epitá umot állí a ak maguknak. Hager

1514-ben, Huber 1521-ben halt meg. Ugyanez a felirat azt állítja, hogy a síremléket ők maguk ké-

szí e ék; ez, valamint az, hogy aHager halálára vonatkozó szövegrész háromszor olyan hosszú, mint

Huberé (ugyanis életéveinek számát ismegadja és kevesebb rövidítést tartalmaz), arra utal, hogyHu-

ber még valóban lá a elkészülni az epitá umot, és az ő halálának dátumát utólag pótolták ki a sírszö-

vegben. Huber már 1518-ban, február elején anniversariumot alapíto a székesegyházban ke ejük

lelki üdvéért;⁶⁸¹ a megtartásához ado részletes instrukciók alapján úgy tűnik, hogy az alapítvány

azonnal életbe lépe . Az a legvalószínűbb, hogy az epitá um is nagyjából ebben az időben készülhe-

te és kerülhete a helyére.

8.1.6. A bécsi Szentháromság-oltár

Ama a badeni Szent Ilona templommellékoltárába beépíte és így eredeti építészeti kontextusa nél-

kül fennmaradt Szentháromság-domborművel kapcsolatban általában egy 1515 körüli vagy még ko- VIII

rábbi datálás tér vissza,⁶⁸² ehhez azonban nincsen konkrét támpont. Ismert, hogy a relief csak a 18.

század közepén került mai felállítási helyére, azelő a bécsi székesegyház egyik mellékoltárának köz-

ponti darabja volt.⁶⁸³ Joseph Ogesser, aki az áthelyezésről, úgy tűnik, közvetlen tanúk beszámolói

alapján írt, ezt a bécsi mellékoltárt az o ani fazekasok oltáraként említe e, és ezt átve e tőle a ké-

sőbbi irodalom is. Valójában nincs a domborművel egykorú vagy annál korábbi forrás a fazekas-céh

patrónusi szerepéről a Szentháromság-oltárral kapcsolatban. Később talán játszo a céh ilyen szere-

pet, és a 18. században ezt vetíte ék vissza a 16. század eleji viszonyokra, de az sem kizárt, hogy egy-

szerűen csak a dombormű ekkor tévesen terrako aként meghatározo anyagából⁶⁸⁴ kiinduló spe-

⁶⁸⁰ A dombormű ala , a konzolon: VIRI DIGNISS(imi) GEORGIVS HAGR ET GEORG HVBER AM[BO VIRI] |
VSQ(ue) CĘSARIS CAPELLANI AMBO VIENN(ensi) ECCLES(iae) CANO[NICI] | SIBI PRESENS MONI-
MENTVM FIERI CV VE[RVNT] | VIXIT PRIOR ANN(os) LVIII O(biit) ANNO CHRIS(ti) [M D] | XIIII
DIE XIX IANVAR ALTER O(biit) AN(no) XXI A[PRIL(is)].

⁶⁸¹ QGStW II.4.1, 6141.

⁶⁸² Oe inger 1951, 58; GbKÖ III 2003, 352 (Lothar Schultes).

⁶⁸³ Ogesser 1779, 130; Ilg 1874, 80–81; Neumann 1884.

⁶⁸⁴ Ogesser 1779, 130: „Auf dem alten von der Hafnerzun errichteten Altare stand ein Dreyfaltigkeitsbild von
künstlicher Töpferarbeit”.
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kulációval van dolgunk. Az 1500 körüli forrásokban a bécsi Szentháromság-oltár elsősorban Hans

von Seligenstadt, az egyetem orvosi fakultásán tanító professzor nevével összefüggésben kap emlí-

téseket. Seligenstadt végrendeleti végrehajtói 1496-ban nemcsak részletesen leírták az elhunyt által

te misealapítványt, hanem maguk is jelentős összeggel toldo ák meg annak tőkéjét.⁶⁸⁵ A három

végrendeleti végrehajtó közül az első ke ő, Hans Goldperger és Ma heus Sweller szintén egyetemi

ember volt, mindke en a teológiai fakultáson taníto ak. Úgy tűnik tehát, hogy a Szentháromság-

oltár valamilyen, talán csak informális módon egyetemi üggyé vált, már ha nem volt az Seligenstadt

alapítványa elő is. Ennek alapján úgy lehet sejteni, hogy ebből a környezetből indult ki az oltárreta-

bulum nem sokkal későbbi megrendelése is.

Ugyanezt még valószínűbbé teszi maga a fennmaradt dombormű. Ennek ikonográ ai szo szti-

káltsága ugyanis kilép a késő középkori Szentháromság-ábrázolások rutinjából, és feltételezi a szám-

vetést a képtémaáltal felvete teológiai nehézségekkel. ASzentháromságmindháromszemélyeKrisz-

tus vonásait viseli. A Szentháromságot képben ábrázolni általában véve problematikus, és kiváltképp

problematikusnak számíto ak a késő középkori képellenes mozgalmak szemében, de nem egy kato-

likus reformteológus szemében is a korban népszerű ikonográ ai típusok, amelyekben az Atyaisten

aggastyánként, a Szentlélek galamb formájában jelent meg.⁶⁸⁶ A kérdés tárgyalásának Bécsben is

jelentős hagyománya volt; az i eni egyetem alighanem legnagyobb hatású teológusa, Dinkelsbühli

Miklós a képek imádásáról írt traktátusában szintén az eretnek képkritikára ado válasz keretei kö-

zö utasíto a el a Szentháromság elterjedt antropomorf ábrázolását.⁶⁸⁷ Az ilyen támadások vitorlá-

jából igyekeze kifogni a szelet a három isteni személyt azonos vonásokkal felruházó ábrázolási típus,

amely egyfelől az Ábrahám által Mamré tölgyesében megvendégelt három fér re, tehát egy teofáni-

ára hivatkozo ,⁶⁸⁸másfelől azonban az inkarnálódo és így ábrázolhatóságát illetőenkevésbé vitato

Fiú vonásait terjeszte e ki a másik két személyre is.⁶⁸⁹

A típus legtöbb példáján – és így a helyi előzményeken, III. Frigyes tumbájának egyik oldalfalán a

bécsújhelyi Neukloster alapítására vonatkozó domborművön,⁶⁹⁰ vagy a Roggendorf család 1493-ra 311

⁶⁸⁵ QGStW II.4.1, 5587; vö. még uo. I.4, 4086; II.4.1, 5742.

⁶⁸⁶ Schnitzler 1996, 41, 46, 61; Marks 2004, 257.

⁶⁸⁷ Miklós traktátusa nem eddig jelent meg nyomtatásban, tartalma csak Schnitzler 1996, 72–73 alapján ismert.

⁶⁸⁸ Noha a szentírási szöveg (Gn 18,2) nem mond semmit erről, omas Ne er, aki a lollardokkal folytato vitában
foglalkozo a képekkel, úgy értelmezi a történetet, hogy három teljesen azonos megjelenésű fér vel találkozo
Ábrahám: Ne er 1759, 935–936. Vö. Bœsp ug1984, 288–299. Amamréi vendéglátásnak a képi Szentháromság-
ábrázolás legitimációs alapjaként való felfogásához, ennek korábbi történetéhez vö. McGinn 2004.

⁶⁸⁹ A típus középkor végi példáihoz vö. Bœsp ug 2006, 171–193.

⁶⁹⁰ Ezt már Neumann 1884, 95 párhuzamba állíto a a badeni domborművel.
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datált Mária koronázása képén⁶⁹¹ – nem lehet egyértelmű különbséget tenni az egyes isteni szemé- 312

lyek közö . MT mester domborművének az biztosít sajátos helyet a Szentháromság ábrázolástörté-

netében, hogy ezt a különbségtételt ritka következetességgel viszi végig. Nem szokatlan, hogy míg a

másik két személy hosszú ujjú tunikát hord, addig Krisztus köpenye ala a csupasz teste jelenikmeg,

és hogy így az oldalsebe is jól láthatóvá válik. Kevésbé magától értetődő a koronák eltérése: az Atya-

isten pápai tiarát visel, a Fiú egy pántos, kétszarvú koronát, amely az egykorú ábrázolásokról császári 409

koronaként ismert,⁶⁹² végül a Szentlélek guráján egy egyszerűbb korona látható, amelynek a pártá- 313

zata a Pünkösd apró lángnyelveiből (vö. Act 2,3) áll össze, úgy tűnik, egyszeri leleményként, egyú al 314

újabb utalásként a Szentírásban tanúsíto teofániáknakmint az istenábrázolás legitimációs alapjának

a jelentőségére. Az Atya tiarával, sőt teljes pápai ornátusban való ábrázolása nem volt ritka, feltehe-

tőenMTmester számára is ismert precedenst nyújt rá többek közö Dürer 1511-es Szentháromság-

fametszete. Nem volt ritka az sem, hogy Krisztus az Atyáénál alacsonyabb rangú koronát kapjon. 202, 213

Ritkább, hogy a koronák kifejeze en a pápai és a császári hatalommal asszociálják a két isteni sze-

mélyt, és különleges, hogy a megkülönböztetés a Szentlélekre is kiterjedjen. Ha mást nem is fejezne

ki, a koronákkal jelze rangsorrend mindenképpen megfelel az isteni személyek processzióinak –

a generatiónak, amellyel a Fiú az Atyából létrejö , és a spiratiónak, amellyel ke en együ lehelik a

Szentlelket. Hasonlóképp a császár a pápától kapta a koronáját, a kisebb rangú uralkodók pedig elv-

ben a pápa és a császár világhatalmának hatálya alá tartoztak.

A dombormű mai állapotán is látszik, hogy a gurák jobb kezében tarto jelvények is külön-

bözőek voltak. Csak a Szentlélek lilioma maradt meg, de a 19. század végén még látható volt az

Atya jogara és a Fiú kardja is.⁶⁹³ Nem lehet biztosan tudni, hogy ezek a jelvények akkor eredetiek

voltak-e, azonban biztosan megfeleltek a dombormű eredeti ikonográ ájának: a kézzel egybefara-

go markolat mindkét esetben fennmaradt, és bár az Atya keze ala látható markolatgomb egyaránt

tartozhato volna jogarhoz és kardhoz is, a Krisztusnál lévő bandázsolt markolat egyértelműen csak

kardként egészíthető ki. Míg a jogar általános hatalmi jelvényként rendszeres tartozéka a legkülönfé-

lébb istenábrázolásoknak, addig a kard és a liliom – a kárhozat kardjaként és az üdvösség liliomaként

– az Utolsó ítélet ikonográ ájából származik. Nehéz lenne ezeknek a jelvényeknek az elosztását va-

lamiféle képi Szentháromság-tanként lefordítani, pusztán asszociációs alapon mégis kézenfekvőnek

tűnik, különösen hogy a kard világi uralmi jelvényként Krisztus császári koronájának is megfelel. A

⁶⁹¹ Kat. Rosenburg 1990, 508.

⁶⁹² Pars pro toto vö. a császár ábrázolását a Schedel-krónikában a Birodalom hatalmasságait ábrázolómetszeten (GW
M40784, fol. 183r), vagy I. Miksa számos ábrázolását, amelyen a korona feltűnik.

⁶⁹³ Neumann 1884, 95.
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jelvények eszkatologikus jelentését erősíti meg, hogy a Fiút kifejeze en az ítélkező Krisztusként jel-

lemzi a csupasz térdére felhúzo köpeny. A bírói hatalomnak ez az egyetemes, végső soron antik

eredetű motívuma⁶⁹⁴ Bécsben a 16. század elején a székesegyház főbejáratának, az Óriáskapunak a

13. századi timpanondomborművét recipiálva került be az Utolsó ítélet ikonográ ájába. Evidensnek 315

tűnik a késő román kori faragványra való visszautalás egy a szentély északi külső oldalán lévő epitá-

um Utolsó ítélet domborművének esetében,⁶⁹⁵ de ez arra is felbátorít, hogy a Szentháromság-oltár 316

megfelelő motívumával kapcsolatban szintén bizonyos értelemben historizálásról beszéljünk.

Úgy tűnik, hogy a dombormű ikonográ ai leleményei mögö álló megfontolások feltárásához

nem elegendőek a mai ismereteink. Az azonban így is feltűnő, hogy voltak ilyen megfontolások:

a bécsi Szentháromság-oltár több, teológiailag releváns szempontból is kilép a kor Szentháromság-

ábrázolásainak a megszoko keretei közül, részben szentírási szöveghelyekkel legitimálható motí-

vumokból igyekszik mintegy újraépíteni az istenábrázolást, és ez önmagában véve is jól megfelel a

feltételezhetően egyetemi környezetből kiinduló megbízásnak. Ez a megbízás egyú al azonban –

ahogy a két bécsi epitá um esetében is – olyan feladatokkal is szembesíte e a szobrászt, amelyeket

nem oldhato meg helye e más, egy teológiailag képze donátor sem.

A dombormű teljes felületét a sierndor oltárról és a Hager–Huber-epitá umról már ismert for-

májú felhőfodrok szövik át; ezek közö nyílik meg az a szabályos kör alakú, hátul semleges síkkal

és egy ez elő megjelenő függönnyel lezárt mező, amelyben a három főalak helyet foglal; a szögle-

tekben a menny hasonló, kisebb nyílásai adnak helyet a négy evangélista-szimbólumnak; a felhőben

szerteszét, de szigorú szimmetriában szárnyas pu ófejek tűnnek elő. A mennyei látomás, amely a

Hager–Huber-epitá umnak mintegy a há erében jelent meg, i a dombormű teljes felületét elfog-

lalja; nemkapo helyet az a földi szféra, amelytől elkülönülve a vízió vízióként határoznámegmagát:

maga a tárgy válik azzá. MT mester ezzel egyú al ad absurdum veze e a látomás háromdimenziós

ábrázolását, a levegő, az atmoszférikus hatások kőben való megfaragását.

A felhőkből kibontakozó, azaz megnyíló mennyboltként felfogo látomás képi formuláját ez-

ú al is Dürer Landauer-oltárával vagy a két évvel korábbi Heller-oltár egykori középképével érde-

mes összevetni – azokkal a művekkel, amelyek ugyanekkor az alsó-ausztriai szobrászatban, a maueri

vagy a zwe li oltáron ismegszabták amennyei udvartartás vizionárius ábrázolásának standardjait.⁶⁹⁶

Nem MT mester volt ekkor az egyetlen, aki ezt a formulát nemcsak kioldo a a földi szférával felál-

⁶⁹⁴ Vö. Claussen 1977.

⁶⁹⁵ Tietze 1930b, 43–44; Claussen 1977, 23–25; Dahm 2008, 137.

⁶⁹⁶ E két oltárhoz vö. Kahsnitz 2005, 324–341, 364–385; Světelský oltář 2008.
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líto – Dürernél a végtelen táj megfestésével is nyomatékosíto – kontraszt összefüggéséből, de a

víziót tagoló atmoszférát is egy diagramszerűen szabályos, szinte merev és térmélység nélküli for-

mába rendezte. Hans Schäufelin 1513-ban az auhauseni Mindenszentek-oltár⁶⁹⁷ középképének fel-

tűnő módon a Landauer-oltárból kiinduló kompozíciójából elhagyta a halandók terét, a mennyen

belül megkülönböztete belső – i Mária koronázásának helyet adó – égövnek pedig szabályos kör

formát ado . Ennekperemén, szigorúan geometrikus elrendezésben kisebb felhőgyűrűkölelik körül 317, 318

az evangélista-szimbólumokat és az apokaliptikus bárányt. Schäufelin ezzel amennyei trónus közép-

kori ábrázolásainak sémaszerűségéhez kanyarodo vissza. Reaktiválta a kör alakú keret szimbolikus

tartalmát, kozmikus jelentését;⁶⁹⁸ aLandauer-oltáronnyüzsgőmennyei tömegeket ismét a középkor-

ban a mennyei renddel asszociált geometrikus szabályszerűségnek⁶⁹⁹ vete e alá; az érzéki látomás

élményszerűségét a kontemplatív látás absztrakciójával⁷⁰⁰ igyekeze közös nevezőre hozni. Hart-

mann Schedel krónikájában a teremtés hetedik napjához tartozó illusztrációtól⁷⁰¹DürerPhilosophia-

metszetén⁷⁰² keresztül Hans Kulmbach és Erhard Schön Rózsafüzér-lapjaiig⁷⁰³ számos, egymástól 319, 320

amúgy lényeges szempontokból eltérő példája volt ekkor annak, hogy a középkori kompozíciós sé-

mákat az aktuális gurastílust követő alakokkal töltsék ki – fametszeteken. A táblaképfestészetben

ennek a kísérletnek speci kus nehézségekkel kelle szembenéznie, amelyek az auhauseni oltárról is

leolvashatók: a kompozíció alján álló és térdeplő ószövetségi gurák és apostolok változatos csoport-

fűzése, lüktető ritmusú drapéria- gurációi, ezeknek és az angyali karoknak az eleven gesztikulációja

nehezen volt összhangba hozható a felhőgyűrűk – realisztikus részletformáikkal is inkonzisztens –

geometrikusságával és az ég kevéssé differenciált kékjeinek semlegességével. Az az ellentmondás,

amely a fametszetek esetében a médium inherens sajátosságaiban oldódo fel, felszínre kelle hogy

kerüljön azon élményszerűség hatálya ala , amelyre a kor festészete és részletformáiban, valamint a

gurák közö i viszonyok ábrázolásában az auhauseni oltár is igényt tart. Schäufelin képének redu-

kált, alig néhány szín variációira épülő koloritja – ha hitelt adhatunk a mai fennmaradási állapotnak

– világosan árulkodik e probléma felismeréséről, de nem oldja meg azt igazán meggyőzően.

⁶⁹⁷ Metzger 2002, 130–137, 314–329. Vö. még az oltár 25 évvel később ugyancsak Schäufelin által feste , töredéke-
sen fennmaradt replikáját, az eichstä i Mindenszentek-oltárt is: uo., 496–506.

⁶⁹⁸ Vö. Kemperdick 2007, 29–51.

⁶⁹⁹ A diagrammatikus, sémaszerű képek ezen aspektusához l. főleg Caviness 1983.

⁷⁰⁰ A középkori diagramszerű, geometriai sémát követő képi kompozícióknak és a tiszta, végső fokán kép nélküli
kontemplációhoz való felemelkedésnek a megfeleléséhez Caviness 1983 melle vö. Meier 1990; Bogen 2001.

⁷⁰¹ GW M40784, 5v.

⁷⁰² VD16 C1911, [ai] . Vö. Wu ke 1985/1996, különösen 418–425.

⁷⁰³ L. Kemperdick 2007, 34.
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MT mesternek szobrászként mások voltak a lehetőségei, de e ől részben függetlenül, ikonog-

rá ai szempontból is nagyobb következetesség jellemzi a művét. A négy animal i nem Mária ko-

ronázását veszi körül, hanem ábrázolásuk forrásához, az apokaliptikus vízióhoz (Apc 4,1–11) hűen

csak az istenábrázolást, és ugyanígy a bibliai forrásnak felel meg a mennyei seregek, angyali karok el-

maradása is. A bécsi Szentháromság-oltár domborművének kompozíciója alapvonásaiban egybevág

a középkori Maiestas Domini ábrázolásokéval; ez az alapvető megfelelés szükségtelenné te e, hogy

még az evangélistaszimbólumokat körülvevő felhőnyílások is mereven kör alakúak legyenek: a fel-

hőfodrok összességében oldo , véletlenszerű, ábrázolt anyagiminőségükhöz hű benyomást tesznek,

miközben nem engednek elrendezésük szigorú szimmetriájából. Az az egyértelműbben historizáló

tónus, amelyet a Maiestas Domini képi formulájának direkt átvétele ad a domborműnek, hatásosan

határolja el azt a vízióábrázolás közvetlen szemléletességének igényétől; azáltal, hogy tárgyakra utal

vissza, saját artefaktum-jellegének hangsúlyozásához is eszközt talál. Az Úr alakjának kicserélése a

Szentháromságra lényeges eltérés aMaiestasDomini ikonográ ai hagyományától és a Jelenések köny-

vének szövegétől is; a kompozíció ezzel a látomásszerűségtől a teológiai korrektségre törekvő isten-

ábrázolás irányába tolódik el – és ez pontos összhangban van a Szentháromság megjelenésének fen-

tebb bemutato módjával is, az apokaliptikus látomást újfent eloldja az érzékletesség ígéretétől és a

szentírás által kodi kált, de spekulatív istenábrázolás forrásai közé tagolja be. Úgy, hogy közben ezt

az apokaliptikus látomást további eszkatologikus utalásokkal is értelmezi.

