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A veszprémi érseki palota kápolnája 

SOMORJAY SÉLYSETTE

A veszprémi érseki székhely magánkápolnája az épület északi szárnyának tér felé 
eső, nyugati végében helyezkedik el az emeleten. A járókelő számára semmi nem utal 
arra, hogy a szárny végében nyíló három ablak közül a két északi mögött szakrális funk-
ciójú tér rejlik. A homlokzatképzés az ’U’ alaprajzú palotahomlokzat általános szim-
metriáját szolgálja: a középső nyílás (amely már a kápolna egyik ablaka) egy egészen 
enyhén előreugró rizalitban ül, és építészetileg hangsúlyozott középtengelyi pozícióját 
a két szomszédos ablaktól eltérő, timpanonos szemöldökdísze is aláhúzza. Ily módon 
a homlokzat nemhogy nem utal a mögötte található helyiség kiemelt funkciójára, ha-
nem – a barokk építészetben szokatlan módon – inkább elfedi azt. A két ablak mögötti 
közel négyzet formájú, 48 m2 körüli alapterületű tér a palota megépítése óta a püspökök 
magánkápolnájául szolgált. Művészi kvalitásainak már a kortársak is tudatában voltak, 
mégis a művészettörténeti szakirodalom alig foglalkozott vele. Ez annál különösebb, 
minthogy a püspöki palotát mint építészeti alkotást a barokk kutatás igen hamar beemel-
te a kánonba, köszönhetően Fellner Jakab felfedezésének. A veszprémi püspöki palota 
a Fellner-életmű körvonalazásában kulcsszerepet kapott, de a kápolnáról mégsem igen 
esett szó.1 Oka lehetett ennek egyebek mellett az, hogy a későbbi, különösen az 19. 
század végi, Hornig Károly püspökhöz köthető néhány változtatás alakított az eredeti 
térképzésen, elfedve annak olyan karakterjegyeit, amelyek a Fellner-kutatás számára 
érdekesek lehettek. A kápolna most ismét restaurálás előtt áll, ami okot ad arra, hogy 
megkíséreljük rekonstruálni az építéskori állapotot és annak az idők során bekövetke-
zett változásait. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, a rárétegződéseket gondolati rekonstruk-
ciónk során visszafejthessük, mindenekelőtt a mai állapotot kell megismernünk.

A folyosóról nyíló ajtó a kápolna terének nyugati végébe vezet, közel a kültér felől 
már megismert ablakokhoz. Az ablakokkal átellenben – a katolikus hagyománynak 
megfelelő módon – a keleti fal előtt emelkedik az oltár. A hatalmas, szürke műmár-
vánnyal borított és aranyozott ornamensekkel ékes felépítmény a teljes keleti falat 
kitölti. Kannelúrázott2 törzsű oszlopokkal, pillérek és pilaszterek3 keretezett és tagolt, 

1 DORNYAY 1930., RÉVHELYI 1953.
2 Kannelúra: az oszloptörzsön hosszában futó, íves keresztmetszetű rovátka. (szerkesztői meg-

jegyzés)
3 Pilaszter: a falból kiemelkedő, pillért utánzó tagozat. (szerkesztői megjegyzés)
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A főoltár a mennyezetképpel. Fotó: Gaylhoffer-Kovács Gábor
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törtívű párkánnyal lezárt kis mélységű fülkét képez, amely befoglalja alul a széles, 
konkáv ívben megtört oltármenzát, fölötte az akantusz levelekkel, volutákkal4 és rács 
motívumokkal szegélyezett tabernákulumot és a dús rokokó elemekkel koronázott 
oltárképet, amelyen a Magyarok Védőasszonya Szent Imre és Szent Margit társasá-
gában látható. Az oltármenzán három-három nagyméretű aranyozott fa gyertyatartó 
áll. A másik három falat két-két mély, kosáríves fülke tagolja, amelyek szerkezetileg 
azonos kialakításúak, a párkányig futnak de használatuk ma eltérő. A nyugati oldalon 
a két ablakot foglalják magukba, az oltár közelében állókat mindkét oldalon, a bejárati 
ajtó mintájára készült ajtóval lerekesztve beépített szekrényként használják. A bejá-
ratot magába foglaló fülkét nem érzékeljük, mert az ajtó a kápolna belső falsíkjához 
igazodik; a vele szemben lévő azonban nyitott, benne faragott, oromzatos keretével 
együtt a fülke teljes szélességét és magasságát kitöltő festmény kapott helyet a Meg-
kötözött Krisztus ábrázolásával. Ezek a fülkék a helyiség építészeti tagolását szolgál-
ják további stukkó-, illetve festetett elemekkel kiegészülve: a fülkék között a falsíkok 
előtt egy-egy magas képszéken nyugvó kannelúrázott törzsű pilaszter emelkedik ara-
nyozott lábazattal és aranyozott, feszton díszes5 fejezettel; a pilaszterek fölött pedig 
a sarkokon ívesen beforduló stukkó párkány fut körbe. A fülkékkel, pilaszterekkel és 
párkánnyal kialakított építészeti struktúrát festett architektúra teszi teljessé: az oldal-
falakon és az ablakbélletekben sötétvörös márványfestés, az ajtók fölött óriás-voluták 
és kagylódíszek közé szerkesztett aranyozott apácarácsot imitáló kifestés, és e festett 
szupraportákban6 valamint az ablakbélletek „vörös márvány” mezőiben a felnyíló kék 
égbolt háttere előtt föltűnő puttófejek. A húzott párkányt is festett elemek erősítik, a 
párkány alatt ornamentális fríz, a párkány fölött keskeny sávként körbefutó, voluták-
kal és vázákkal ékes festett mellvéd húzódik. Ez adja a közvetlen keretét a tükör-
boltozatot díszítő sokfigurás jelenetnek, amelyet a Megváltás allegóriája néven tart 
nyilván a művészettörténeti irodalom. 

Az első benyomás pozitív, de nem zavartalan. Azonnal jólesően érzékeljük a tér 
kellemes arányait. A főoltár lenyűgöző (és helyén való) dominanciáját, amely azon-
ban semmit nem vesz el a bensőséges atmoszférából. Ebben szerepe lehet – az első 
helyen említendő arányok mellett – a sok szépen megmunkált fának, a faragott aj-
tóknak, a táblás parkettának. A kápolna az „otthon” része, részleteiben és méreteiben 
sem tér el a püspöki lakosztály többi helyiségétől, amire a későbbiekben majd még 
kitérek. Vannak azonban első látásra ellentmondásos elemek. A főoltár szürke-arany 
színvilágától idegen az oldalfalak sötét márványt imitáló kifestése; a szupraporták 
motívumkincse ügyesen visszautal ugyan a 18. századi díszítményekre, de összessé-
gében más karakterű, mint például a falsíkokat tagoló pilaszterek szigorúbb, inkább 

