
Endrődi Gábor:

A Pilgram-apokrifek. Vizsgálódások Antal brünni kőfaragóról és a szobrászairól
Doktori disszertáció tézisei

Az Anton Pilgram név a szakmai és a szélesebb köztudatban egy a 16. század első másfél évtizedé-

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

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

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

mindke őn feltűnő, eleven kifejezésű, szuggesztív képmásának köszönheti a népszerűségét. Ez a két

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

olyan á ekintése, amelyben ne kapnának kiemelt szerepet. E ke őn kívül ismert még néhány műve Br-

ünnben, és hosszabb-rövidebb ideig meglehetősen sok és sokféle építészeti, kőfaragó- és szobrászmun-

kával hozták kapcsolatba a nevét a német nyelvterület különböző vidékein. Szobrászi tevékenységével

kapcsolatban máig Karl Oe inger hatvan évvel ezelő megjelent monográ ája (Anton Pilgram und die
Bildhauer von St. Stephan, Wien 1951) számít a legfontosabb referenciának; építészként való megítélé-

séhez is – nem lévén hasonló összefoglalás tevékenységének e részéről – ez a könyv nyújtja a legbizto-

sabbnak gondolt támaszt.

A disszertáció vezérfonalául szolgáló kérdésfeltevés a Pilgram-kutatás alapjaira vonatkozik: a forrá-

sokban építészként, illetve kőfaragóként ismert Antal mester valóban azonos-e a két bécsi művén dol-

gozó szobrásszal? Ez a kérdés eddig lényegében nemmerült fel. A szöveg – logikáját tekintve – három fő

részre oszlik. Először annak próbálokmeg utána járni, hogy voltaképpenmi az alapja az íro forrásokból

ismert építőmester és aműveinek egy részéndolgozó szobrász azonosításának. Az egykorú szöveges for-

rások vizsgálata (2) negatív eredménnyel jár: Antal mester ezekben csak építészként és kőfaragóként je-

lenik meg, ami a tisztségeiről és életkörülményeiről innenmegtudható, az kevéssé kínálkozik arra, hogy

egy párhuzamos szobrászi karrier kereteit ismerjük fel benne.

A brünni városi kamara számadáskönyveinek kiértékelése (2.1) azzal az új eredménnyel járt, hogy Antal mester o
a tanácsi kőfaragó tisztségét töltö e be. A bécsi Krisztus teste testvérület jegyzőkönyvének ellenőrzése (2.2) nyomán az
derült ki, hogy az eddig Antal mester halálának éveként ismert 1515 valójában csak terminus ante quem. A legismertebb
forrásszövegekkel, a bécsi orgonakarzatra vonatkozó megbízás körül kialakult viszály irataival kapcsolatban a dolgozat
arra tesz kísérletet, hogy ezeket függetlenítse Antal mester jellemrajzától, és közben a kőfaragói munka szervezeti kerete-
inek forrásaiként hasznosítsa. Ugyanez a fejezet vizsgálja és mutatja be kétes hitelűként azokat a forrásokat is, amelyek a
közkeletűen használt ‘Pilgram’ vezetéknévet indokolhatnák (2.3).

Azt, hogy ennek ellenére hogyan ésmiért alakulhato ki a szobrász Pilgramművésze örténeti képe,

az új- és modernkori recepció történetének részletes feltérképezése (3) mutathatja meg. Ezt a viszony-

lag jól dokumentálható recepciótörténetet a 16. század közepi kezdetektől a 20. század elejéig – amikor

Pilgramot egyetemesművésze örténeti kontextusba illeszte ék – számos fordulat tagolja; Antalmester

alakjának, a bécsiműveknekés különösenamesterképmásoknak amegítélése valamint az ebből kiinduló

keletkezéstörténeti elképzelések érzékenyen köve ék a művészetszemlélet és az általános eszmetörté-

net változásait. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy az értelmezéstörténet korábbi fázisai az adatok
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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 al-

kalmazva lehetmegérteni azt, hogy hogyan alakult ki a szobrász Pilgramra vonatkozó elképzelés. Ez csak

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

nem indokolhatják ugyanennek az elképzelésnek a fenntartását.

