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A BAROKK SZOBRÁSZAT MAGYARORSZÁGON
Laikus olvasó talán csalódottan teszi le Aggházy Mária könyvét," miután

belelapozott. Csakugyan nem "ismeretterjesztő kiadvány". Szaktudományos
munka, elsősorban szakemberek számára. Megérdemli mégis az általános ér
deklődést.Olyan emlékanyagról szól, amely hozzánőtt a multunkhoz; marad
ványaival találkozunk templomban és utcán, csak éppen formáit és rnondaní
valóját nem értjük már eléggé. Nagyobb érdeme azonban ennek a három kö
tetnek, hogy első önálló feldolgozása 17. és 18. századi barokk szobrászatunk
nak. Eddigi összefoglalásai az egész ország művészettörténetévelfoglalkozó mű

vek barokk fejezetében húzódtak meg, mindössze szerény alfejezet gyanánt.
Sok részletkutatás után érkezett el a színtézís <ideje, Középkori falfestmé

nyeink, táblaképeink, középkorí faszobrászatunk, sőt barokk festészetünk is
megkapták évekkel ezelőtt a maguk monografíáját, A barokk-kutatás nálunk
a század elején kezdődött, de ma sem tart lépést középkorí emlékeinkével.
Területei meglehetősen elszigeteltek egymástól. Monográfíkus feldolgozásuk is
szórványosabb. A Iegújabb műemlélotopográfíaivállalkozás csak három megye
anyagát tette eddig hozzáférhetővé, Ezért kellett a szerzőnek sokszor töretlen
talajt vennie rnunkába, ha a kor szobrászatának stílustörténetét meg akarta
írni. Amit alkotott, nem tizenegy könyvből szerkesztett tizenkettedik, hanem
valóságos életmű. Húsz egynéhány esztendő tudományos aszkézíséé: egyetlen
tárgykörre koncentrált figyelemé.

A munka egyébként nem kizáró értelemben "stílustörténet". Nem egyszeru
morfológiaí rajza a két század szobrászatának, Gazdag, sokoldalú kép áll elő

mesterek és művek származását, mesterek és megrendelők életkörülményeit,
izlését, igényeit érintő .megjegyzéseíből. Tárgytól elk~landozó történeti esz
mefuttatások nincsenek a könyvben. A történetí talaj azonban míndvégíg érzé
kelhető marad. A szerző az ábrázolás ikonográfiai mondanivalójának is gyak
ran megmutatja kulturtörténeti, vagy szocíográfiaí [ellegzetességét, tgy pél
dául 17. századi polgárház erkélyreliéfjeinráismer a korabeli protestáns is
koladráma bibliai és antik-római szereplőire. A 18. századi kastélyok park
figuráin felfedezi az akkoriban divatos udvari opera szereposztását, a nyír
bátori passióoltáron a ferences misztériumjátékét. Fr. X. Messerschmidt ka
rakterfejeinek és portréinak háttere gyanánt a felvilágosult műveltség termé
szettudományos, orvosi és irodalmi érdeklődésére figyelmeztet.

Annak a tiszteletreméltó magyar kutatóhagyománynak örököse, amely
barokk emlékeinket külföldi ősszefűggéseiben, az európai stílusáramlatok táv
latában kívánja megismerni. A típusok, motívumok átvételét és vándorlását
határon innen és túl kettős úton nyomozza: egyfelől stiluskritikai módszerrel
keresi a közvetlen és közvetett mintákat, másfelől vallatóra fogja a hozzá
férhető levéltári anyaget mesterek, műhelyek, megrendelők személyi adatai
felől. Az utóbbi eljárás teszi hitelessé, sőt érthetővé a stíluskritikai úton felfe
dezett összefüggéseket. Fugger házasság hozta például Augsburgból Pozsonyba
a Pálffy síremlék szabrászát 1600-ban. Az emlék viszont megrendelők sógor
sága, atyafisága révén vált míntáíává félszázadon át egész sor felvidéki mág
nás síremléknek. G. R. Donner pozsonyi műhelyének oltártipusaival, stallum
megoldásaival pedig Eszterházy Imre prímás udvarából kikerült püspökök
rendezték be pozsonyi mintára pécsi, gyulafehérvári, kalocsai egyházmegyéjük
templomait.

Újonnan feltűnt, névtelen példányokat nem "a fényképezőgép lencséjének
felfedező munkája" nyomán szokott meghatározni. Iparkodik a helyszínen is-

• Aggh4zy Mária: A barokk szobrászat Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest,
;1969, 3 kötet: 301, 379, 238 o. 283 egyszínű és 16 sztnes reprodukci6val. Ara 210 Ft,
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merkedni meg velük. Errőltlanúskodikaz adattár forrásrovatában eléggé gyak
ran olvasható: "kiszállás felvétele" jelzet.

