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1. A dolgozat témája Maulbertsch sümegi freskójának 

szélesebb értelemben vett műhelykérdései és korabeli 

képzőművészeti recepciója. A 2000-es évek elejétől élénk 

diskurzus zajlik Maulbertsch műhelye(i) körül. Arról, hogy 

kik is lehettek a tagjai és milyen inspirációkkal kezdték, vagy 

folytatták saját karrierjüket. A műhelykérdés persze a 

kezdetektől jelen van Maulbertsch életművének kutatásában, 

az utóbbi időben azonban a „kezek szétválasztása” került az 

előtérbe, és az újabb kutatási eredmények elérték a sümegi 

plébániatemplom freskóit is, amelynek megítélése az 

életművön belül ezzel közvetlen összefüggésben változik.  

Egyes újabb attribúciók már közkézen forognak a 

szakirodalomban, így például Johannes Pöckel, Johann 

Wenzel Bergl és Andreas Brugger neve.  

Noha Johannes Pöckel sümegi jelenlétéről alapos kutatásra 

támaszkodhatunk, konkrét festői megbízásai, feladatai eddig 

még feltáratlanok voltak. Pusztán logikai úton került a neve 

Maulbertsch feltételezett műhelytagjainak sorába. Andreas 

Brugger az egyetlen, aki igazolhatóan Maulbertsch tanítványa 

volt a sümegi freskók készülésekor, ám sümegi jelenlétére 

vonatkozóan eddig nem volt semmilyen támpontunk. Neve 

nem ismert a hazai művészettörténetben, önálló karriert pedig 

csak hosszú évekkel később, itáliai tanulmányútján újabb 

inspirációkkal gazdagodva, szülőföldjére hazatérve kezdett. 

Noha életművét részletesen elemző monográfia készült, tetten 

érése Sümegen, későbbi művei alapján csaknem lehetetlen. 

Johann Wenzel Bergl sümegi jelenlétére vonatkozóan sem áll 

rendelkezésre forrás, összetéveszthetetlen stílusa azonban 

valóban jól felismerhető a freskóegyüttesben, részvételének 

jellege és főként a legutóbbi időben vele kapcsolatban 

felmerült gyanú, hogy Sümegen a programalkotásban is 

jelentős szerepe volna, mégis további vizsgálatot igényel.   

Célom elsősorban nem a hipotézisek helyességének 

megítélése, sokkal inkább a „kezek” elválasztására törekvő 

kutatási irány felülvizsgálata volt: a műhelykutatást más 

szemszögből megközelítő, eltérő módszerrel, alapvetően a 

freskó vizsgálatán alapuló kiegészítése.  

Dolgozatomban a műhelymunkát a megbízó Padányi Bíró 

Márton püspök személyének bevonásával szellemi 

alkotótevékenységként is értelmeztem. Ránk maradt 

prédikációi és a templom falképegyütteséhez készült 

kronosztikonjai kivételes, még mindig nem teljesen kiaknázott 

lehetősége a barokk mecenatúra-kutatásnak.   

 

2. Maulbertsch életművének elemzésekor a freskók 

jelentik a legbiztosabb támpontot, hiszen ezek a legjobban 

dokumentált művei. Ugyanakkor a freskók esetében általános 

felfogás, hogy hitelesen elsősorban a kompozíció és a 

tartalom vizsgálható, hiszen a műfaj emlékei különösen 



 

veszélyeztetettek, ezért a „műtárgy” forrásértéke sok esetben 

kiaknázatlan. Pedig a freskók állapotának, restaurálás-

történeti, festéstechnikai vizsgálatának eredményei, a 

sajátosan „műemlékes szempont” figyelembe vétele mind az 

ikonográfiai, mind a stiluskritikai elemzésekben releváns 

lehet, műhelykérdések vizsgálatakor pedig megkerülhetetlen.  

A forráskritikai szemlélet egy összetett freskómű, és 

különösen a sümegi freskó jellemzéséhez alapvető, de 

korántsem elegendő, ezért a dolgozatban a liturgikus térben 

kibontakozó freskó működésének és a dekorációban 

különleges szerepet kapott kronosztikonok együttesének, 

egymásra hatásának elemzése is nagy hangsúlyt kapott. Nem 

pusztán a programadó meghatározásához, de a megbízó, 

Padányi Biró Márton veszprémi püspök, mecénási 

életművében társtalannak tűnő sümegi freskó értelmezése 

miatt is alkalmas közelítésnek bizonyult a püspök 

prédikációinak retorikai, szövegtani és a sümegi freskómű 

képretorika eszközeinek összevetése.  