4 Voluta: csigavonalban végződő építészeti tagozat. (szerkesztői megjegyzés)
5 Feszton díszítés: szalaggal összefont virágok vagy gyümölcsök. (szerkesztői megjegyzés)
6 Szupraporta: ajtó feletti, képpel, vagy ornamentikával díszített mező. (szerkesztői megjegyzés)
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klasszikus, mint rokokó megformálása. Vannak aztán további árulkodó részletei az 
architektúra festésnek is. A párkány alatti frízben sormintaszerűen ismétlődő rokokó 
motívumok a 19. századi szobafestések bordűrjeit idézik, semmilyen építészeti ka-
rakterrel nem bírnak. Nem így a párkány fölötti festett mellvéd, amely az építészet 
szabályai szerint „építi” tovább és nyitja meg a teret a feltáruló égbolt számára. A 
„bordűr-párkány”-hoz hasonlóan inkább dekoratív, mint architektonikus funkciójuk 
van a sarkokon felfutó, „pilaszter” falsávoknak, legalább is ilyen hatás igényével ké-
szülhettek – gondoljuk – a festett frízben fölöttük fejezet gyanánt megjelenő triglif7 
motívumokból kiindulva. Felvetődnek aztán további stíluskritikai kérdések a puttó-
fejekkel kapcsolatban is, amelyek túlságosan is modern gyermekfejekként hatnak és 
semmi rokonságot nem mutatnak a mennyezetkép néhány puttó fejével. Restaurátori 
kutatás nélkül nem tudhatjuk, hogy átfestésről, vagy a dekoráció későbbi újraértelme-
zéséről, gazdagításáról van-e szó e motívumok esetében. Átfestésnek minden esetre 
van fizikai nyoma hulló festékréteg alatt, illetve néhány kisebb feltárási próbálkozás 
helyén az ablakbélletben, de például a puttófejek kérdésében ezek nem igazítanak el. 
Igazolják azonban, hogy ma nem teljes egészében azt látjuk, amit Koller püspök, mint 
megbízó láthatott nem sokkal halála előtt.8 Későbbi átalakításnak több további nyo-
ma is van. Egyértelműen az építésnél későbbi gondolat az oltárhoz közelebb eső két 
fülke szekrénnyé alakítása. A fülke kétszárnyú vésett ajtaja a bejárati ajtóhoz hasonló 
tagolással, de eltérő részletformákkal készült. A fölső táblákon például elmarad az 
ajtónál látható gyümölcs füzér, e helyett a táblák záradéka középen lefelé meghajlik, 
és a mezők ez alatt lefelé hagymaformában megnyílnak. Kérdéseket vet fel a taberná-
kulum-szekrény is. Az oltár első látásra oly egységes, aranyozott elemekkel a taber-
nákulumtól az oltárkép oromzatáig egybekapcsolt konstrukciójában is vannak olyan 
következetlenségek, amelyek átalakításra utalnak. A tabernákulum mögött akantusz 
levelekből, volutákból és rács motívumból álló hátfal húzódik, amely a tabernákulum 
vizuális keretét képezi, de minden valószínűség szerint nem egyidős azzal, hanem 
egy korábbi konstrukció része. A tabernákulum takarásában ugyanis egy törtívű, ho-
morúan előreálló párkány érzékelhető oldalnézetben, amely semmiképpen nem lehet 
a jelenlegi szekrény szerves része. A szekrény felnyíló szárnyai csukott állapotban 
kettőskeresztet formáznak, párkányán mindkét oldalon egy-egy országalma látható. 
Megmunkálásuk, formakincsük nem rokokó, a megkettőzött országalma mint orna-
mens eleve szokatlan, de az oltárkép magyar szentek ikonográfiájától talán mégsem 
idegen. És ha már az oltárkép szóba került, akkor már itt megjegyezhetjük, hogy erről 
biztosan tudjuk, hogy nem az eredeti oltár része, hanem Szoldatits Ferenc alkotása. 
Az eredeti oltárkép az a Megkötözött Krisztus-kép, amely ma a kápolna bejáratával 

7 Triglif: a párkány frízét tagoló, függőleges bemetszéssel díszített mező. (szerkesztői megjegyzés)
8 Nagymányai Koller Ignác (1725–1773), veszprémi püspök 1762–1773. Egy évvel halála előtt, 

1772 tavaszán költözhetett be az általa építtetett palotába.
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szemben látható. Ennek a fülkének a mai képe következésképpen szintén nem az épí-
téskori állapotot tükrözi. Mindebből tehát az tűnik ki, hogy restaurátori kutatás nélkül, 
alaposabb szemrevételezéssel is láthatjuk, hogy a püspöki magánkápolna nem eredeti 
formájában maradt fenn. Tudjuk-e azonban e kutatások nélkül rekonstruálni az építte-
tői–építészi koncepciót, a kápolna első megvalósult állapotát?

Kevés olyan XVIII. századi építészeti emlékünk van, amiről az építkezés befejezé-
sét követően beszámoló maradt volna fönt. A veszprémi püspöki palota az egyik ritka 
kivétel, amire az építtető püspök sajnálatos halála adott okot. Koller Ignác 1773 tava-
szán meghalt, és ezért leltár készült a még építés alatt álló püspöki palota állapotáról.9 
Az északi szárny a püspöki lakosztállyal egészen a keleti szárny középtengelyében 
lévő díszteremmel bezárólag lakható állapotban volt. A kápolnáról a következőt ol-
vassuk: „A nyugati északi irányú vaskorláttal szegélyezett kőlépcsőn felfelé haladva 
és felérve az emeletre, nyugatról – az épület sarkán – kelet felé húzódik: 1. a házi 
kápolna, melynek művészi mennyezetfestése lenyűgöző, márványoltára aranyozott, 
melyet az elhunyt püspök által 100 körmöci aranyért vásárolt, megkötözött Krisz-
tust ábrázoló művészi képe díszít. A festett falakon márvány utánzatú oszlopok lát-
hatók.”10 A leltár szűkszavú, de néhány fontos fogódzót ad. Megtudjuk, hogy áll a 
főoltár, amelynek színét nem említi a szöveg, de az aranyozást igen. A falak festettek, 
az előttük álló márvány utánzatú oszlopokat minden bizonnyal a három faltagoló pi-
laszterrel azonosíthatjuk. A falak (és a pilaszterek) színéről ugyancsak nem történik 
említés. Tekintetbe véve, hogy az eltérő anyaghasználatot (festés, műmárvány, már-
vány) és a szembeötlő díszítményeket, mint az aranyozás, feljegyzik, azt tartom való-
színűnek, hogy a kápolna falain ekkor nem volt díszítőfestés. Az egyik legfontosabb 
információ az oltárképre vonatkozik, amelyik nem azonos a maival, hanem a „megkö-
tözött Krisztust” ábrázolja. A leltár kiemeli művészi értékét, megjelöli vételárát (100 
körmöci arany) és külön kiemeli, hogy az elhunyt püspök vásárolta. Koller Ignác épít-
tetői–megbízói elképzeléseiről sajnos semmilyen írásos nyom nem ismert eddig. Ki-
zárólag a megvalósult művekből kiindulva kísérelhetjük meg rekonstruálni művészi 
ízlését, a művekben kifejezésre jutó gondolatvilágát. A leltár e megjegyzésének azért 
van jelentősége, mert arra utal, hogy ez a kép a püspöknek személyesen fontos volt, 
ő választotta magánkápolnája főoltárára.  A leltár azonban nem említi a festő nevét. A 
képet hosszú idő óta Adam Friedrich Oesernek tulajdonítja a szakirodalom, de hogy 
ennek az értesülésnek mi a forrása, az egyelőre nem világos. Valószínűleg Pfeiffer 
János talált erre adatot, vagy jutott kutatásai nyomán erre a következtetésre. Minden-
esetre úgy tűnik, hogy először a veszprémi várról szóló, Lukcsics Pállal közösen jegy-
zett munkájának egyik képaláírásában jelenik meg az attribúció: „A püspöki kápolna 

9 Consriptio Cameralis I. Dominii Weszprimiensis Sede Vacante Episcopatus Wesprimiensis, 1773. 
VFL I.1.43. Fasc. 120. (Másolat) Publikálva: KÖRMENDY 1984.

10 KÖRMENDY 1984. 332–334
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eredeti oltárképe, amelyet Koller püspök vásárolt (A pozsonyi Oeser Adam Friedrich 
festőművész, vagy egyik tanítványának műve)”.11 E szerint Pfeiffer azt is tudni véli, 
hogy Koller Ignác a képet Pozsonyban vette. Lukcsics Pál és Pfeiffer János: A veszp-
rémi püspöki vár a katolikus restauráció korában című 1933-ban megjelent műve a 
mai napig nem csak megkerülhetetlen, hanem időközben forrásértékűvé vált munka, 
amely óriási újonnan feltárt forrásanyagon alapul, részben olyanokon, amelyek a szer-
zők számára még rendelkezésre álltak, de azóta elkallódtak vagy megsemmisültek. 
A pozsonyi vásárlásra, vagy az Oeser-attribúcióra vonatkozóan eddig nem találtunk 
forrást, de nincs kizárva, hogy Pfeiffer János látott ilyet. Amennyiben Pfeiffer csak 
közvetett adatok révén tulajdonította Oesernek a képet, akkor megállapítását érdemes 
fenntartással kezelni. A vitathatatlan érdemű munka művészettörténeti megállapítása-
ival kapcsolatban már a kortárs kritika is tett észrevételeket.12 A képpel kapcsolatban 
egyébként létezik egy másik hagyomány is, amely olasz festő munkájának tartja a 
Megkötözött Krisztust.13 A szakirodalomban minden esetre Pfeiffer János nyomán az 
Oeser-attribúció vált elfogadottá, amit a veszprémi vár monográfia vitathatatlan te-
kintélye kellőképpen magyaráz. Minden esetleges művészettörténészi hiányérzetet és 
kifogást elhallgattatott a feltárt és közzétett forrásanyag bősége és hiteles kezelése. 
Pigler Andor is úgy érzi, hogy a „kifogásokat […] könnyen feledteti a munka utolsó 
fejezete, mely a vár építőmestereiről szól, s a leglelkiismeretesebb kutatás eredménye-
ként lexikonszerűen összeállított rengeteg ismeretanyagával egyike lett XVIII. századi 
művészettörténetünk elsőrendű kútfőinek.”14 Függetlenül attól, hogy ki a kép festője, 
biztosak lehetünk abban, hogy az építtető püspök személyes választásáról van szó, 
amelynek a kápolna központi helyén, az oltár fölött szánt helyet.