A felhőfodrok és a közö ük megjelenő pu ófejek MT mesterre jellemző formái és plaszticitása

ezú al is jól összeegyeztethetővé teszik a látomás ábrázolásának ezt az á ételességét és részleteinek

az aktuális stiláris standardokhoz igazodó realizmusát. Ennekokai részbenegyeznek aHager–Huber-

epitá um esetével, és összefonódnak MT mester személyes reliefstílusával, részben viszont az ado

képtémának és képi formulának megfelelően egészülnek ki. Azok a felhőfodrok, amelyek szabá-

lyos körívet követve veszik körül a Szentháromságnak helyet adó nagy mezőt, három, a középpont

felé egyenletes közönként mélyülő réteggé különülnek el. A felhőtömegben tölcsérszerűen mélyülő

nyílást jeleznek, de csak jeleznek, és nem ábrázolnak, mert a dombormű sima hátfala, amely épp

i mutatkozik meg nagy felületen, kifejeze en lemond a mélység érzetének előidézéséről. Míg a

Hager–Huber-epitá umon a megfelelő felület aranyozva volt, i nem láthatók színezés nyomai; az

aranyozást, azaz a polikrómia legfeltűnőbb hangsúlyát a hátfal és a gurák közé befüggeszte kárpit

szegélye kapta meg. E szegély körvonala és a kárpit esése is kiemeli, hogy pontszerűen, a megfara-

go szögekkel van rögzítve, de tisztázatlan, hogy hova: hiányzikmögö e a trónépítmény. Ez a kárpit

csak úgy értelmezhető, ha a mögö e lévő sík felületre nem mélységet sejtető ürességként, hanem a
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domborműnek az ábrázolás ala kikandikáló valós kőanyagaként, az ábrázolás illúzióját szándéko-

san leleplező hátfalként tekintünk. Az esztétikai határ⁷⁰⁴ i nem a képtér és a néző tere közö jelenik

meg, hanem a kép mögö ; nem – Alberti hasonlatának megfelelő módon – ablakot nyit egy másik

világra, hanembetaszítja a képet a néző földi világába. AMaiestas Domini alapmotívumaira való kon-

centrálás, a közvetítő realitásszintek elhagyása – tulajdonképpen az elülső esztétikai határ eltörlése

– is feltétele ennek a betaszításnak, amely nem hagyja, hogy az ábrázolás szemlélésekor megfeled-

kezzünk annak artefaktum-jellegéről. Ez az elidegenítő effektus a Szentháromság-oltáron nemcsak

a felületek – még MT mester műveinek spektrumán belül is – különösen precíz és érzékeny megfa-

ragásával adekvát, hanem a képtéma által felvete teológiai problémákkal, az istenábrázolásnak és a

mennyei jelenés ábrázolásának problémáival is, azokra igen eredeti és szo sztikált választ nyújt.

Új a ribúciók

Mielő e szobrász és a Pseudo-Pilgram viszonyának mérlegeléséhez fognánk, érdemes kitérni két

olyan faragványra, amelyekhez elsősorban a hagyományosan MT mesternek tulajdoníto művek

körében kínálkoznak jó összehasonlítási lehetőségek, és ezeken keresztül illeszthetők be a – néze-

tem szerint közös –œuvre-be. A korábban is a bécsi Szentháromság-oltár szobrászának ado művek

mind kőből készültek, és ez noha rejte en, de döntően befolyásolta e szobrász művésze örténeti

értékeléseit is. Jellemző, hogy az egyetlen kivételt, a sierndor főoltár fából farago szárnyait Oe in-

ger megpróbálta kiírni a retabulum eredeti koncepciójából.⁷⁰⁵ Az alább következő két új a ribúció

mindegyike fából készült faragványokra vonatkozik, és már ezáltal is átformálják, nem csak bővítik

az œuvre összképét.

8.1.7. Madonna a bécsi Szent Rupertus templomban

A bécsi belvárosban, a Szent Rupertus templom főhajójának déli falán elhelyeze Madonna-szobor XI

a legutóbbi restaurálásig ugyane templom egy barokk mellékoltárán állt; eredeti rendeltetési helye

nem ismert.⁷⁰⁶ A frekventált fennmaradási hely és a gyelemre méltó művészi kvalitások ellenére a

szobor nem kelte e fel a kutatás érdeklődését. Szinte csak a templom vezetőiben kapo említése-

ket; ezekben a 16. század elejére vonatkozó datáláson kívül csak a nézőnek hátat fordító, anyjához

⁷⁰⁴ A fogalomhoz: Michalski 1932; a diskurzus aktuális állásához, az i enihez hasonló kontextusban a leglényege-
sebb talán Krüger 2001.

⁷⁰⁵ Vö. a 645. jegyzetet.

⁷⁰⁶ A restauráláshoz: ÖZKD 1998, 286; a szobor korábbi helyéhez: Mailly 1927, 34; Saliger 1989, 14.

198



simuló Jézus ikonográ ai különlegessége bizonyult említésre méltónak.⁷⁰⁷ Noha ez a motívum jól

megfelel annak, amit a bizánci ikonográ ában Eleousának neveznek, mégsem tűnik igazolhatónak

az, hogy a szobor egy a régióban tisztelt korábbi kultuszképre utalna vissza.⁷⁰⁸ Érdemes ehelye

tekintetbe venni, hogy a Mária és Jézus bensőséges viszonyát hangsúlyozó gesztusok milyen fon-

tos szerepet játszo ak a 15. századi itáliai szobrászatban, elsősorban félalakos, domborműves vagy

körplasztikus, privát devóciós képeken.⁷⁰⁹ A bécsi Madonna kezeinek tartását, a kis Jézus bokánál

keresztbe te lábát meg gyelve világosnak tűnik a típus talán legfontosabb példájának, Donatello

Pazzi-Madonnájának legalábbis közvete előkép-szerepe. Ez lehet a legkézzelfoghatóbb tanújele an- 321, 322

nak, hogy MT mester stílusának italianizáló elemei valóban támaszkodtak itáliai forrásokra is. Tud-

ván azonban, hogy a Pazzi-Madonnáról milyen sok másolat, variáció készült,⁷¹⁰ ezt a motívumátvé-

telt sem lehet a bécsi szobrász esetleges itáliai útjának egyértelmű bizonyítékaként felhasználni: nem

zárható ki, hogy egy-egy ilyen replika korán eljuto az Alpoktól északra is, és MT mester számára

helyben hozzáférhető volt.

Az eddigiekben megelőlegeze a ribúció igazolása kevés szót igényel. Mária sima, szabályos,

kissé kifejezéstelen arcán azok a vonások térnek vissza, amelyek a sierndor főoltár Mária- guráiról 323

vagy a brünni passiódomborművekről ismerünk. MT mester többi művének nagyobbik részéhez

képest i ezek a vonások keményebbek, szögletesebbek – éppen úgy, mint a brünni Siratás-dombor-

művön vagy a sierndor lune a angyalainak körében, ahol a bécsi Madonna ziognómiájának leg- 324, 325

közelebbi rokonai találhatók. A pufók arccal, távol ülő, szűk nyílású szemekkel, pisze orral ábrázolt

Jézus pontosan megfelel a Szentháromság-oltáron, a brünni Keresztrefeszítés-domborművön vagy 326

a sierndor szekrény tetején megjelenő szárnyas pu ófejeknek. Ugyanez érvényes a gura kampó 327, 328

alakú, koponyához simuló fürtjeire, a hajkorona ezekből összeálló dekoratív mintájára – mint aho-

gyan Mária dugóhúzószerű spirált leíró hosszú hajfürtjei is például a sierndor szekrénydombormű

Máriájának vagy a brünni Keresztrefeszítés Magdolnájának megfelelő formáit ismétlik nagy hűség-

gel. A drapériakompozíció, amelyet a Jézus ésMária szorításában feltarto , Mária kilépő jobb lábára

boruló, jobb csipője melle V alakú, erősen kiülő köpenyfél határoz meg, szintén megerősíti az ed-

digiekből adódó következtetéseket. A nagy, lekerekíte pro lú, duzzadt redőgerincek, az ezeket az

alapsíkhoz noman és változatos vonalakkal átvezető kisebb redők, a mélyebb árkok végének körvo-

⁷⁰⁷ Saliger 1989, 14; Zehetner 2009, 16.

⁷⁰⁸ Így vélekede ugyanis Zehetner 2009, 16.

⁷⁰⁹ Vö. Kecks 1988, 52–57.

⁷¹⁰ Jolly 1998, különösen 100–103.
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nalát ék alakban megtörő rövid redő-elágazások mind jól felismerhetővé teszik ezt a drapériastílust.

Ha a bécsi Madonnát például a brünni Keresztrefeszítés Szent Jánosa mellé állítjuk, akkor világossá 329, 330

válhat, hogy ugyanannak a szobrászműhelynek a produktumairól van szó. Igen jellegzetes még a

Jézus testét körülölelő kendő bal oldalt hosszan lelógó, körbecsavarodó vége; a buja, hajlékony vo- 331

nalak, amelyekben ennek a köpenyvégnek az alja fodrozódik, nemcsak felidézik azMTmester felhő-

fodrain alkalmazo formákat, de pontosanmegfelelnek azoknak a redőknek, amelyekbe a sierndor

szekrénydomborművön Gábriel tunikájának szélfú a alja rendeződik, sőt pontos párhuzamot kínál 332

a motívum egészéhez a Hager–Huber-epitá um fájdalmas Krisztusának ágyékkendője. 333

8.1.8. Vizitáció-dombormű a brünni Moravská galeriében

A brünni múzeum viszonylag nagy méretű domborműve a Vizitációt meredek hegyekből álló há ér

elő , a két főalak melle egy-egy atal szolgálólánnyal és egy antikizáló formájú és festésű kapunyí-

lással ábrázolja. A relief minden bizonnyal egy oltárretabulum szárnyáról származik, amely retabu- XII

lumnak a dombormű egy métert meghaladó magassága és egy szárnyon egymás ala két dombor-

művet feltételező arányai alapján tekintélyes méretűnek kelle lennie. Eredeti felállítási helyének

meghatározására nincs remény; a dombormű –még ismertetendő párdarabjával együ – amúzeum

legkorábbi szerzeményei közé tartozik, 1820-ban vásárolták brünni magángyűjteményből, korábbi

provenienciájáról nincs megbízható adat.⁷¹¹

Ezzel a domborművel kapcsolatban korábban is említe ékmár a sierndor főoltárt, mint a szob-

rászt befolyásoló számos lehetséges minta egyikét.⁷¹² A Vizitáció kapcsolata MT mesterrel nézetem

szerint azonban jóval szorosabb. A szobrász drapériastílusának a bécsiMadonna kapcsán kiemelt jel-

lemző részletformái ugyanannyira meghatározzák a brünni domborművet is. Ha az Erzsébet kilépő

lábára simuló szoknya felületét megbontó kicsi és kevéssé kiülő, egymáshoz kapcsolódó ékeket ki-

rajzoló redőit a sierndor szekrénydomborműMáriájának vagy a Kaltenmarckter-epitá umEvangé-

listájának megfelelő részleteivel hasonlítjuk össze, esetleg a főalakok ruhaujjának a sierndor karzat- 334–336

mellképekről vagy ugyano a Gábrielről és a szárnyak számos gurájáról, a Hager–Huber-epitá um

Szent Mátéjáról jól ismert, harmonikaszerűen gyűrődő redőket gyeljük meg, akkor evidensnek tű- 337–339

nik a drapériastílus azonossága. Mária bő köpenyének és a kendője lelógó végének kusza fodrai,

éles, kanyargós pereme részleteiben szintén megfelelnek MT mester műveinek, ugyanakkor kom-

pozíciós szerepüknek, annak, ahogyan nyugtalansággal, vibrálással töltik be az egész jelenetet, ilyen

⁷¹¹ Kat. Brno 1999, 429 (Kaliopi Chamonikola), korábbi irodalommal.

⁷¹² Uo.
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formában nincsen párhuzama MT mester többi ismert művének körében. Különösen a sierndor

szekrénydomborművel tűnik élesnek a kontraszt, az o ani, programszerű italianizálással szemben a

brünni dombormű feltűnően más stílusideált követ. Részben ugyanez érvényes a Mária mögö álló

szolgáló köpenyének nagyvonalú, keresztirányú redőire, amely inkább az egykorú Altdorfer-követők

expresszív drapériastílusát, nempedig awelsche si ét idézik fel. A három atal nő arca szabályosságuk 340–342

ellenére egymáshoz képest is határozo egyéni vonásokat hordoz, amelyeken azonban – különösen

a résnyi szemnyílások révén – a szobrász ziognómiai stílusa is jól követhető marad, és ez ismétcsak

MT mesterre vall. A há ér szikláinak, lendületesen ívelő, sűrű, párhuzamos vonalainak a pontos 343

megfelelői a sierndor Vizitáció-szárnyreliefen és a Kaltenmarckter-epitá umon találhatók meg. 344

Szokatlan fényt vet a kézjegyszerű részletelemeken túl tekintő stíluselemzés nehézségeire a brün-

ni Vizitáció-dombormű Jézus születését ábrázoló párdarabja, amely – ahogy ez régóta ismert – egy 346

másik szobrászműhelyben kelle hogy keletkezzen.⁷¹³ Ez a műhely, amely a žebráki Siratás-dom-

borműről kapta a szükségnevét, jelenlegi ismereteink szerint még csak nem is MT mester közelé-

ben, hanem Dél-Csehországban működö ;⁷¹⁴ a két dombormű részletformái sem utalnak semmi-

lyen kapcsolatra a kivitelezésükért felelős szobrászok közö . Mégis bizonyossággal határos a valószí-

nűsége annak, hogy a két, együ előkerült dombormű eredetileg ugyanahhoz a retabulumhoz tar-

tozo . Összeegyeztethető méreteik, a gurák megegyező léptéke, egybeeső fennmaradási állapotuk

és – legalábbis ebben az állapotban – polikrómiájuk azonos jellege a behatóbb restaurátori vizsgá-

latokig kellő biztosítékot látszik nyújtani a két dombormű összetartozására. Hasonlóságaik magya-

rázataként mindenképpen számolni kell közös forrásból származó, rajzolt kompozíciós vázlatokkal.

Ezek meglétére és jellegére nézve is tanulságos a két dombormű sziklás há erének az összehasonlí- 343, 345

tása: a Születés-jelenetmögö kanyargó sűrű, párhuzamos vonalak amotívum általánosmegfelelése

ellenére a Vizitációétól idegen szobrászkézre vallanak; a hasonlóság épp arra terjed csak ki, amiben

egy vázlatos tollrajz irányítha a a szobrász kezét. Nem tudhatjuk, hogy a kompozíciók rajzi előké-

szítéséért ki volt a felelős: vajon a két szobrász valamelyike, esetleg egy harmadik személy? Éppilyen

kevéssé tudjuk, hogymiért volt igény vagy szükség erre a sajátos, az érinte ek közö valószínűleg sok

mérföldet áthidaló munkamegosztásra. Az oltárt és egyes jeleneteit megtervezőmesternek azonban

mindenképpen nagy szerepe volt a fennmaradt domborművek végső stílusképének a kialakításában,

és ezt észben kell tartani akkor is, amikor a Vizitációt MT mester többi művével – vagy a Születést a

žebráki Siratás mesterének műveivel – hasonlítjuk össze.

⁷¹³ Kat. Brno 1999, 429, 432 (Kaliopi Chamonikola), korábbi irodalommal.

⁷¹⁴ A žebráki Siratás mesteréhez: Kropaček 1965; Kutal 1966, 226–229; Homolka 1967, 184–192; Chlumská 2006,
127–129.
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Karl Oe ingernek a későbbi irodalomban lényegi változtatás nélkül átve jellemzése szerint a

‘fazekasok oltárának mesterét’ üres dekoratív érzék és hűvös klasszicizmus, „nazarénus csengés”, kis-

mesteri problémamentesség jellemzi. Feltételeze életkora és augsburgi iskolázo sága melle min-

denekelő ez állítaná éles kontrasztba ‘Pilgram’ nagy formátumú egyéniségével, művészeténekmély-

ségével. MT mesternek megvoltak a maga korlátai, ez az ítélet mégis alapvetően téves. Műveinek

fenti á ekintése alapján úgy tűnik, hogy a műhelyek, amelyekben szobrászi képze ségét szerezte,

hagyományos megbízásokra – mégpedig részben faszobrászatiakra – voltak berendezkedve, sőt ő

maga is ilyen műhelyt tarto fenn, dacára annak, hogy ma ismert munkáinak jelentékeny hányada

exkluzív feladatot jelente , vagy a szobrász akként fogta fel. Ez tükröződik a reliefstílusában is, amely

– bár helyenként, így a Kaltenmarckter-epitá umon egészen virtuóznak tűnik – nem a legfrissebb

trendekből táplálkozo : MT mester nem ismerte a rilievo schiacciato technikáját. Ezt azért érdemes

megjegyezni, mert nem egyszer úgy tűnik, hogy MT mester éppen a kétdimenziós művészeti ágak-

ban megjelenő újdonságok adaptációjával lépe ki a beve szobrászati megoldások medréből. Ez

egyrészt kézenfekvővé te e volna a reliefmélység fokozatainak kitágítását, másrészt azonban az, hogy

eznemtörténtmeg, jelzést adMTmester reneszánsz szobrászatánakmondhatni különutas jellegéről.

Nehézmegítélni, hogymennyibenmegrendelői elvárásokat követve ésmennyiben saját ambícióból,

de MT mester nem egy műve különleges intellektuális igényszínvonalat célzo meg, és ennek felis-

merését éppen az nehezíti, hogy egyszeri, nem az ado tárgytípus hagyományaiból adódó, még csak

nem is szobrászati precendensek által inspirált és folytatás nélkülmaradt invenciók állnak ennek szol-

gálatában, miközben a végeredmény mégis könnyeden kiérlelt, magától értetődő benyomást tesz. A

Pseudo-Pilgram és MT mester viszonyának mérlegelésekor ez egy lényeges körülmény.

8.2. Építészeti ornamentikaMTmester művein

MT mester művei közül három maradt fenn eredeti architektonikus keretében. Ez a két bécsi epi-

tá um esetében szinte egyezik: A domborművet félköríves lune ával lezárt aedicula veszi körbe, VI, VII

a képmezőt kétoldalt kompozit fejeze el elláto , alul korlátbábszerűen kihasasodó törzsű féloszlo-

pok szegélyezik. A gazdagon pro lált lune a belső mezőjét teljesen eltakarja egy-egy íves vonalú,

fogsoros peremmel körbeve feliratos tábla. További felirat található a képmező ala i konzol felszö-

geze pergamenlapot imitáló felületén. A sierndor főoltár architektúrája e ől csak annyiban tér el, IX

amennyiben azt az eltérő feladat indokolta: a lune át i gurális dombormű tölti ki, a szárnyak be-

hajthatóságának érdekében a fő képmezőt közrefogó féloszlopok helyére lapos pilaszterek kerültek.

