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veress Ferenc Barokk témák. művek és mesterek 
a soproni múzeum gyűjteményéből 
(16–18. század)

A Soproni Múzeum metszetanyagának nagyobb része az 1949-ben feloszlatott szerze-
tesrendek kolostoraiból, templomaiból, gimnáziumaiból származik.1 Egyértelműen utal 
erre a nyomatok tematikája, típusa, keretezése. Csatkai Endre (1896–1970), a soproni 
művelődéstörténet kimagasló kutatója jelentős szentkép- és apácamunka-gyűjteményt 
hozott létre, amelyből a szentképek a múzeum néprajzi gyűjteményébe kerültek. 1980-
ban a magyar állam megvásárolta a Storno-család házát és annak berendezését is. Idő-
sebb Storno Ferenc a svájci Tessin kantonban lévő Soldunóból származott, felmenői a 
bajoroszági Landshutban vállaltak munkát. Innen került Storno Ferenc mesterlegényként 
1845-ben Sopronba. Autodidaktaként tanultmeg rajzolni, műemlékfelméréssel-helyreál-
lítással foglalkozott, templomi bútorzatot tervezett.2 Mindehhez szüksége volt könyv-
tárra, gyűjtötte a régi metszeteket, a templomok kidobásra ítélt felszerelését. A Soproni 
Múzeum régi metszetanyagának egyik részét 2015-ben vettem leltárba, 2017-ben pedig 
a restaurált lapokból tematikus kiállítás nyílt a Lábasházban Barokk témák címmel; a cím 
ötletét Pigler Andor ikonográfiai kézikönyve adta.3

A kiállítás anyaga a 16–18. századi soproni művelődéstörténet változatos területeit 
ölelte fel (lásd a tanulmány egyes témacsoportjait). A grafikai anyag mellé, párhuzamként 
olajképeket is bemutattam, így tükrözve a sokszorosított grafika és a táblaképfestészet 
egymásra hatását. Nem csupán a szakrális területről kerültek be munkák, hanem képvi-
selve volt például a portré műfaja is. A kiállítás egyik legfontosabb eredménye – a met-
szetanyag restaurálása mellett – egy Ismeretlen főúri dáma arcképének a helyreállítása 
volt. A 18. századi képmás alól egy korábbi női portré került elő, amelynek a hordozóját 
dublírozásra használták. A kiállításon az előkerült polgári portrét együtt tudtuk bemutat-
ni az arisztokrata képmással, így tükrözve a soproni megrendelőréteg változatos összeté-
telét4 (1-2. kép).

1  Askercz Éva: A soproni Liszt Ferenc Múzeum grafikai gyűjteményének története. In: Arrabona 14(1972), 
157–174, itt: 158.
2  Grászli Bernadett – Kiss Melinda: Egy művészcsalád története. A soproni Storno-család munkássága és 
műgyűjteménye. Sopron, 2013, 10–13. 
3  Anton Pigler: Barockthemen I-III. Budapest, 1974.
4  A hölgyportrék modelljeinek, valamint a művészek azonosításához további kutatásra van szükség. 
Ismeretlen művész: Főrangú dáma háromnegyedalakos képmása. Vászon, olaj. 74,5×89 cm. ltsz. Kp. 
54.434.1. Ismeretlen művész: Polgári női arckép. Vászon, olaj. Restaurálta: Gyarmati András, az NKA 
Közgyűjtemények Kollégiuma támogatásával(pályázati azonosító: 204113/00486). A Soproni Múzeum 
válogatott régi metszetlapjait Fehrentheil Henriette restaurálta az NKA Közgyűjtemények kollégiumának 
3513/474. számú pályázata keretében (2015). 
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1. kép. Ismeretlen mester: Főrangú dáma háromnegyedalakos képmása, SOM, Kp. 54.434.1.

2. kép. Az előkerült polgári női arckép, ismeretlen mester munkája
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A bibliai édenkert és a saturnusi aranykor

A metszetgyűjtemény egyik legrégebbi és legértékesebb példánya a Bűnbeesés, HS mester 
műve 1566-ból5 (3. kép). Az amszterdami Rijksmuseum nyilvántartása szerint a mestert 
még nem azonosították, annyi tudunk róla, hogy valószínűleg Frans Floris környezetébe 
tartozott.6 A témát a kora-németalföldi festészetben többek között Hugo van der Goes 
dolgozta fel híres diptichonján (1479 u., Bécs, Kunsthistorisches Museum). HS mester 
lapján sok minden visszautal a késő-középkorra: a háttérben például ott látható az Atya-
isten alakja, amint Ádámot megformálja, a felületet pedig szinte tapétaszerűen töltik ki a 
növények és az állatok. Ugyanakkor az első emberpár alakja és arctípusa egyértelműen a 
16. századnak azokra a németalföldi művészeire jellemző ( Jan Gossaert, Jan van Scorel, 
Maarten van Heemskeerck és mások), akik tanulmányaikat Itáliában folytatták, igyekez-
tek felfogásukat az itáliai művészet eredményeivel összhangba hozni. A háttér ágaskodó 
paripája eszünkbe juttatja Leonardo Háromkirályok imádása (Firenze, Uffizi) című képé-
nek hátterét, vagy az Anghiari csatához készült vázlatait. Az állatok többsége azonban a 
mintakönyvek hatását mutatja: például az előtérben fekvő szarvashoz hasonlót korábban 
az internacionális gótika művészei festettek.7

5   S.2009.16.1. Papír, rézmetszet. 43,2×59 cm. Jelezve balra, lent: HS (egymáson fekvő két nagybetű), 1566. 
Lent, középen: Cum privilegio ad sexennium. Közölte: Adam von Bartsch: Le peintre graveur. vol. IX. no. 526 
kat. 1.
6   Amszterdam, Rijksmuseum, RP-P-2001-141. Letöltés helye: https://www.rijksmuseum.nl/nl/zoeken/
objecten?v=list&f=1&p=1&ps=10&f.classification.iconClassDescription.sort=Temptation+and+Fall+(sce
nes+with+both+Adam+and+Eve)&st=OBJECTS&ii=8#/RP-P-2001-141,8. Letöltés ideje: 2017. 02. 16.
7   Lásd például: Giovannino de’ Grassi vázlatkönyvének színezett lapját. 1380–1390 k. Bergamo, Biblioteca 
Civica. Cod. VII. 14 fol. 22v. Liana Castelfranchi-Vegas: Die Internationale Gotik in Italien. Dresden, 1966, 
22. kép. Eörsi Anna: Az internacionális gótika festészete. Budapest, 1984, 39. képleírás.