Sokat adnánk azért, ha legalább ennyi személyes utalásról lenne tudomásunk a 
megrendelő és a mennyezetkép viszonylatában. Megrendelői program vagy a festő-
nek adott utasítás, pláne a program kialakulását dokumentáló levélváltás azonban 

11 LUKCSICS–PFEIFFER 1933. 140.
12 „Művészettörténeti szempontból még egy észrevétel tehető, s ez a műemlékek stíluskritikai mél-

tatására vonatkozik. Helyenként ez bizony meglehetősen naiv módon történik, s bár a szerzők sok 
igyekezettel, őszinte csodálattal közeledtek а XVIII. század művészeti kultúrájához, a jellemzés-
ben nem tudtak mélyebbre hatolni.” PIGLER 1934. 220.

13 Kápolna leltár. VFL I.1.44.a. 4226/1926: 124. sz. művészi Krisztus-kép, állítólag olasz festő; 
A 13249/1883. I.M. sz. r. 23. §-ának 6. pontja értelmében kiállított VI. sz. kimutatás „az éksze-
rekről, papi öltönyökről, egyházi célokra szolgáló szerek-, eszközök- és készülékekről” dr. Rott 
Nándor veszprémi püspök úr elhunyta és a javadalomnak dr. Czapik Gyula püspök úr Ó Nagy-
méltósága részére történt átadása alkalmából. VFL I.1.43. Fasc. 127. [1939]. 101. sz.: Krisz-
tus-kép fali fülkében, állítólag olasz festőtől; Leltár. 1949. december 28. VFL I.1.43. Fasc. 128.: 
Fájdalmas Krisztus-kép, Olasz festő, XVII. század: Ecce Homo Olf. v. kb. 120×120 cm. értéke 
10.000 Ft.

14 PIGLER 1934. 220.
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nem maradt fönn. A széküresedés kapcsán 
felvett leltárból csak annyi derül ki, hogy 
1773-ban a mennyezetkép már kész, „mű-
vészi” és „lenyűgöző”. A művészi jelzőt 
viszonylag gyakran találjuk leltárakban a 
felvett tárgy „műtárgy” jellegének jelzésé-
re. Az azonban nem volt szükséges, hogy a 
mennyezetképet a leltárt készítő hivatalnok a 
maga részéről értékelje, ezért nem alaptalan 
feltételezni, hogy spontán kortárs tetszés-
nyilvánításnak vagyunk tanúi. Lényegében 
ma is ugyan azt látjuk, mint a kortársak, any-
nyi különbség lehet, hogy az akkor alig egy 
éve elkészült mennyezetkép színvilága vél-
hetőleg élénkebb, frissebb volt, mint ma. A 
helyiség tükörboltozatát teljes egészében ki-
tölti a kompozíció, csak egy egészen keskeny 
architektonikus keret, egy alacsony mellvéd 
jelenik meg a párkány festett folytatásaként. 
Ezen belül szélesre tárul a fényes kék égbolt. 
Az azonnal szembeötlő, hogy a jelenet súly-

pontja nem a mennyezet közepén kapott helyet, hanem a mező keleti végében az 
oltár fölött, szinte a főoltár folytatásaként. Azt, hogy az oltár és a mennyezetkép 
közötti kapcsolat nem önkényes feltételezés, az égi szférából az oltár fölötti festett 
mellvéd elé kúszó felhőgomolyag is alátámasztja, amely vizuális kapcsolatot teremt 
az oltár és a kompozíció főcsoportja között.15 Utóbbi magját egy tojáshéj vékonysá-
gú kék gömb képezi, e köré rendeződnek a jelenet szereplői: az angyalok kíséretében 
felhőkön a gömbre ereszkedő alászálló Atya, aki egyik kezében jogart tart, a má-
sikkal pedig egy nagy keresztre mutat, amellyel egy angyal – két puttó segédletével 
– szétzúzni készül a tekergő kígyóként megjelenő sátán fejét. A gömb kérge oldalt 
felhasadt, s a résen át feltárul a föd belsejébe zárt alakok sokasága. A sort az ősszülők 
vezetik, Ádám derekára fonódva az őskígyó tekereg, nyílban végződő farkával csap-
kod, szájában az élet fájáról szerzett ágat tartja. Az első emberpár és mögöttük Izrael 
népe várakozással tekint fölfelé az Atyára ígéretének beteljesülését remélve. A sza-
badulás módja az emberek szeme elől egyelőre rejtve van, az isteni terv lényege az 
Atya alakja mögötti aranyló felhőben ragyog fel, az Atyát és a Szentlelket összefogó 
háromszögben felsejlő magzatban. (Lásd: A borító első oldalán) Ő, a második isteni 

15 A mennyezetkép részletes leírása olvasható SOMORJAY 2019.

Megkötözött Krisztus. Friedrich Adam 
Oesernek tulajdonítva. A kápolna  
eredeti főoltárképe. Fotó: a szerző
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személy, a megígért megváltó. Ám a megváltás műve ebben a pillanatban még – 
Szent Pál szavaival – az Atya „akaratának titka”, a Szentháromság „előre meghatáro-
zott jóságos terve”, amelyet majd Krisztus nyilatkoztat ki, amikor „elérkezik az idők 
teljessége”.16 A mennyezetkép ikonográfiája az oltárképpel együtt válik teljessé. A 
mennyezeten a Szentháromság második isteni személye a bűnbeesett emberiségnek 
adott ígéretként van jelen, az oltárképen a megígért megváltót az Isten-embert látjuk, 
akit az „irgalmasság Atyja és minden vigasztalás Istene (2Kor 1,3.) …. a Törvény 
ideje előtt és alatt a szent atyák sokaságának meghirdetett és megígért…”.17 Ő, az 
égből alászállott, és emberré vált második isteni személy, az egyetlen közvetítő Isten 
és ember között.18 A szenvedő Krisztus ábrázolása oltárképen azonban nem jellemző 
a barokk korban. A megváltás szimbólumaként a kereszt, esetleg egy kálvária-jelenet 
sokkal inkább. Elgondolkodtató, hogy miért esett Koller Ignác választása éppen erre 
az ábrázolásra. A „megkötözöttség” gazdag asszociációs lehetőséget kínál: benne 
van az emberi lét kiszolgáltatottsága, lehetőségeink korlátozottsága, fizikai elesettsé-
günk, a bűn rabsága, mindaz, ami akadályozza az embert abban, hogy vágyait kitel-
jesíthesse. Koller Ignác püspöki jelmondata az „Aut bene, aut nihil” (Vagy jól, vagy 
sehogyan)19 volt. Érezzük ebben a maximalizmus igényét és elképzelhetjük, hogy 
mennyi terhet jelenthetett a püspök számára mindaz az akadály, amellyel nyilván 
neki is szembe kellett néznie hivatalában. Az oltárkép arra emlékeztet, hogy a Fiú 
a megtestesüléssel az emberi lét minden kötöttségét is magára vállalta és áldozatul 
adta. Minden alkalommal, amikor a püspök misét celebrált kápolnájában, ez előtt a 
„háttér” előtt emelte föl az átváltoztatott ostyát, a katolikus tanítás szerint megjele-
nítve és az Atyánk felajánlva Krisztus egyetlen kereszt áldozatát.20 Ha korábban azt 
mondtuk, hogy a mennyezetkép ikonográfiája az oltárképpel válik teljessé, akkor 
most megkockáztathatjuk azt a kijelentést, hogy az ikonográfiai program a liturgikus 
esemény során vált élővé, valóságos theatrum sacrummá a legjobb értelemben és 
a barokk képi gondolkodás természetességével. A mennyezetképen az oltár fölött 
az Atya, hatalmi jelvénnyel kezében megígéri a Megváltót és elfogadja Annak az 
Egyház által ismételten felmutatott áldozatát. Ismert tény, hogy a barokk építészeti 
teret – különösen a 18. századi Magyarországon – sok esetben a kifestés „fejezi” be, 
de csak ritka alkalmakkor érhető tetten (mint például ebben az esetben) a kapcsolat a 
mindennapi használattal. Azt, hogy a barokk térélménynek mennyire elengedhetetlen 