A sokágú kutatói apparátus forrásai között nem jelentéktelen és tájéko
zottságot próbáratevő műfaj a régi metszeteké. A motívumkölcsönzésnek igen
népszerű eszközei abban a korban. Mintalapok gyűjteményeiből tanulták a 17.
századi erdélyi és szepesí szászok a "Rollwerk" és "füJ;kagyló" ornamentika
változatait, valamint a később hosszúéletűvé vált akantuszleveles díszeket.
Szobor és reliefkompozícióknak festmények metszetes reprodukcíói szolgálnak
gyakran mintául. A 18. századi' szerzetes "arkuláris" (bútorasztalos) fara
gók szivesen másolják rendi kiadványaik illusztrációit padok, stallumok dom
borműveire, A metszetek származása változatos. Egyaránt akad köztük olasz,
németalföldi, francia, német.

A szerző krítíkával használja fel az eddig publikált kutatásí eredménye
ket, de ugyanolyan személytelen tárgyilagossággal építi be őket művének egé
szébe, mint a saját felfedezéseit. Polerndzáló, idegen nézeteket konfrontáló kité
rőkkel nem zavarja meg az egyöntetűséget. Egyetlen hiányt érezhet a szak
irodalom részleteiben nem járatos olvasó: sokszor nem világos, kinek az ál
láspontját fogadta el a bibliográfiában felsoroltak közül. Hasznos lett volna
talán az úgyis adattári tételenkint közölt címek mellé zárójel közt, egy-két
szóval jelezni az idézettnek idevágó fontosabb megállapítását. Olyanformán,
mint a Régi Képtár Piqler Andor-féle katadógusában.

Ha már most szemügyre akarjuk venni magát a szoboranyagot, amelyről

szó van, jó előbb számotvetnünk néhány közhelyként emlegetett fogyaté
kosságával.

1. Legfeltűnőbb talán, hogy kevés köztük a mestermű. O, Raphael Donner
látszik nálunk az egyetlen európai méretben is nagystílű művésznek. Akad
sok [ótechnikájú, még több közepes. vagy annál is gyengébb tehetségű mester
ember. Viszont éppen barokk színpadi pompában, nagy érzések kifejezőjeként,

fonák és szánalmas lehet a középszerűség. Szerencsere enyhíti a kontrasztot a
szerényebb kivitelű példányok nagy részének kedves, kisvárosias naivsága.
Különösen a pest-budai emlékekre érvényes ez, és kiterjedt rokonságukra.
Hiszen az oltárok babaarcú szentasszonyai, a homokkőcsipkés szelíden szomo
rúNepomuki Jánosok a főváros kisvárosi multjának utolsó hírmondói közé
tartoznak

2. Sokszor hallhatjuk, hogy a hazai barokkművészet idegen importcikk,
amiért azután nem is tudott talajt fogni nálunk. Ha abból indulunk ki, hogy
a mesterok között alig találunk magyar nevűt - azok is inkább jelentéktelen
kisiparosok -, igaznak tűnik a vád. Viszont a középkor és a reneszansz pél
dái sem sokkal vigasztalóbbak ebből a szempontból. Bizonyos, hogy az ausztriai
kormányszerveknek is jutott kezdeményező szerep a hazai emlékek egy ré
szénél. Azonban az is bizonyos, hogya korabeli magyar társadalom nem látott,
nem is láthatott nemzeti kérdést a művészet irányában. (Ugyanakkor a kül
földi divatú öltözködést nemzetietlennek bélyegezte.) Természetesnek találta,
hogy szobrot német vnesternél, nyerget. csízmát magyar iparosnál, mázas fa
jansz edényt "újkeresztényeknél" (habánoknál) lehet rendelni. Ilyen tekintet
ben nem igen volt különbség a külföldieket behívó arisztokrata, a német pol
gár, de a magyar népességű alföldi mezővárosok, sőt helyenkint népi rétegek
felfogása között sem. Mert ha lett volna, akkor a kecskeméti határ pásztorai
nem állíttatnak saját jószáritukból "Nepomucénus Szt. János Ötárát" a "pesti
statuárius" szobraíval. Akkor nem torkolják le maguk a helvét hitű csizmás
polgárok a pestisemlékre adni vonakodó hitfeleiket 1741-ben mondván: "Is
tenszobor liszen az, nem bálványszobor!" És akkor nem hozatnak Kiskunfél
egyháza letelepült földműves lakói faragott rokokó mennyországot templomuk
számára. Talajt fogott bizony nálunk a barokk forrnavílág, mégpedig nem
csak a felszínen. Atjárta a népművészet régióját is.
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3. A legsúlyosabb kifogás talán barokk épületeink és szobraink ellen, hogy
.barokk épületek és barokk szobrok. Általában ma is azokat a stílussajátossá
gaikat hibáztatják, amelyek 80-90 év előtt szúrtak szemet a rnűtőrténészek