3. kép.  HS mester: Bűnbeesés,1566. SOM Storno-gyűjtemény, S.2009.16.1. 
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Az idők során az egyes állatokhoz különféle képzetek kapcsolódtak. A Physiologusban 
például (i.sz. 2. sz.), amelynek egy példánya a híres magyar embléma-szakértő, Zsámboki 
János (1531–1584) könyvtárában is megvolt, a következőket olvashatjuk: „A szarvasok 
lenyelik a kígyókat. Az állat ezután megvadulva futni kezd. Vad futása közben, mialatt 
két-három napig meg sem áll, emészti [a kígyót]. Amikor megemésztette, húgycsövén át 
a földre vizeli, s e vizelet, bárhová cseppenjen is, tiszta pézsmává változik. Te is, ó ember, 
aki szavaimat érted, így szabadulhatsz meg hosszas fáradalmak és futás árán a sátán bűné-
től.”8 Lehetséges, hogy éppen az őskígyó ellenségeként helyezte a metsző a szarvast a lap 
előterébe. Az állatok feltételezett tulajdonságainak misztikus-allegorikus értelmezése az 
emblematika kedvelt témája volt, hatása kimutatható a soproni humanista polgármester, 
Lackner Kristóf (1571–1631) emblémáin is.9

HS mester lapján még egy érdekes motívumot vehetünk észre: a jobb szélen, a fa-
törzsre ágaskodva legelő kecskét. Az antikvitásban a pásztori-bukolikus költészet tette ezt 
a témát közkedveltté, látható például a Soproni Múzeum egyik sírkövén is (1. sz. köze-
pe).10 A középkorban az Angyali híradás a pásztoroknak jelenetén fordult elő, például a 
pécsi székesegyház altemplomába vezető lejárat domborművein (12. sz.).11 A reneszánsz 
és a barokk is szívesen használta a motívumot az aranykor megidézésre, amikor ember 
és állat békésen élt egymás mellett. A Soproni Múzeum metszetgyűjteményének egy 
másik lapja például ezta saturnusi aranykort ábrázolja.12 Abraham Bloemaert festménye 
nyomán Nicolaas de Bruyn (1604) és Orazio Brunetti (1655, 1609) készített metszetet. 
De Bruyn metszetének egy példánya a Rijksmuseum gyűjteményében is megvan, ebből 
látható, hogy az az 1644-es évszámot viselő soproni lap az eredetinek ellentétes beállítású 
változata.13

8   Physiologus. A Zsámboki-kódex állatábrázolásaival. Fordította: Mohay András. Az utószót és a 
képmagyarázatokat írta: Kádár Zoltán. Budapest, 1986, 54–55. 
9   Lackner Kristóf Coronae Hungariae emblematica descriptio (1615) című művének ajánlásában az unikornis 
nagylelkűként, az oroszlán hallgatagként szerepel. A korona jelképei közül a sast a világ feletti uralom, a 
szerencsés jóslat, a darut az éber őrködés, a főnixet az újjászületés jelképének tartja. A Galea Martisban 
(1625) úgy érvel, hogy a katona legyen ravasz, mint a róka, szívós, mint a farkas, tudjon összehúzódni, mint 
a sün. Kovács József László: Lackner Kristóf és kora. Második, bővített kiadás. Sopron, 2004. 90, 101–105, 
111. A szerző szerint Lacknerra a Physiologus is hatással volt.
10   Salvius Aebutius sírköve. 1. sz. közepe. A Soproni Múzeum lapidáriumának állandó kiállításán (35. sz.).  
11  André Chastel: „Ardita capra.” In: Idem: Figurák, formák, fabulák. Válogatott tanulmányok. Válogatta: 
Németh Lajos. Fordította: Görög Lívia. Utószó: Vayer Lajos. 1984. 253–257; Tóth Melinda: A pécsi 
székesegyház kőszobrászati díszítése a románkorban. In: Pannonia Regia. Kiállítási katalógus. Szerk. Mikó 
Árpád – Takács Imre. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1994, 135–137.
12   S.2009.19.1. Papír, rézmetszet. 42,5×56 cm. Jelzése hiányzik, a bal széléből és a felső részéből egy-egy 
szélesebb csíkot vágtak le, így az ábrázolás csonka.
13   A Rijksmuseum példánya: RP-P-OB-16.119. Közölte: Brun-Coques: F.W.H. Hollstein. 19. kat. 129. 
Letöltés helye: https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-P-OB-16.119. Letöltés ideje: 2017. 02. 16. Orazio 
Brunetti lapja a római Biblioteca Casanatensében van. Raccolta stampe e disegni. Inv. 0748955. Letöltés 
helye: http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/viewItemMag.jsp?case=&id=oai%3Awww.
internetculturale.sbn.it%2FTeca%3A20%3ANT0000%3ARML0212796. Letöltés ideje: 2017. 02. 16  
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Bloemaert és de Bruyn lapjának jobb szélén láthatunk egy békésen legelésző kecs-
két, az emberek többsége az időt tánccal és szerelmeskedéssel tölti. Az aranykorszakot 
Ovidius így jellemezte Metamorphoses című művében: 

„Ember nem kötelezte, kapák s eke föl se sebezte,
és mégis megadott a mező mindent maga önként;
mind megelégedvén a magától-lett eledellel
vackort gyűjtöttek, hegyi epret szedtek az erdőn.” (I. 89-116).14

Ennek a műnek 1639 körül megjelent bécsi kiadásához Johann Wilhelm Baur 151 
rézkarcot készített; az eredetit többször utánnyomták (1687, 1703, Nürnberg). A Sop-
roni Múzeum metszetei között kilenc lap található Baur sorozatából, köztük az Aranykor 
illusztrációja is15 (4. kép). A lap kompozíciója jóval egyszerűbb a Bloemaerténél: mind-
össze néhány alak látható rajta. Jobbra, az előtérben két férfi tevékenykedik, a kényelme-
sen heverésző nők pillantásától kísérve. Az állatok a háttérben, csordában legelésznek.

14   Devecseri Gábor fordítása.
15   S.2015.4.1-9. Papír, rézkarc. A lapok átlagos mérete: 13×20 cm. Egyes példányokon még látszik a jelzés, 
a többiek körbevágottak. A jelenetek azonosítását az 1703. évi, nürnbergi kiadás metszeteit feldolgozó, 
internetes adatbázis tette lehetővé: http://www.uvm.edu/~hag/ovid/baur1703/. Letöltés ideje: 2017.02.16.