A sümegi freskómű „színház” jellegére már többen utaltak, a 

dolgozatban annak bemutatására törekedtem, hogy milyen 

programadói szándék alapján és milyen festői eszközökkel 

történik mindez. 

 

3. A sümegi freskó társtalan, de egyáltalán nem 

gyökértelen Padányi Biró Márton művészi megbízásai között. 

Egyházpolitikájának, kultuszteremtő, hittérítő 

tevékenységének áttekintésével kirajzolódik az ív, ami a 

sümegi megbízáshoz vezet. Írásai, egyházszervező 

tevékenysége, az általa alapított vallásos társulatok, a 

személyesen terjesztett áhítati forma nagyon koncentrált, egy 

irányba ható életművet mutat. Allegorikus képekből építkező 

ünnepi szónoklataiban, prédikációiban, képzőművészetekhez 

való kapcsolatában jól látható, hogy szemlélete mintegy száz 

évvel korábbi hagyományhoz, mintákhoz állt közel. A 

katolicizmusban gyökerező rendi hagyomány 

védelmezőjeként a magyarországi ellenreformáció 

vezéregyéniségének, Pázmány Péternek a példája lebeghetett 

a szeme előtt. Művét, az Enchiridion de Fide-t is, Pázmány 

Péter Isteni igazságra vezérlő kalauzához hasonlóan, a 

katolikus hit alapművének szánta. A sümegi program a 

püspök egyházépítő, hittérítő, szónoki, prédikátori 

tevékenységének figyelembevételével logikusan következik 

az életművéből. A sümegi freskómű a jezsuita szellemiségben 

nevelkedett, nagy tervekkel induló, a politikai folyamatokra 

azonban csak szűkösen rálátó, a politikai helyzetet tévesen 

megítélő, emiatt hirtelen hallgatásra ítélt püspök 

kronosztikonok és képek együttesével megfogalmazott utolsó 

„prédikációja”.  

A kronosztikonok írásánál a püspök, bár lépésről-lépésre 

dokumentálta velük a freskómű elkészülésének folyamatát, 



 

nem szorítkozott pusztán az évszámok közlésére. A 

kronosztikonok a teljes program, a freskómezők helyének 

ismeretében készültek. A latin nyelven írt szövegek a legtöbb 

esetben az ablak alatt, a fény forrásánál jelennek meg. 

Csaknem minden esetben bibliai szöveghelyek parafrázisai, 

így tágabb kontextusban értelmezve újabb jelentésárnyalatot 

közvetítenek. Ezen túl pedig minden egyes kronosztikon 

szoros, kölcsönös kapcsolatban áll a dekorációs programban 

mellé rendelt képpel (esetleg képekkel) amellyel együtt 

önmagán túlmutató, további értelmezési lehetőséget kínál. A 

templom dekorációs programjába való beágyazottságuk, 

kapcsolatrendszerük, megjelenésük alapján szerepüknek 

emblematikus karaktere van. A latin nyelvű szövegeknek a 

püspök a képekétől eltérő, a liturgikus funkciónak alárendelt, 

de a képekkel rangban azonos szerepet szánt. Így alkotják a 

kronosztikonok a sümegi mű vázát, ami Maulbertsch sajátos 

festői nyelvezete által bontakozik ki, így alakul a templom 

tere liturgikus „színpaddá”, theatrum sacrummá. A képi 

retorika, a dramaturgiai eszközök elemzésével követhető, 

hogyan történik mindez.  

A barokk prédikációk kötelező eleme a bibliai szöveghelyek, 

és teológiai értekezésekből vett idézetek beemelése a 

szövegbe. Ahogyan a püspök az ún. locusokkal előre utal a 

prédikációban, úgy használt Maulbertsch is „klasszikus” 

idézeteket, toposzokat, hogy a képmezőket összefüggő 

programmá szervezze. A Királyok imádása kép gyakran 

elragadtatással leírt „mesebeli” jelenetének hátterében a 

betlehemi gyermekgyilkosság Rubenstől vett „idézete” áll. 