Jól megfelelnek egymásnak a három esetben a részletek is, a fejezetek formái nagyon hasonlóak, a
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pro lornamentika következetes antikizálását a tojás- és szívlécek visszatérő megfordítása töri meg.

Nemcsak a terv tulajdonítható ugyanannak amesternek, hanem a kivitelezés tiszta, szabályos formái

is hasonlóan gyakorlo kézre utalnak mindhárom esetben.

Fontos kiemelni, hogy az architektonikus és a gurális rész semelyik esetben sem készült ugyan-

abból a munkadarabból. A szobrász nemcsak az epitá umok domborműveit faragta külön, hanem

az oltáron utólag illeszte e az építészeti keretbe a szekrény felső sávját kitöltő gyümölcsfüzéreket és

pu ófejeket, illetve a predella felső sarkaibanmegjelenő, szintén szárnyas pu ófejeket körbefonó fel-

hőgomolyagokat is. Ebben a korbanBécsben igen széles az összehasonlításra alkalmas példák skálája,

és ennek alapján az MT mester művein követe megoldás nem tekinthető magától értetődőnek. A

székesegyház kincstárának passióciklusát például már az együ es mérete mia is többmunkadarab-

ból kelle kifaragni, ezeknek a határa azonban nem a kőfaragó- és a szobrászmunka megoszlása sze-

rint helyezkedik el: mindegyik dombormű egybe van faragva az egyik vele szomszédos pilaszterrel. 179, 184,
197

Ezeket a pilasztereket jóval durvább fejezetek zárják le, az antik oszlopfőknél közelebb állnak a ro-

mán kori korintizáló fejezetekhez,megfaragásuk is esetlenebb, szabálytalanabb,mint amiMTmester

művein látható. Általában is jellemzőnek tűnik a 16. század eleji Alsó-Ausztriában, hogy a gurákkal

közös tömbből farago reneszánsz építészeti elemek színvonala nem éri el azokét a példákét, ahol a

kőfaragómunka önálló munkafázisként különült el.

Ebből adódik a kérdés, hogy a sierndor főoltáronés a két bécsi epitá umonaz építészeti keret ki-

vitelezésében, illetve tervezésébenmi lehete a szerepemagának a szobrásznak – amely szobrásznak

a stílustörténeti besorolását, sőt az életrajzával kapcsolatos feltételezéseket is nem kis részben éppen

ezekre az architektúrákra alapozta a korábbi irodalom. Két kisebb meg gyeléssel lehet ebben a kér-

désben előrébb jutni. Az egyik az, hogy MT mester domborművei nem mutatják nyomát azoknak a

kőfaragói kompetenciáknak, amelyeknek az architektúrák a színvonalukat köszönhetik. Pontosabb

összehasonlításra csak a sierndor oltár néhány helyén van alkalom, a predellában trónolóMadonna 353

mögö i és az egyik szárnydomborművön a tizenkét éves Jézus fölö i aedicula egyszerű párkányán és

félköríves koncháján. Mindkét részlet a keretező kőfaragómunka motivikájához igazodik, ugyanak- 352

kor azt is mutatja, hogy a szobrásznak nem volt erőssége a geometria; az is gondot okozo számára,

hogy húzzon két párhuzamos egyenest, az egymásmelle i kagylócikkelyeket vagy kannelúrákat sem

sikerült azonos formában, méretben és szabályos ritmusban megfaragni. Fel lehetne tenni a kérdést,

hogy ezmennyiben eredménye az eltérő rangúműhelytagok közö imunkamegosztásnak, de ez sem

változtatna azon, hogy MT mester ismert szobrászati œuvre-jében nincs olyan részlet, amely a mű-

veit keretbe foglaló kőfaragómunka építészeti kvalitásaiból felcsillantana valamit.
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Amásik meg gyelés az, hogy ennek a kőfaragómunkának jellegzetes részletei más egykorú alsó-

ausztriai szobrász művén is megjelennek. A kompozit fejezetekre, amelyeken a voluták fent – a ión

fejezetekhez hasonlóan – összeérnek, és ezeket a volutákat apró kannelúrák tagolják, meglehetősen 349, 350

emlékeztetnek az altmünsteri plébániatemplom Mindenszentek-oltárán látható oszlopfők. A ma- 351

gas és erősen ívelt abakusz, a voluta ala i tojásléc és általában az arányok mia a Hager–Huber-

epitá um fejezetei más módon, de ugyanolyan mértékben rokoníthatóak az altmünsteriekkel, mint

a Kaltenmarckter-epitá umon láthatóakkal. A tükrös pilaszter elé helyeze oszlop motívumán kí-

vül számos egyezés van a párkányok ornamentikájában; a fogsort idéző apró kannelúrák megjelen-

nek aMindenszentek-oltáron is, a fordíto szívléc alapformáját akantuszlevélszerűen csipkéző szíma,

amely a Hager–Huber-epitá umon látható, újfent szorosabb rokonságot mutat az altmünsteri reta-

bulum, mint a másik bécsi epitá um megfelelő részletével. Nem lehetetlen, hogy ezen az oltáron is

ugyanaz a kőfaragó dolgozo , mint MT mester művein; a fennmaradt művek persze túl kevés fogó-

dzót kínálnak ennek pontosabb megítéléséhez. Mindenesetre ha különböző kőfaragókról lenne is

szó, azok akkor is a részletmotívumoknak egy közös és az akkori alsó-ausztriai reneszánsz ornamen-

tikán belül világosan elkülönülő készletéből gazdálkodtak.

Feltűnő, hogy a rokonság az oltár tervére, az architektúra alapvető jellegzetességeire már nem

terjed ki. A sierndor és az altmünsteri retabulum is a szárnyasoltár típusát adaptálja a reneszánsz

formákhoz, azonban nagyon különböző módon. Altmünsterben elhagyták a szárnyakat, így a szek- 354

rény két oldalán több szabadon álló oszlopot helyezhe ek el. A gótikus oromzat szerkezetét ellen-

ben megtarto ák, csak a atornyokat oszlopokkal, a szamárhátíveket del nekkel válto ák ki.⁷¹⁵ Az

oszloptörzsek, a pilasztertükrök és a frízek gazdag díszítése szintén idegenek MT mester műveinek

építészeti keretétől. Nem meglepő, hogy az altmünsteri oltár szobrászmunkáinak sincsen semmi-

lyen közelebbi kapcsolataMT mesterrel. Ezt a retabulumot legtöbben – mint az már szóba került⁷¹⁶

– a maueri oltár alighanem szintén bécsi műhelyének tulajdonítják. Az a ribúció csak a gurákon

alapul: a fából farago maueri oltár félköríves lezárású szekrénye és szárnyai, reneszánsz keretorna- 355

mentikája, oromzatának antikizáló fejezetei jól összemérhetőek lehetnének az altmünsteri architek-

túrával, azonban nem mutatnak közelebbi rokonságot azzal, legalábbis a kivitelezés, a részletformák

⁷¹⁵ Az altmünsteri oltárról elterjedt, hogy egy Jörg Breunak tulajdoníto rajz (Stockholm, Nationalmuseum) a fenn-
maradt tervrajza lenne: GbKÖ III 2003, 347 (Lothar Schultes); vö. Krone-Balcke 1999, 260. A lapra ebben
az összefüggésben elsőként Herbert Seiberl hívta fel a gyelmet, ő azonban csak általános, az altmünsteri terv
augsburgi eredetét sejtető stiláris analógiaként hivatkozo rá: Seiberl 1936, 121, 14. j. Az augsburgi származta-
tástól eltekintve Seiberlnek kell igazat adnunk: a stockholmi lapon valójában nem Mindenszentek-, hanem egy
Segítőszentek-oltár látható; az architektúra nemmutat olyan rokonságot az altmünsteri retabulummal, amely túl-
mutatna néhány durva általánosságon.

⁷¹⁶ Vö. a 272. jegyzetet.
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szintjénnem. Enneknemazeltérő anyagvolt a főoka; eztmutatjaWolfgangKle egykori klosterneu-

burgi kő epitá uma, amelynek nemcsak gurái utalnak világosan a maueri szárnydomborművekre,

hanem az ornamentikája is.

Az eddigieket összefoglalva úgy tűnik, hogy MT mester a sierndor főoltáron és a két bécsi epi-

tá umon egy olyan kőfaragóra bízta eművek építészeti keretének elkészítését, aki nemcsak nem volt

azonos személy vele, hanem valószínűleg nem is volt tagja aműhelyének, háza népének, és jó eséllyel

más szobrászok számára is vállalt hasonlómunkát. A teljes terv elkészítése valószínűlegMTmonog-

ramista és a maueri mester esetében is a szobrász feladata volt, és ő viselhe e a műért a végső fele-

lősséget is; az alapmotívum, az elrendezés fő sajátosságai a szobrászi és nem a kőfaragói részvételt

követve változnak. A szobrász által készíte tervrajznak az architektúrára, illetve az ornamentikára

vonatkozó része azonban nagyon elnagyolt lehete ; a kőfaragó számára tág teret hagyo szabadon,

amelyet annak személyes motivikus repertoárjával kelle kitöltenie. MT mester részéről így nem

volt szükség különösebb jártasságra a reneszánsz építészeti formatan területén.

Ezek utánmásképp kell megítélnünk azMTmester műveinmegjelenő all’antica építészeti motí-

vumok eredetének a kérdését is. Többször felhívták már rá a gyelmet, hogy a reneszánsz építészeti

ornamentika német földön korábban tűnt fel a képművészetekben, mint magában az építészetben,

és hogy a kezdeti fázisban a kőfaragók is elsősorban a nyomtato gra ka közvetítésével, nem pedig

itáliai kollégáiktól sajátíto ák el azt, azaz mintegy rekonstrukció útján juto ak el a reneszánsz építé-

szethez.⁷¹⁷ Bécs amúgyaz elsőnémet városokközé tartozik, aholmegjelent azall’anticamotívumokat

használó gra ka és kisépítészet, és ez nincs kimutatható összefüggésbenMagyarország közelségével,

ahol a reneszánsz térnyerésének az útja alapvetően más volt.⁷¹⁸ A Sierndor an és Altmünsterben

dolgozó kőfaragó vagy kőfaragókmunkájánakmagas színvonala sem okvetlenül feltételez itáliai vagy

magyarországi tanultságot. Ezt sem lehet ugyan kizárni, de elegendő lehete olyan archeológiai vagy

ornamens-lapok ismerete is, amelyek ekkormár nemcsak itáliai importként voltak jelen északon, ha-

nem helyi metszők másolatai révén is. Giovanni Antonio da Brescia rézmetszete a római Torre delle

Milizie egyik oszlopfőjéről és -lábazatáról, illetve ennekAlbrecht Altdorfer által készíte másolata⁷¹⁹ 347, 348

tulajdonképpen – ha nem lennének ennek kronológiai akadályai – az alsó-ausztriai fejezetek közvet-

len előképének is beillene.

⁷¹⁷ Vö. Hoppe 2009.

⁷¹⁸ Azok a szórványemlékek, amelyek a korai időszakban mégis a magyarországi reneszánsz kőfaragás recepciójáról
tanúskodnak, éppen helyi elszigeteltségükkel támasztják ezt alá; vö. Pichler 1998; GbKÖ III 2003, 367 (Cornelia
Plieger).

⁷¹⁹ Vö. Dodgson 1910.
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Ami MT mester építészeti ismereteit illeti, ezekhez nem volt szükség többre azoknak a motivi-

kájukban újszerű, de kivitelezésükben viszonylag alacsony igényű – és ebből adódóan a részletkép-

zésben kevés útbaigazítást nyújtó – fametszeteknek az ismereténél, amelyek már a 16. század első

évtizedének közepén megjelentek Bécsben nyomtato könyvek címlapjaiként. A félköríves lune á-

val lezárt, kétoldalt kompozit féloszlopokkal elláto aedicula különösen ékes példákkal van képvi-

selve ebben a körben. A Winterburger-nyomda több misekönyvhöz, elsőként az 1506-ban kiado

salzburgihoz használta fel azt a metszetet, amely egy ilyen kere el vesz körbe egy nagy méretű, az 356

ArmaChristit mutató címerpajzsot; a lune ába amisekönyvet megrendelő egyházmegyéknekmeg-

felelően cserélt szentek kerültek.⁷²⁰ Ahhoz a megoldáshoz, amelyet MTmester a bécsi epitá umok-

hoz választo , még közelebb áll az a felira al is 1512-re datált, kisebb méretű metszet, amelyet a

Singriener-nyomda ugyane ől az évtől kezdve addig, amíg a dúc állapota ezt megengedte, szinte

minden kiadványához felhasznált.⁷²¹ Speci kus elemként a lune ának a tulajdonképpeni ívmezőt 357

szinte eltüntető, széles keretére vagy a teljes párkány helye használt, de gazdagon tagolt geiszonra

lehet utalni. Ezt a metszetet nézve egyú al azoknak a rajzoknak a részletgazdagságáról is kialakít-

hatunk egyfajta benyomást, amelyekkel a szobrász feltehetően ellá a a kőfaragót, és amelyeket az

utóbbi aztán saját ornamentikai repertoárjával javíto fel.

Nemvalószínű, hogyMTmesternek különösebb ismereteket vagy újító szerepet kellene tulajdo-

nítani a reneszánsz kisépítészet területén. Érdemei inkább a jó ízlésben nyilvánultak meg, amellyel

kiválaszto a a könnyen elérhető mintákhoz és – nem mellesleg – saját szobrászati törekvéseihez a

megfelelő specialistát. Ez egyú al azt is jelenti, hogy a Pseudo-Pilgram és MT mester szembesíté-

sekor egyedül a szobrászmunkára kell koncentrálnunk; azok a valóban óriási stiláris különbségek,

amelyek az ‘egyik’ és a ‘másik’ műveinek helyet adó architektúrák közö feszülnek, a szobrász azo-

nosításának kérdésében nem bírnak közvetlen jelentőséggel.

⁷²⁰ Első felhasználása: VD16 M5621. Erre a metszetre – az 1507-es passaui missale alapján – már Maria Capra
is hivatkozo a bécsi régi városháza kápolnájába vezető kapuzat előképeként: Capra 1950, 61. Ezzel legutóbb
Petr Čehovský helyezkede szembe, talán joggal, de rossz érvekkel: a lune ában lévő két domborművű félalak
elvitatása a zwe li oltár szobrászától és főleg a ribúciója egy felső-itáliai szobrásznak kidolgozatlan elképzelés,
melyről a tanulmány képanyaga sem képes meggyőzni; Čehovský 2008, 632.

⁷²¹ Már 1512-ben négy különböző nyomtatványban jelent meg: VD16 B543; D1987; M2308; Z20. A 16. század
elején Bécsben nyomtato könyvek fametszeteihez általában vö. Gollob 1925; Zykan 1967.
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8.3. A Pseudo-Pilgram nemmás, mintMTmester

2003-ban Lothar Schultes a bécsi szószék talpának néhány kicsi, női szenteket ábrázoló gurájával

kapcsolatban vete e fel, hogy a ‘fazekasok oltárának’ mesterétől származnának, bár arról nem írt,

hogy milyen stiláris kritériumok különböztetnék meg ezeket a gurákat a szószék szobordíszének

egészétől.⁷²² Jóval korábban Herbert Seiberl szintén a kisebb gurákra hivatkozo – ő elsősorban a

kosáron álló Szent Tádét emelte ki – a ‘Pilgram’ és MT mester közö i közvetlen, általa tanítványi-

nak gondolt kapcsolat látványos bizonyítékaként.⁷²³ A bécsi és a sierndor büsztök összehasonlítása

melle a szószék gurái közül valóban ezek a egészalakos szentek, különösen a nagyobbak – a kosá-

ron álló két apostol és a talp belső pillérén elhelyeze Szent András – kínálják a legjobb összevetési

lehetőségeket MT mester többségükben hasonló léptékű és szintén egészalakos guráival.

Szent Tádé arca, ahogy már Seiberl is írta, vonásról vonásra egyezik a Kaltenmarckter-epitá um

Keresztelő Szent Jánosával. Az enyhén hullámzó vonalú orr, a szemöldökök lapos, kívül elsimuló, 358, 359

belül trapéz alakban az orrtőhöz leereszkedő vonala, az elnyújto , keskeny szemnyílások, az önálló

plasztikai tömegként elkülöníte könnytáskák, az orrcimpákmelle i lapos duzzanatok, az ezeket kí-

vül lezáró, benyomo ujjbegy nyomára emlékeztető horpadások – mindez nemcsak e két arcot köti

össze, hanem – túltekintve e két gura egybeeső ziognómiai alaptípusán –mind a Pseudo-Pilgram,

mind MT mester ziognómiai repertoárjának szinte sztereotip módon ismétlődő, a fér gurák ka-

rakterétől, korától és teltségétől függetlenül kiindulópontként használt alapkészletét is kiteszi. Szent

Tádé haj- és szakállviselete a felső ajakra ránövő, egyenesen vágo bajusszal, a középhosszú szakáll

enyhe hullámzásával és az oldalt lelógó haj göndör fürtjeivel a Kaltenmarckter-epitá um Kereszte-

lőjén láthatómegfelelő formák leegyszerűsíte változataként hat. A szószé gurák fentebbmár több-

ször leírt,⁷²⁴ klasszicizálóként jellemze , a test formáit, szuverén kontraposztját hatásosan és elegán-

san kiemelő drapériastílusa ugyancsak nagyon jellemző MT mesterre. A Kaltenmarckter-epitá um 254,
376–381

Evangélista Szent Jánosa vagy a Hager–Huber-epitá um Szent Mátéja, amelyekre már Seiberl is hi- 335, 339

vatkozo , valóban a legfrappánsabb példák közé tartoznak. Ha a brünni Keresztrefeszítés-dombor-

művön álló Szent Jánost, amelynek drapériakompozíciója jelentősen átalakult a düreri metszetelő-

képhez képest, a bécsi Szent Tádé mellé helyezzük, akkor a két gura az eltérő léptékek és a részben 360, 361

eltérő tes artás ellenére is egymás tükörképes változataként fog feltűnni. A hasonlóság nemcsak a

ruhák redőinek rajzolatára vonatkozik, hanem legalább olyan mértékben részletképzésükre is: a ko-

⁷²² GbKÖ III 2003, 351.

⁷²³ Seiberl 1937, 127–128.

⁷²⁴ L. fent, a 151, 158. oldalon.
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rábban különböző összefüggésekben a Pseudo-Pilgramra vagy MT mesterre vonatkozóan többször

leírt karakterisztikumok közö lényegében nincsen különbség.