A művésze örténeti feldolgozás intenziválódása elő i Pilgram-recepciót a könnyebb á ekinthetőség vége három
logikai fázisra oszto am. Az elsőnek, a bécsi kőfaragók házi historiográ ájának az emlékei jelentős számú publikálatlan
forrásszöveggel és műtárggyal bővültek (3.1.1). Egy újonnan megtalált mesterjegyzék abban segít, hogy meghatározzuk
az eddig ismertek – köztük az 1627-es feste mestertáblák – relatív kronológiáját és leírjuk a középkori bécsi építészekre
vonatkozó információk kora újkori hagyományozásának logikáját. Antal mester neve eszerint interpolációként bukkant
fel egy tisztán legendás, papíron konstruált és továbbado hagyományba ágyazva, először a Stephansdom 14. századi
építéstörténetében, az épület egészére nézve is főszerepet magára öltve. Ennek a 14. századi ‘Pilgramnak’ az alakja a ké-
sőbbiekben fokozatosan közelede a történeti Antal mesteréhez, ugyanakkor annak megítélését nem egy, közvetve máig
ható előfeltevéssel terhelte meg. ‘Pilgramnak’ a művésze örténeti irodalom számára eddig ismeretlen, 17. századi büsztje
és a német kőfaragók itáliai kollégáikkal folytato vitáinak újonnan feltárt iratai alapján teljesebb képet kaphatunk arról a
szerepről is, amelyet Antal mester képmásai, különösen az orgonakarzaté ebben a folyamatban játszo ak: e képmás – az
‘örök imádás’ barokk ikonográ ájához asszimilálva – donátorképmássá vált, és így vált Antal mester is a bécsi kőfaragó-
testvérület legendás alapítójává.

A kőfaragók által ápolt hagyományok a 17. század végén találkoztak a humanista történetírás és a populáris recepció
motívumaival, elsősorban a helyi egyházi intézmények historiográ ájában – ez a második logikai fázis (3.1.2). A dóm
építéstörténetére és Antal mester szerepére vonatkozó összkép, amely Johann Ma hias Testarello della Massa írásában
összeállt, szintén nagyban a mesterképmásokra támaszkodo – azokra hagyatkozva anekdotikus színtérként értelmezte a
templomépületet –, ezzel, valamint feszültségteremtő következetlenségeivel hosszú időre kijelölte a vonatkozó irodalom
útját. A 19. században, a művésze örténeti elő i recepció harmadik, archeológiai fázisában (3.1.3) a korábbinál inten-
zívebb gyelem irányult az orgonakarzat és a szószék guráira mint szobrászi teljesítményekre is, valamint a jelentősebb
részben csak ekkor ismer é vált szöveges forrásokra, köztük aWerkstreit irataira. Végső soron ezeknek és a korábbi recep-
ciótörténet anekdotikus hordalékának az összeegyeztetése vezete – először 1892-ben, Wilhelm Anton Neumannál – az
építész Antal mester és a bécsi művein dolgozó szobrász azonosításához. Eközben a mesterképmások újabb jelentésmó-
dosulásonmentek át: ezú al a historizmus építészeinek reprezentatív identi kációs gurájaként stimulálták az irodalmat.

Azt, hogy ezeknek az adatoknak, motívumoknak és értelmezésfoszlányoknak a készletéből hogyan le művésze ör-
téneti tartalom, azt elsősorban Wilhelm Vöge 1927-es Pilgram-tanulmányának az elemzésével lehet megérteni (3.2). Az
évtizednyi hallgatástmegtörő, a szerző késői korszakátmegnyitó publikációként különleges jelentősége van ennek a tanul-
mánynak Vöge életművén belül, és értelmezése érdekében a disszertáció az egész életmű újraértelmezésére is vállalkozik.
Ennek eredményeként Vöge munkássága következetesebbnek tűnik fel, a gótikus és a reneszánsz szobrászat szembeál-
lításán alapuló stílustipológia, amelynek alapjai a korai könyvben, az Anfänge des monumentalen Stiles im Mi elalterben
jelentek meg, a késői monogra kus tanulmányokban is meghatározó maradt. Ennek a stílustipológiának egyik pillére, a
szobrászi munka utánérzésének Michelangelo példájára mint kvázi-művészetelméreltre támaszkodó szempontrendszere,
egyú al a korstílus és az egyéni stílus viszonyának problémájára –Vöge egyik alapproblémájára – is sajátos rálátást nyito .
‘Anton Pilgram’ esetében Vöge módszere a bécsi mesterképmásokkal együ a szószék többi guráját is az önarcképiség új
szintjére emelte, amelyen egymásba forrtak az arcvonások, az arckifejezések és a szobrászi megvalósítás sajátosságai.