16 Ef 1,9–10.
17 A Tridenti Zsinat határozata a megigazulásról. 1547. január 13. DENTZINGER–HÜNERMANN 

2004. 377.
18 SCHÜTZ 1937. A megváltás I. 575 – II. 97. Különösen: I. 575., 616., 618. és II. 2-4.
19 Máshol „aut nihil, aut recte” RÓKA 1776. II. 
20 A Katolikus Egyház Katekizmusa. 1362. https://archiv.katolikus.hu/kek/kek01322.html (Letöl-

tés időpontja: 2021. január 26.
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része a képzőművészeti befejezés és az ikonográfiai program révén benépesülő építé-
szeti tér, azt nagyon kifejezően írja le Dornyay Béla, Fellner Jakab első monográfusa 
Fellner egyik főműve, a tatai plébánia templom kapcsán. „Impozáns, megragadó 
lehet egy művészi architektúrájú templom, aminthogy a szóbanforgó tatai is az – de 
mégis, szinte fájdalmasan kiérezhetően, hiányzik belőle az eleven élet mozgalmassá-
gát és lüktetését érzékeltetni is tudó valami, – a formákkal is összekapcsolt színeknek 
világa: a festészet! 

Fellner magasztos architektúrájával a tatai templomomban a művészet – hirte-
len elnémult akkordként – lezárult, bevégződött s a piktúra már nem juthatott szó-
hoz benne. Éppen ezért ikertestvéréhez, a pápaihoz viszonyítva a tatai templom egy 
kénytelen-kelletlen elnémult, félbeszakadt műalkotás, amely hiányosságával belső 
világunkra is csak hiányosan, csak félig-meddig tud hatást gyakorolni. Úgy tűnik fel 
nekem, hogy Fellner Jakab építészeti terveibe Tatán is belekalkulálta a rideg falak 
között is kellő meleg hangulatot nyújtó freskókat, amelyeknek sajnálatos elmaradása 
azonban minden bizonnyal nem ő rajta múlott!”21 A mennyezetképet Kapossy János 
stíluskritikai alapon Johann Ignaz Cimbalnak tulajdonította, majd ezt az attribúciót 
Pfeiffer János levéltári kutatásai alá is támasztották. Jóllehet Cimbal neve Veszprém-
mel kapcsolatban nem hangzik el, de néhány szórványos, fuvardíjról és szállításról 
szóló feljegyzés alapján egyértelműnek tűnik, hogy Cimbal az a bécsi festő, aki 1772-
ben Veszprémben dolgozott.22

A kápolna eredeti állapotát gondolatban rekonstruálva látjuk, hogy a teret vilá-
gosszürke aranyozott márvány, illetve márványutánzatú architektúra tagolja, amely-
nek uralkodó eleme az oltár. A mennyezeti freskó a teret megnyitja az égbolt felé. A 
helyiség derűs, világos tónusú dekorációja természetesen él együtt az ablakokon beá-
ramló fénnyel. Feltehetőleg három ablaka is volt a kápolnának ebben az időben a mai 
kettővel szemben. Nyílhatott egy észak felé is, ott, ahol jelenleg a Fájdalmas Krisztus 
kép áll. Ezt biztosan nem állíthatjuk, mert leltárunk, amely más esetekben az ablakok 
számát is megadja, a kápolnánál egyáltalán nem tesz említést ablakról. Mivel azonban 
a kápolna alatti, azonos alapterületű földszinti helyiségnek három ablaka volt ekkor, 
elképzelhető, hogy ez volt a helyzet az emeleten is. Még egy érv szól e mellett a felté-
telezés mellett: amennyire megfigyelhető, a ma a fülkében álló régi oltárképnek kettős 
kerete van, s úgy tűnik, egy már meglévő ablak szerkezetébe süllyesztve helyezték 
el. Nem szól az 1773-as leltár arról a hat aranyozott gyertyatartóról sem, amelyek 
ma is az oltáron állnak. Ezeket azonban a későbbi kápolna leltárak rendre felemlítik, 
három aranyozott keretű kánontáblával együtt,23 így gondolatban ezeket is nyugodtan 

21 DORNYAY 1930. 32–33.
22 SOMORJAY 2019. 426. Az ikonográfiáról GAYLHOFFER–KOVÁCS 2019. 41–44.
23 A kánontáblák 2019-ben, a műemléki értékleltár készítésekor már nem voltak az oltáron, remél-

hetőleg megvannak és a kápolna eredeti tartozékaként múzeumi leltárba kerültek.
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az oltárra helyezhetjük. A padlót a ma is eredeti, XVIII. századi állapotában meglévő 
táblás tölgyfa parketta borította. 

Mi a helyzet ellenben az oldalfalakkal? A leltár, mint emlékszünk, festett falakról 
szól, de szembeötlő díszítést nem említ. Az architektúra-festés és ehhez tartozó orna-
mentika mindazonáltal lehetett a falakon anélkül, hogy – az enteriőr építészeti kiképzé-
sének természetes részeként – külön említést érdemelt volna. A kérdés az, hogy a négy 
egykori fülke fölötti mezőkben, valamint az ablakbélletekben ma meglévő ornamensek-
ben bővelkedő és puttófejekkel gazdagított – mai formájában XIX. század végi – deko-
rációnak volt-e előzménye. A választ keresve három dolgot kell megfontolnunk. Először 
azt, hogy az enteriőrt egységében kell szemlélnünk a benne megjelenő ikonográfiai tar-
talommal és annak képi megformálásával együtt. Másodszor megkísérelhetjük a teret 
az építész Fellner Jakab más munkáival összevetni. Harmadszor pedig a kápolna le-
hetséges megjelenését a püspöki palota kontextusában elképzelni. Az enteriőr kapcsán 
merjük állítani, hogy annak a fentebb javasolt ikonográfiai tartalom meghatározó eleme 
volt. Kompozíciós kérdésekről nem esett szó, de a most tárgyalt összefüggésben érde-
mes felfigyelni arra, hogy a mennyezetképen lényegében nincs „mesélő-hangulatkeltő” 
járulékos elem, minden a központi (egyetlen) csoportra koncentrál, minden résztvevő 
angyal is vagy aktív szereplője, vagy figyelmes szemlélője a történéseknek. Az oltárkép 
visszafogott Isten-ember ábrázolása pedig végképp eltekint mindentől, amely elvonhat-
ja a figyelmet. Következésképpen úgy gondoljuk, hogy ez a megközelítés jellemezte 
az egész enteriőr díszítését. Az oldalfalak architektonikus tagolását a három stukkó pi-
laszter adta, az oldalfalak festése ezt a tagolást tovább részletezhette, kerülve az elbe-
szélő elemeket. A Fellner-életmű összefüggésében korábban már említést nyert, hogy a 
művészettörténeti szakirodalom a kápolna kialakításával nem igen foglalkozik. Jóllehet 
párhuzamként kínálkozik az egri érseki palota közel egyidős enteriőrje.24 Amennyiben 
az általunk itt rekonstruált eredeti térből indulunk ki, akkor szembetűnő hasonlóságo-
kat láthatunk. Az egri kápolna belmagassága nagyobb, kétszintes térről van szó, de az 
alaprajzi kialakítása annyiban hasonló, hogy a teret ott is négy magas fülke bővíti.  A 
boltozat alatt körbefutó párkány a veszprémihez hasonlóan ívesen fordul át a sarkokon. 
A másik feltűnő hasonlóság az aranyozott szürke márvány megjelenése. A falsíkokat 
és az ablakbélleteket visszafogottan alkalmazott rokokó formakincsű aranyozott pál-
cák tagolják egy-egy tükörre. Az egri főoltárt szegélyező pilaszterek fejezetei szinte 
azonosak a veszprémi fejezetekkel. A falakon más dekoráció nincs is. A párkány fölött 
azonban eredetileg itt is barokk mennyezetkép volt látható.25 Feltételezésünk szerint a 

24 Eszterházy Károly (1725–1799) egri püspök (1761–1799) 1763-ban bízta meg Fellnert az egri 
püspöki palota átalakításával. DORNYAY 1930. 36. Eszterházy Koller Ignác tanulótársa volt a 
római Germanicum-Hungaricumban. Koller az ő ajánlására fogadta fel Fellner Jakabot.