Maulbertsch korai festészetére jellemző chiaroscuro 

festésmód a drámai ellentétek kedvelésében tehát jelen maradt 

később is. Ahogy a sötétből kibomló világos forma 

erőteljesebb, úgy a meglepő, ellentétes érzelmeket előhívó 

tartalmakat is hatásosabbnak vélhette az egyszólamú 

ábrázolásnál. A komponálásmód, ahogy az idézettel bánik, 

ugyanaz a módszer, ahogy saját, vagy sok esetben közismert 

festői toposzokat beemel egy-egy kompozícióba. Motívumai 

különböző összefüggésbe, jelentéshálóba helyezve 

megváltoznak, sajátos töltéssel rendelkeznek, amellyel 

Maulbertsch a témának megfelelően építkezik. Jellegzetes 

motívumai pl. a „gavallérok”, jobbára erőszakos jelenetek 

tanúiként, az érzéki Éva-Magdolna-Salome alak, a „hóhér” 

típusa, vagy az egymás mellett, szinte összetartozó, mégis 

ellentétes asszociációkat keltve megfestett két, három, akár 

négy nő, és az egyik gyakran feltűnő, erőteljes motívuma, a 

ló, lovasával vagy anélkül. A mellékalakok, a kompozíciót 

gazdagító, erőteljessé, drámaivá tevő motívumok a főtémához 

sok esetben nem idomulnak, sőt gyakran ellentétes irányba 

terelik a figyelmet, merész meglepő asszociációs teret 

nyitnak. Talán sehol nem ennyire érzéki Magdolna látványa a 

kereszt tövében, mint éppen a sümegi Kálvária-képen. A 



 

szélsőséges, váratlan, erőteljes érzelmi, érzéki, csaknem 

minden érzékre figyelemmel lévő festői nyelv hatékonyan 

szolgálhatta azt a célt, amelyet a térítései, prédikációi, 

tömeget megmozgató körmeneti eseményei során a püspök 

elképzelt. Maulbertsch kompozícióiban a mellékalakok 

keltette intenzív érzéki képzet, még ha annak más érzékterület 

is a kiváltója, könnyebben válhatott vallásos hevületté, 

eksztatikus elragadottsággá. Prédikációiban az értelemmel fel 

nem fogható tartalmak közvetlen megragadásának, 

érzékletessé tételében Maulbertschnél talán szerényebb 

módját, a püspök maga is művelte. A hatásos szónoknak 

feltehetően nem volt idegen a képi-festői nyelvben megjelenő 

ellentételezés, fokozás, késleltetés, sőt a közvetlenebb erejű 

szóképek, a hasonlat és elsősorban a szinesztézia használata 

sem.  Az efféle „manipulatív” eszközöket kreatívan használó 

prédikátor rátalált, még ha esetleg véletlenül is, Maulbertsch 

személyében a meggyőzés, a közvetlen szemléletesség 

legösztönösebb módjait is különlegesen értő festőre. Két 

merőben különböző művészetfelfogás, a 17. századi, 

tridentinus, jezsuita művészeti hagyomány és a „bécsi 

avantgarde” különlegesen eredményes találkozásának 

lehetünk Sümegen tanúi. Közös volt bennük a 

meggyőzőerő és a szenvedély.  

A freskómű programjának vezérszólama az Izajás próféta 

nyomán énekelt Sanctus szüntelen éneklésének megörökítése: 

a Szentháromság örök imádatában a földi seregek egyesülése 

az angyali karokkal. Az orgonakarzat freskója annak a 

látomásnak a megfestése, amelyet a püspök túláradó 

elragadtatottsággal, mértéktelenül halmozott fokozásra épülő 

prédikációiban több alkalommal is szavakba öntött. A 

szentély freskója Isten színről színre látásának hittitkát teszi 

közvetlen élménnyé. A sümegi freskókra számtalanszor 

alkalmazták a „mesés” jelzőt. Az értelemmel nehezen 

befogadható hittitok a sümegi festői kifejezésmóddal 

közvetlen élményként hat. A hajó boltozat- és oltárképein az 

Ige testté válásának titka, az unio hypostatica, a megváltás, a 

feltámadás, és az egyház megszületésének dogmái jelennek 

meg. A legnehezebb feladatot Maulbertsch talán a Pásztorok 

imádása oltárkép megfestésénél kapta, itt a Fiú kettős 

természete meglepő festői megfogalmazásban jelenik meg. A 

kép felső részén kegyképként felmagasztosítva az isteni 

személy testesül meg, míg a képmező alsó részén a magát az 

emberi testben megalázó Megváltót már csak az ökör és 

szamár ismeri fel a fagyban didergő csecsemőben.  