A Pseudo-Pilgram kisebb méretű, egészalakos faragványainál maradva, a brünni Szent András

dombormű további kézzelfogható érveket kínál fel a két szobrász azonosítása melle . A gura kezé- IV

ben tarto , négyszögletes keresztmetszetű gerendákból összeállíto kereszt, a keresztfa évgyűrűit

érzékeltetendő belefarago szegmensíves vájatok, a gerendák sarkain meghagyo fakéreg, ennek

cikkcakk-vonalú barázdákkal érzékeltete felülete, a fakéreg határát jelző éles vájat és ahogyan ez

utóbbi helyenként ívben visszahajlik a gerenda éléhez, megszakítva a kéreg felületét – a kereszt fájá-

nak ezekből a részletekből összeálló, jellegzetes módja pontosan ugyanebben a formában ismétlődik

meg a Kaltenmarckter-epitá umon és a brünni passiódomborműveken is. Szent András tar feje és a VI, X.a–b

halántékáról a fül elő lecsüngő hosszú hajfürtök nemcsak ugyane szentnek a bécsi szószéken elhe-

lyeze gurájának vagy ugyano a SzentMáténak avatják közeli rokonává a fadomborművet, hanem

ugyanannyira a sierndor predellában térdeplő öreg királynak is. Nagyon jellemző MT mesterre 264–267

az, ahogyan a brünni és a bécsi Szent Andrásokon a szakáll van megfaragva: kétoldalt a bajusz és az 264, 266,
267, 364

arcból kinővő szakállfürtökmásodik rétegként jelennekmeg az áll ala induló hosszabb szakálltöme-

gek fölö , és jellegzetes, kampós alakban kunkorodnak fel, amazok enyhébben hullámzó vonalával

kontrasztban. Ugyanezzel a szakállformával találkozunk MT mester számos guráján, különösen a

sierndor szárnyreliefek és a Hager–Huber-epitá um apostolai kínálnak pontos megfeleléseket. 362, 363

A bécsi szószékkosáron elhelyeze egyházatyák és az orgonakarzat mesterképmása, bár mére-

tük és félalakos formátumuk mia más lehetőségeket nyújtanak az összevetésre, de az MT mester-

hez való viszony szempontjából nem lógnak ki a sorból. A félalakokon meg gyelhető drapériastílus

egységességét, egyú al a variábilitását talán a ruhaujjak képesek a legjobban szemléltetni. A szövet

mindegyik esetben viszonylag sűrű, a kar vonalára merőleges, harmonikaszerűen egymásra torlódó

redőkbe rendeződik. Ez többféle formát ölthet Szent Ágoston és az orgonakarzat ala i mesterkép-

más vaskosabb és összete ebb rajzolatú redőitől Szent Gergely vagy Ambrus ruhaujjának szabályo-

sabb, sematikusabb formáin keresztül a Jeromosonmegjelenő vékonyabb ruharáncok noman kiülő

rajzolatáig. A variációk érzékeny különbségtételt te ek lehetővé eltérő szabású ruhák és eltérő nehéz-

kedésű anyagok közö . Ugyanakkor végig megmaradt ugyanaz az alapforma, amely annak ellenére,

hogy a harmonikaredőnek ezt a motívumát több más alsó-ausztriai szobrász is használta ebben az

időben, mégis felismerhető a Pseudo-Pilgram sajátjaként. A nagy kiülésű redők formái is lágyak, és

nom átmenetek sorával kapcsolódnak a ruha alapsíkjához; a keresztirányú redőgerincek enyhén

ívelve feszülnek egymásnak, hogy rendszeresen, általában a kar látható felületének középvonalában
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összeolvadjanak egymással; az így közrezárt redőárkok hajlékony körvonalú öblökben végződnek; a

drapéria egész felülete ennek köszönhetően sajátos plasztikus elevenséget, vibrálást kap, az alapfor-

mát sematikusabban felhasználó példákon is.

Amennyire jellemző a ruhaujjaknak ez a kezelése a szószék szobrászára, épp annyira és épp úgy

jellemző MT mesterre is, és ennek felismerését a formátumok és méretek közö i eltérések sem za-

varják. Akár a Kaltenmarckter-epitá umon Evangélista Szent János, a Hager–Huber-epitá umon a

halandók szférájának bármelyik gurája, a sierndor főoltáron az arkangyal, a lune ában megjelenő

angyalok, a szárnyakon a Születés vagy a Tizenkét éves Jézus jelenetének legtöbb alakja, a brünni

Vizitáción Mária és Erzsébet ruhaujjait gyeljük meg, mindenü a bécsi egyházatya- gurák vala-

melyikének megfelelő részletéhez találunk párhuzamokat. Az alapforma többféle változatban va- 337–339

lósulhat meg, de az ezeket elválasztó határvonalak – tanulságos módon – nem feleltethetők meg a

Pseudo-Pilgram és MT mester műveit esetlegesen elválasztó határvonalnak, hanem sokkal inkább a

két œuvre egysége melle szólnak. Ez után szinte csak nem várt ajándék az, hogy a sierndor doná-

torbüsztök plaszticitásuk és léptékük révén közvetlen összehasonlítási lehetőséget is kínálnak a bécsi

félalakokkal, és hogy ezeken hasonló formát ölt az eltérő ruhaszabások és szövetek megkülönbözte-

tése: Wilhelm von Zelking bő, nehéz esésű ruhaujja Szent Gergelyével, Margarethe von Sandizell 365–368

vékonyabb anyagból varrt, szűkebb ruhájának redőzése Szent Jeromoséval mutat pontos egyezést.

További jellegzetes motívuma a bécsi egyházatyáknak a könyök fölö visszacsapódó, peremé-

vel kampó alakú vonalat leíró köpeny, amely Ágoston, Gergely és Ambrus alakján kívül a szószék- 369

kosáron álló Szent Mátén és a szószéktalp nem egy kicsi guráján is megtalálható. Ez a motívum, 370

amely körülírja, egyú al mintegy megtámasztja a köpeny alól kinyúló alkart, nem kevésbé jellemző

MT mester műveire.⁷²⁵ A Kaltenmarckter-epitá umon ismét Evangélista Szent János nyújt rá pél- 371

dát, a Hager–Huber-epitá umon SzentMáté, a Szentháromság-oltáron a Szentlélek gurája, a siern- 373

dor főoltáron Gábriel (érdemes meg gyelni, hogyan alakul át az előképként használt Schongauer-

metszet megfelelő motívuma), a mennybe emelt Mária, a Tizenkét éves Jézus jelenetén az alsó sa-

rokban olvasó írástudó, a brünni Keresztrefeszítésen Szent János (i a metszetelőképen nem is volt 372

előzménye ennek a részletnek). Jellegzetesek még azok a hajtűredők, amelyek i és más olyan he-

lyeken láthatók, ahol megfeszül a szövet: résnyi, de mély, enyhe ívben futó bevágásokat határol kö-

rül két redőgerinc, amelyek közül az egyik a bevágás kissé kiszélesedő végétől eltávolodva eltűnik

a másik ala . Ambrus és Gergely könyöke fölö találhatók ennek a változatos formában visszatérő

motívumnak a talán legjellegzetesebb példái. Ez is gyakran bukkan felMTmesterművein, a leírt vál-

⁷²⁵ Vö. Seiberl 1937, 127–128.
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tozathoz különösen közel álló megoldások láthatók a Szentháromság oltár számos helyén, így a Fiú

jobb csuklója vagy a Szentlélek bal karja fölö , és a szobrász többi művén is. Erre amotívumramár a

Diözesanmuseum Szent Rókus szobrának a ribúciója során fel gyeltünk, csakúgy, mint az éles pe-

remként előreálló, fodros vonalú ruhaszegélyekre, amelyekre az egyházatyák körében talán Ambrus

palástjának a bal kar fölö i széle nyújtja a legjellegzetesebb példát. Az ehhez hasonló részletek az

MT mesternek tulajdoníto műveken is számosak; a brünni Vizitáció-domborművön ez a megol-

dás egyenesen a drapériakompozíció főmotívumává lép elő, de a Szentháromság-oltáronmindegyik

isteni személy öle fölö , aHager–Huber-epitá umon SzentMáté felcsapódó, Szent Fülöp lelógó kö-

penyszélénél, a brünni Keresztrefeszítésen János guráján is a szószéken láto hoz nagyon hasonló

formában tér vissza.

Érdekesmeg gyelni azt, ahogyanMTmesternél a drapériakezelés a részletformák készletének az

œuvre egészén végigvonuló állandósága, sőt a hasonló redőkompozíciók ellenére is hajlékonyan tud

alkalmazkodni különböző jellegű előképekhez – azokhoz úgy is, mint különböző stiláris mércékhez.

Végletek mutathatók fel például a sierndor főoltár szekrénydomborművének és a brünni Vizitáció-

reliefnek az összehasolításával; az előbbin a schongaueri előképet itáliai divat szerint átöltöztető és a

megfaragás részleteiben is ehhez a tendenciához igazodó welsche si e, első megközelítésben úgy tű-

nik, programszerűenkövete modusként áll szemben aVizitáció feltételezhető előkészítő rajzának az

Altdorfer-körbe illeszkedő formanyelvével, illetve amegvalósításban is ezt amércét követő szobrászi

részletmegoldásokkal. Hasonló állásmotívumuk és hasonló alapsémára épülő drapériakompozíci-

ójuk közvetlenül összehasonlíthatóvá teszi Gábriel sierndor és Mária brünni alakját: Az utóbbin 374, 375

a köpeny peremének hektikus hullámvonala, bár egy MT mester œuvre-jén végigvonuló motívum

halmozo használatával jön létre, átalakítja a gura összhatását. A brünni köpeny- és kendővégek

kalligra kus dekorativitásával szemben a sierndor gura palástja a szélfú a drapéria természetes

örvénylését követi, és vonalával hatásosan emeli ki a lépő gura mozdulatát és testének plasztikáját.

Hasonló a szerepe a két láb közö i hosszú, sűrű, párhuzamos redőknek, amelyekhez hasonlóak a

brünni Márián is láthatóak, de o – ahelye , hogy a lépő láb tömegét hangsúlyoznák – egy, a tömb-

szerű ‘mag’ és a buján kavargó ‘héj’ kontrasztjára épülő drapériakompozíció eszközévé válnak.

Noha ez a példa felkínálja, hogy azMTmester œuvre-jén belül megjelenő stíluspluralizmust gó-

tika és reneszánsz, észak és dél fogalompárjainak segítségével értelmezzük,⁷²⁶ a művek teljes során

végigtekintve ez nem tűnik ennyire egyszerűnek. A műhely leginkább klasszicizáló, a magabiztos

⁷²⁶ Ezek a fogalompárok azok, amelyek a 16. század eleji német szobrászat irodalmában általában is megadják a stí-
luspluralizmus értelmezési keretét; vö. a 656. jegyzetben hivatkozo címeket.
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kontraposztot nom esésű ruháza al kiemelő gurái részben éppen azon a szószéken találhatók, 254, 360,
376–381

amelynek ambiciózus késő gótikus architektúrája ezt a legkevésbé látszik indokolni. Ez hívja fel a

gyelmet arra, hogy voltaképpen kevés támpontunk van annak megítéléséhez, mi lehete az egy-

korú helyi értéke annak, ami a modern művésze örténet-írás optikájában klasszicizálásként tűnik

fel. Meglehet, a stiláris spektrum kitágulásának, aminek nem egy kortársához hasonlóan MT mes-

ternél is tanúi vagyunk, alighanem előfeltétele volt az általános kulturális horizontnak az a kitágulása,

amelynek legtöbb és legbeszédesebb tanúja a humanizmus irodalmában található. Konkrét kapcso-

lódási pontokat azonban már nehezebb megragadni, és ez különösen igaz a bécsi humanizmusra;

MT mester saját szobrászi lehetőségeinek ellentétes árnyalatait felfedezvén aligha támaszkodhato

valamiféle előkészítő vagy re exív verbális diskurzusra. Azok a vizuális támpontok, amelyekre ezzel

szemben rá lehete utalva, 16. századi megítélés szerint nehezen tűnhe ek összeegyeztethetők egy-

mással. A szószék egészalakos szobraihoz ugyanis, ha nem antik vagy itáliai reneszánsz szobrászati

előképekre és nem is a nyomtato gra ka által közvetíte ösztönzésekre támaszkodtak, akkor ugyan-

ilyen valószínűséggel nyújthato mintát a 14. század helyi, bécsi szobrászatának nem egy emléke. A

Szent Mihály templom déli mellékszentélyében álló Szent Katalin és Szent Miklós gurák, valamint 382

a róluk elneveze szobrász körének további művei (amelyek ruháinak redővetése gyelemre méltó 383

analógiákat mutat a szószék másfélszáz évvel későbbi álló alakjaival) a művésze örténeti elemzés

szerint elképzelhetetlenek közvetlen itáliai, az egykorú melle az antik szobrásza al is kapcsolatos

élményeknélkül⁷²⁷ –mégis, a humanista tudatban ezek a gurák sokkal inkább a város, illetve aHabs-

burg ház régmúlt történetének emlékeiként tükröződhe ek. A humanizmus és kiváltképp a német

humanizmus a különböző antikvitás-fogalmaknak számunkra csak üggyel-bajjal feltárható sokrétű-

ségével gazdálkodo , és ezeknek az antikvitás-fogalmaknak a képzőművészeti ekvivalenciái távolról

sem egyértelműek⁷²⁸ – a művészeti gondolkodás akkori fejle ségi foka melle nem is lehe ek azok.

Ugyanez a kifejezési szándékoknak a stíluspluralizmust kísérő pluralizmusára is vonatkozik.

A bécsi félalakok és a hagyományosan MT mesternek tulajdoníto művek közö az emberi ar-

cok összehasonlításához a legkedvezőtlenebbek az előfeltételek. Ez alól persze kivételt jelent a két

sierndor donátor gura – nem véletlen, hogy éppen ezek már a korábbi irodalomban is szóba ke- V.a–b

rültek ‘Pilgram’ saját kezű műveiként, olyan meg gyelések alapján, amelyek lényegében mára sem

veszíte ék el az érvényességüket.⁷²⁹ MTmesternek az eddig ismert művein viszonylag ritkán kelle

⁷²⁷ Vö. Schultes 1984; Suckale 1995.

⁷²⁸ Erről a kérdéskörről ma már gazdag irodalom áll rendelkezésre; vö. különösen Wood 2008.

⁷²⁹ L. a 167. oldalon.
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olyan karaktereket ábrázolnia, mint amilyenek a bécsi szószékkosáron megjelennek. Amikor mégis,

akkor a hasonlóság szembeszökő. Szent Jeromos szikár vonásai, amelyeknek a szólásra nyito száj és 384

az előreugró alsó állkapocs kombinációja kölcsönöz aszketikus jelleget, az eltérőméretnek, az eltérő,

alapozással, festéssel is számító technikának, valamint az ábrázolt személy eltérő nemének függvé-

nyében megváltozva, de a típus felismerhetőségét megőrizve tér vissza a brünni Vizitáció Erzsébet- 385

guráján. Szent Gergely esetében a telt, idős típus, a megereszkede bőr, az erős, tagolt alsó állka- 386

pocs és nem utolsó sorban a szószékkosár SzentMáté guráján is látható, szkeptikus ajakbiggyesztés

ismert a sierndor főoltárról, a Tizenkét éves Jézus jelenetén alul olvasó írástudó arcáról is. Még kö- 388

zelebbi rokonságban áll Gergellyel, amegfaragás akríbiájában és a kifejezés intenzitásában ismegfelel

neki a Kaltenmarckter-epitá umon az elhunyt kanonok arca – olyan mértékben, hogy a szobrászuk 387

azonosságára vonatkozó kérdést aligha lehet megkerülni.

Lényegesebbnek tűnik ennél az, hogy a Pseudo-Pilgram nagy félalakjai, bármennyire is válto-

zatos karaktereket és arckifejezéseket vonultatnak fel, egyes vonásaik mégis nagyon hasonlóak egy-

máshoz: ugyannak a viszonylag szűk motívumkészletnek a leleményes variálásából állnak össze. Ezt

a motívumkészletet tulajdonképpen már leírtam fentebb, ennek a szakasznak az elején, a szószékko-

sáron álló Szent Tádé és a Kaltenmarckter-epitá umon megjelenő Keresztelő Szent János összeha-

sonlításakor. A szem és a szemkörnyék, a szemöldök, a járomcsont ala i, ujjnyi szélességű horpadás

lényegében azonos a négy egyházatyán, sőt az orgonakarzatmesterképmásán is, és jól felismerhetővé

teszik ezeken az arcokon is MT mester keze nyomát. Ha végül a hajak megfaragására is vetünk egy

pillantást, összehasonlítjuk például amesterképmás és a sierndor arkangyal hajkoronáját, a dugóhú- 389, 390

zószerű spirálban futó, azon belül noman barázdált, a végükön kerek csigákba göndörödő fürtöket,

akkor csak még egy érvet kapunk a két szobrász mostanra feltehetőleg belátható azonossága melle .

8.4. MTmester arcai

A fenti meg gyelések nem egészen újak, egy részüket már Herbert Seiberl rögzíte e. Ő mégsem

gondolt arra, hogy ‘Pilgram’ és a ‘fazekasok oltárának mestere’ azonos személy lehetne, azóta pedig

– különösen Oe inger ítéleteinek eredményeképpen – az is valószínűtlenként tűnt fel, hogy bármi-

lyen affinitás vagy közelebbi kapcsolat lenne ‘ke ejük’ közö . Ennek két, egymással összefüggő oka

lehet. Egyrészt ‘Pilgram’ és MT mester, még ha alig kimondva is, de az egyetemes művésze örténet

eltérő stíluskategóriáiba kerültek: az előbbi a késő gótikáéba, az utóbbi a reneszánszéba. Ez nem kis

részben nem is a gurák, hanem a nekik helyet adó architektúrák alapján szerze benyomásokon ala-

pul, és ahogy lá uk, éppen ezekért az architektúrákért nem viselt felelősséget a szobrász – a szószék
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és az orgonakarzat esetében közvete felelősséget se, epitá umainak és sierndor oltárának all’antica

architektúrájáért pedig éppen csak közvete et. Másrészt, és ez talán nagyobb súllyal ese a latba, a

kutatás alapvető különbséget feltételeze a ‘két’ szobrász jellemében, és ezt a műveiken is követhe-

tőnek vélte. Amikor így te , akkor – a fentiek alapján talán belátható – elfelejte kilépni Wilhelm

Vöge hosszú árnyékából. Azzal, hogy ‘Pilgram’ a michelangelói ideáltípushoz idomíto zseni le ,

nemcsak a világtól idegenede el, hanem benne saját, más szükségnév ala ismert műveitől is.

Vöge Pilgram-értelmezése persze nem csak egy irodalmi konstrukció, és nemcsak azt határozta

meg, ahogyan az utókor gondolkodo ‘Pilgramról’, hanem azt is, ahogyan lá a a bécsi szószék gu-

ráit. Ez utóbbi valószínűleg sokkal masszívabb része a művésze örténeti Pilgram-recepciónak, mint

a diskurzív réteg, és továbbra is táptalaja maradhat a kételynek, hogy lehet-e a bécsi egyházatyák és a

sierndor főoltár szobrásza ugyanaz a személy. Ez teszi szükségessé, hogymég egyszer visszatérjünk

azokra a motívumokra, amelyek Vöge (és Oe inger) Pilgram-képének legfontosabb alapját adták,

a szószékfélalakok önarcképiségének képzetéhez támaszt nyújto ak, és az œuvre új körvonalaihoz

mérten értelmezzük a gurák kifejezéstartalmát. Azért is érdemes kitérni erre, mert ezen keresztül

egészíthető ki a művek fenti számbavételekor formálódni kezde kép MT mester intellektuális igé-

nyeiről és teljesítőképességéről – és megítélésem szerint éppen ezek az igények teszik az egyesíte

œuvre-t a kor egyik legjelentősebb szobrászának hagyatékaként értékelhetővé. Nem utolsó sorban

pedig i válnak a dolgozat eredményei a legközvetlenebbül szembeállíthatóvá a bécsi mesterképmá-

sok Vögénél kicsúcsosodó hosszú recepciótörténetével.