4. kép.  Baur,  J. W.:  Illusztrációk Ovidius: Metamorphoses c. művéhez.  Az aranykor.  
SOM Storno-gyűjtemény,  S.2015.4.1 
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A HS mester lapján látható fauna az Augsburgban működő Johann Elias Ridinger 
(1698–1767) Paradicsomán tér vissza. Ridinger főként állatábrázolásairól volt ismert; 
számos lapon örökítette meg a lovas-iskolában gyakorolt mutatványokat, valamint a 
vadászatokat. Gondosan tanulmányozta a fajok testfelépítését, mozgását, környezetét.16 
Az exotikus állatok és a paradicsomi növényzet játsszák a főszerepet azon a rézkarcán 
is, amely a Teremtés könyvének (II. 16-17.) illusztrációja: „Az Úristen parancsot adott 
az embernek: „A kert minden fájáról ehetsz. De a jó és rossz tudás fájáról ne egyél, mert 
amely napon eszel róla, meghalsz.” Az Úristen parancsát Ádám a földre kuporodva, féle-
lemben hallgatja, fentről fénysugár vetül rá.17

A Sarlós Boldogasszony és a lepantói csata
Ridinger együttműködött egy másik ismert augsburgi metszővel, Johann Daniel 
Hertz-cel (1693–1754), akitől a múzeum gyűjteményében egy nagyméretű Kálvária 
található.18 Szintén augsburgi mesternek, Jakob Gottlieb Thelotnak (1708–1760) tu-
lajdoníthatjuk a lepantói csata allegóriáját19 (5. kép). A nyomatok jellemzői az élénk 
fény-árnyék kontrasztok, valamint a mélységi perspektívát kiaknázó szerkesztésmód, 
amelynek révén nagy tömegek jeleníthetők meg.  Jellemző továbbá a tengeri istensége-
ket, tritonokat felvonultató rocaille keretdísz.

A lepantói tengeri csata (1571) a keresztény seregek első nagy győzelme volt a török 
felett. Ennek hatására rendelte el a pápa a Győzedelmes Boldogasszony, később a Rózsa-
füzér Királynéja ünnepet.20 A metszeten, fönt a holdsarlón álló Boldogasszonyt látjuk, 
aki mint a tenger csillaga a keresztény seregek fölött őrködik. Jobbra a domonkos rendi 
pápa, V. Pius arcképét a hadvezér, Don Juan d’Austria tartja a kezében. V. Pius a domon-
kos templomok ikonográfiájának visszatérő alakja, nem kizárt, hogy a metszet is ebből a 
környezetből származik.

16  Mathias Goeritz: Johann Elias Ridinger. Königsberg, 1941.
17  S.2009.17.1 Rézkarc. 40,4×54 cm.Jelzése balra, lenn: J. Elias Ridinger inv[enit]. del[ineavit]. fec[it]. et 
excud[it]. a[ugustae].v[indelicorum]. A lap alján balra és jobbra a Teremtés II. könyvének 16-17. bekezdése 
német és francia nyelven. Ez alatt Szent Ambrus magyarázatának (Ambros. de par. c. 6.) részlete latinul.
18   Kp.70.10.1 Rézmetszet. 82,5×56,8 cm. Jelezve jobbra, lent: “Ioh[annes]. Dan[iel]. Hertz inv[enit]. 
delin[eavit]. -//- sculp[sit]. et excud[it]. Aug[ustae]. Vind[elicorum].” Eredetileg vászonra volt kasírozva, a 
restaurálás során paszpartuba került. 
19   S.2009.15.1 Rézmetszet. 47,3×58,8 cm. Jelzése hiányzik, körbevágott és csonka. Hasonló metszetlapok 
találhatók például a pozsonyi Szlovák Nemzeti Galéria gyűjteményében: Tézislapok. 1740–1750 k. 
Slovenská narodná galerijá. Inv. G 13388, G 13400. Letöltés helye: http://www.webumenia.sk/dielo/
SVK:SNG.G_13388 Letöltés ideje: 2017.02.16. A második lap rajzát Daniel Hertz készítette, aki egyben 
kiadó is volt, az első esetében a rajz Baumgartneré, a metsző Jacob Gottfried Thelot, a kiadó pedig ismét 
Hertz volt. Szintén Baumgartner és társai készítették a II. Lajos magyar király apoteózisa című nagyméretű, 
allegorikus metszetet, amelyhez ld. Szilágyi András katalógustételét, in: Történelem-kép. Szemelvények 
a múlt és művészet kapcsolatából Magyarországon. Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában. Szerk. Mikó 
Árpád – Sinkó Katalin. Budapest, 2000. 373–376. Jakob Gottlieb Thelot (1708–1760) évszakokat bemutató 
metszetlapjai szerepeltek a Barokk-idő című kiállítás anyagában. A metszetek rajzát Baumgartner készítette, 
a kiadó Hertz volt. Pannonhalmi Főapátság. Kurátorok: Schmal Dániel – Terdik Szilveszter, 75-76. 
20  Szilárdffy Zoltán: A török háborúk emléke barokk szentképeken: In: Történelem-kép, 348–359.
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A holdsarlón álló Boldogasszony a témája a múzeum 1598-ban nyomott metszetén21 
(6. kép). A lap jelzése szerint a metszet előképét Federico Zuccari (1539–1609) készí-
tette, a metsző neve hiányzik. A Madonna kezét imára teszi össze, úgy, ahogyan Gábriel 
arkangyal üdvözletét fogadva ábrázolták. Lábával a holdsarlóra és egy sárkányra tapos, 
a Jelenések Könyve (XII. 1-3) napba öltözött asszonyát idézve. Feje fölött az Atyaisten 
alakja lebeg, mondatszalagján az Éneke Éneke (4,7) szavaival: „Tota pulchra es amica 
mea et macula non est in te.” Azaz: „Mindenestől szép vagy, én mátkám, és semmi szeplő 
nincs benned!” Mária alakját a Loretói litánia metaforái veszik körül, például a tenger 
csillaga (stella maris), az ég kapuja (porta coeli) és a körbezárt kert (hortus conclusus). 

Bár a soproni metszet előképét Federico Zuccari készítette, ismerünk más, egykorú 
feldolgozást is, például a sienai manierista, Francesco Vannitól (1588, Montalcino, San 
Pietro katedrális).22 A fő különbség, hogy ezen a képen a Szűz gyermekét tartja a karján. 
Mint ilyen jelenik meg Hubert Gerhard bronzszobrán is, amelyet 1593-ban rendeltek a 
müncheni Frauenkirchébe, de I. Miksa bajor herceg 1637-ben egy köztéri oszlop tetejére 

21   Kp. 2015.13.1 Rézmetszet. Lapméret: 50,7×37,2 cm. Metszet: 30,3×21,3 cm. Jelezve jobbra, lent: „1598 
-//- Fredericus Zuccari -//- inventor Romae.” Jó állapotú.
22   Olaj, vászon. 293 x 163 cm. Keretén felirat: „ET MACULA NUMQUAM FUIT IN TE.” Jelzése: 
„FRANCISCUS VANNI PICTOR SENENSIS FECIT A.D. MDLXXXVIII.” Ld. Federico Barocci (1535–
1612). L’incanto del colore. Una lezione per due secoli. Kiállítási katalógus. Siena, Santa Maria della Scala. 
A cura di: Alessandra Giannotti – Claudio Pizzarusso. Milano, 2009, 284–285.