Mindehhez képest Oe inger monográ ája – távolról nézve – a szisztematikus feldolgozás igényével fellépő, azon-
ban az a ribúciós érvelés módszereit és a szobrásznak tulajdoníto œuvre-t tekintve is felhígíto Pilgram-képet nyújt,
amely egyedül nemzetiszocialista ideológiai kontextusával kínál újdonságot (3.3.1). A dolgozat i külön gyelmet szen-
tel Oe inger néhány tézisének, illetve előfeltevésének, amelyek a Pilgram-kérdés szempontjából közelebbi jelentőséggel
bírnak: a Michael Tichter személyéről és tevékenységéről íro aknak, a ‘St. Stephan szobrászait’ érintő munkaszervezeti
kérdéseknek, a kő- és a faszobrászat viszonyának (3.3.2).

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

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) azt mutatja meg, hogy mindazokat a nehézségeket,

ellentmondásokat, amelyek e rajzokkal kapcsolatban eddig felmerültek, úgy lehet a legegyszerűbben
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feloldani, ha a kőfaragómunkákat megelőző rajzokat keressük bennük, nem keressük rajtuk ellenben a

szószék szobrászának keze nyomát.

Három, egyaránt a bécsi Akademie der bildendenKünste gyűjteményében őrzö lapnak van i fontos szerepe (4.2):
a 16855. számút Johann Josef Bökerrel (Architektur der Gotik. Bestandskatalog der weltgrößten Sammlung an gotischen
Baurissen der Akademie der bildenden Künste in Wien, Salzburg–Wien–München 2005, 148–149) egyetértésben a szó-
szék kivitelezéséhez készült rajznak tartom, a 16834-es a szószék talpához készülhete valamilyen prezentációs céllal, a
16856-os pedig alighanem az orgonakarzat tervezésének egy korai fázisát dokumentálja. Tehát mindhárom leginkább
az építésztől, Antal mestertől származhat, a közös a ribúcióra rajzi stílusuk is utal, miközben ez utóbbi nehezen tűnik
összeegyeztethetőnek a szobrokkal. A rajzokkal kapcsolatos érvek azzal is együ járnak, hogy visszatérjünk a szószék ha-
gyományos, az 1510-es évek első felére szóló datálásához (4.3). A 20. századmásodik felében elfogado á vált 1500 körüli
datálás cáfolatát az ehhez felhasznált érvek revíziója, valamint a szószék régióbeli követőinek számbavétele szolgálja.

Amásodik – 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 szobrászmunkának adnak

helyet; a besztercebányaiakhoz csak kevés és határozatlan kísérlet kapcsolódik a szobrász Pilgram meg-

ragadására, a brünniek ellenben régóta beépültek a monogra kus összképbe. Úgy vélem, hogy mind

a két esetben meg lehet cáfolni ezt az a ribúciót, és hogy a besztercebányai és a brünni gurák kö-

zö Bécstől függetlenül sincs kapcsolat. Antal mester építészi működésének minden helyszínén más

szobrászműhelyeket foglalkoztato , egy-egy helyszínen többet is. Ennek a megfelelő alátámásztásához

ugyanakkor nem elég felhívni a gyelmet az egyes városokban készült szobrászmunkák különbségeire,

hanem alternatív a ribúciókat is fel kell kínálni, amelyek felismerhetővé teszik a besztercebányai és a

brünni gurák valódi stiláris kontextusát.

A Besztercebányával foglalkozó fejezet sokszor átfedésben van korábbi publikációimmal (különösen in: Acta Histo-
riae Artium 47 (2006), 37–78), néhány, a Pilgram-kérdés szempontjából fontos aspektus részletesebb kifejtésére azonban
i vállalkoztam először. Ilyen elsősorban Antal mester i eni tevékenységének problémája (5.2): a dolgozatban követe
érvelés szerint Antal néhány tervrajz elkészítésére, esetleg egy a megvalósítást irányító mester kiközvetítésére kaphato
megbízást, ez személyes jelenlétet nem követelt tőle, ennek nyomán azonban egy olyan építőszervezet jö létre, amely
függetlenné vált a brünni építésztől, és még évtizedekig tevékeny volt a környéken. Nem lehet azonban meghatározni,
hogy pontosan mi készülhete még Antal mester tervei alapján, sem azt, hogy ezek a tervek mekkora mozgásteret enged-
tek a kivitelező építész számára. Noha elképzelhető, hogy ez utóbbi és akár néhány további kőfaragó is Brünnből érkeze
Besztercebányára, az i eni épületek némelyikének gazdag gurális dísze nem utal arra, hogy szobrászok is érkeztek volna
velük. Az épületekhez szorosabban kötődő szobrászmunkák is stilárisan két csoportra oszlanak, és mindke őmélyen be-
ágyazódik a régió faszobrászatába: az Alamizsnás Szent János kápolna konzolait a bakabányai főoltár műhelye készíte e
(5.3), az Olajfák hegyének és a Szent Borbála kápolna konzolainak bonyolultabb stiláris helyzetét egy a Magyar Nemzeti
Galéria királyszobrainak mesterét is foglalkoztató, valószínűleg többé-kevésbé alkalmi munkaszerveze el lehet magya-
rázni (5.4).