8.4.1. Temperamentum-tan és ziognómia a bécsi szószéken

Oe inger a szószék négy egyházatya- guráján egymellékesmegjegyzésben a négy temperamentum III.a–d

ábrázolását ismerte fel.⁷³⁰ Ez az értelmezés, amelyet azóta mások is átve ek, csakugyan meggyőző-

nek tűnik, különösen hogy a négy gurát a szobrász négy jól megkülönböztete életkorban ábrá-

zolta⁷³¹ – a temperamentumokat a korban nemcsak gyakran asszociálták a különböző életszakaszok-

kal, de ez előbbiek ábrázolása először, úgy tűnik, az utóbbiak örvén jelent meg.⁷³² Oe inger Ágos-

tont tarto a kolerikusnak, Jeromost pedig melankolikusnak; valószínűbb, hogy ez fordítva van, már

az első benyomás is ezt sugallja, de a fejet, illetve az állat támasztó gesztus, amely Ágoston félalakján

⁷³⁰ Oe inger 1951, 13–14.

⁷³¹ Ennek egyedül – és kevéssé meggyőző módon – Martin Büchsel mondo ellent, aki szerint a szobrász mind a
négy egyházatyát aggastyánkéntmuta a volna be, és éppen ezért kellene elvetni a temperamentumokra hivatkozó
értelmezést: Büchsel 2001, 66–68; Büchsel 2002, 27–28.

⁷³² Klibansky–Panofsky–Saxl 1964, 292–294.
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feltűnik, a melankólia ábrázolási hagyományához tartozik annak szinte kezdeteitől fogva.⁷³³ Ebben

a felosztásban az arctípusok jól megfelelnek azoknak a leírásoknak, amelyek a ziognómia és vele

a temperamentum-tan reneszánsz kori feltámasztásának német nyelvterületen legelterjedtebb ter-

mékében, az 1510-től számos kiadásban és többféle változatban megjelent Complexionsbüchleinben

találhatók. A kolerikus teste eszerint vékony, szikár; a egmatikusé – mint Szent Gergelyé a szószé-

ken – kövér, puha; a szangvinikus emberek – és jelen esetben Szent Ambrus – arca szép és sima.⁷³⁴

Oe ingert talán az befolyásolha a, hogy a szószéken Jeromosnak kioszto aggkort leggyakrabban a

melankolikus temperamentummal társíto ák, míg az ére fér kort, amelyben Ágoston jelenik meg,

a kolerikussal. Így látható Konrad Celtis 1502-ben megjelent Qua uor libri amorumának Dürer-

től származó diagrammatikus Philosophia-metszetén is, ahol a temperamentumok ábrázolása tágabb 319

kozmológiai összefüggésbe illeszkedik.⁷³⁵ A temperamentumok és az életkorok párosításának eseté-

ben azonban csak informális hagyományról van szó, amelynek nem volt autoritatív, elméleti alapja –

aComplexionsbüchlein sem foglalkozik a kérdéssel. Az asszociációk időnként felcserélődtek, és éppen

az első autonóm temperamentum-sorozaton, Hans Schäufelin valószínűleg Konrad Peutinger meg-

rendelésére és instrukciói alapján készült négy táblaképén az i ú szangvinikus és az idős egmatikus 391–394

melle ére fér korban jelenik meg a melankolikus és aggastyánként a kolerikus.⁷³⁶

Azt, hogy az egyházatyákat a szobrász a négy temperamentummal asszociálta, megerősítheti az

is, hogy a melle ük álló kis apostol gurák – az a ke ő, amelyik fennmaradt – ugyancsak lehetőséget

adnak e program továbbgörgetésére, a nagy félalakokhoz fűzö afféle lábjegyzeteknek tűnnek. Az

Ambrus melle álló Szent Tádé hasonlóan sima, szabályos arcot kapo , Máté Szent Ágoston mel-

le álló gurája ellenben száraz vonásokkal, csapzo hajjal jelenik meg, és ezzel a melankólia másik, 395

szaturnikus oldalát idézi fel.⁷³⁷ Ez az arc nemcsak a spontán benyomás alapján tűnik melankolikus-

nak, hanem azért is, mert nagy hasonlóságot mutat a melankóliával behelye esíthető distemperatus

karakter ábrázolásával aComplexionsbüchlein egy először 1533-banmegjelent változatában.⁷³⁸ Chris- 396

tophMetzger nemrég valószínűvé tudta tenni, hogy ennek a kiadványnakHansWeiditz által készíte

⁷³³ Hasonlóan értelmezi a bécsi egyházatyákat Lothar Schultes: GbKÖ III 2003, 351. A fejet támasztó kézhez mint
melankolikus gesztushoz l. Klibansky–Panofsky–Saxl 1964, 286–289.

⁷³⁴ I egy 1512-es kiadás alapján idézem: VD16 C4438, A3 –A4 . Vö. még Metzger 2002, 163. A szöveghez és
változataihoz általában l. Reißer 1997, 56–61.

⁷³⁵ Vö. a 702. jegyzetet.

⁷³⁶ Vö. Mende 1990, különösen 149–166; Metzger 2010, 160–165, 295–303.

⁷³⁷ A melankólia eme kétarcúságához ma is alapvető Klibansky–Panofsky–Saxl 1964; az azóta megjelent bőséges
irodalomból vö. legutóbb Wi stock 2011, 31–76.

⁷³⁸ VD16 C4429, A4 .
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metszetei részben (és ebbe a kérdéses metszetet is beleértve) 1510–1511 körül, valószínűleg Hans

Burgkmair által készíte előzményekre mennek vissza, amelyek Schäufelin említe táblaképeivel is

közvetlen kapcsolatban állnának és aComplexionsbüchlein első kiadásaihoz készülhe ek.⁷³⁹ Ebben az

esetben a distemperatus arcképe közvetlenül a melankóliához készült volna, és kronológiai akadálya

sem lenne annak, hogy konkrét kapcsolatot feltételezzünk a bécsi Szent Mátéval; az arcvonások ge-

neaológiájánál mindazonáltal lényegesebbnek tűnik a kifejezéstartalom azonossága. A szószék gura

értelmezésére nézve különösen beszédes az a kontraszt, amelyben ez a Szent Máté az apostol beve

ábrázolási hagyományával áll – azzal a hagyománnyal, amelyet maga MT mester is követe néhány

méterrel arrébb, a Hager–Huber-epitá umon. Nemcsak az arckifejezés, a vonások, a haj- és szakáll-

viselet tér el feltűnő módon, hanem a szent a ribútuma is: míg az epitá umon Máté leggyakoribb

jelvénye, vértanúságának eszköze, a bárd látható a kezében, addig a szószéken – ritka, bár nem pél- VII

dátlan módon – megtérése elő i bűnének kellékével, a pénzszámoló tálcával jelenik meg. Az ezzel

képviselt fösvénység a hagyományos elképzelés szerint szintén a melankólia jellemzője.⁷⁴⁰

A bécsi egyházatya-sorozatnak ez az aspektusa nem független a szószékkosár mint szobrászi fel-

adat megújításától, o ugyanis korábban az egyházatyák (vagy az evangélisták) szinte mindig egész

alakban jelentekmeg;⁷⁴¹ Eggenburgban vagyKu enbergben is többek közö éppen a félalakos ábrá- 50, 49

zolási forma árulkodik a bécsi szószékkel való összefüggésről.⁷⁴² Amit a gurák jellemzésében koráb-

ban a környezet ábrázolása és az a ribútumok nyújto ak (és amit Eggenburgban és Ku enbergben

megfelelő szobrászi kvalitások híján a feliratok oldo ak meg), az most a kezekre és főleg az arcokra

hárult; a hagyományos ikonográ ai formulák helye a jellemzés új és ki nomultabb eszközei váltak

egyszerre szükségessé és lehetővé.

Ehhez persze az előző két-három nemzedék művészeinek köszönhetően már gazdag eszköztár

állt rendelkezésre. Az a póz, amely Szent Ágostont melankolikusként jellemzi, – a straßburgi kö- 398

nyöklő félalakra való hivatkozással – rendre a Nikolaus Gerhaert van Leyden és ‘Pilgram’ közö i

állítólagos közvetlen kapcsolatok egyik jeleként kerül szóba.⁷⁴³ Mindazonáltal az a gyakori feltéte-

lezés, hogy Gerhaert szobra összefüggésben állna valamilyen rendszeres temperamentum-tannal,⁷⁴⁴ 397

⁷³⁹ Metzger 2010, 23–27.

⁷⁴⁰ Klibansky–Panofsky–Saxl 1964, 284–286; vö.VD16C4438,A3 : Melancolici seind ... karg, geytzig, traurig, aschen-
far, träg, vntrew, forchtsam, bößbegirig, eerliche ding nit liebhabend.

⁷⁴¹ Vö. Halbauer 1997, 31–36.

⁷⁴² Vö. fentebb, 81. oldal.

⁷⁴³ Elsőként Fischel 1944, 148; legutóbb Chamonikola 2004, 421.

⁷⁴⁴ Baxandall 1980, 159; Recht 1987, 146; Schreiber 2004, 42.
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éppúgy nem igazolható, mint az ezzel összefüggő, önarcképként való meghatározás.⁷⁴⁵ A straßburgi

félalakmelankolikus jellege és a bécsi szószékre te hatása egyaránt bizonytalannakmutatkozik, ha -

gyelembe vesszükMartin Schongauer rézmetszetes címersorozatának egyik lapját⁷⁴⁶ is, amelyetmég 399

kevesebb ok lenne temperamentum-ábrázolásként értelmezni, és amely a kéztartás egyezése alapján

is több joggal tekinthető a bécsi Ágoston közvetlen mintájának.

A szorosabb értelemben ve ziognómiai eszköztárat, az arcfelület eleven és részletgazdag plasz-

tikáját, a gurák átható jellemzését szintén gyakran értékelik ‘Pilgram’ stílusának gerhaerti gyöke-

rekre utaló elemeként, olyan példák alapján,mint a straßburgi kancellária kapuzatáról származó, idős

fér t ábrázoló félalak. Ezek az utalások bizonyos távlatból jogosnak tűnnek, mindazonáltal túlzóak 400

olyankor, amikor a bécsi szószék korai datálásához adnak ihletet: MT mester is csak annyit köszön-

het Gerhaertnek, mint az utána következő teljes késő gótikus szobrászat általában. Fontos emléke-

zetben tartani a két szobrász ziognómiai stílusa közö i különbségeket is. Gerhaert valójában alig

tért el a ól a mélyen a középkorban gyökerező – és persze a 16. század elején is jelen lévő – hagyo-

mánytól, amely markáns arcvonásoknak és heves mimikának, valamint a 13. század elejétől az arc

verisztikus jellemzésének csak a negatív gurákon ado helyet.⁷⁴⁷ Jakob von Sierck trieri vagy III.

Frigyes bécsi síremlékén találhatók – az elhunyt néhány karakterisztikus arcvonásának visszaadása

ellenére is – Gerhaert legsimább, legszabályosabb, legidealizáltabb fér ziognómiái – pontosan iga-

zodva a síremlékszobrászat ére középkori hagyományához. Az, ahogyan a portrészerűség és a -

ziognómiai kifejezés MT mesternél kölcsönösen támogatják egymást, Gerhaert korában még nem

volt elképzelhető. Ennek tükrében különös jelentőséget kap a temperamentum-tan felhasználása

a bécsi szószéken. Ahogy említe em, Gerhaertnél ilyesmi nem ragadható meg. Megragadható el-

lenben a ziognómiai különbségeket egy egyszerűbb, kezdetlegesebb fokon tematizáló ikonográ ai

típus, az össze nem illő pár a straßburgi kancellária kapuzatának két ismert, felerészben már emlí-

te félalakján.⁷⁴⁸ Az aggastyán és a atal nő feltűnő kontrasztja később is visszatér az össze nem illő 400, 401

pár témájának kifejeze en ziognómiai tanulmányként való megfogalmazásain, afféle elemi ziog- 402

⁷⁴⁵ Az önarcképként való értelmezés melle foglalt állást legutóbb Schreiber 2004, 41; tartózkodóbb ezen a pon-
ton Recht 1987, 145–147. Az önarcképiség érdekében a gura kezében tarto , gombban végződő markolatot –
gyaníthatóan egy kardmarkolatát – is általában valamilyen építészi vagy szobrászi munkaeszközmaradványaként
igyekeznek azonosítani, noha ez a gomb egy körző vagy egy véső esetében egyaránt szokatlan és diszfunkcioná-
lis lenne. Hasonló ellenvetéssel él legújabban Roller 2011a, 37 (miközben ugyanebben a katalógusban Cécile
Dupeux a hagyományos értelmezés melle tart ki: Kat. Frankfurt–Strasbourg 2011, 244–247).

⁷⁴⁶ Kemperdick 2004, 101. sz.; a sorozat értelmezéséhez vö. még Heinrichs 2007, 361–388.

⁷⁴⁷ Vö. Sauerländer 2003.

⁷⁴⁸ Ezen a ponton meggyőzőnek találom Susanne Schreiber értelmezését: Schreiber 2004, 44–46. Nem tesz erről
említést, és a korábbi irodalomhoz hasonlóan prófétának és szibillának nevezi a gurákat Roller 2011a, 35; Kat.
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nómiai klasszi kációként való felhasználásain.⁷⁴⁹ Épp ezzel a példával összevetve válik ugyanakkor

feltűnővé az arcoknak az az újfajta, raffináltabb különbségtételeken alapuló változatossága, amellyel

a bécsi szószéken találkozunk.

Tovább lehet pontosítani ezt az észrevételt, ha e két pólus közö datálásuk és karakterük révén

köztes helyet elfoglaló példákra utalunk. Az a négy félalakos egyházatya, amely Hans Bilger egy- 403–406

kori aschaffenburgi főoltárából (1490–1496)maradt fenn, a bécsi gurák lehetséges közvetlen előz-

ményeiről ad fogalmat.⁷⁵⁰ A szentek számára választo testalkatok, arcvonások, tevékenységek és

lelkiállapotok széles skálája vonul fel ezen a sorozaton is; a gesztusok egy része – például Jeromos

kézjátéka – közelebbről is emlékeztet MT mester műveire. A gesztusok, a mimika és az arcvonások

közö i asszociációk azonban nem érik el azt a következetességet, mint Bécsben. Jeromos említe ,

beszédes kéztartásához például a bécsi Gergelyéhez hasonló ‘ egmatikus’ kifejezés tartozik; az elhí- 406

zo fej és az összezárt ajkak lá án nem várjuk, hogy elhangozzanak a szavak, amelyek hevességét a

kezek szemléltethetnék. Ha ezeket a gurákat akarnánk egyes temperamentumoknak megfeleltetni,

hamar elakadnánk. Érzékelhető, hogy az aschaffenburgi oltár még a ziognómiai traktátusok szé-

lesebb körű elterjedése elő készült, és az is, hogy ez az eltérés végső soron nem független a bécsi

szószék gurák meggyőzőbb, áthatóbb kifejezésétől.

Ahogy Robert Suckale találóan rámutato , abban, hogy a ziognómiai elméletek iránt a 16.

század elején hirtelen a művészek érdeklődése is felélénkült, az emberi arc egyediségének és a lé-

lek állapotainak a visszaadására vonatkozó újfajta törekvések tükröződtek. Annak ellenére, hogy az

olyan elméletek, mint a temperamentum-tan, továbbra is elsősorban betegségek látható megjelené-

sével foglalkozo , és annak ellenére is, hogy az ilyen elméleteknek a gyakorlati felhasználhatósága

viszonylagosnak bizonyult. Mégis, egy olyanművön, mint DürerNégy apostola, a temperamentum-

tan felhasználását a ziognómiai változatosságra való törekvésen kívül más nemigenmotíválha a, és

ebből a szempontból a festő valóban pro tált is belőle.⁷⁵¹ A ziognómiai elméletek bevonásával az

arcvonások és -kifejezések ábrázolásának differenciálása a Gerhaertnél meg gyelhetőhöz képest új,

szisztematikus, a művészi kifejezőeszközök re ektáltabb használatát elősegítő szakaszába lépe .

Frankfurt–Strasbourg 2011, 206–210 (Cécile Dupeux).

⁷⁴⁹ Ezekről l. Metzger 2010, 27–32.

⁷⁵⁰ Vö. Hubach 1994, 90–92. Az aschaffenburgi oltár és benne az egyházatyák közvetlen mintaként szolgáltak Hans
Seyfer heilbronni főoltára számára, amelynek a predellájában lévő félalakokra korábban gyakran hivatkoztak a
bécsi egyházatyák ösztönző forrásaiként és ‘Pilgram’ délnyugat-németországi tanultságának bizonyítékaként (l.
különösen Oe inger 1951, 14). Valójában az aschaffenburgi és a heilbronni retabulum is csak a bécsi szószék
előfeltételeinek általános szemléltetésére alkalmas, de a szobrász életrajzára vonatkozó következtetéseket nem
indokolnak.

⁷⁵¹ Suckale 1977; vö. még Metzger 2011.
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Mindaz, amiről a bécsi egyházatyákkal kapcsolatban eddig szó volt, a szószékek történetében

elszigetelt jelenség; még az Antal-mesterét közvetlenül követő példákon, Ku enbergben és Eggen-

burgban sincsen nyoma a ziognómiai különbségtétel efféle szisztematizálásának, de a különbségté-

telnek magának sem nagyon. Mi indokolha a, hogy a temperamentum-tanra fűzzék fel egy szószék

képi programját? Egyedül a művészi becsvágy, a divatos elméletekre való hivatkozás által előidéze

bizsergés, vagy a gurák jellemzésének elmélyítésére vonatkozó remény? Ez sem volna lehetetlen,

és bizonyára legalábbis részben igaz, hiszen – úgy tűnik – nem áll más HL mester breisachi főoltárá-

nak predellájában az evangélisták négy életkor képviselőiként való jellemzése⁷⁵² vagy Dürer említe

műve, a Négy apostol mögö sem. Ebben a körben ugyanakkor éppen a szószék az, ahol a ziog-

nómiai elméleteknek a legtöbb keresnivalójuk lehet, a prédikációelméle el, pontosabban az ekkor

nagyrészt minden ars praedicandi alapjaként is használt retorikaelméle el való összefüggésük okán.

A ziognómiai elméleteknek – fejlődésük akkori fokán – ugyanis a lényegéhez tartozik, hogy az em-

beri testnedvek arányának érzékelhetőmegnyilvánulásaként nemcsak testi jellegzetességeket ölelnek

fel, hanem a temperamentum hordozójának jellemére és jellemző affektusaira vonatkozó feltételezé-

seket is. Az ábrázolt lelkiállapotok közö i különbségtétel az, amiben a bécsi egyházatyák története-

sen meghaladják az említe breisachi és nürnbergi példákat. A szószékkosáron a temperamentum-

tan leginkább a lelki alkatokat és állapotokat, éthoszokat és páthoszokat rendszerező formulaként

kapo szerepet; a tan orvosi és asztrológiai dimenzióinak – amelyek irántDürer oly igen érdeklődö

– a megjelenítése i há érbe szorult.

Éthosz és páthosz – természetesen – a klasszikus retorika két fontos fogalma, amelyek a hallga-

tóságban kiválto affektusokat és a szónok affektusait, azok belső átélését, valamint a taglejtésben és

a mimikában – mintegy sermo corporisként – való megjelenését egyaránt és egymással összefüggés-

ben emelik be az elméletbe.⁷⁵³ A klasszikus retorikaelméleti szövegek néhány humanista olvasója

ennél is tovább ment, és az affektusokat a retorikai stílusok osztályozásának elemévé te e.⁷⁵⁴ Nem

meglepő, hogy a ziognómia pszichológiai aspektusa le az egyik olyan tudásterület, amely a hu-

manista művészetelmélet számára a képzőművészeti munkát retorikai teljesítménnyé ava a; ebben

az értelemben jelenik meg a temperamentum-tan is Alberti Della pi urájában,⁷⁵⁵ és részben ennek

köszönhetően válik a ziognómia a szobrász számára az egyik fontos tudásterüle é Pomponius Ga-

⁷⁵² Vö. Kahsnitz 2005, 447.