25 Johann Lucas Kracker: Krisztus mennybemenetele, 1764. 1801-ben megsemmisült. JÁVOR 
2004. 271. No. 166.
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veszprémi kápolna enteriőrben eredetileg az egrihez hasonlóan a kevés aranyozással 
díszített szürke márvány utánzatú falak dominálhattak, ami Fellnernél később a pápai 
plébániatemplomban is jellemző térképzési elv maradt. Veszprémben azonban a falakat 
nem borítja teljes egészében műmárvány, és a faltagolást szolgáló aranyozott pálcák 
valószínűleg szintén festettek voltak.

Ha végül a kápolna kialakítását a püspöki palota egészéből nem kiszakítva, hanem 
annak összefüggésében nézzük, akkor azt kell látnunk, hogy a palota építészeti érde-
mei között első perctől kezdve a letisztult „modern”, ha tetszik, progresszív építészeti 
nyelv kerül említésre. Az épület még épülőfélben volt csak, amikor a püspök arról 
számol be a Szentszéknek küldött jelentésében, hogy az épülő palota szépségének 
híre messziről is vonz érdeklődőket, mivel szerény és ugyanakkor nagyszerű stílu-
sa Magyarországon még nem elterjedt.26 A művészettörténeti szakirodalomban pedig 
Fellner Jakabot a késő barokk, franciás irányultságú építészet képviselőjeként tartják 
számon, a szertelen bajor rokokó irányzattal szemben.27 Fellner stílusirányultságának 
kialakulásában szívesen tulajdonítanak a szakírók kiemelkedő szerepet Eszterházy 
Károlynak, olyannyira, hogy még az is felmerült, miszerint magát Koller Ignácot is 
orientálni igyekezett volna stílusválasztásában. Igazat kell azonban adnunk annak az 
álláspontnak, amely inkább arra hajlik, hogy Koller Ignác Fellner Jakab személyében 

26 LUKCSICS–PFEIFFER 1933. 131. idézi. (Koller Ignác jelentése Rómába VFL I.1.43. Fasc. 13. 
No. 19.)

27 Eger kapcsán Dornyay Béla például így ír: „A palota házikápolnája, a falak síkban tartott eny-
he hullámzásával, a lekerekített sarkokkal, a márványozás hűvösebb előkelőségével s a díszítés 
franciás mérséklésével már jellegzetes későbarokk interieur.” DORNYAY 1930. 37.

Az egri érseki palota kápolnája. Fotó: Bíró László
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saját ízlésének megfelelő építészt talált.28 Tudjuk, hogy a palota építése nehezen in-
dult, már a hely kijelölése is éveket vett igénybe, s végül a püspök kompromisszum-
készségének és belátásának köszönhetően mozdult el a holtpontról. Feladta ugyanis 
azokat a reprezentációs igényeit, amelyek megvalósításához akkora területre lett vol-
na szüksége, ami nem volt birtokában. Állítólag egy nagyszombati meditáció29 vezet-
te rá arra, hogy inkább „középméretű, de a mai építőművészet legjobb ízlése szerinti 
kényelmes palotát” 30 célozzon meg. Fellnernek tehát az volt a feladata, hogy városi 
közegben, nehéz terepviszonyok között adott szűkös helyen tervezzen olyan palotát, 
amely a püspöki hivatalhoz méltó, építészetileg izgalmas, ugyanakkor célszerű és ké-
nyelmes is legyen. Ez valóságos professzionális feladat, nehéz elképzelni, hogy laikus 
beavatkozás segítette volna az eredményt.

28 IGAZ 2002a. 30. 76. jegyzet a kérdés részletes kifejtésével. Eszterházy és Koller kapcsolatára 
lásd a 18. jegyzetet.

29 LUKCSICS–PFEIFFER 1933. 130. 1. jegyzet; WEISS 1937. 35. 1. jegyzet.
30 RÓKA 1776. VII.

A veszprémi érseki palota emeletének alaprajza. A szürkével jelölt helyiségek alkotják  
a püspöki magánlakosztályt. 1. Kápolna 2. Könyvtár 3. Inas szoba 4. A püspök  

hálószobája. 5. Ebédlő. Veszprémi Érseki Hivatal; Martin Gábor felmérése
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Fellner remeket alkotott – a palota a városképben a Séd fölött méltóságteljesen, 
szemet vonzóan jelenik meg, mégsem telepszik rá a vár barokk sziluettjére. A városi 
szövetbe ágyazott tömege minden vonásában „arisztokratikus”, de nem fenyegető, ba-
rátságosan él együtt a környezetével. Újszerűségéhez, ha a korábbi Acsády-féle palota 
súlyosabb, a XVIII. századra jellemző höbörcsösen és síkban vakolt felületeket váltoga-
tó, sárga-szürke homlokzataihoz31 hasonlítjuk, nem fér kétség. A belső térelrendezésben 
pedig a barokk palotaépítészet hagyományaira építve olyan modern alaprajzot hozott 
létre, amely a funkciónak – püspöki lakhely – mindenben megfelelt. Az emeleten a ma-
gánszféra és a reprezentáció tereit úgy rendezte el, hogy biztosított legyen a főpap szá-
mára a teljes visszavonulás és zavartalan elmélyedés lehetősége akkor is, ha az irodák 
dolgoztak a földszinten és esetleg vendégek is jelen voltak az épületben.32 A kényelem 
szempontját szolgálják a mértéktartó, de nem szűkös méretek, a higiénés szempontok 
megjelenése és olyan funkcionalitásra törekvő elrendezés, amely elősegíti a napi rutin 
zavartalan-zajtalan lebonyolítását.33 A püspöki magánlakosztály mindössze négy helyi-
sége közel azonos alapterületű. A négy egymás melletti közül az egyikben a püspök 
inasa lakott, a másik három a hálószoba, a könyvtár és a kápolna volt. Ehhez társult még 
egy nagyméretű ebédlő. A jól végiggondolt alaprajzot magába foglaló fehér homlokzatú 
ház, amelynek külső díszét a nyílások gazdag keretezése, valamint a vakolt sávok képe-
zik és a rajtuk megtörő fény-árnyék élénkít, minden bizonnyal modernül hatott az 1760-
as évek végén. Nehéz elképzelni, hogy éppen a kápolnában inkább az elmúlóban lévő 
rokokó díszítőkedv jutott volna szóhoz, még akkor is, ha Koller Ignác ízlése lágyabb 
lehetett Eszterházy Károlyénál, otthona szelídebb átmenetet képez a régiből az újba. A 
kápolna egészében barátságos aurájáról már volt szó. Az ívek megjelenése az oltár pár-
kányában, vagy az oltár menza hosszan elnyújtott konkáv formájában egészen más ka-
raktert kölcsönöz a térnek, mint az egri kápolna szigorúbb formái. És bár a palota vakító 
falainak újszerűségét ez nem befolyásolta, a püspök címere azért színesen ragyogott a 
homlokzaton, és az ablakok szürkés zöldre festett rácsai34 emlékeztettek a megszokott 

31 Az egykori homlokzat kialakítására vonatkozó kutatási megfigyeléseket részletesen közli LÁ-
SZAY 2020.

32 Egy évvel a palota elkészülte után felvett leltár már azoknak a tereknek a funkciójáról is tájé-
koztat, amelyek az 1773-as leltár felvételekor még nem volt készen, így például a déli szárny 
vendégszobáiról. Inventarium Der Verschiedenen Hauß Mobilien In der Bischöflichen Residenz 
zu Weßprim 1777. VÉL 49/16 jelzettel közli IGAZ 2002b. [Jelenlegi jelzete: VFL II.1.16. tom. 1.]