5. kép.  Jakob Gottlieb Thelot: A lepantói csata allegóriája. SOM Storno-gyűjtemény, S.2009.15.1. 
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helyezte. Erről vette mintáját a bécsi Mária-oszlop (1645–1647); az emlék rokokó válto-
zatát Jakob Christoph Schletterer készítette el a soproni Várkerületen (1745).23

Andrea Pozzónak Esterházy Pál nádor megrendelésére készült metszete az ún. győz-
tes Immaculatát ábrázolja. Ez a témának kifejezetten propagandisztikus jelentéstartalom-
mal felruházott változata, az eretnekségre utaló sárkányt a Mária ölében ülő gyermek 
Jézus lándzsával döfi le.24

Herkules a válaszúton és a müncheni udvari kultúra

V. Vilmos (1577–1598) és fia, I. Miksa (1597–1651) hercegek a katolikus egyház és a 
jezsuita rend támogatói voltak Bajorországban. Müncheni udvarukban kiváló művészek 
dolgoztak, köztük Hans von Aachen (1552–1615), aki megfestette V. Vilmos képmá-

23  Veress Ferenc: A soproni Mária-oszlop és mesterei. In: Soproni Szemle. 69 (2015), 337–352.
24  S.2015.81.1 Rézmetszet. 19,3×13 cm. Jelezve a lap alján balra és jobbra: Andr[ea]. Pozzo S.I. delin[eavit] 
– I. A. Pfeffel sculp[sit] Vien[nae]. Serfőző Szabolcs: Győztes Immaculata Esterházy címerrel. Andrea Pozzo 
rézmetszete Esterházy Pál hercegnek ajánlva. In: Ars Hungarica 40 (2014), 169–176. Bár a Szilárdffy Zoltán 
adta elnevezés, a győztes Immaculata találó, az egyes ikonográfiai témáknak számos változata, árnyalata 
van, éppen ezért nehéz típusokba sorolni azokat.

6. kép.  Federico Zuccari nyomán: A holdsarlón álló Boldogasszony, 1598. SOM Kp. 2015.13.1  
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sát (Burg Trausnitz, Landshut), emellett több, vallásos-mitológiai tárgyú képet is ké-
szített.25 Ugyancsak Münchenben dolgozott 1573-tól Friedrich Sustris (1540–1600), 
akinek a rajza nyomán Jan Sadeler (1550–1600) a Herkules a válaszúton című metszetet 
készítette.26 A lap tetején és alján felirat húzódik, amely utal a megrendelő személyére,  
I. Miksa hercegre és azonosítja a jelenet szereplőit27 (7. kép).

Középen Herkulest (Héraklészt) láthatjuk, kezében doronggal, vállán oroszlán-
bőrrel. A Juppiter és a mükénéi királylány, Alkméné szerelemgyerekeként született hé-
roszra a féltékeny Junó őrültséget bocsátott. Miután elborult elmével megölte feleségét, 

25  Hans von Aachen (1552–1615). Hofkünstler in Europa. Hg. von. Thomas Fusenig. Berlin – München, 
2010, 134–184.
26   S.85.954.1 Rézmetszet. 43×31,5 cm. Jelezve lent, jobbra: „Sereniss[imi]: Bavar[iae]: Duc[i]: Pict[or]: 
etArchit[ectus]: Frid[erick]: Sustris figuravit.” A lap alján, kapitálissal: „CELSITUD[INI]: SVAE 
CHALCOGRAP[HUS]. I[AN]. SADELER BELG[II]. 
27   A metszetlap egy példányát lásd a londoni British Museum gyűjteményében. Department of Prints 
and Drawings. Inv. 1877,0811.1037. Online: http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/
collection_object_details.aspx?assetId=448111001&objectId=3045976&partId=1 . Letöltés ideje: 2017. 02.22

7. kép.  Friedrich Sustris rajza után Jan Sadeler: Herkules as válaszúton.  SOM Storno-gyűjtemény, 
S.85.954.1
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Megarát és gyermekeit, Herkules vezeklésképpen tizenkét próbatétel teljesítésére köte-
lezte magát;azonban megtisztulása nem mentette meg a további felindulásoktól és gyil-
kosságoktól. Végül Nesszosz kentaur égető inge miatti fájdalmában feláldozta magát egy 
máglyán.28

A mitológiai hős összetett története inkább tragikus végkicsengésű, a humanizmus-
idején a választás előtt álló ember dilemmáját szemléltette.29 Erre utal a metszet felirata 
is: „Qui sequar? Haec coelum cogitat, illa stygem.” „Kit kövessek? Ez az eget ajánlja, amaz 
pedig az alvilágot.” Herkules elgondolkodik azon, hogy az Erény (Virtus), vagy pedig a 
Gyönyör (Voluptas) allegorikus nőalakja nyomába lépjen. Az Erény göröngyös sziklaös-
vényre mutat, míg a Gyönyör vonzó alakja, kezében pávatollas legyezővel, virágos kertbe 
invitálja az ifjút. A választás következményei a háttérben láthatók: a sziklaösvény a mú-
zsák ligetébe, majd a Helikon hegyére vezet, amelynek tetején a szárnyas Pegazus látható. 
A Gyönyör kertjének lombjai mögött tenger, viharos égbolttal, a villámok egy hajót ron-
csolnak szét, amelynek darabjai a hullámok és sziklák között hánykolódnak. 

Az ábrázolás felirata I. Miksa hercegre, V. Vilmos fiára vonatkozik, aki 1597-től 
uralkodott. Őrá utal a szárnyas Fama (Hírnév) alakja is, kezében a Wittelsbach-címeres 
zászlóval. Az olümposzi istenségek között láthatjuk a sason trónoló Juppitert, Herkules 
atyját, előtte Minerva, a bölcsesség istennője térdel. A felhőkön további istenségek ül-
nek, például a kaszát tartó Kronosz (Saturnus) és Uránosz (farkába harapó kígyóval). 
Az allegória értelme, hogy a megfontolt herceg az erény göröngyös útját választja majd, 
bár az „fáradságos és lemondással jár, míg a hitványság könnyű és sokszor boldogító.” 