A sümegi plébániatemplom freskóival foglalkozó első 

elemzésekben is olvasható az orgonakarzattal kapcsolatban, 

hogy műhelymunka, hogy a mester egy hátrahagyott 

tanítványa készíthette a portrékat. Újabb értelmezésben 



 

azonban az orgonakarzaton az imafelajánlás jelenete a 

csoportos portrékkal, az időben végtelenné tett örök 

liturgia, a program leglényegesebb része. A megrendelő, 

Padányi Biró Márton is megjelenik a képen, így csaknem 

elképzelhetetlen, hogy ne a mester vezette volna a 

munkálatokat. Részvételére utal az idővel nagyon 

gazdaságosan bánó munkamegosztás is: a hatalmas 

felületen valószínűleg éppen a mester jelenléte miatt 

csak a legfontosabbra koncentrálták sajátkezű 

részvételét. A freskóban megfestett karakterek a korszak 

legjobb portréi közé tartoznak.  Elég, ha Padányi Biró 

Mártonnak a sümegi palotakápolnában lévő portréjával 

összevetjük őket. Azonban a portrék, az arcok (!) 

feltűnően jó minősége a freskó állapota, a különleges 

téma értelmezésének bizonytalanságai, ezért 

jelentőségének félreértése és a gyors munka miatt a 

munkamegosztásból fakadó, a részletekben valóban 

tetten érhető gyengeségek zavaró hatása miatt, alaposabb 

megfigyelés hiányában, rejtve maradt.  De a bravúros 

gyorsasággal megfestett, mégis „pszichológiai 

észrevételekkel” jellemezett arcképek valószínűtlen, 

hogy gyakorlatlan műhelytag munkái lennének. A 

sümegi plébániatemplom freskóművének kiemelkedő 

teljesítménye az orgonakarzat csoportos portréegyüttese, 

miért ne készíthette volna a vezető mester, aki a 

felszentelési ünnepségre visszatért Sümegre és talán 

sümegi tartózkodása alatt személyesen részt vehetett a 

vallásos társulat mindennapjaiban is. 

Egyetlen hely Sümegen, ahol a művészi szándék 

bizonytalanabbnak tűnik, és a teljesítmény is mintha 

zökkenne, éppen a főoltár. Néhány figura vonása, 

beleértve a mennybe emelkedő Krisztusét, az előtérben 

álló angyalokét és néhány prófétát, kissé idegen 

Maulbertsch alakjaitól és főképp erőtlenebb a 

kompozícióban rejlő erő, ami a mellékoltárképek 

esetében, mégha más kézre utal is egy-egy arc, mindig 

meggyőző. Mindezek alapján feltételezhető, hogy a 

műhely még a mester érkezése előtt megkezdte a 

munkát. A főoltárkép festésében „tetten érhető” 

műhelytagok esetében talán van lehetőség, hogy 

közelebbről is meghatározzuk őket. Egyikük feltehetően 

Johann Wenzel Bergl, akinek már említett Klein 

Mariazell-i freskói is jó támpontot jelentenek az 

összevetéshez. Bergl tagja volt a sümegi műhelynek, arra 

a feltételezésre azonban, hogy a programalkotásban 

jelentős szerepe lett volna, ahogy ez az újabb 



 

szakirodalomban szerepel, a képi retorika, a megbízó, 

Padányi Biró Márton programalkotó szerepének 

elemzése, illetve a Klein-Mariazell-i templom 

dekorációs programjával való összehasonlítás alapján 

nincsen okunk. 

Felfedezhető a sümegi főoltáron még egy másik 

műhelytag keze is, aki közvetlenül a sümegi munka 

elvégzése után a közeli Balatonkeresztúron kapott a 

teljes templomtér dekorálására önálló megbízást 

Festetics Kristóftól. Balatonkeresztúron is, ahogy a 

nagyobb freskómegbízatásoknál általában, többen 

dolgozhattak. Különlegessége talán abban rejlik, hogy itt 

több egykori „műhelytag” társulhatott az önálló 

megbízásként megkapott munkára. Speciális tudásuk, 

típusfeladataik során szerzett gyakorlatuk elárulja őket. 