Ez kínálja a legjobb alkalmat egyú al annak a modellelképzelésnek a kifejtéséhez (5.5) is, amelyet a szobrászműhe-
lyek produkciós struktúráinak és a stíluskritika lehetőségeinek, feladatainak viszonyát illetően, a ribúciós kategóriáival
a disszertáció a továbbiakban is követni igyekszik. A vitapartnerem ebben elsősorban a ‘mesterműveket tömegesen’ elő-
állító nagyműhelyek modellje, illetve az az előfeltevés, amely a vezető mesternek a műhelystílus állandóságát biztosító
szerepet tulajdonít. Az ezzel szembeállíto kritika főleg két pilléren nyugszik: egyrészt néhány egykorú, jól dokumentált,
ebbe a modellbe nem illeszkedő műhely példájának felidézésén, másrészt pedig a ‘virágzó nagyműhelyek’ képének meg-
rajzolásakor az újkori művészetfelfogással és műhelygyakorla al kapcsolatban alapul ve elképzelések kritikáján. Ennek
eredményeként a késő középkori művészek együ működésénekmódjairól dinamikusabb összkép rajzolódik ki, amely azt
is indokolja, hogy az a ribúciós terminológiánkat egy-egy vezető mester személyes stílusából kiinduló műhelystílusok
helye a formák diszperz terjedésére, a tárgyak közö i ‘családi hasonlóságokra’ alapozzuk.

A besztercebányai szobrászmunkákhoz vagy a brünni Zsidó-kapu konzolfejeihez képest – az utóbbiak aligha lehe ek
tanult szobrászok munkái (6.1) – bonyolultabbnak tűnnek a brünni városháza kapuzatán elhelyeze gurák a ribúciós
kérdései. E kapuzat eddig biztosnak gondolt 1511-es datálását cáfolják a brünni városi kamara 1508. évi számadásai,
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amelyek alapján viszonylag pontosan követhetők a munkálatok (6.2). Ez egyú al a korábban ingatagnak vélt a ribúciót
is megerősíti, hiszen ebben az évben Antal mester dokumentáltan a városi tanács vezető kőfaragója volt. Ami a szobrokat
illeti, ezek néhány technikai jellemzője (6.3) melle stíluskritikai vizsgálatuk is arra utal, hogy importként kerülhe ek
Brünnbe Bécsből, ahol azzal a stíluskörrel állnak a legközelebbi rokonságban, amelybe a Holdt-epitá um, a dómkincstár
passiósorozata és az első ízben ide sorolt (6.4.3) säusensteini Szentháromság-dombromű is tartozik (6.5). Nagy részben
többalakos dombroművekről lévén szó, a stíluskritika kritériumainak meghatározásakor nagy jelentősége van a kompo-
zíciós előképek kérdésének: a passiósorozat alapvetően az ala a lévő, néhány évtizeddel korábbi falképsorozat megújítá-
saként készült (6.4.2), csak az innen ve minták felfrissítését szolgálták a Speculum passionis eddig is előképként ismert
metszetei. Valószínű, hogy a különböző előképek összeegyeztetését megoldó konkrét előkészítő rajzokra is egy festő ka-
po megbízást, akit a koppenhágai Szent Istvánmegkövezése rajz környezetében érdemes keresni. Mindez a dombormű-
veknek a megszoko nál valamivel korábbi, 1510 körüli datálását is lehetővé teszi. Ugyanezzel a szobrászati stíluskörrel
mutatja a legközelebbi családi hasonlóságokat a Keckmann-epitá um alsó része is, amelyet Oe inger szintén ‘Anton Pil-
gram’ művei közé sorolt (6.4.4).

A harmadik érvet néhány új a ribúció nyújtja, amelyek alapján a bécsi szószék szobrásza fában is

dolgozo , azaz egy olyan szobrászműhelyt kelle fenntartson, amely Antal mester életadataival nem

összeegyeztethető (7).