⁷⁵³ Wisse 1992.

⁷⁵⁴ Vö. Rudolph Agricola: De inuentione dialectica 3,1–3 (VD16 A1080, 378–393).

⁷⁵⁵ Leon Ba ista Alberti: Della pi ura 2,41; Sinisgalli 2006, 208–209; vö. Reißer 1997, 105–118.
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uricus De sculpturájában.⁷⁵⁶ Mai ismereteink szerint ugyan már nem tűnik lehetetlennek, hogy a

16. század elején egy északi művész számára is ismert legyen Alberti traktátusa,⁷⁵⁷ hogy Gauricusé

az volt, az pedig szinte valószínű,⁷⁵⁸ de ziognómia és retorika közö i olyan alapvető összefüg-

gésről van szó, aminek a művészeti lecsapódásához valószínűleg nincs is szükség az írásban kifejte

művészetelmélet közvetítésére. Ha a bécsi egyházatyák sorozatát a prédikátor által különböző tar-

talmakhoz vagy különböző közönséghez alkalmazandó retorikai stílusok spektrumának a megjele-

nítéseként, a szószék képi programját – meglehet, rudimentáris és implicit – prédikációelméletként

értelmezzük, akkor ez tulajdonképpen nem is tűnik merész elképzelésnek. (Sőt, egy olyan szószék

esetében, amelynek a lépcsőkorlátja is a prédikáció feladataira utaló faragványokat hordoz,⁷⁵⁹ a kosár

képi díszének ilyen irányú tartalmi elmélyítése többé-kevésbé természetes is.) Az, hogy ez a ‘prédi-

kációelmélet’ nem valamiféle diagrammatikus vagy allegorikus formában, hanem kizárólag genuin

szobrászi kifejezőeszközök virtuóz használatával jelenik meg, nem tekinthető magától értetődőnek;

egy sor kibontatlanul hagyo művészetelméleti implikáció elő nyit utat, sokat elárul a szobrász szel-

lemi horizontjáról, még ha ezeknek az implikációknak tulajdonképpeni értelemben véve teoretikus

végiggondolását nem is garantálja.

8.4.2. Fiziognómiai stíluspluralizmus MT mesternél

A szószéken alapul ve ziognómiai elméletek a 16. század elejének humanista kultúrájában nagy

mértékbenösszefonódtak azokkal az asztrológiai elképzelésekkel, amelyeket aKaltenmarckter-epitá-

um felirata és domborműve idéze meg a portré feladataira is utalómódon. Ahumanista képmások

feliratainak az a toposza, amelyre Kaltenmarckter sírszövege alludál,⁷⁶⁰ a példák jelentős részén még

egy további jelentésárnyala al egészül ki: hogy a szellemevilági emlékezete és hatóereje nemcsak túl-

éli a testet, de az utóbbi alapján nem is, vagy csak tökéletlenül alkothatunk fogalmat róla.⁷⁶¹ VIVEN-

TIS POTVIT DVRERIVS O PHILIPPI MENTEM NON POTVIT PINGERE DOCTA MANVS,

„az eleven Fülöp arcvonásait igen, elméjét nem tudta ábrázolni Dürer tanult keze”, olvasható Me-

lanchthon 1526-os, Pirckheimeréhez hasonlóan szintén az antik sírsztélék kompozícióját adaptáló

⁷⁵⁶ Chastel–Klein 1969, 115–163; vö. Reißer 1997, 159–166.

⁷⁵⁷ Sinisgalli 2006, 27–29.

⁷⁵⁸ Erről árulkodik a Willibald Pirckheimer könyvtárában kimutatható példány: Rupprich 1956–1969, II, 155.

⁷⁵⁹ Gerhardt 1985.

⁷⁶⁰ L. fentebb, a 179. oldalon.

⁷⁶¹ Vö. többek közö Schuster 1983, 123–125; Zöllner 2005; Matsche 2011.
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potrémetszetén. Ez a szerénységi gesztus, mint a szerénységi gesztusok általában, sajátos parado- 283, 284

xont állít fel; a művész korlátainak hangsúlyozása nemcsak Dürer ziognómiai törekvéseinek mond

ellent, hanem már annak is, hogy ezek a metszetek eleve azért jö ek létre, hogy emléket állítsanak

Melanchthonmensének, illetve Pirckheimer ingeniumának. Ez amens, illetve ingenium az asztrológiai

temperamentum-tan szerint – ha nem is azzal a világossággal, mint az ado személy közvetlen szel-

lemi teljesítményeiből – nagyon is kiolvasható a testből, az ember horoszkópja ugyanis nemcsak a

lelki, hanem ugyanúgy a testi ado ságokat is meghatározza. Hogy például Pirckheimer esetében ho-

gyan, azt Dürernek a közvetlen látvány önálló értelmezésével, az ábrázolt vonásainak ‘tudományos’

alapokon nyugvó kiigazításával, a portréhűség egy a maitól eltérő fogalmának jegyében kelle meg-

mutatnia. Ahogyan Sabine Fastert rávilágíto , Pirckheimernek a horoszkópja alapján kolerikus és

egmatikus személyiségjegyek juto ak, és a ziognómiai hagyományban ezeknek felelnekmeg azok

az eltérések, amelyeket a humanista megjelenése a metszeten a közvetlen portréfelvételekről megis-

merhető arcvonásaihoz képest mutat: az erősen előreboltozódó homlok vagy a rövid, széles orr.⁷⁶²

Johannes Kaltenmarkter horoszkópjáról nem tudunk semmit; sírfelirata is csak annyit árul el,

hogy gyelnünk kell „lelkének csillagképeire”, azonban nem közöl további támpontokat ehhez. Az

arcvonásait szintén nem ismerjük, és nem lehetünk biztosak abban sem, vajon hányadán állt ezzel a

szobrász: 1506-ban, amikor Kaltenmarckter meghalt, MT mester bécsi tevékenységének még nincs

nyoma. Sajátos paradoxon, hogy éppen ez a valószínűleg ktív portré a legkarakteresebb az összes 387

arc közül, amely a korábban isMTmesternek tulajdoníto műveken található. Ebbe az ugyane dom-

borművön látható többi arc is beleértendő, talán csak Szent Jeromos kivételével, akit barázdált bőre 359, 371
408melle hosszú szakálla sorol az aszkéták típusába – úgy azonban, hogy ennek a tipizálásnak a kellékei

inkább eltakarják az arcot, meggátolják az elhunyt guráján látható differenciált jellemzést. Kalten-

marckteréhez képest a másik bécsi epitá umon a két elhunyt arca is szinte tipizáltnak tűnik; talán – VII

a 16. század eleji portréfelfogástól nem éppen idegen módon – pont a valódi, eleven individuumok

ismerete akadályozta a karakter, a portré-individuum erőteljes ábrázolását. Kaltenmarckter grotesz-

ken karakterisztikus, karikatúraszerűen eleven feje egyedül a bécsi szószékkosár szobraival lép való-

ban szoros rokonságba, azokkal, amelyeknek a vonásai és mimikája a négy temperamentum tanához

igazodnak. Valami hasonlót – arcának ábrázolása, az epitá um-dombormű ikonográ ai sajátosságai,

valamint a sírfelirat alapján együ esen – Kaltenmarkter esetében is okkal feltételezhetünk, de hogy

pontosanmiképpen, azmármegválaszolhatatlankérdés. Nemtudhatjuk, hogyennekaz arcnakvolta-

képpen mit kellene tükröznie: egyszerűen valamelyik temperamentumot vagy egy bonyolultabban

⁷⁶² Fastert 2004, különösen 231–234, 240–242.
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meghatározo konstellációt, esetleg pont ellenkezőleg: a szobrász sem tudo többet, hanem csak

egymásra halmozta és a végletekig nomíto a a karakterábrázolás rendelkezésére álló kellékeit? Azt

sem tudjuk, hogy az elhunyt valamilyen portréhagyományából indult-e ki, vagy pedig a megjelení-

teni kívánt karakterből kiindulva mintegy rekonstruálta az arcvonásokat – annak alapján vagy azzal

analóg módon, ahogyan azt Pomponius Gauricus javasolta rég elhunyt személyek ábrázolásához.⁷⁶³

Egy dolog mégis valószínűnek tűnik: hogy MT mester, amikor Johannes Kaltenmarkter arcát meg-

formálta, a jellemzés spekulatív ziognómiai megfontolásokon alapuló igényeinek törekede eleget

tenni – hasonlóan, mint a szószék kosarán, és nem véletlenül hasonló eredményre jutva.

Noha MT mesternek ez az oldala nemcsak a szószéken, hanem a korábban neki tulajdoníto

műveken is megmutatkozik, eddig a kutatás mégis elzárta ezt a tekintete elől. Az itáliai igazodásnak

és a kismesteri szemléletnek, egyú al az állítólag sváb származására valló lágy szentimentalizmusának

jobban megfelelni látszo ak a Szentháromság-oltár isteni személyeinek egyforma arcai vagy a siern- 313, 314,
409

dor főoltár szekrénydomborművének kerek, sima, szabályos ziognómiái. A fentebbi, vonatkozó 410, 411

elemzésből azonban az is következik, hogy a Szentháromság-oltáron az istenarcok formáinak is nagy

tartalmi jelentősége van. Ez nemcsak a három arc egyformaságát érinti, hanem szabályosságukat,

ránctalanságukat, éteri szépségüket is, amely MT mester többi Krisztus-ábrázolásával, a két bécsi

epitá umon vagy a brünni passiódomborműveken láthatókkal szemben is feltűnő. A dombormű

hangsúlyozo anműtárgyként utal egy jelenésre, amelynek jelenésszerűsége a szentírási legitimációk

egyikeként válik egy spekulatív istenábrázolás alapanyagává: ebben az összefüggésben a gurák egy

szemléletes látomás jeleivé, annak érzéki formáit megöröklő és absztraháló jelekké lényegülnek át, és

ez az arcok idealizáltságában is kifejeződik.

Tanulságos meg gyelni, hogy a sierndor főoltár szekrénydomborművén a két arc megformálá-

sának, jellemzésének alapelvei nemcsak a bécsi szószék egyházatyáival állnak kontrasztban, de eltér-

nek a Szentháromság-oltár főalakjaitól is: az o ani megnyújto , átszellemült ziognómiák helye

Mária és az arkangyal feje szinte szabályos gömb alakú. MTmester hasonló típusú ziognómiáival –

például a brünni Keresztrefeszítés Máriájával és Evangélista Szent Jánosával – összehasonlítva is fel- X.b, 330

tűnő, hogy i mennyire lemondo mindenmimikai kifejezőeszközről és a fejforma vagy a bőrfelület

szabálytalanságainak bemutatásáról, dacára annak, hogy éppen i a nagyobbméretek erre változato-

sabb lehetőségeket kínálha ak volna. Ellenkezőleg, a bőr szinte teljes simasága, a fej kerek szabályos-

sága és az arc szenvtelensége válikMTmester hagyományosan ismert œuvre-jén belül is különleges,

tudatosan alkalmazo kifejezőeszközzé. Fentebb már lá uk, hogy ez az oltárretabulum program-

⁷⁶³ Chastel–Klein 1969, 129, 131.
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szerű italianizálással, awelsche si ét mint szabadon választhatómodust⁷⁶⁴ követve adaptálta nemcsak

a szárnyasoltár hagyományos struktúráját, hanem – a domborműveken megjelenő viseletek és épí-

tészeti részletek megváltoztatásával – az északi gra kai előképek motívumkészletét is. Nem tudni,

hogy MT mester pontosan mit ismert korának vagy a 15. századnak az itáliai szobrászatából, a bécsi

Szent Rupertus templom Madonnájának ebből a körből származtatható kompozíciója csak bizony-

talan sejtéseket engedmeg ezzel kapcsolatban. Mindenesetre a sierndor főalakok ziognómiájának

a szószék egyházatyáitól és a Szentháromság-oltár istenábrázolásától egyaránt eltérő sajátosságai kü-

lönösen közel vonják a retabulumot a qua rocento szobrászathoz, és jól beleillenek a mű egészének

italianizáló stílusprogramjába.

8.4.3. MT mester és a humanista portré

Említe em már, hogy az egyházatyák mellképben való ábrázolása, ahogy Bécsben látjuk, újítás a

szószékek díszítésének konvencióival szemben, illetve hogy a szobrász által bevete ziognómiai

arzenál nem független e ől az újítástól. Az összefüggés szorosabb is lehet az eddig bemutato nál.

A szószékkosár mint szobrászi feladat különlegessége, hogy a teljes képciklus soha nem fogható be

egyetlen nézetből; Bécsben példának okáért egyszerre csak két képmező látszik jól. Erre a helyre 46

ugyanakkor rendszerint olyan gurák – evangélisták vagy egyházatyák – kerültek, amelyek éppen a

teljes sorozatot együ szemlélve lehe ek csak bárki számára azonnal felismerhetők. Talán ezért vált

szinte szabállyá, hogy a szószékeken – ellentétben másik tipikus előfordulási helyükkel, az oltárpre-

dellával – teljes alakban, dolgozószobájukban ülve jelenjenek meg, így téve világossá, hogy a szen-

tek melyik osztályába tartoznak. Ezt gyelembe véve még merészebbként tűnik fel a bécsi szobrász

megoldása, amely nemcsak a környezet, hanem az ado egyházi méltóságnak megfelelő öltözetet

leszámítva minden speci kus a ribútum ábrázolásáról lemondo . Sőt, az atyák nem is a tőlük meg-

szoko , nekik a szentek körében helyet biztosító tevékenységet végzik: nem szerzőként és nem is

olvasóként, nemmunka közben jelennek meg, hanem a könyvet – hogy vajon a Szentírást vagy saját

művüket-e, az meghatározatlan marad – műveltségük jelvényeként tartják maguknál. Egyedül Ger-

gely könyve van nyitva, azonban az ő kezében tarto szemüveg is, ahogyÁgostonnál a zárt tintásüveg III.b

és tolltartó, csak hangsúlyozza: a szent félrete e a munkát, hogy a szemlélőhöz fordulhasson. III.a

Az az ábrázolási forma, amelyet az atyák ilyenmódon – állítólag a szószéklépcső és az orgonakar-

zat ala i mesterképmásokhoz hasonlóan – fölvesznek, a bőrfelületek megfaragásának verista rész-

⁷⁶⁴ A fogalomművésze örténeti tartalmát meghatározó klasszikus tanulmány: Białostocki 1961; középkori relevan-
ciájához vö. a Stillage Robert Suckale által bevezete fogalmát: Suckale 1980.
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letgazdagsága és Ágoston kéztartása melle a harmadik olyan indicium, amelynek alapján Nikolaus

Gerhaert többé-kevésbé közvetlen hatásáról szokás beszélni. Ebben az esetben is tévesen, úgy gon-

dolom. Amintegy ablakból kihajoló félalaknak, a falból kilógó embert az ablaknyílás illuziójával iga-

zoló kompozíciónak ha nem is típusalkotó, de igen szuggesztív példája lehete az a két büszt a straß-

burgi kancellária kapuzatán, amelynek a fennmaradt töredékeiről fentebb már volt szó.⁷⁶⁵ A bécsi

mesterképmások, legalábbis a szószék Fensterguckere valóban ezt a hagyományt követi. Az egyház- III.e

atyákról azonban éppen az a két elemhiányzik, amely ennek a hagyománynak a nyomon követését i

ésmáshol lehetővé teszi: a há érbenmegnyíló tér látszata és a gura erős torziósmozgása, amely köz-

vetít a sejtete belső tér felé, és plauzibilissé teszi azt, hogy a gura kifordul belőle. Az egyházatyák III.a–d

mindössze előrehajolnak, a könyvükre támaszkodnak, de erre már csak azért is szükség volt, hogy

fejmagasságban kerek szoborként jelenhessenek meg. Ez máskülönben csak a Sierndor ól ismert

dobozszerű, mély fülkékkel le volnamegoldható, amelyeket a szószék poligonális formájához azon- V.a–b,
268

ban csak szerencsétlenül lehete volna alkalmazni. A kosár domborműveit nagy felületű, sima há ér

zárja le; a szamárhátíves baldachinok mintegy a gurák után nyúlnak, ahelye hogy a Fenstergucker

ablaktáblájához hasonlóan kilöknék őket a néző terébe.

A guráknak ez a viszonya az architektúrához nézetem szerint ugyanarról a tőről fakad, mint a

beállításuk, ikonográ ai jellegzetességeik, sőt gesztusaik és mimikájuk is. A tes artás, a tekintetek

iránya, a könyvmint a ribútum használatánakmódja csupa olyan jellegzetesség, amellyel a szobrász

a guráit más tárgytípusokon megjelenő egyházatyákkal, például az aschaffenburgi predella szob-

raival teszi összevethetővé, de úgy, hogy egyú al e ől az ábrázolási hagyománytól is elhatárolódik

– mégpedig nemcsak azáltal (de nem is függetlenül a ól), hogy az ő guráit nem lehet egy nézet-

ből teljes ciklusként befogni. Az említe jellegzetességek révén ugyanis – hasonlóan, ahogy MT

mester Sierndor an a feste házastársi portré jellemző formuláit ve e át – az egyházatyák köze-

lebb kerülnek a humanista portrénak a német festészetben és gra kában is éppen kialakulóban lévő

hagyományához.⁷⁶⁶ Az első olyan kép, amellyel kapcsolatban német földön a humanista portréról

önálló típusként lehet beszélni, éppen Bécsben készült: i feste e 1502-ben Lukas Cranach Johan-

nes Cuspinianus és felesége képmását. A kutatás különösenDieter Koepplin disszertációja óta okkal 280, 281

helyez nagy súlyt a képpár há erét átszövő allegorikus utalásokra mint típusteremtő újításokra,⁷⁶⁷

ugyanakkor azt, hogy Cuspinianus számára a gurális kompozíció újszerűsége, a csuko könyvet

⁷⁶⁵ A témáról legutóbb: Louis 2011.

⁷⁶⁶ Ehhez vö. Löcher 1995.