33 Sajnálatos, hogy a palotát reklámozó turisztikai anyagok megrekednek a közhelyek szintjén és 
ezzel éppen az épület lényegével ellentétes tájékoztatást adnak: „A palotát végigjáró vezetés 
során megtekinthetjük a tehetős püspökök fényűző lakóhelyét, korabeli bútorait, és a számta-
lan ajándékot, amelyet a püspökök kaptak az évek során a magyar királyoktól, királynéktől 
és egyéb fontos személyektől.” https://www.idegenvezetok-veszprem.org/erseki-palota.html 
(Letöltés időpontja: 2021. január 26.)

34 Lásd 25. jegyzet!
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építészeti tradícióra. Róka János úgy jellemzi Koller püspököt, mint jó ítélőképességű 
nagyon szelíd ember, a szépművészetekben járatos és az építőművészet terén finom 
ízlésű.35 Nagy anyagi áldozattal és kötelesség érzettel megépíttetett palotájában ezek az 
erények mind felcsillanni látszanak.

A művészettörténeti kutatást érthető módon a palota első periódusának kialakulá-
sa, előképei és Fellner-életművében elfoglalt helye érdekelte elsősorban. Azt köve-
tő változásokkal, például a kápolna jelenlegi állapotának kialakulásával egyáltalán 
nem foglalkozott. Kérdés mindenekelőtt az, hogy mi tette szükségessé az átalakítást. 
Állagromlásról nem beszélhetünk, a régi oltárkép ma is meg van a kápolna számos 
eredeti részletével együtt, s hozzá nem is különösebben rossz állapotban. Az látszik 
valószínűnek, hogy Koller püspök barokk ikonográfiai programjának a jelentése elho-
mályosult. Talán túlságosan is személyes és egyéni volt ahhoz, hogy magától értetődő 
módon továbbélhessen. A millenniumhoz kapcsolódóan sok templomunk megújult. 
Az évforduló alkalmat adott modernizálásra, nagy renoválásokra, s ezek kapcsán az 
ezeréves Magyarországhoz kapcsolódó képi utalások, feliratok is megjelentek. A ká-
polna jelenlegi, 1896-ban Szoldatits Ferenc által festett főoltárképének36 ikonográfi-
ája, a Szent Szűz és a két különösen is Veszprémhez köthető Árpád-házi szent alakja 
beleillik ebbe a folyamatba. 

Az új főoltárkép készítésének dátuma Hornig Károly püspökségének idejére esik 
(1888–1917). Végrendeletében megemlíti, hogy restauráltatta a kápolnát, de csak any-
nyit jegyez meg, hogy „Az általam helyreállított veszprémi házikápolna felszerelésé-
nek azon részei, melyeket magam szereztem be, természetesen ott maradnak.”37 Ez 
mégsem kevés, mert ez az egyetlen szövegszerű nyoma annak, hogy Hornig Károly 
restauráltatta a kápolnát – minden egyéb erre utaló adat (például új oltárkép készítteté-
se) csak valószínűvé tette ezt a feltevést. Azonban arra, hogy konkrétan miben állt ez 
a restaurálás, változatlanul csak következtetni tudunk. Ádám Ivánnak a székesegyház 
történetét összefoglaló monumentális monográfiája38 a palotára is forrásként szolgál, 
elsősorban a püspökök tevékenységét tárgyaló fejezetei révén. A barokk korszakkal 
kapcsolatban nem tudunk meg újat. Annál fontosabbak azonban a későbbi esetleges 
átalakításokra vonatkoztatható részletek. Ádám a XIX. század során sem a székes-
egyház, sem a palota esetében nem számol be érdemleges változásról. A XIX. század 
végén, Hornig Károly püspök az, aki számos területen fejtett ki igen aktív tevékeny-
séget, ennek – az építkezés tekintetében – egyik legjelentősebb következménye a szé-
kesegyház átépítése volt. E mellett a vállalkozás mellett a püspöki palotában végzett 
renoválások eltörpülnek. Az utóbbira vonatkozó esetleg létező források (számadások, 

35 RÓKA 1776. VII.
36 Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény, Veszprém. Ltsz.2014.1.141.Ve.
37 VARGA 2017. 41.
38 ÁDÁM 1912.
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szerződések) 1950-ben a püspöki jószágkormányzóság épületében elpusztultak,39 így 
annál nagyobb jelentősége van azoknak a jegyzékeknek, amelyeket Ádám Iván a jó-
szágkormányzóságtól közlésre megkapott.40  Közülük az egyik a püspök 1000 forin-
ton felüli adományait írja össze az 1888 és 1910 közötti időszakra vonatkozóan. Azok 
közül, akiknek a neve a palotával kapcsolatban a szakirodalomban korábban felme-
rült, itt találjuk Steiner Rudolfot egy 6000 forintos kifizetéssel és Szoldatits Ferencet 
4840 forinttal. Egyik esetben sincs részletezve, hogy mire, illetve az adott interval-
lumon belül mikor fizettek. Steiner Rudolf esetében például a kifizetés vonatkozha-
tott a székesegyház számára festett oltárképekre is, vagy a palotában végzett számos 
festői, illetve restaurátori feladatára. Ezeket tételesen nem ismerjük, de Dornyay Béla 
feljegyzése szerint az „1890-es években festője és restaurátora volt [a püspöknek 
– Szerz.]. A veszprémi és a sümegi püspöki palota, illetve kastélyban lévő régebbi 
képeket mind ő restaurálta”.41 

A barokk kápolna átalakításokkal összekötött nagy restaurálására tehát minden 
bizonnyal a millenáris ünnepségek adtak apropót. Arra vonatkozóan, hogy pontosan 
mi történt és milyen lett az újonnan kialakított liturgikus tér, sem írott, sem képi for-
rásunk nincs, ezért elsősorban a helyszíni megfigyelésekből leszűrt következtetésekre 
vagyunk utalva. Az oltárkép kicserélése biztos kiindulópontunk. Ez nem volt egysze-
rű, következmények nélkül járó feladat. Egyrészt gondoskodni kellett a régi oltárkép 
elhelyezéséről, amelyet szerencsére helyben megtartották. Mint ahogyan erre koráb-
ban már történt utalás valószínűleg ekkor szüntették meg az északra, a székesegyház 
felé nyíló ablakot, és ennek tokját keretként felhasználva helyezték el a Megkötözött 
Krisztus-képet, amely új gazdagon faragott oromdíszt is kapott. A neorokokó keret 
igyekszik a képet eredeti kontextusában megőrizni, legalábbis ami a fizikai körül-
ményeket illeti – az ikonográfiai kontextus az áthelyezéssel természetesen elveszett.