A müncheni udvar számos művészt foglalkoztatott, köztük a bruges-i származású, 
firenzei iskolázottságú Peter de Wittét (Pietro Candido, 1548 k.– 1628, München). Az 
ő faliszőnyeg-sorozata nyomán metszette a nürnbergi Carl Gustav von Amling (1650–
1703) azt a tizenhárom lapot, amely I. (Wittelsbach) Ottó bajor herceg (megh. 1183) 
történetét meséli el.30 Három ezek közül a Storno-gyűjteményben is megvan, hiszen 
idősebb Storno Ferenc Landshutban végezte elemi iskoláit, miután édesapja itt vállalt 
munkát; nyilvánvalóan fontos volt tehát a család identitása szempontjából a bajor törté-
nelem.31

28  Robert Graves: A görög mítoszok. I-II. Budapest, 1970, II. 126–333.
29  Bacsó Béla: „Herkules a válaszúton.” Akarat és döntés. In: Jelenkor. 53 (2010), 1245–1250. http://www.
jelenkor.net/archivum/cikk/2102/herkules-valaszuton. Letöltés ideje: 2017. 02. 23. A témát többek között 
feldolgoztaErwin Panofsky: Herkules am Scheidewege und andere antike Bildstoffe in der neueren Kunst. 
Leipzig – Berlin, 1930. Ld. még: Pigler 1974, II, 125–127. 
30   A faliszőnyegek 1605–1613 között készültek, egy részük ma is a müncheni rezidenciát díszíti; a 
metszetek 1695–1701 közé datálhatók. Peter de Witte előkészítő rajzai a müncheni Staatliche Graphische 
Sammlungban vannak. Vö. http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_
details.aspx?people=102613&peoA=102613-2-23&ILINK|34484,|assetId=950657001&objectId=3340432&p
artId=1 Letöltés ideje: 2017. 02. 24
31   A korabeli szokás szerint idősebb Storno Ferenc saját maga másolta le történelem tankönyvét: Grundriss 
der allgemeinen Völker-Geschichte für den ersten systematischen Unterricht in diesen Wissenschaft. 
Geschrieben von Franz Storno. Landshut, 1838. Soproni Múzeum, Storno Gyűjtemény. 
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Az egyik lap Landshut alapítását ábrázolja: a középpontban I. Ottó lóháton ad utasí-
tást egy építésznek, mögötte jobbra kísérete, balra pedig az építkezés és a város egy rész-
lete látszik. A második lap témája I. Ottó és a bizánci küldöttség találkozása Anconában.  
I. Ottó páncélt viselve, lóháton, serege élén látható, jobbról eléje járuló bizánci küldöttek, 
a távolban a kikötő látható. A harmadik lapon I. Ottó mint Barbarossa Frigyes császár 
követe, Rómában, IV. Adorján pápa és a szenátus vitájában közvetít.32 A lapok kompo-
zíciója Giorgio Vasarinak és környezetének manierista eszköztárát juttatja az eszünkbe, 
hiszen Peter de Witte Firenzében tanult, Rómában dolgozott és ezt a formakultúrát vitte 
magával Münchenbe. Az I. Ottó uralkodását feldolgozó sorozat jeleneteiben érzékelhető 
a történeti hűség igénye; a festő az alakokat, a környezetet igyekezett valósághűen bemu-
tatni. 

Az I. Miksa által létrehozott müncheni kárpitszövőműhely számára készítette Pe-
ter de Witte a tizenkét hónap és a négy évszak allegóriának kartonjait (1612–1614).33 
Amling ezeket a rajzokat is metszetbe ültette át, így a Július és augusztus hónapot 
(1699).34 A lapon egy ifjú haját törli, mellette fiatal lány ül, legyezővel. A forrásba he-
lyezett kulacs, az előtérben lihegő kutya és a háttérben fürdőző szarvasok mind a hő-
ségre utalnak (8. kép).

A flamand művészek, kárpitszövők Itáliában is aktívak voltak, köztük a Firenzében 
dolgozó Jan van der Straet (Giovanni Stradano, 1523–1605), akinek kartonjai alapján fa-
likárpit-sorozat készült a vadászat fajtáiról. A Michael von Lochom (1601–1647) által ki-
adott metszetlap ezek egyike, az Oroszlánvadászat nyomán készült.35 A megvadult orosz-
lán és az ellene kopjával küzdő mór lovasok szenvedélyes jelenete párhuzamba állítható 
Peter Paul Rubens jól ismert képével (München, Alte Pinakothek). A harcoló lovasok 
motívuma végső soron Leonardo Anghiari csatájához vezethető vissza, melyet Rubens 
lemásolt. A Lochom-féle metszeten látható, emberalakot, állatokat, gyümöcsfüzért felvo-
nultató keretezés gazdagsága kiválóan megfelelt a falikárpit műfajának.36

32   A lapok adatai: S.2015.140.1-3 Jelzésük: P[ietrus]. Cand[idus]. pinxitC[arl]. G[ustav]. ab Amling 
delin[eavit]. et sculpsit1699[-1701]. A jelenet alatt minden esetben latin magyarázat olvasható.
33  Rotraud Bauer: Flämische Weber im deutschsprahigem Raum.  In: Flemish Tapestry Weavers Abroad. 
Emigration and the Founding of Manufactories in Europe. Proceedings of the Interntional Conference 
held at Mechelen. 2-3 October, 2000. Ed. Guy Delmarcel. Leuven University Press, 2000, 64–65. https://
books.google.hu/books?id=iczqaKwp_igC&pg=PA65&lpg=PA65&dq=Peter+de+Witte+Otto+von+Wittelsb
ach&source=bl&ots=3DWIquI4zZ&sig=sLsQoJJ5RoF1_VQmeQPHZFCHgHc&hl=hu&sa=X&ved=0ahUK
Ewj41dT7lrDSAhWFlCwKHTJtBaE4ChDoAQhHMAs#v=onepage&q=Peter%20de%20Witte%20Otto%20
von%20Wittelsbach&f=false. Letöltés ideje: 2017. 02. 27.
34   S.2015.139.1 Papír, rézmetszet. 30,6×21 cm. Jelezve a kép alatt: P[ietrus]. Cand[idus]. pinxit C[arl]. 
G[ustav]. ab Amling delin[eavit]. et sculpsit 1699:
35   S.2009.11.1. Papír, rézmetszet. 34×43,5 cm. Jelezve balra, lent: M. van Lochom excude[bat]; jobbra, lent: 
IOANNES STRADANUS FLANDER INVENTOR. Vö. http://blogs.bl.uk/european/2015/09/joannes-
stradanus-and-his-hunting-scenes.html. Letöltés ideje: 2017. 02. 27. 
36   A lap bal széle csonka, így ott a keretet egy másik metszetről származó motívumokkal pótolták. 
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Színpadi előadások, castrum dolorisok és diadalkapuk

Sopronba az udvari kultúra pompája Bécs révén jutott el, ahol az uralkodó esküvője, a 
trónörökös születése ünnepségekre, operaelőadásokra adott alkalmat.A 17. századi Bécs 
egyik látványosságának számított a mantovai Lodovico Ottavio Burnacini (1636–1707) 
tervezte udvari színház, melyet a város 1683. évi ostromakor, tűzveszélyessége miatt 
bontottak le. Itt mutatták be 1668. július 13-án az Il pomo d’oro (Az aranyalma) című 
operát, I. Lipót és Margit Terézia infánsnő esküvőjének tiszteletére. (9. kép) Az opera-
felvonásokról díszalbum jelent meg, az augsburgi Matthäeus Küsel (1629–1681) réz-
metszeteivel, ezek közül két lap a Soproni Múzeum gyűjteményében is megtalálható.37  
A lapok fogalmat adnak a barokk színpadi technika bravúrosságáról, melyeket a sopro-
ni jezsuiták is megpróbáltak, szerény lehetőségeikhez mérten, felhasználni. Burnacini 
díszleteinek hatása például kimutatható a soproni jezsuiták színpadi típusterve-