⁷⁶⁷ Koepplin 1964/1973; vö. még a 628. jegyzetet.
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előretoló mozdulat önmagában is fontos volt,⁷⁶⁸ kellőképpen jelzi, hogy ez volt az, amit fametsze-

tes exlibrise számára a festményből a há ér elhagyásával egyedül átve .⁷⁶⁹ Ez a metszet, amelyen a 412

Cranach-képről átemelt gura oszlopszerű támaszokkal és levélfüzérekből összeállíto baldachinnal

egészül ki, a szószékkosár egyházatyáinak legközelebbi kompozicionális párhuzama. Kevéssel ké-

sőbb készült az akkor a bécsi egyetem egy másik professzora, Konrad Celtis megrendelésére annak

fametszetes halo i képmása, megelőlegeze epitá uma, a humanista portréikonográ a kiemelkedő 413

darabja. Ez a félköríves fülkében megjelenő félalak típusán kívül főleg a könyveken – ezú al egy-

értelműen az ábrázolt saját művein – nyugtato , keresztbete kézzel mint innentől fogva sajátosan

humanista gesztussal befolyásolta a későbbi példákat, közö ük a Stephansdomban a szószéktől né-

hányméterre található, de annál persze későbbiCuspinianus-epitá umot.⁷⁷⁰ A szószékkosáronmind 282, 414

a négy félalak beállítása ebből a mozdulatból indul ki, Szent Ambrusé pontosan idézi is. 415

A szószék gurák a humanista portréfestészet és -gra ka képi formuláit átvéve azt a szellemi kör-

nyezetet is megidézik, amely a szószék képi programjában a temperamentum-tan felhasználását egy-

felől katalizálta, másfelől érthetőbbé teszi. Ez a környezet nemcsak a temperamentum-tan iránti

érdeklődésével befolyásolha a MT mestert,⁷⁷¹ hanem konkrétabban azzal az elvárásával is, hogy a

portré domborítsa ki az ábrázoltnak azt a karakterét, amely a temperamentum-tannak is tárgya. Pom-

ponius Gauricusnál a ziognómia azért jelenik meg az egyik olyan területként, ahol a szobrásznak

jártasságot kell szereznie, mert más ilyen területekhez – például a perspektívához – hasonlóan a ‘ter-

mészet’meg gyelésének és utánzásának tudományos alapját, regulatív keretét jelenti. A ziognómiai

elméletek a humanisták értelmezésében nem arra valók, hogy „az ember képét eloldják az individu-

umtól és általánosan érvényes képi formulává sűrítsék”,⁷⁷² hanem éppen az individuum jobb megra-

gadását remélték tőlük. Ilyen értelemben kaptak – illetve kapo elsősorban a temperamentum-tan –

szerepet Dürer portréművészetében is.⁷⁷³

MTmester, ahogyAntal brünni kőfaragó,WilhelmvonZelking ésMargarethe vonSandizell kép-

másai mutatják, kiváló képességű portretista volt. Ezen túlmenően azonban a szószékkosár egyház-

atyáinakmegfaragásakor is a portrészerűség korabeli felfogásához igazíto a az ambícióit; ezeknek az

⁷⁶⁸ A könyv jelentőségéről l. Koepplin 1964/1973, 177–184.

⁷⁶⁹ Az exlibrisről l. Ankwicz-Kleehoven 1959, 34–35.

⁷⁷⁰ Verstegen 2003, 291–298.

⁷⁷¹ Az egykorú bécsi humanisták közül Cuspinianus ezirányú érdeklődésemeglehetősen jól dokumentált: Wi stock
2011, 83–86. Vö. még Georg Tannste er Collimitius tevékenységét az orvosi asztrológia területén: Grössing
1983, 198–201; Graf-Stuhlhofer 1996, 146–149.

⁷⁷² Metzger 2010, 33.

⁷⁷³ Fastert 2004.
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ambícióknak a farago félalak új típusának kialakításával, a humanista portréikonográ a elemeinek

felhasználásával keretet és nyomatékot ado ; és ezt egy a szószék funkciójára re ektáló képi prog-

ramnak nemcsak edényeként vagy eszközeként, hanem aktív vehikulumaként tudta működtetni. Az

az intellektuális teljesítmény, ami ebben megnyilvánul, i is kifejeze en a szobrász teljesítménye.

Azok a literátusok, akik a szöveges, elméleti támpontok megadásában esetleg szerepet játszha ak,

nemmellékelhe ek ezek mellé kész szobrászati megoldásokat, de még kidolgozo művészetelméle-

tet sem. Ahogy a szo sztikált képi tartalmak közvetítése a Szentháromság-oltár vagy a két bécsi epi-

tá um esetében is jelentős részben a szobrászi megformálás eszközeinek szuverén, átgondolt alkal-

mazására hárult, úgy a szószék guráinak szellemi töltete is a diskurzív, irodalmi mezőn túl, a genuin

szobrászi kvalitásokban ragadható meg. Ezek az intellektuális-szemléletes kvalitások egyú al azok,

amelyekben – a kézjegyszerűen visszatérő stíluselemeken, részletformákon kívül – feltárul azœuvre-

nek, a középkor végi szobrászat egyik legjelentősebb œuvre-jének a Kaltenmarckter-epitá umot és

a Szentháromság-domborművet, a bécsi szószéket és a sierndor főoltárt összefogó egysége.
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42. Michael Fröschl: Szentségház rajza, 1525–1530 körül. Bécs, Wien Museum,
105.068

43. Pacifikále a bécsi Szent István szé-
kesegyházból, 1514. Bécs, Erzbischöf-
liches Dom- und Diözesanmuseum

44. Úrmutató Németjárfalváról, 1510-es
évek. Győr, Székesegyházi Kincstár



45. Orgonakarzat, 1511–1513 körül. Bécs, Szent
István székesegyház

46. Szószék, 1511–1515 körül. Bécs, Szent István
székesegyház

47. Szószék, 1509 (?) . Tübingen, Szent György
templom (társaskáptalani templom)

48. Szószék, 1502–1504. Herrenberg, Mária-
templom (társaskáptalani templom)



49. Szószék, 1513–1520. Kuttenberg, ‘alsó’ Mária-
templom

50. Szószék, 1515. Eggenburg, Szent István
plébániatemplom

51. Szószék, 1526 körül. Brünn, Szent Jakab plébániatemplom



52. Antal mester mesterjegye a szentélyboltozat
bordacsomópontján, 1500 körül. Zólyomszászfalva,
Remete Szent Antal Plébániatemplom

53. A brünni régi városháza kapuzata, 1508, részlet

54. Szószék, 1511–1515 körül, részlet. Bécs, Szent
István székesegyház

55. Szószék, 1513–1520, részlet. Kuttenberg, ‘alsó’
Mária-templom



56. A besztercebányai Mária mennybevitele plébániatemplom alaprajza. Toldaléképítmények: 1. sekrestye
(földszint) és Alamizsnás Szent János kápolna (emelet) , 2. Szent Borbála kápolna, 3. Keresztelő Szent János
kápolna, 4. bejárati csarnok (földszint) és Krisztus teste kápolna (emelet) , 5. Olajfák hegye

57. Besztercebánya, Mária mennybevitele plébániatemplom, déli homlokzat



58–59. Alamizsnás Szent János kápolna, 1500 körül. Besztercebánya, Mária mennybevitele plébániatemplom

60. Sekrestye, 1500 körül. Besztercebánya, Mária
mennybevitele plébániatemplom

61. Szent Borbála kápolna, 1504. Besztercebánya,
Mária mennybevitele plébániatemplom



62. Zólyomszászfalva, Remete Szent Antal templom,
szentély, 1500 körül

63. Óhegy, Mária-templom, szentély, 16. század eleje

64. Jakabfalva, Szent Jakab templom, szentély, 1516



65. Antal mester mesterjegye a sekrestye
boltindításánál, 1500 körül. Besztercebánya, Mária
mennybevitele plébániatemplom

66. Félalak az Alamizsnás Szent János kápolna
boltindításánál, 1500 körül. Besztercebánya, Mária
mennybevitele plébániatemplom

67. Mesterjegy a szentély délnyugati boltindításánál,
1500 körül. Zólyomszászfalva, Remete Szent Antal
templom

68. Mesterjegy a nyugati karzat fölötti boltindításnál,
1516. Jakabfalva, Szent Jakab templom



69. Kápolna, egykori kapuátjáró az alsó-ausztriai tartomány bécsi
székházában, 1513 után

70. Tanulmányrajz, 1520 körül. Bécs, Akademie der bildenden
Künste, 16981

71. Tanulmányrajz, 1515 körül. Bécs,
Akademie der bildenden Künste,
17000



72. Boltszakasz a bázeli székesegyház nagyobb
kerengőjében, 1460 körül

73. Tanulmányrajz, 1505 körül. Bécs, Akademie der
bildenden Künste, 17092

74. Sindelburg, Keresztelő Szent János
plébániatemplom, oldalkápolna boltozata

75. Brunn am Gebirge, Szent Kunigunda templom,
a toronyalj boltozata



77. Szentségház, 16. század eleje, részlet. Óhegy, Mária-
templom

76. Szentségház, 16. század eleje. Óhegy,
Mária-templom

78. Szószék, 1511–1515 körül. Bécs, Szent István
székesegyház



80. Longinus a főoltár szekrényében,
1500 körül. Bakabánya, Szent Miklós
plébániatemplom

81. Félalak az Alamizsnás Szent János kápolna boltindításánál,
1500 körül. Besztercebánya, Mária mennybevitele
plébániatemplom

79. Főoltár, 1500 körül. Bakabánya,
Szent Miklós plébániatemplom



82–83. Címertartó félalakok az Alamizsnás Szent János kápolna boltindításainál, 1500 körül. Besztercebánya,
Mária mennybevitele plébániatemplom

84. Evangélista Szent János Libetbányáról, 1500
körül. Besztercebánya, Stredoslovenské múzeum

85. Evangélista Szent János a főoltár szekrényében,
1500 körül. Bakabánya, Szent Miklós
plébániatemplom



86–87. Félalakok a nyugati karzat szélső homlokíveinek indításainál, 1500 körül. Selmecbánya, Szent Katalin
templom

88. Krisztus elfogatása a főoltár bal szárnyának belső
oldalán, 1500 körül. Bakabánya, Szent Miklós
plébániatemplom

89. Centurio a főoltár szekrényében, 1500 körül.
Bakabánya, Szent Miklós plébániatemplom



90. Fájdalmas Krisztus a szentségház tornyában,
16. század eleje. Óhegy, Mária-templom

91. Keresztre feszített Krisztus Libetbányáról, 1500
körül. Besztercebánya, Stredoslovenské múzeum

92. Pietà, 1490–1500 körül. Ruttka, Keresztelő Szent
János plébániatemplom



93. Szent Borbála oltár, 1509. Besztercebánya, Mária
mennybevitele templom, Szent Borbála kápolna

94. Olajfák hegye, 1500 körül. Besztercebánya, Mária
mennybevitele plébániatemplom

95. Alamizsnás Szent János a Szent Miklós oltár szek-
rényében, 1507. Lőcse, Szent Jakab plébániatemplom

96. Alamizsnás Szent János, 1504. Besztercebánya,
Mária mennybevitele plébániatemplom, Szent
Borbála kápolna



97. Szent Imre, 1504. Besztercebánya, Mária
mennybevitele plébániatemplom, Szent Borbála
kápolna

98. Szent Márton, 1504. Besztercebánya, Mária
mennybevitele plébániatemplom, Szent Borbála
kápolna

100. Szent Adalbert, 1504. Besztercebánya, Mária
mennybevitele plébániatemplom, Szent Borbála
kápolna

99. Szent László, 1504. Besztercebánya, Mária
mennybevitele plébániatemplom, Szent Borbála
kápolna



101. Szent Jakab az Olajfák hegyén, 1500 körül. Beszterce-
bánya, Mária mennybevitele plébániatemplom

102. Evangélista Szent János, 1500 körül.
Besztercebánya, Mária mennybevitele
plébániatemplom

103. Júdás és a poroszlók az Olajfák hegyén, 1500 körül. Besztercebánya, Mária mennybevitele
plébániatemplom



104. Szent István, 1500 körül.
Budapest, Magyar Nemzeti
Galéria

105. Madonna Szentandrás-
ról, 1500 körül. Pozsony,
Slovenská národná galéria

106. Szent László, 1500 körül.
Budapest, Magyar Nemzeti
Galéria

107. Feltámadott Krisztus Sör-
kútról, 1500 körül. Pozsony,
Slovenské národné múzeum

108. Szent Miklós Palocsá-
ról, 1500 körül. Bártfa,
Šarišské múzeum

109. Keresztelő Szent János
Szlatvinból, 1500 körül. Buda-
pest, Magyar Nemzeti Galéria



110. Szent István, 1500 körül, részlet. Budapest,
Magyar Nemzeti Galéria

111. Alamizsnás Szent János, 1504. Beszterce-
bánya, Mária mennybevitele plébániatemplom

112. Szent Péter az Olajfák hegyén, 1500 körül. Besztercebánya, Mária mennybevitele plébániatemplom



113–115. Részletek az Olajfák hegye
csoport háttérdomborművéből, 1500
körül. Besztercebánya, Mária
mennybevitele plébániatemplom

116. Madonna Szentandrásról, 1500 körül, részlet. Pozsony,
Slovenská národná galéria

117. Szent Miklós Palocsáról, 1500
körül, részlet. Bártfa, Šarišské múzeum



118–119. Orvosszent Nagyócsáról, 1500 körül.
Besztercebánya, Stredoslovenské múzeum

120. Szent Adalbert, 1504. Besztercebánya, Mária
mennybevitele plébániatemplom, Szent Borbála
kápolna



121. Főoltár, 1500 körül. Zólyomszászfalva, Remete Szent
Antal templom

122. Szent Ilona és Egyed oltár, 1510–1520
körül. Zólyomszászfalva, Remete Szent Antal
templom

123. Szent Pál a főoltár szekrényében, 1500 körül.
Zólyomszászfalva, Remete Szent Antal templom

124. Szent László, 1504. Besztercebánya, Mária
mennybevitele, Szent Borbála kápolna



125. Szent Antal a főoltár szekrényében, 1500 körül.
Zólyomszászfalva, Remete Szent Antal templom

126. Feszület a főoltár szekrényéből, 1500 körül.
Zólyomszászfalva, Remete Szent Antal templom

127–129. Szent Sebestyén a Szent Ilona és Egyed oltár oromzatából, 1510–1520 körül. Zólyomszászfalva,
Remete Szent Antal templom



130. Feszület a főoltár szekrényében, 1500 körül,
részlet. Zólyomszászfalva, Remete Szent Antal
templom

131. Szent Sebestyén a Szent Ilona és Egyed oltár
oromzatából, 1510–1520 körül, részlet.
Zólyomszászfalva, Remete Szent Antal templom

132. Szent László, 1500 körül, részlet. Budapest,
Magyar Nemzeti Galéria

133. Keresztelő Szent János Szlatvinból, 1500 körül,
részlet. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria



134–135. A Szent Ilona és Egyed oltár szekrénydomborműve, 1510–1520 körül, részletek. Zólyomszászfalva,
Remete Szent Antal templom

136. Női szent Turócbéláról,
1490 körül. Kassa, Východo-
slovenské múzeum
137. Madonna Turócszent-
mártonból, 1490–1500 körül.
Pozsony, Slovenská národná
galéria



140–141. Zárterkély és lépcső a brünni Szent Jakab plébániatemplom sekrestyéjének épülettömbjében.
Robert Onderka rajzai, 1874 körül

138. Oldalkápolna, egykori bejárati csarnok a brünni
Szent Jakab plébániatemplom hosszházának északi
oldalán, 1502-től

139. Lépcsőház boltozata a prágai királyi vár Lajos-
szárnyában



142. A brünni Zsidó-kapu, a lebontás előtt felvett felmérési rajz. Brno, Archív města Brna

143. JosefHarrer: A brünni Zsidó-kapu, 1832.
Brno, Archív mesta Brna

144. A brünni Zsidó-kapu és a hozzá tartozó barbakán
alaprajza



145–148. Konzolfejek a brünni Zsidó-kapuról, 1508. Brünn, Muzeum města Brna



149–151. Konzolfejek a brünni Zsidó-kapuról, 1508. Brünn, Muzeum města Brna



152. Brünn, Szent Péter székesegyház (társaskáptalani temp-
lom), előépítmény a hosszház északi oldalán, 1506 körül

153. Brünn, Szent Péter székesegyház (társaskáptalani temp-
lom), előépítmény a hosszház északi oldalán, 1506 körül, az
alsó szint boltozata

154. Kőfaragójegy a brünni Szent Péter
templom külső szószékén, 1506 körül

155. Kőfaragójegy a brünni régi városháza
kapuzatán, 1508



156. Brünn, régi
városháza, kapuzat,
1508



157–159. Brünn, régi városháza, kapuzat, 1508 160–163. Brünn, Szent Jakab plébániatemplom,
egykori északi előcsarnok, 1502-től



164. Olmütz, városháza, a kápolna szentélye, 1488

166. Olmütz, Szent Móric plébániatemplom, boltozat
a nyugati karzat fölött, 1500–1510 körül

167. Olmütz, Szent Móric plébániatemplom, nyugati
kapu, 1500–1510 körül

165. Hnanice, Szent Farkas templom, északi kapu,
1483



168. Szószék a brünni Szent Péter templom északi
előcsarnokának északnyugati támpillérén, 1506 körül

169. A brünni Szent Jakab plébániatemplom
szószéke, 1526 körül

171. A brünni városházakapuzat August Prokop
könyvének illusztrációján, 1904

170. Franz Richter: A brünni régi városháza kapuzata, 1833. Brünn,
Muzeum města Brna



172. Brünn, a régi városháza alaprajza August Prokop
könyvében, 1904

173. Brünn, keresztboltozatos helyiség a városháza
tornyának első emeletén, 13. század

175. Brünn, tanácsúr alakja a városháza kapuzatán,
1508, részlet

174. Brünn, címertartó katona a városháza
kapuzatán, 1508



177. Pankraz Höritzer (†1511) epitáfiuma. Bécs-
Baumgarten, Szent Anna plébániatemplom
176. Augustin Holdt (†1509) epitáfiuma, 1512. Bécs,
Szent István székesegyház

178. Passiósorozat a bécsi székesegyház kincstárának
keleti falán. Archív felvétel (Universität Wien,
Institut für Kunstgeschichte, Fotothek)



180. Ecce homo, falkép a kincstár keleti külső falán,
1470–1480 körül. Bécs, Szent István székesegyház

181. Hans Schäufelin: Ecce homo, in: Ulrich
Pinder: Speculum passionis … , 1507

179. Ecce homo, dombor-
mű a kincstár keleti külső
faláról, 1510 körül. Bécs,
Szent István székesegyház



182. Krisztus Kajafás előtt, dombormű a kincstár
keleti külső faláról, 1510 körül. Bécs, Szent István
székesegyház

183. Krisztus Kajafás előtt, falkép a kincstár külső falán,
1470–1480 körül. Bécs, Szent István székesegyház

184. Töviskoronázás, dombormű a kincstár keleti külső
faláról, 1510 körül. Bécs, Szent István székesegyház

185. Töviskoronázás, falkép a kincstár külső
falán, 1470–1480 körül. Bécs, Szent István
székesegyház



186–189. Jelenetek Szent István (?) és Lőrinc életéből, 1510–1515 körül. Bécs, Erzbischöfliches
Dom- und Diözesanmuseum



190. Szent István vértanúsága, 1505–1510 körül. Koppenhága, Statens Museum for Kunst



191. Szent István (?) vértanúsága, 1510–1515
körül, részlet. Bécs, Erzbischöfliches Dom- und
Diözesanmuseum

192. Krisztus ostorozása, 1510 körül. Bécs, Szent
István székesegyház

193. Szent István vértanúsága,
1505–1510 körül, részlet.
Koppenhága, Statens Museum
for Kunst

194. Szent István (?) vértanúsága,
1510–1515 körül, részlet. Bécs,
Erzbischöfliches Dom- und
Diözesanmuseum

195. Töviskoronázás, 1510
körül, részlet. Bécs, Szent
István székesegyház



196. Jörg Breu: Menekülés Egyiptomba, az aggsbachi oltárról, 1501. Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum

197. Töviskoronázás, dombormű a kincstár keleti galáról,
1510 körül. Bécs, Szent István székesegyház

198. Jörg Breu: Töviskoronázás, 1502. Melk,
Stiftsmuseum



199. Augustin Holdt epitáfiuma, 1512, részlet. Bécs,
Szent István székesegyház

200. Töviskoronázás, 1510 körül, részlet. Bécs,
Szent István székesegyház

201. Szentháromság Säusenstein-
ből, 1511-től. St. Pölten, Nieder-
österreichisches Landesmuseum

202. Albrecht Dürer: Szenthárom-
ság, 1511



203. Krisztus Pilátus előtt, 1510 körül, részlet.
Bécs, Szent István székesegyház

204. Augustin Holdt epitáfiuma, 1512. Bécs, Szent
István székesegyház

205–206. Két püspök-
szent Máriavölgyről,
1500–1510 körül.
Pozsony, Slovenské
národné múzeum