A szóban forgó fafaragványok stiláris helyzete nem teljesen azonos. Míg a brünni Moravská galerie Szent Andrást
ábrázoló, lapos domborműve – amely eddig ismeretlen volt a Pilgram-kutatás számára – a lehető legszorosabb kapcso-
latban áll a bécsi szószék guráival (7.3), addig a bécsi Dommuseum Szent Rókus gurájának esetében ez az összefüggés
lazább, pontosabban a szobor több jellegzetessége a szószékkosár egyházatyái helye a lépcső ala i mesterképmással áll
közelebbi rokonságban (7.2). Amesterképmás, amely kivitelezésének stílusával némileg kilóg a szószék egészének gurá-
lis díszéből, valószínűleg a munkálatok vége felé, tervmódosítás eredményeként kerülhete a helyére, így nem a szobrász
stílusfejlődésének korábbi szakaszára, hanem a műhelyen belüli stiláris ingadozásokra lehet vonatkoztatni elemzésének
tanulságait.

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 oltárára’

hivatkozó szükségnévvel jelöl a kutatás, és akit az egyikművén találhatómonogram alapjánMTmester-

nek is nevezhetünk. Ez az azonosítás annyiban tekinthető érvnek a hagyományosPilgram-kép ke éhasí-

tásamelle , hogyMTmestertől 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’ szobrászmegítélését egészen új alapokra állítsuk, másképpen rajzoljuk

meg művészi és intellektuális pro ljukat. Ez egy monogra kus feldolgozás keretében történhetne meg,

jelen dolgozat ellenben csak néhány szempont felvetésére, illetőleg az œuvre-egyesítés megalapozására

vállalkozhat ezen a téren.

MT mesternek œuvre-jét, még a szószék szobrászával való azonosítás elő , két új a ribúcióval javaslom bővíteni,
mindke ő fából farago művekre vonatkozik: a bécsi Szent Rupertus templom– egy donatellói típust adaptáló –Madon-
na-szobrára (8.1.7) és a Moravská galerie Vizitáció-domborművére (8.1.8). MTmester műveinek szintén az azonosítást
megelőző, egyenkénti elemzése (8.1) alapján egy szo sztikált, ugyanakkor párhuzamosan többféle művészetfelfogáshoz
is alkalmazkodó szobrász, illetve műhely képe rajzolódik ki. A sierndor főoltár (8.1.4) és a brünni passióreliefek (8.1.5)
a késő középkori műhelygyakorlat örököseként mutatják be, és a műhelyen belüli kvalitásbeli ingadozások meg gyelé-
sét is lehetővé teszik. A Kaltenmarckter-epitá um (8.1.2) ezzel szemben egy különösen igényes megbízásként tűnik fel;
feliratának köszönhetően a kor asztrológiai elképzeléseire épülő, összete ikonográ ai koncepció tárható fel, amelynek
szobrászati megvalósítása MT mester részéről is szokatlan felkészültséget igényelt. Hasonló kihívásokkal szembesült és
azokra hasonlóan szuverén válaszokat talált a szobrász két másik művén, amelyek az Isten-ábrázolás teológiai problémáit
bontják ki: a Hager–Huber-epitá umon (8.1.5) és az egykor bécsi Szentháromság-oltáron (8.1.6), amelynek megrende-
lése eddigi ismereteinkkel szemben valószínűleg nem a fazekasok céhéhez, hanem egyetemi környezethez köthető.
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MTmester vizsgálatakor lényeges kérdés, hogy ebbe műveinek reneszánsz keretező architektúráját mennyiben kell
bevonni. A dolgozat következtetései (8.2) szerint ezek kivitelezése nem az őműhelyében, hanem egy specialista által tör-
tént; MT mesterre a tervek elkészítése hárulhato , ezek azonban olyan elnagyoltak lehe ek, hogy nem igényeltek olyan
jártasságot a reneszánsz építészeti formatan területén, amely túlment volna az egykorú bécsi könyvnyomtatásban is fellel-
hető gra kai minták ismeretén. A szószék szobrászának ésMTmesternek az azonosítása (8.3) menténmég egyszer feltű-
nik, hogymennyire nagy tudatossággal járt el ez a szobrász a kifejezőeszközeinek amegválogatásában – így a stíluskritikai
elemzésnek a műhelyen belüli ingadozások melle a szándékos stíluspluralizmussal is számolnia kell. A drapériastílus
melle – az egykorú portréfestészet és -gra ka egyes ábrázolási formuláinak átvétele (8.1.1, 8.4.3), valamint ziognó-
miai tanok célzo felhasználása (8.4.1–2) révén – ez az általa farago arcokra is érvényes, és ennek vizsgálata jelenti a
dolgozatban azt a végpontot, amelyet közvetlenül szembesíteni lehet a bécsi mesterképmásoknak az önarcképiség vögei
fogalmában kicsúcsosodó recepciótörténetével.
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