Egyikük feltűnő rutint árul el az angyalok, puttók 

valamint az apostolportrék megfestésében, míg a figurák 

térbe helyezése szembetűnő esetlenséggel, kisebb 

anatómiai hibákkal sikerült csak. A részletekben biztos 

kezű, egyenletesen jó színvonalon dolgozó festő a 

kompozíció egészét tekintve ügyetlenebbnek bizonyul. 

Arra utalhat mindez, hogy egy nagyobb műhely idegen 

vizekre evező „specialistájával” van dolgunk, aki talán a 

háttérben megjelenő, staffázsfigurák festésében szerezett 

gyakorlatot. A Keresztúron dolgozó figurafestők 

egyikének stílusa a közelmúltban Simontornyán 

azonosított Carl Friedl-lel mutat szoros rokonságot. A 

simontornyai freskó erőteljes átfestése ellenére nagy 

valószínűséggel állítható, hogy a figurák festője 

Simontornyán és Balatonkeresztúron ugyanaz.  

A sümegi plébániatemplom szentélyének oldalfalain a 

grisaille festésű egyházatyák „szobrai” felett lévő 

püspökszentek alakjait, a Szécsiszigeten a sümegi 

freskómű hű utánzójaként megmutatkozó Johannes 

Pöckel alkotásaiként lehetett azonosítani. Keze nyoma a 

sümegi templom kriptájában is felfedezhető. Közvetlen 

tapasztalatokat szerezhetett tehát a sümegi freskóműről. 

A szécsiszigeti és a sümegi freskók alapján más munkái 

is meghatározhatók voltak. Padányi Biró Mártonnak 

köszönhette további sümegi feladatait a ferencesek 

templomában és a palota restaurátori kutatása során 

előkerült részletek alapján valószínűsíthető, hogy 

műhelyével itt is kapott díszítőfestői feladatot. Forrással 

is igazolható, hogy Festetics Kristóf megbízásából a 

taranyi plébániatemplom dekorációjára is kapott 

megbízást. Stíluskritikai vizsgálat alapján a főoltárkép és 



 

a díszítőfestés elkészítése volt a feladata. A forrás 

alapján tudjuk azt is, hogy kisebb műhellyel vállalta a 

munkát. A referenciát feltehetően sümegi részvétele 

jelenthette. Forrással és stíluskritikai elemzéssel 

igazolható részvétele a balatonkeresztúri templom 

díszítőfestésében is. Figurális feladat itt bizonyosan nem 

köthető Pöckelhez, annál inkább elárulják műhelyének 

részvételét azonban a látszatarchitektúra jellegzetes 

motívumai.  

A Somogy megyei Tarany templomában a szentély 

erőteljesen Maulbertsch hatását mutató 

mennyezetképének, Keresztelő Szent János 

mártíromságának festője a szoros motivikus és 

festéstechnikai hasonlóságok alapján, minden bizonnyal 

ismerte Maulbertsch 1750-es évek végi, 1760-as évek 

eleji, morvaországi freskóműveit, valószínűleg 

személyesen is részt vett a mikulovi, kroměržiži freskók 

munkálataiban. A freskó részleteit, motívumait tekintve 

Maulbertschet követő kompiláció, a kompozíció nyers 

drámaisága azonban, a realisztikusan ábrázolt enteriőr 

máshonnan érkező inspirációkról, Maulbertschtől 

független, önálló, és ami talán lényegesebb, más 

karakterű festőegyéniségről tanúskodik. Dorffmaister 

sárvári képein egyértelmű Rubens hatása, Türjén még 

szinte egyáltalán nem találjuk nyomát ennek. Sokkal 

közvetlenebb kapcsolat fűzi Maulbertsch korabeli 

műveihez, azonban a későbbi, nyersességet és Rubens 

hatását érzékenyen visszatükröző sárvári képek alapján 

mégis érzékelhető, miért „lóg ki” a sümegi műhelytagok 

önálló megbízatásai közül a taranyi freskó. Éppen ez, a 

Dorffmaisternél az 1760-as években hangsúlyossá váló 

erőteljes drámai hangnem, ami megkülönbözteti 

Maulbertsch és a közvetlen környezetében dolgozó 

műhelytagok alkotásaitól a taranyi freskót. Mindezek 

figyelembe vételével nincs okunk kételkedni abban, 

hogy a Festetics családnak később több alkalommal is 

dolgozó, portrémegbízásokat is teljesítő, Maulbertsch 

munkáit jól ismerő idősebb Dorffmaistert tekintsük a 

taranyi mennyezetfreskó festőjének.   