207. Krisztus siratása, 1510–1520 körül. Bécs, Österreichische Galerie Belvedere

208. Matthias Hauer (†1515) epitá-
fiuma a bécsi Szent István székesegy-
házból. Bécs, Wien Museum
209. Az ún. Hutstocker-Keresztvitel,
1523. Egykor Bécs, Szent István szé-
kesegyház. Archiv felvétel (Universi-
tät Wien, Institut für Kunstgeschich-
te, Fotothek)

210–211. Szent Lipót és Szent Lőrinc
a főoltárról, 1510–1515 körül.
Pulkau, Szent Vér templom



212. Szentháromság Säusensteinből, 1511 után. St. Pölten,
Niederösterreichisches Landesmuseum

213. Albrecht Dürer: Szentháromság, 1511



214a. Johannes Keckmann (†1512) epitáfiuma.
Bécs, Szent István székesegyház (restaurálás
előtti állapot)

214b. Szent Márton miséje Johannes Keckmann
epitáfiumán. Bécs, Szent István székesegyház
(restaurálás utáni állapot)



215–216. Szent Márton miséje, Johannes Keckmann epitáfiumának alsó része, 1510 körül, részletek. Bécs,
Szent István székesegyház

217. Krisztus ostorozása, 1510 körül, részlet
218. Ecce homo, 1510 körül, részlet. Bécs, Szent István
székesegyház

219. Szentháromság, 1511 után, részlet. St. Pölten,
Niederösterreichisches Landesmuseum



220. Szent Márton miséje, Johannes Keckmann epitáfiu-
mának alsó része, 1510 körül, részlet. Bécs, Szent István
székesegyház

221. Augustin Holdt epitáfiuma, 1512,
részlet. Bécs, Szent István székesegyház

222–223. Töviskoronázás és Keresztvitel, 1510 körül, részletek. Bécs, Szent István székesegyház



224. Antal mester képmása az orgonakarzaton, 1511–1513
körül. Bécs, Szent István székesegyház

225. Szent Márton miséje a Keckmann-epitá-
fiumon, 1510 körül, részlet. Bécs, Szent István
székesegyház (restaurálás közben)

226. Szentháromság Säusensteinből, 1511 után, részlet.
St. Pölten, Niederösterreichisches Landesmuseum
227. Krisztus Kajafás előtt, 1510 körül, részlet. Bécs, Szent István
székesegyház

228. Ecce homo, 1510 körül, részlet.
Bécs, Szent István székesegyház



229–230. Brünn, tanácsurak szobrai a régi városháza kapuzatán, 1508



231. Brünn, tanácsúr szobra
a régi városháza kapuzatán,
1508

232. Krisztus Pilátus előtt, 1510 körül,
részlet. Bécs, Szent István
székesegyház

233. Augustin Holdt epitáfiuma, 1512,

részlet. Bécs, Szent István székes-

egyház

234–236. Brünn, tanácsurak szobrai a régi városháza kapuzatán, 1508, részletek
237–239. Töviskoronázás, Ecce homo és Ostorozás, 1510 körül, részletek. Bécs, Szent István székesegyház



241. Krisztus siratása, 1510–1520
körül. Bécs, Österreichische Galerie
Belvedere

240. Brünn, tanácsúr szobra a régi
városháza kapuzatáról, 1508, részlet

242–243. Szent Kozma és Damján, 16. szá-
zad eleje. Zürich, Kunsthaus



244–245. Domonkos szent és Szent Péter mártír, 1500–1510 körül. Brünn, Moravská galerie



244–245. Domonkos szent és Szent Péter mártír,
1500–1510 körül. Brünn, Moravská galerie

246. Krisztus Kajafás előtt, 1510 körül.
Bécs, Szent István székesegyház



247–248. Szent Rókus a bécsi Szent István székesegyházból, 1505–1515 körül. Bécs, Erzbischöfliches Dom-
und Diözesanmuseum



249, 251. Szent Rókus, 1505–1515 körül, részletek. Bécs,
Erzbischöfliches Dom- und Diözesanmuseum

250, 252. Szent Ambrus a szószéken, 1511–
1515 körül. Bécs, Szent István székesegyház



253. Szent Rókus, 1505–1515 körül,
részlet. Bécs, Erzbischöfliches Dom-
und Diözesanmuseum
254. Szent Júdás Tádé a szószék
kosarán, 1511–1515 körül. Bécs,
Szent István székesegyház

255. Szent Jeromos a szószék
kosarán, 1511–1515 körül. Bécs,
Szent István székesegyház



257. Mesterképmás a szószéken, 1511–1515
körül. Bécs, Szent István székesegyház

256. Szent Rókus, 1505–1515 körül. Bécs, Erzbischöf-
liches Dom- und Diözesanmuseum

258. Mesterképmás az orgonakarzat alatt, 1511–
1513 körül. Bécs, Szent István székesegyház

259. Szent Rókus, 1505–1515 körül. Bécs, Erzbischöfli-
ches Dom- und Diözesanmuseum

260–261. Szent Ambrus és Szent Gergely a szószéken,
1511–1515 körül. Bécs, Szent István székesegyház



262. A szószéklépcső alatti falfelület a mesterképmással, 1511–1515 körül. Bécs, Szent István székesegyház

263. Rajz a bécsi székesegyház szószékének lépcsőjéhez, 1511–1515 körül, részlet. Bécs, Akademie der
bildenden Künste, 16855



266–267. Szent András a szószék talpán, 1511–1515 körül. Bécs, Szent István székesegyház

265. Királyok imádása csoport a főoltár pre-
dellájában, 1518, részlet. Sierndorf, Mária
születése plébániatemplom (kastélytemp-
lom)

264. Szent András, 1510–1520 körül,
részlet. Brünn, Moravská galerie



268–269. Karzat a főoltár mögött balra és
jobbra, 1515 után. Sierndorf, Mária születé-
se plébániatemplom (kastélytemplom)

270–271. Sierndorf, Mária születése plébá-
niatemplom (kastélytemplom)



272–274. Hans Wertinger: IV. Vilmos bajor herceg és

felesége, Badeni Jakobea képmása, 1526. München, Alte

Pinakothek



275. Mellékoltár női
szentekkel, 1518 körül.
Sierndorf, Mária
születése plébániatemp-
lom (kastélytemplom)

276. Egykori mellékoltár
lunettája férfi szentekkel,
1518 körül. Sierndorf,
Mária születése plébánia-
templom (kastélytemp-
lom)



277. Johannes Fuchsmagen sírkárpitja, 1499–1510
körül. Heiligenkreuz, Stiftsmuseum

278. Albrecht Dürer: Szent Jeromos, 1496 körül



280–281. Lukas Cranach: Johannes Cranach és Anna Putsch képmása, 1502. Winterthur, Sammlung Oskar
Reinhart „Am Römerholz”

279. Lukas Cranach: Szent Jeromos,
1502. Bécs, Kunsthistorisches Museum



282. Johannes Cuspinianus (†1529)
epitáfiuma. Bécs, Szent István székesegyház

283. Hans Burgkmair: Konrad Celtis halotti
képmása, 1507

283. Albrecht Dürer: Philipp Melanchthon képmása,
1526

284. Albrecht Dürer: Willibald Pirckheimer
képmása, 1524



285–286. Albrecht Dürer: Szent Jeromos, 1496 körül. London, National Gallery

287. Mária mennybevitele a főoltár lunettáján, 1518. Sierndorf,
Mária születése plébániatemplom (kastélytemplom)

288. Andrea della Robbia: Madonna della Cintola, 1486. La
Verna, Santa Maria degli Angeli



290–291. Martin Schongauer: Angyali üdvözlet, 1470–1480 körül

289. Angyali üdvözlet a főoltár szekrényében, 1518. Sierndorf, Mária születése
plébániatemplom (kastélytemplom)



292. Vizitáció, a sierndorfi főoltár jobb szárnyának
felső domborműve, 1518

293. Albrecht Dürer: Vizitáció a Mária élete
sorozatból, 1503–1504 körül

294. Jézus születése, a sierndorfi főoltár bal
szárnyának felső domborműve, 1518

295. Albrecht Dürer: Jézus születése a Mária élete
sorozatból, 1503 körül



296. Jézus bemutatása a templomban, a sierndorfi
főoltár jobb szárnyának alsó domborműve, 1518

297. Albrecht Dürer: Jézus bemutatása a templom-
ban a Mária élete sorozatból, 1503–1504

298. A tizenkét éves Jézus a templomban, a sierndorfi
főoltár bal szárnyának alsó domborműve, 1518

299. Albrecht Dürer: A tizenkét éves Jézus a
templomban a Mária élete sorozatból, 1503 körül



301. Albrecht Dürer: Keresztre-
feszítés a Rézmetszetes Passió-
ból, 1511

300. Keresztrefeszítés, 1519, részlet. Brünn, Szent Jakab plébániatemplom

303. Lukas Cranach: Szent Ágoston a Fáj-
dalmas Krisztus előtt, 1515 körül

302. Lukas Cranach: Bölcs Frigyes Szent
Bertalan előtt, 1508–1509 körül



304. Gregor Erhart: Ambrosius Wirsung epi-
táfiuma, 1513 előtt. Bozen, Mária mennybe-
vitele székesegyház (plébániatemplom)

305. Albrecht Dürer: Mindenszentek, a Landauer-oltár
középképe, 1511. Bécs, Kunsthistorisches Museum

306. Hans Daucher: Konrad Adelmann epitáfiuma,
1520–1523 körül. Holzheim bei Dillingen, Szent
Márton plébániatemplom

307. Hans Daucher: Melchior Funk epitáfiuma, 1522
körül. Augsburg, Maximilianmuseum



308. Gabriel Angler: Keresztrefeszítés a tegernseei bencés
apátsági templom lettneréről, 1440 körül. München, Alte
Pinakothek

309. Id. Hans Holbein: Krisztus Pilátus
előtt a Szürke Passióból, 1494–1500
körül. Stuttgart, Staatsgalerie

310. Látomás a mennyei trónusról, 1400
körül. Párizs, Bibliothèque nationale de
France, Ms. néerl. 3, fol. 5r



311. A bécsújhelyi Neukloster alapítása, dombormű III. Frigyes síremléké-
nek oldalfalán, 1480 körül. Bécs, Szent István székesegyház

312. Mária koronázása a Rog-
gendorf család tagjaival, 1493.
Schloß Rosenburg

313–314. Szentháromság-oltár a bécsi Szent István székesegyházból, 1510–1520 körül, részletek. Baden,
Szent Ilona templom

315. Az Óriás-kapu timpanon-domborműve, 13. század közepe.
Bécs, Szent István székesegyház – 316. Utolsó ítélet, 1510–1520
körül. Bécs, Szent István székesegyház. Archív felvétel (Univer-
sität Wien, Institut für Kunstgeschichte, Fotothek)



319. Albrecht Dürer: Philosophia, in: Konrad
Celtis: Quatuor libri Amorum, 1502

320. Hans Kulmbach: A Rózsafüzér, 1515

317. Hans Schäufelin: Mária koroná-
zása minden szentekkel, előkészítő
rajz az auhauseni főoltár középképé-
hez, 1513 körül. London, British
Museum

318. Hans Schäufelin: Mária koroná-
zása minden szentekkel, a főoltár kö-
zépképe, 1513. Auhausen, plébánia-
templom (Mindenszentek bencés
apátsági templom)



321. Madonna, 1515–1520 körül. Bécs, Szent
Rupertus templom

322. Donatello: Madonna, 1420–1430 körül. Berlin,
Skulpturensammlung

323. Madonna, 1515–1520 körül.
Bécs, Szent Rupertus templom

324. Krisztus siratása, 1518. Brünn,
Szent Jakab plébániatemplom

325. Főoltár, 1518. Sierndorf,
Mária születése templom

326. Madonna, 1515–1520 körül. Bécs, Szent Rupertus templom – 327. Főoltár, 1518. Sierndorf, Mária szüle-
tése plébániatemplom (kastélytemplom) – 328. Keresztrefeszítés, 1519. Brünn, Szent Jakab plébániatemplom



329. Madonna, 1515–1520 körül. Bécs, Szent Rupertus
templom

330. Keresztrefeszítés, 1519. Brünn, Szent Jakab
plébániatemplom

331. Madonna, 1515–1520 körül. Bécs, Szent Rupertus templom

332. Főoltár, 1518. Sierndorf, Mária születése templom
333. Georg Hager és Georg Huber epitáfiuma, 1518. Bécs, Szent István
székesegyház



336. Főoltár, 1518. Sierndorf, Mária
születése templom

334. Vizitáció, 1515–1520 körül.
Brünn, Moravská galerie
335. Johannes Kaltenmarckter epitá-
fiuma, 1517. Bécs, Szent István szé-
kesegyház

337. Vizitáció, 1515–1520. Brünn,
Moravská galerie

338. Főoltár, 1518. Sierndorf, Mária
születése templom
339. Georg Hager és Georg Huber
epitáfiuma, 1518 körül. Bécs, Szent
István székesegyház



340–343. Vizitáció, 1515–1520.
Brünn, Moravská galerie

344. Főoltár, 1518. Sierndorf,
Mária születése templom

345. Jézus születése, 1515–1520
körül. Brünn, Moravská galerie



346. Jézus születése, 1515–1520 körül. Brünn, Moravská galerie



349. Johannes Kaltenmarckter epitá-
fiuma, 1517. Bécs, Szent István szé-
kesegyház

350. Georg Hager és Georg Huber
epitáfiuma, 1518 körül. Bécs, Szent
István székesegyház

351. Mindenszentek-oltár,
1518. Altmünster, Szent
Benedek plébániatemplom

352–353. Főoltár, 1518. Sierndorf,
Mária születése templom

347. Albrecht Altdorfer:
Oszlopfő és lábazat, 1520–
1530 körül
348. Giovanni Antonio da
Brescia: Oszlopfő és lába-
zat a Torre delle Milizie
épületéből, 1520 körül



356. Missale Salisburgense, Wien: Johannes Win-
terburger, 1506

357. Pomponii Melae Geographiae libri tres, Wien:
Hieronymus Vietor – Johannes Singriener, 1512

354. Mindenszentek-oltár, 1518. Altmünster,
Szent Benedek plébániatemplom

355. Mária koronázása oltár, 1509 után. Mauer bei
Melk, Mária neve plébániatemplom



358. Szent Júdás Tádé a szószéken, 1511–1515 körül.
Bécs, Szent István székesegyház

359. Johannes Kaltenmarckter epitáfiuma, 1517,
részlet. Bécs, Szent István székesegyház

360. Szent Ambrus és Szent Júdás Tádé a szószéken, 1511–1515 körül. Bécs,
Szent István székesegyház

361. Keresztrefeszítés,
1519, részlet. Brünn, Szent
Jakab plébániatemplom



362. Jézus születése a főoltáron,
1518. Sierndorf, Mária születése
templom

363. Jézus bemutatása a főoltáron,
1518. Sierndorf, Mária születése
templom

364. Szent András a szószé-
ken, 1511–1515 körül. Bécs,
Szent István székesegyház

365. Szent Gergely a szószéken,
1511–1515 körül. Bécs, Szent István
székesegyház
366. Wilhelm von Zelking a főoltár
melletti karzaton, 1515 után. Sierndorf,
Mária születése templom

367. Szent Jeromos a szószéken,
1511–1515 körül. Bécs, Szent István
székesegyház
368. Margarethe von Sandizell a főoltár
melletti karzaton, 1515 után. Sierndorf,
Mária születése templom



369. Szent Ágoston a szószéken, 1511–1515 körül. Bécs, Szent István székesegyház – 370. Szent Máté
ugyanott – 371. Johannes Kaltenmarckter epitáfiuma, 1517. Bécs, Szent István székesegyház – 372. A tizenkét
éves Jézus a templomban, szárnydombormű a főoltáron, 1518. Sierndorf, Mária születése templom – 373.
Szentháromság-oltár a bécsi székesegyházból, 1510–1520 körül. Baden, Szent Ilona templom

374. Angyali üdvözlet, a főoltár szekrény-
domborműve, 1518. Sierndorf, Mária
születése templom

375. Vizitáció, 1515–1520 körül. Brünn, Moravská galerie



376–381. Álló figurák a szószék talpának
külső pillérein, 1511–1515 körül. Bécs,
Szent István székesegyház



384. Szent Jeromos a szószéken, 1511–1515 körül.
Bécs, Szent István székesegyház

385. Vizitáció, 1515–1520 körül. Brünn, Moravská
galerie

382. Szent Katalin, 1350–1355. Bécs, Szent
Mihály templom

383. Madonna Sonntagbergből, 1360
körül. Bécs, Österreichische Galerie
Belvedere



386. Szent Gergely a szószéken, 1511–1515 körül.
Bécs, Szent István székesegyház
387. Johannes Kaltenmarckter epitáfiuma, 1517.
Bécs, Szent István székesegyház

388. A tizenkét éves Jézus a templomban, szárny-
dombormű a főoltáron, 1518. Sierndorf, Mária
születése templom



389. Mesterképmás az orgonakarzat alatt, 1511–1513 körül.
Bécs, Szent István székesegyház

390. Angyali üdvözlet a főoltár szekrényében,
1518. Sierndorf, Mária születése templom

391–394. Hans Schäufelin: A négy temperamentum (kolerikus, flegmatikus, melankolikus és szangvinikus) ,
1511. Kreuzlingen, Sammlung Kisters és Bécs, Kunsthistorisches Museum

396. Barptolomaei Coclitis Bononiensis … Physiognomiae et
Chiromantiae Compendium, Straßburg 1536 (VD16 C4431) ,
fol. A4r
395. Szent Máté a szószéken, 1511–1515 körül. Bécs, Szent
István székesegyház



397. Nikolaus Gerhaert van Leyden: Könyöklő félalak, 1463 körül. Straßburg, Musée de l’Œuvre Notre-
Dame – 398. Szent Ágoston a szószéken, 1511–1515 körül. Bécs, Szent István székesegyház – 399. Martin
Schongauer: Férfi címerpajzzsal

400–401. Figuratöredékek a straßburgi városi
kancellária kapuzatáról, 1463. Straßburg,
Musée de l’Œuvre Notre-Dame és Frankfurt
a. M., Liebieghaus Skulpturenmuseum

402. Hd monogrammal: Össze nem illő pár,
1509. Nürnberg, Germanisches
Nationalmuseum



403–406. Egyházatyák az egykori aschaffenburgi
főoltár predellájából, 1489–1496 körül. Frankfurt a.
M., Liebieghaus Skulpturensammlung

407. Szent Jeromos a szószéken, 1511–1515 körül.
Bécs, Szent István székesegyház



408. Johannes Kaltenmarckter epitáfiuma, 1517. Bécs,
Szent István székesegyház

409. Szentháromság-oltár a bécsi székesegyházból,
1510–1520 körül. Baden, Szent Ilona templom

410–411. Angyali üdvözlet a főoltár szekrényében, 1518. Sierndorf, Mária születése templom



412. Johannes Cuspinianus Exlibrise, 1503 körül 413. Hans Burgkmair: Konrad Celtis halotti
képmása, 1507

414. Johannes Cuspinianus epitáfiuma, részlet.
Bécs, Szent István székesegyház

415. Szent Ambrus a szószéken, 1511–1515 körül. Bécs,
Szent István székesegyház