A képet befoglaló fülke bélletborításának stílusa rokon a keret oromdíszével, gon-
dolhatjuk a kettőt egyidősnek. Jelenleg azonban biztosan nem eredeti helyén van, 
amire az egyes részek összeillesztésének, illetve a fülkében történt elhelyezésnek sza-
bálytalanságai utalnak. Ha tehát stíluskritikai alapon feltételezzük, hogy a millenáris 
felújítás során készült, akkor meg kell találnunk eredeti helyét, de pillanatnyilag az 
sem egyértelmű, hogy milyen bútor áthelyezett, átalakított elemeivel van dolgunk. 
Valószínűnek tűnik, hogy egy faragott támlás pad volt, amely készülhetett a millenáris 
restaurálás során a kápolna számára. Mivel pillanatnyilag nem tudunk a restaurálás 

39 Varga Tibor László levéltáros szíves közlése, Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár. 
40 Jószágkormányzói hivatal; Ő Excellenciája a püspök által különféle címen adományozott 1000 

kor. felüli tételekről 1888–1910. évig bezárólag.; A különféle épületekre 1000 kor. felül adott 
összegekről 1888–1910-ig. ÁDÁM 1912. 527. 1. és 2. jegyzet

41 Dornyay Béla évszám nélküli jegyzete. BTK Művészettörténeti Kutatóintézet, Magyar Művészek 
Lexikona, Steiner Rudolf.
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végeztével készült fényképről abban sem lehetünk biztosak, hogy a kápolna keleti sza-
kaszának két fülkéjét ekkor látták-e el ajtóval. A bútor veretdíszei alapján az azonban 
nagyon valószínű, hogy az északi fal fülkéjében kialakított „sekrestyében” ekkor he-
lyezték el a fiókos szekrényt és a konkáv polcot. Ezeket a belső átalakításokat nagyívű 
keretbe foglalta a kápolna párkány alatti falszakaszainak teljes festészeti megújítása, 
amelyről a jelenlegi állapot ismertetésekor korábban már volt szó. A XVIII. században 
világos, fényben úszó tér most több tónussal sötétebb (s talán melegebb) lett a vörös 
márványt imitáló oldalfalak révén, ellenben festett ornamensekben dúsabb. Bár írott 
forrásunk nincs erre vonatkozóan, stíluskritikai alapon biztosan Steiner Rudolfnak 
tulajdoníthatjuk a faldekorációt. Steiner (della Pietra) Rudolf (egyes forrásokban Re-
zső, 1854–1945) sikeres soproni gyermekportré festő volt, s reprodukciókból ismert 
arcképei alapján egyértelmű, hogy tőle származnak a kápolna telt ajkú, szép kerek 
arcú puttó fejei. Hornig Károly halálát követően készült egy kápolna-leltár, de ebből 
a berendezésre, az újonnan kialakított enteriőrre vonatkozóan nem kapunk informáci-
ót.42 Összességében azt mondhatjuk a XIX. század végi átalakításokról, hogy a barokk 
ikonográfiai program helyébe új nem lépett. Jóllehet az átalakításokat a millennium 
hazafias légköre ihlette, de ennek hozadéka kimerült az új oltárkép elhelyezésében. A 
barokk kori mennyezetfreskó kiszakadt az eredeti kontextusból. A neorokokó festett- 
és faragott elemek ugyan szemmel láthatólag arra utalnak, hogy a restaurálás során 
igyekeztek a kontinuitást fönntartani a korábbi periódussal, ám ez a „formális” meg-
oldás nem érte el célját, és a korábbi koherens enteriőrt megszűnt. Két külön világ jön 
létre, amelyet a főpárkány választ el egymástól.

42 Kápolna leltár. VFL I.1.44.a. 4226/1926. A leltár 123. szám alatt a főoltár mobiliáit veszi fel: 
a Szoldatics-féle „művészi oltárképet”, hat rokokó aranyozott fa gyertyatartót, valamint három 
ugyan ilyen canon táblát. A 124. szám alatt „művészi Krisztus képet” említ, megjegyezve, hogy 
„állítólag olasz festő” készítette. A 125. szám a Szent István ereklyekendőt említi, amely aranyo-
zott keretben a Krisztus-kép alatt függ. 

Steiner Rudolf leány portréja, a díszterem egyik angyal figurája és egy puttó fej  
a kápolnából. Fotó: Galeria Savaria.hu, Gaylhoffer-Kovács Gábor, Szerző



42

VESZPRÉMI SZEMLE 2021/1

Hornig Károlyt 1917 és 1939 között Rott Nándor követte a püspöki székben, és az 
ő idejéből is van olyan adat, amely egyértelművé teszi, hogy behatóan foglalkozott a 
kápolnával. 1926-ban Wilfinger Bélával vert ezüstből örökmécsest készíttet és meg-
bízást adott számára új tabernákulum ajtó készítésére,43 1932-ben pedig „Morotz”44 
nevű restaurátornak, vagy festőnek a kápolna falképein végzett munkáért fizetnek. 
Ezeket az adatokat a helyszíni megfigyelésekkel összevetve azt feltételezhetjük, hogy 
1926 és 1932 között biztosan (vagy ezeken az időhatárokon túlnyúlóan folyamato-
san) restaurálják, alakítják a kápolnát. A legnagyobb kérdés, hogy az eredeti barokk 
tabernákulum átalakítására ekkor, vagy már Hornig püspök idejében sor került-e. A 
tabernákulum kettős kereszt és országalma motívumai alapján beleillik a Patrona 
Hungariae-gondolatkörbe, azonban biztos adatunk van arra, hogy csak 1926 körül 
készült olyan rangos ötvösművésztől, akinek munkáit rendszeresen közölte a Magyar 
Iparművészet. Szép, a késő barokk formavilághoz érzékenyen igazodó vert ezüst 
örökmécsese 2019 őszén még a kápolnában volt. Valószínűleg Rott Nándor csináltatta 
a légfűtést, amelynek a kápolna délkeleti sarkában elhelyezett befúvó rácsait az átel-
lenes oldalon megfestették. Talán erre vonatkozott az 1932-es restaurátori kifizetés.

Rott Nándor halálát követően ismét leltárba veszik a kápolna berendezését. 45 Az 
ablakok előtt zöld plüss függöny volt „drapériával” (173. sz.), réz karnisra függesztve 
(172. sz.) fehér fényáteresztő sztórral. Az oltárszőnyegen kívül (172. sz.) egy további 
nagy halina szőnyegről történik említés (175. sz.). Az oltárt nem említi a leltár, de 100. 
száma alatt külön felvették az oltárképet („Patrona Hungariae Szoldatics F-től”). A 
114. számon szereplő hat darab aranyozott fa gyertyatartó minden bizonnyal azonos 
a ma is az oltáron állókkal, még meg van a három canon-tábla (116) és a 118. szá-
mon felvett vert ezüst örökmécses. Számos berendezési tárgyat sorol fel, de helyüket 
nem említi. A bútorok közül első helyen egy ötfiókos, „betétes” sublót szerepel (165), 
amely a leírás alapján az északi fal nyugati fülkéjében álló szép darabbal is azonos 
lehet. Továbbá egy fekete virágasztalt, egy kombinált párnázott imazsámolyt, négy 
másik imazsámolyt vörösbársony kárpittal, illetve két továbbit vánkossal; egy bera-
kásos keményfa asztalt négy fiókkal, Hornig Károly monogramjával ellátott karosszé-
ket vörös vánkossal. Végül 171-es szám alatt kétszeres elütéssel „Ankik, 2 személyes 

43 Wilfinger Béla: Elszámolás. VFL I.1.44.a. 4226/1926. Az örökmécses költsége 27.717 korona; 
a tabernákulumra előlegként felvett 4.000 koronát, a teljes kialkudott 7.000 korona fennmaradó 
részét majd szállításkor fogja megkapni. Az örökmécses ekkor tehát már kész, a tabernákulum 
ajtaja még nem.

44 Kifizetés. 50 p kerül kifizetésre „Morotznak” a kápolna falképein végzett munkáért. VFL I.1.44.a. 
4451/1932.

45 A 13249/1883. I.M. sz. r. 23. §-ának 6. pontja értelmében kiállított VI. sz. kimutatás „az ékszer-
ekről, papi öltönyökről, egyházi célokra szolgáló szerek-, eszközök- és készülékekről” dr. 
Rott Nándor veszprémi püspök úr elhunyta és a javadalomnak dr. Czapik Gyula püspök úr Ó 
Nagyméltósága részére történt átadása alkalmából. VFL I.1.43. Fasc. 127. [1939.]
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templomi pad” áll. Vélhetőleg „antik” helyett. A „Darab” rovatban a számot ugyan-
csak elütötték 1 és 2 is kiolvasható, a 2 vastagabbnak tűnik. Ezek után nem tudni, 
hogy ez a darab a Padányi Biró Mártonnak tulajdonított (s ma is a kápolnában álló) 
intarziás padra vonatkoztatható-e vagy sem. 102. sz. alatt a „Rézkeretes selyem festés, 
Szt. István jobbja” zárja a képek sorát. A beépített elemeket, az oltárt, faliszekrénye-
ket, faburkolatáról, a jegyzék nem említi. A leltár alapján úgy tűnik, hogy Rott Nándor 
püspökségének végén a kápolna berendezése még a 19. század végének ízlésvilágát 
tükrözte, függönyökkel, kárpitokkal, gazdagon kárpitozott karosszékekkel és térde-
plőkkel, megtervezett virágtartókkal. Ez arra utal, hogy 1939-ig a kápolna lényegében 
a Hornig-féle restauráláskor kialakult állapotban állt fönn. Ehhez hasonló részletes, 
leltár nincs több.46