4. Maulbertsch sümegi műhelyében Andreas 

Brugger jelen lehetett, hiszen a neve is felbukkan 

Maulbertsch feleségének neve mellett a sümegi 

keresztelési iratokban. Részvételének jellege a freskók 

elkészítésében egy műhelytag szerepe, a freskómű 

összefogott programjának szolgálatában áll. A sümegi 

freskó karakteres mellékalakjai, bár lehet, hogy Brugger 



 

munkái, de jellegzetes visszatérő figurák Maulbertsch 

korabeli freskóművein, a kompozícióban fontos szerepük 

van. Jelenlétük nem az ügyetlen műhelytag túlzott 

önállóságnak köszönhető. Johann Wenzel Bergl 

részvétele több hazai műve alapján jobban ismert stílusa 

és a sümegi együttes közvetlen hatását mutató Klein-

Mariazell-i freskók, illetve a sümegi freskókkal közel 

egy időben készült, azzal jól összevethető morvaországi 

stációképei alapján könnyen azonosítható. 

Programalkotóként azonban nem indokolt rá 

gondolnunk.  

Johann Pöckel életművét a barokk falképkorpusz 

készítéséhez végzett kutatások alapján sokkal jobban 

ismerjük. Ezek és az újabb eredmények alapján ugyan 

elvethető, hogy Balatonkeresztúron részt vett volna a 

figurális képek készítésében, azonban forrással is 

igazolható, hogy itt és a Somogy megyei Taranyban is 

részt vett díszítőfestőként kisebb műhelyével a 

dekorációs munkákban. Ugyanakkor kezének nyoma 

megtalálható a sümegi plébániatemplom szentélyében és 

kriptájában is. A sümegi díszítőfestésben tetten érhető 

motivikus és minőségbeli eltérések alapján alapos okkal 

feltételezhető, hogy a díszítőfestés egy része is hozzá 

köthető, további megbízásait feltehetően éppen ennek a 

munkának és a püspök támogatásának köszönhette. 

Tudjuk, hogy Pöckel műhelyével teljes templomok 

díszítőfestését vállalta, Dorffmaister és feltehetően egy 

egyelőre alig ismert festő, a Maulbertschcsel szintén 

szoros stíluskapcsolatot mutató Carl Fried mellett, 

akihez azonban már két teljes templombelsőre kiterjedő, 

jó színvonalú freskómű köthető. Johannes Pöckel sajátos 

stílusa alapján jó néhány önálló megbízása is 

azonosítható volt, ahol a figurális festést ő végezte. 

Működésének vizsgálatával, és a ránk maradt néhány 

forrás segítségével a korabeli munkaszervezésről, a 

műhelymunka mindennapjairól alkothatunk részletesebb 

képet.   

 

Stephan Dorffmaister Türjén és Taranyban még 

Maulbertsch erőteljes hatása alatt dolgozott, a 

kroměržiži, mikulovi freskók közvetlen ismerete 

kimutatható ezeken a művein, azonban ő, Pöckellel 

ellentétben nem epigon. 1760-as évek eleji munkái a 

versenytárssal konkurálni képes, jó kezű pályatárs 

parafrázisai voltak. Sárvári munkáin már túlsúlyra jutott 

az a Maulbertschétől eltérő, nyersebb közvetlenebb 



 

drámaiság, aminek jelenléte miatt a taranyi freskó 

azonosítható volt.   

 

Johann Ignaz Cimbal minden bizonnyal Koller Ignác 

püspök bíztatására tekintette a zalaegerszegi 

plébániatemplom dekorációjának elkészítésekor 

mintának Maulbertsch sümegi freskóit. Több, közvetlen 

kölcsönzés mellett még inkább szembetűnő művészi 

felfogásuk különbsége. Azonos azonban a freskómű 

programjának minden részletben tetten érhető teljessége.  
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