37  Belitska-Scholtz Hedvig, in: Barokk művészet Közép-Európában. Utak és találkozások. Kiállítási 
katalógus. Szerk. Galavics Géza. Budapest, 1993, 158–170. A Soproni Múzeum lapjainak jelzete: Kp.59.31.1, 
59.32.1. Papír, rézmetszet. 24,7×42,6 ill. 34,2×44,4 cm. Jelezve balra, lent: Lodovico Burnacini in[venit]. 
et del[ineavit], jobbra, lent: Matthaeus Küsel sculp[sit]. Csatkai Endre 1959-ben ajándékozta a két lapot a 
Soproni Múzeumnak, őhozzá állítólag a kismartoni Fájt-gyűjteményből kerültek.  

8. kép.  Peter de Witte festménye nyomán Karl Gustav von Amling: Július és augusztus hónap.   
SOM Storno-gyűjtemény, S.2015.139.1
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ket tartalmazó albumának (1710–1728) egyes lapjain, például A pokol szája (Bocca 
dell’inferno) színpadképén.38

1678-ban szintén Bécsben mutatták be a La Monarchia Latina trionfante (A latin mo-
narchia diadala) című díszoperát, amellyel a trónörökös, I. József születését ünnepelték. 
A díszleteket ebben az esetben is Burnacini tervezte, a felvonásokról pedig Küsel készített 
metszeteket.39 I. József uralkodásától (1705–1711) a rendek változást reméltek, talán ez-
zel is magyarázható alakjának népszerűsége. A tiszteletére épített nürnbergi diadalkapu 
(1706) attikájában I. József császár, felesége, Wilhelmina Amália császárné és II. Károly 
spanyol király látható.40 A kapunyílás két oldalán egy-egy allegorikus nőalak tart pajzsot, 
az etruszkokat csapásaival visszaszorító Horatius Cocles és a lernai hydrát legyőző Her-
kules hőstettének ábrázolásával.41

38   A színezett lavírozott tollrajzokat és rézmetszeteket tartalmazó album egykor a Storno-család 
tulajdonában volt, ma az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet birtokában van. Ld. Knapp Éva 
tanulmányát. In: A soproni jezsuita díszletterv-gyűjtemény. Szerk. Jankovics József. Budapest, 1999. 25–64. 
Id.: http://artportal.hu/leveltar/a-soproni-jezsuita-diszletterv-gyujtemeny Letöltés ideje: 2017. 02. 28.
39  Belitska-Scholtz Hedvig, 1993, 169–170. 
40   Kp.55.64.1. Papír, rézmetszet. 45×36 cm. Jelezve jobbra, lent: “I[ohann]. G[eorg]. Erasmusdelineavit. 
L[udvig]. C[hristoph]. Glotschscul[psit]:” Egy példányát lásd a müncheni Germanisches 
Nationalmuseumban. Graphische Sammlung. Inventar-Nr. HB 6590. Kapsel-Nr. 1217.  
http://www.bildindex.de/document/obj00240303?part=0&medium=mi08067a11  Letöltés ideje: 2017. 02. 28.
41   A metszeten III. Károly neve olvasható, ám ő csupán 1716-ban született, tehát elődjéről, II. Károlyról 
(1661–1701) lehet szó. 1706-ban ugyan már ő is halott volt, de második felesége, Pfalz-Neuburgi Mária 
Eleonóra testvére volt I. Lipót császár feleségének, Eleonóra Magdaléna Teréziának, aki I. József édesanyja 
volt.

9. kép. Matthäeus Küsel: Színházi jelenet. SOM Kp. 59.31.1
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I. József, felesége és két lánya együtt nézték végig az 1710. július 31-én, Bécsben 
előadott Sacer Hymeneus című előadást, amely flandriai Szent Amáliának (a császárné 
névpatrónusának) történetét dolgozta fel, allegorikus formában. A kutatás ehhez az elő-
adáshoz kötötte a soproni jezsuita díszletterv-gyűjtemény lapjainak egyik részét.42

A betegségben elhunyt I. József gyászépítményét a schönbrunni kastély építésze, 
Johann Bernhardt Fischer von Erlach tervezte, aki az uralkodót ifjúként építészeti isme-
retekre tanította.43 Gyűjteményünkben megtalálható a castrum doloris egyik változatának 
metszet-ábrázolása: az obeliszk tetejét a kétfejű sas, törzsét a császár mellképe díszíti.  
Az építményt a lap felirata szerint a bécsi egyetem rektora, Ernest neoburgi kanonok ál-
líttatta a Szent István székesegyházban.44

A régi soproni Városházáról származik továbbá egy életnagyságú portré, amely  
I. Józsefet gyermekként, magyaros viseletben ábrázolja, jobbjában buzogánnyal, az aszta-
lon a szent koronával. A portré a 17. századi magyar főúri képmások elterjedt típusához 
tartozik.45

A diadalkapuk, castrum dolorisok – az operák efemér díszleteihez hasonlóan – a 
barok kor látványosságainak számítottak. Diadalépítmény formájában ábrázolták például 
a Vencel herceg parancsára a Moldva folyóba taszított prágai gyóntató, Nepomuki Szent 
János (1345–1393) élettörténetét, csodáit is. Anton Birckhardtnak (1677–1748) két 
metszetlapján a szent tiszteletére emelt prágai dekorációk láthatók, latin nyelvű magya-
rázatokkal.46

Nepomuki Szent János tisztelete az 1690-es évektől lendült fel Közép-Európában, 
az ismétlődő pestisjárványok hatására. A bécsi udvar támogatta a kultuszt, a szenttéavatás 
1729-ben történt. Az eljárásban mint posztulátor játszott szerepet gróf Althann Mihály 
Frigyes bíboros, váci püspök.47 Nepomuki Szent János alakja számos köztéri, út menti, 
víz menti, vagy fülkébe helyezett emléken fordul elő: így a soproni Szentháromság-em-
léken, vagy a hidegségi út menti szobron.48 Sopronban ma a Lőverekben található a neki 