Végezetül még egy olyan változtatást kell megemlíteni, amely az építészeti teret 
nem érintette ugyan, inkább érdekes adalék ahhoz, hogy hogyan merül fokozatosan 
feledésbe az eredeti barokk ikonográfiai program. A Szoldatits-oltárkép témája gene-
rálhatta az oltár pilaszterein elhelyezett medalok gondolatát, amely révén a Veszprém-
hez kötődő magyar szentek köre kiegészült Szt. István és Boldog Gizella alakjával, 
s amivel Szendi József főpásztor kívánta gazdagítani a püspöki kápolna enteriőrjét.47

46 Az 1949-ből Badalik Sándor beiktatása alkalmával a leltárazás az értékekre koncentrált: első 
helyen a Szent István ereklye kendőt, mint „Terítőt” említi a fölötte elhelyezett Mária Teréziától 
származó „dedikációval”, majd a jelenlegi és korábbi főoltárképet, végül a mennyezetképet 
ekkor még mindig Franz Anton Maulbertschnak tulajdonítva. Leltár. 1949. december 28. VFL 
I.1.43. Fasc. 128.

47 Rábel István építésvezető úr szíves közlése, Veszprémi Érsekség, Érseki Hivatal.

A főoltár a Szent Istvánt és Boldog Gizellát ábrázoló medalionokkal,  
oldalt Wilfinger Béla örökmécsesével. Fotó: a szerző
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A felvázolt történetből tanulságként levonható, hogy a kápolnának pillanatnyi is-
mereteink szerint két nagy koncepcionálisan értékelhető korszaka van: az építés kori 
eredeti állapot és a millennium korára datált restaurálás. Ezen kívül tudunk olyan 
momentumokról, amelyek egyik korszakhoz sem sorolhatók, de különleges értékek 
keletkezését eredményezték. Gondolati-, művészettörténeti- és építészettörténeti 
szempontból kétség kívül Koller Ignác kápolnája a legizgalmasabb, de ez nem jelenti 
azt, hogy a későbbi restaurálásoknak, változtatásoknak nem kellene ugyan annyi fi-
gyelmet szentelni. A leírtakból kiviláglik, hogy milyen hiányosak az írott forrásaink 
– képi forrásokról pedig szinte nem is beszélhetünk. Az épületet kell szóra bírni, mint 
oly sok más esetben is. A kápolna újabb nagy felújítás előtt áll, ami komoly kihívás 
lesz, s hogy ennek olyan szinten tudjon megfelelni megbízó és kivitelező, ahogyan az 
egy ilyen kiemelkedő értékű épületnél elvárható, ahhoz először is pontosan érteni kell 
magát a restaurálás tárgyát. Azokon a pontokon is, ahol ma még kérdőjelek vannak. 
Ha a forráskutatás és a művészettörténeti rekonstrukció lehetőségeinek határához ért, 
akkor kérdéseire még választ remélhet a restaurátoroktól. Nagyon fontos volna ezért, 
hogy a kápolna-restaurálás célja ne csak az „újra régi pompájában” közkeletű sajtó-
hír legyen, hanem az elmélyült kutatásra, az eredmények fölötti elgondolkodásra és 
együttgondolkodásra is maradjon idő. Nem kevésbé tervezett pénz és energia jusson 
arra, hogy a fizikailag már nem helyreállítható barokk enteriőr elméleti rekonstrukci-
ója is megszülethessen, és legalább képi formában újra közkinccsé váljék.

FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS IRODALOM

VFL I.1.43. = Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, Veszprém; Veszprémi püspöki levéltár, Egy-
házmegyei Hatóság iratai, Archivum Kollerianum.

VFL I.1.44.a. = Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, Veszprém; Veszprémi püspöki levéltár, Egy-
házmegyei Hatóság iratai, Acta dioecesana, Iktatott iratok.

VFL II.1.16. = Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, Veszprém; Veszprémi püspökség gazdasági 
levéltára, Központi jószágkormányzóság iratai, Inventaria.

ÁdÁm Iván (1912): A veszprémi székesegyház. Lenyomat a „Veszprémi Hírlap” 1907–1912. évi 
közleményeiből. Veszprém.

DORNYAY Béla Dr. (1930): Fellenthali Fellner Jakab tatai műépítészről. Magyar Mérnök- és Épí-
tész Egylet Közleményei 7 (1930/3–6) 29–50.

DENTZINGER, Heinrich–HÜNERMANN, Peter (2004): Hitvallások és az egyház tanítóhivatalá-
nak megnyilatkozásai. Bátonyterenye–Budapest. (Szent István Kézikönyvek 9.)

ENTZ Géza (1943): Magyar főpapok művészeti és műveltségi tevékenysége a XVIII. században 
Regnum – Egyháztörténeti évkönyv 5. Budapest. 253–273.



45

A veszprémi érseki palota kápolnájaSomorjay Sélysette

GAYLHOFFER-KOVÁCS Gábor (2019): Martonvásár. Római katolikus templom. JERNYEI 
KISS János (szerk.): Barokk freskófestészet Magyarországon I. Fejér, Komárom-Esztergom, 
Veszprém megye. Budapest. 426–437.

JÁVOR Anna (2004): Johann Lucas Kracker. Egy késő barokk festő Közép-Európában. Budapest.
IGAZ Rita (2002a): Klasszicizáló késő barokk püspöki palotáink és történeti interieurjeik. A veszp-

rémi és a szombathelyi püspöki palota. [Doktori disszertáció.] Budapest. 
IGAZ Rita (2002b): A veszprémi püspöki palota és interiurjei az építéskorabeli leltárak tükrében. 

In: BARDOLY István – HARIS Andrea (szerk.): Détshy Mihály nyolcvanadik születésnapjára 
tanulmányok. Budapest. (Művészettörténet – műemlékvédelem 11.)

KAMPIS Antal – PÁSZTOR Gizella – STAUD Géza (szerk.) (1960): A Kultúra világa 3. A kép-
zőművészetek. A zene. A színház és a film. Budapest.

KAPOSSY János (1931): A magyarországi barokk európai helyzete. Budapest. (Magyar Művészet 7.) 
KÖRMENDY József (1984): A veszprémi püspöki uradalom veszprémi javainak kamarai az 1773. 

évi széküresedés idején. TÖRŐCSIK Zoltán–UZSOKI András (szerk.): Veszprém Megyei Mú-
zeumok Közleményei 17. Veszprém. 333–341.

G. LÁSZAY Judit (2020): Újabb megfigyelések a veszprémi püspöki palota 2017–2018-as felújítá-
sa során. Veszprémi Szemle 22 (2020/2) 77–88.

LUKCSICS Pál–PFEIFFER János (1933): A veszprémi püspöki vár a katolikus restauráció korá-
ban. Veszprém. (A veszprémi egyházmegye múltjából 1.)

PIGLER Andor (1934): Lukcsics Pál és Pfeiffer János: A veszprémi püspöki vár a katolikus resta-
uráció korában. Magyar Művészet 10 (1934) 220–221.

RÉVHELYI Elemér (1953): A veszprémi vár épületei. Magyar Építőművészet 2 (1953) 53–55.
RÓKA, Johann (1776): Das Leben Ignaz Kollers von Nagy-Mánya, Bischofs von Veszprim. Po-

zsony–Kassa.
SCHÜTZ Antal (1937): Dogmatika. A katolikus hitigazságok rendszere. I–II. Budapest.
SOMORJAY Sélysette (2019): Veszprém. Püspöki palota. JERNYEI KISS János (szerk.): Barokk 

freskófestészet Magyarországon I. Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye. Budapest. 
426–437.

VARGA Tibor László (2017): Báró Hornig Károly bíbornok, veszprémi püspök halála, temetése és 
végrendelkezés. Veszprémi Szemle 19 (2017/2) 36–47.

WEIß, Georg (1937): Ignazius Koller, Bischof von Veszprém, Sein Leben und Wirken. [Doktori 
disszertáció.] Bécs.