42  Knapp, 1999, 50–64.
43  Hans Tietze: Wien. Kultur-Kunstgeschichte. Wien-Leipzig, 1931, 234. A castrum doloris reprodukcóját 
ld. a 249. oldalon. A lap alján olvasható, hogy az építmény az Ágoston-rend templomában állt, Eleonóra 
Magdaléna Terézia anyacsászárné állíttatta 1711 júniusában, Fischer von Erlach tervei alapján. A metsző J. 
A Delsenbach. 
44   S.2015.82.1 Papír, rézmetszet. 46,7×31 cm. Jelzetlen. A kép alatt: Funeralis Pyramis, constantem in vivis, 
Detriumphatorem hostium Josephum Primum Aug[ustissimum]: Rom[anorum]: Imp[erator]:em [3 soros 
latin szöveg]. 
45   Kp.54.213.1. Ismeretlen festő: I. József gyermekkori arcképe. Olaj, vászon. 193×113 cm. I. Józsefet 
magyaros ruhában ábrázolja, hiszen már 9 évesen magyar királlyá koronázták. Hasonló, de kvalitásosabb 
képmás készült például Zrínyi Ádámról (1670 k. Nelahozeves, Lobkovitz Gyűjtemény). 
46   Kp. 55.27.1 ill. Kp. 55.29.1. Papír, rézmetszet. 37×43,9 ill. 38×48 cm. Jelezve jobbra, lent: A[nton]. 
Birckhart sculp[sit]. Prag[ae]. 
47  Szilárdffy Zoltán: Magyar vonatkozások Nepomuki Szent János kultuszában és ikonográfiájában. In: 
Szilárdffy 2003, 213–220, itt: 214. Pandula Attila: A „váci” Althannok címerei. In: Magyar Sion. Új Folyam 
2 (44). 2008, 1. sz. 120–139. 
48  Tüskés Gábor – Knapp Éva: Nepomuki Szent János tisztelete a szabadtéri emlékek tükrében. Kvantitatív 
elemzési kísérlet. In: Ethnographia 99 (1988), 330–354.
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szentelt kápolna (1764), amely eredetileg az Előkapu mellett állt, és a Városháza építésé-
vel kapcsolatos lebontása után, 1899-ben helyezték át a Villa-sorra. 

A szent mártíromságát és megdicsőülését ábrázoló, ismeretlen művésztől származó, 
kvalitásos olajfestmény az Erzsébet-kerti, lebontott kápolnából származik.49 A képen bal 
oldalt a Szentháromság látható, előtte Nepomuki Szent János térdel. A háttérben a már-
tíromság jelenete, az előtérben felhőkön ülő angyal baljában gyűrűt mutat, öltözékének 
changeant színkezelése jó festői készségre vall (10. kép).

A velencei mesterek és Rembrandt nyomán készült lapok

Fontos megemlékezni a Soproni Múzeum néhány jó minőségű lapjáról, amelyek a legis-
mertebb velencei mesterek művei nyomán készültek. Giovanni Battista Piazzetta Megvál-
tó Krisztusáról például Marco Pelli és Niccolo Cavalli egyaránt készített lapot. A kvali-
tásosabb kétségkívül Pellié: háromnegyedalakos portré, ifjút ábrázol, vállig érő hajjal, 

49   Kp. 54.372.1 Olaj, vászon. 71×104 cm. A kép hátoldalán felirat: „Oltárkép az Erzsébet-kerti (Neuhof) 
malátagyár (régebbi sörház) kápolna helyiségéből. Átvettem 1915. VII. 31. Lauringer.” [a Soproni Múzeum 
igazgatója – V. F.]. A kép jelenleg a Katolikus Egyházművészeti Gyűjtemény állandó kiállításán látható. 

10. kép. Ismeretlen mester: Oltárkép a lebontott Erzsébet-kerti kápolnából. Részlet. SOM Kp.54.372.1
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amint félig felénk fordul50 (11. kép). Fesztelen tartása, vonásainak portrészerűsége el-
sőre zavarba hozza a nézőt, hiszen különbözik a Megváltó hagyományos ikonográfiai 
típusától. Velencében, a 16. század elején, Giorgione körében ismert volt egy félalakos 
Keresztvivő Krisztus-képmás, amely a Megváltót mint a válla fölött ránk visszatekintő 
ifjút mutatta be. Az ismeretlen velencei festőnek (Giovanni Antonio Pordenone?) tulaj-
donított Keresztvivő Krisztus ma a bécsi Kunsthistorisches Museumban van; egy, Felix 
Ivo Leichernek (1727–1812) attribuált, barokk kori másolata pedig a budapesti Szép-
művészeti Múzeumban található.51 Ezek alapján már kevésbé lepődünk meg azon, hogy 
Piazzetta egy fiatal pap, vagy értelmiségi attitűdjével ábrázolta Krisztust, akinek tekin-
tete mindazonáltal nem veszített a Megváltó-képmások ikonikus szuggesztivitásából. 
Jobbját a glóbuszon nyugtatja, fejét hármas dicssugár övezi, isteni voltára ezekből az att-
ribútumokból is következtethetünk.

Niccolo Cavalli metszetlapja már a Megváltó tradicionális beállítását követi. Telje-
sen frontális, háromnegyed alakos képmás, az arcvonások nem különösebben egyénítet-
tek, a jobb kéz áldón fölemelt, a bal a glóbuszon nyugszik, a fejet most is hármas dicssugár 

50   S.2015.131.1 Papír, rézmetszet. 50×39 cm. Jelezve balra, lent: Joannes Baptista Piazzetta pinxi[t], jobbra, 
lent: Marcus Pelli delineavit et sculpsit. Felirat, lent, középen: Redemptor Mundi. Venetiis, cum privilegio 
Eccellentiss[imi]. Senatus.
51   Bécs, Kunsthistorisches Museum, inv. GG 280; Budapest, Szépművészeti Múzeum, Régi Képtár, 
inv. 2705. Vö. Ildikó Ember – Imre Takács (eds.): Museum of Fine Arts, Budapest. Old Masters’ Gallery. 
Summary Catalogue. Vol. 3. German, Austrian, Bohemian and British Paintings. Szépművészeti Múzeum, 
Budapest, 2003, 78. 

11. kép. Marco Pelli: A Megváltó Krisztus. SOM Storno-gyűjtemény, S.2015.131.1



461 A gyűjtemény múltja és jelene

övezi.52A Soproni Múzeum jelentős apácamunka-gyűjteményének egy kvalitásos darabja 
a Cavalliéhoz hasonló beállításban mutatja be Krisztust; érdekessége továbbá, hogy a 
Megváltót gyermekként ábrázolja.53

Az itáliai művészek munkáit népszerűsítő metszeteknek jelentősége abban is lemér-
hető, hogy kompozíciós ötleteket közvetítettek a festők-szobrászok számára. A Dunán-
túlon és Sopronban különösen termékeny Stephan Dorffmaister (1741–1797) például 
a sárvári Nádasdy-kastély freskóihoz használta mintaként a gyűjteményünkben meglévő 
Sámuel próféta felkeni Dávid királyt című lapot, melyet Fabio Berardi metszett Giovanni 
Battista Pittoni (1687–1767) nyomán.54

Hasonló összefüggéseket figyelhetünk meg a németalföldi nagymester, Rembrandt 
Harmensz van Rijn és a 18. századi közép-európai barokk metszők és festők népes tábora 
között. A soproni Szentlélek-templom főoltárképét, a Szentlélek eljövetelét a tiroli szárma-
zású, Bécsben tanító Joseph Ignaz Mildorfer (1719–1775) készítette.55 Az oltárkép kis-
méretű replikája a Soproni Múzeum gyűjteményében van, de ismert az ehhez kapcsoló-
dó két vázlat is. Anélkül, hogy Rembrandt egy adott munkáját másolta volna, Mildorferre 
nyilvánvalóan hatottak annak figuratípusai, fénykezelése. 

Hasonló a helyzet az osztrák barokk termékeny mestere, Johann Martin Schmidt, 
közismertebb nevén Kremser-Schmidt (1718–1801) esetében is, aki festményei mellett 
jelentékeny számú rézkarc-lapot készített.56 Ezek közé tartozik a Mária mennybevétele és 
megkoronázása a Szentháromsággal című, kisméretű lap (1768), amelyen ismét feltűnik 
Rembrandt fénykezelése, vonalvezetése.57 Gyűjteményünkben található továbbá Georg 
Friedrich Schmidt (1712–1775), Rembrandt nyomán készült lapja, a Jeremiás próféta 

52   Kp.54.169.1. Papír, rézmetszet. 31,8×26 cm. Jelezve balra, lent: Gio[vanni]. Batt[ista]a Piazzetta pin[xit]. 
Jobbra, lent: Nicolaus Cavalli scul[psit]. Felirat a kép alatt: Redemptor Mundi.
53   Kp. 54.355.1. Az olaj-vászon képet (31×23 cm) polion (sodort fémszálas) ornamentika veszi körül, 
a karéjos záródású ezüstkereten bécsi ötvösjegy fedezhető fel. A türelmet igénylő díszítést az apáca-
közösségekben művelték, a soproni darab az orsolyita zárdából származik. Vö. Devóció és dekoráció. 18 és 
19. századi kolostormunkák Magyarországon. Kiállítás az egri Dobó István Vármúzeumban és a Sárospataki 
Képtárban. Szerk. Lengyel László, Eger, 1987. [Studia Agriensia 7.] 56, kat. 178. 
54   Kp.58.46.1. Papír, rézmetszet. 41,5×51,7 cm. Jelezve balra, lent: Pittoni inv[enit]. Jobbra, lent: F[abio]. 
Berardi scul[psit]. Appo. Wagner Vena C.P.E.S. A kép alatt 2×2 soros olasznyelvű szöveg. Vö. Boda 
Zsuzsanna: Dorffmaister István világi falképei – kastélyok, középületek dekorációja. In: Dorffmaister István 
emlékkiállítása. Kiállítási katalógus. Szerk. Kostyál László – Zsámbéky Mónika. Szombathelyi Képtár, 1997. 
179–196. Itt: 180. http://mek.oszk.hu/08000/08043/08043.pdf  Letöltés ideje: 2017.03.06.   
55  A Szentlélek eljövetelét elsőként Galavics Géza tulajdonította Mildorfernek (Barokk művészet Közép-
Európában, 1993, 291), mint ilyet említi a festőről készült újabb monográfia is: Elisabeth Leube-Payer:Joseph 
Ignaz Mildorfer (1719–1775). Wien – Köln – Weimar, 2012. 119, 142–144. A kép sajátkezű vázlata: Magyar 
Nemzeti Galéria, inv. 6476. Kisméretű replikája, rokokó keretben: Soproni Múzeum, Kp. 54.380.1, valamint 
egy további olajvázlat ugyanitt: Kp. 84.349.1. Utóbbi kettő mestereként néha Mildorfer tanítványa, Stephan 
Dorffmaister merül fel.   
56  Garas Klára, in: Barokk művészet Közép-Európában, 1993, 342.  
57   S. 84.471.1. Papír, rézkarc. 24×11 cm. Jelezve jobbra, lent: Martin Jo[h]a[nn]. Schmidt fecit 1768. Felirata: 
„Krönung Maria. -//- Ein Plat  auf den  Sontagberg in Oesterreich 18. Schuch hoch.”
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siratja Jeruzsálem pusztulását58 (12. kép). Egy érdekes karakterfej, a Férfi prémsapkában 
szintén egy Rembrandt-követő, a weimari Christian Wilhelm Ernst Dietrich (1712–
1774) munkáihoz áll közel.59

A sziléziai barokk legjelentősebb festője, Michael Leopold Willmann (1630–1706) 
Németalföldön tanult, Rembrandt művészete hatott rá. A Soproni Múzeum egy érzéke-
nyen megfestett Crucifixust őriz tőle, amely a keresztre feszített Krisztust elhagyatottan, 
sziklás táj előtt ábrázolja.60

A Múzeum kicsiny, de igényes metszetanyagát szerencsésen egészítik ki a barokk 
rajzgyűjtemény darabjai, amelyekre a jelen tanulmányban nem térhettem ki. A rajzok, 
sokszorosított lapok és festmények révén betekintést kaphatunk a 16–18. század művé-
szeinek munkásságába, izgalmas példákat találhatunk a grafika és festészet párbeszédére, 
amelyek a kutatónak sok tanulsággal szolgálhatnak.

58   S.2015.143.1 Papír, rézkarc. 19,8×14,7 cm. Jelezve a kép alatt: R[embrandt]H[armensz].van Rijn pinx [it] 
1630 -/- g[eorg]: f[riedrich] Schmidt fecit aqua f[orte] 1768. A soproni lap meglehetősen rongált, feliratát 
a British Museum példánya révén tudtam elolvasni: http://www.britishmuseum.org/research/collection_
online/collection_object_details.aspx?objectId=3260344&partId=1&people=28909&peoA=28909-1-
7&page=1  Letöltés ideje: 2017.03.08
59   Kp.71.10.1 Papír, rézkarc. 18×12,4 cm. Jelzetlen, körbevágott. A művésztől további portrék láthatók a 
drezdai Kupferstichkabinettben: http://skd-online-collection.skd.museum/de/contents/artists?page=8&sort
=fav&id=11096214 Letöltés ideje: 2017.03.08.
60   Storno-gyűjtemény, 84.64.1. Olaj, tábla. 53,5×37 cm. Szignált és datált: M. willman. Fecit.1691. 
Proveniencia: ifjabb Storno Ferenc vásárolta Hartner M.-tól Sopronban (1878). Restaurálva 1986-ban.  
A művészről ld. Pavel Preiss, in: Barokk művészet Közép-Európában, 1993, 386.

12. kép. Georg Friedrich Schmidt: Jeremiás próféta siratja Jeruzsálem pusztulását. SOM Kp.71.10.1