nek. Ipolyi, Rómer és Henszlmann - mint a könyv bevezetésének tudomány
történeti áttekintésében olvashatjuk - annak idején elkorcsosult reneszarisz
nak minősítették a barokk formákat. Ennek ellenére méltatták a barokk fes
tészetet. Velük együtt az akkori esztétikai irodalom, sőt a festői gyakordat is.
Szemléletmódjuk tehát nem írható az előző stíluskorszak iránt szokásos elfo
gultság rovására. Része volt abban a barokk szobor szoborszerűtlenségénekis.
A görög elvek értelmében csakugyan nem "plasztikus". Inkább festői. Szét
nyílt, nyugtalan kompozícióira nem érvényes Donatello állítólagos axiómája,
hogy a jól szerkesztett szobrot sértetlenül le lehet görgetni a hegyoldalon. Fa
ragott függönnyel, ágas-bogas ornamentikával szegélyezett építményei kulisz
szaszerűen rétegződnek. Ráeső és beeső fény kontrasztjátékában vibrálnak. A
barokk nem ismer gátlást anyagszerűség címén, Farag és míntáz felhőt, fény
sugarat fából és stukkóból. Deszkára festett rnárványmustrával gyöngyházas
színvariációkat komponál.

Ha csakugyan történeti szemlélettel akarjuk megérteni az európai stílus
alakulást, nem küldhetünk lomtárba egy egész korszakot normatív esztétikai
elvek kedvéért. Hogy a barokk művészet festői, régi közhely. Csak Wölfflin
zseniális formaelemzései győzhettek meg róla, hogy a festői látásmód a 17-18.
század mindenfajta képzőművészeti megnyilatkozásának "grammatikája és
szintaxisa". Szebrász és építész öntudatlanul belekalkulálta művébe az atmosz
féra, a fény-árnyék játék optikai élményét. Rajzvázlataik árulják el, hogy
inkább folthatásokban gondolkoztak, mint a kitapintható forma körvonalaiban.

Igaz, amint a szerző is hangsúlyozza, a barokk szobor többnyire alárendelt
dísze az építészeti keretnek. Legyen az templom, oltár, kastély, vagy éppen
franciás modorban nyesett park. De talán maga az építészeti keret is aláren
del tje valaminek: az egész mű festői összképének. Az építészeti mű annyiból
dominánsabb, hogy ő az elsődlegesert téralakító tényező, tehát ő adja magvát
a festői egésznek. Ha később a rokokó szobor már a felburjánzó ornamentiká
nak válik alárendeltjévé, mellőzve az architektonikus elemeket: ez csak újabb
fokozata a festői effektus igényének.

Nem feladata a könyvnek, hogy általános elvi útbaigazítást adjon a ba
rokk szobrászat megértéséhez. Módszere azonban, ahogyan a plasztikai anya
got megláttatni kívánja, ilyen szempontból is figyelemreméltó.

Nem szakítja ki a szobrot szerves tartozékai közül, hanem oltárt, szó
széket, vo tiv-oszlopot, síremléket, faragott kőkaput ... plasztikai egész gyanánt
kezel. Ezeknek az építészeti műfajoknak fejlődését sokszor távoli őstípusokig

kiséri vissza. Egyik-másik egész fejezetet kap.
Ugyanígy szerves tartozék médjára kezeli a figurális plasztika mellett az

ornamentális elemeket. Ezek néhol ki is szorították az építészeti tagozatok
formáit oltárokon, epitáfiumokon. Már a 17. század végén jelennek meg ké
pet, szoborcsoportot keretező hatalmas akantuszindás faragott csipkék, vagy
az egész építményt körülvevő medaillonok leveles keretben. Az ornamenti
ka stílusfázist, vagy áramlatot meghatározó krítérium is egyben. Kár, hogy
a szerző csak ,a 17. századi motívumait, vizsgálja nyomról-nyomra. A 18. szá
zad akantuszmintáí után érkezett rokokó és Louis-seize változatokat már csak
elszórt megjegyzésekre méltatja.

A drapéria ugyan magának a figurális plasztikának alkatrésze, de tagad
hatatlanul dekoratív kíséret is egyben: kanyargó, lobogó, térkitöltő dísz. F..s
ugyanúgy kialakultak szkémáí a műhelygyakorlat másolgató eljárása során,
mint az ornamentíkának. A Centi-műhely távolabbi darabjait drapéria-stfiusuk
révén gyűjthette egybe a szerző, Érdemes lett volna a hami változatok típoló
.giáját következetesebben megrajzolnia eredetükkel együtt. A középkorí ger-



mán fafaragótechnika és az olasz formák öröksége kombinálódik bennük mínd
végig.

A barokk szoborrnű festői egésze kívánna, hogy több szó essék a könyvben
egy nem jelentéktelen mozzanatról: a színezésröl és a felülethatás többi eszkö
zéről. Festőnek, aranyozónak legalább annyi köze volt a színes barokk szobor
külső megjelenéséhez, mint a tervező építésznek és arkuláriusnak. Eredeti
színösszképe nélkül ugyanolyan félszegen és csonkán hat a szobor, mint mikor
múzeumi talapzatra állítják. Egészen más az íze, a levegője a naturalista sZÍ
nezésű, aranyozott ruhában csillogó szenteknek, angyaloknak a meszelt fal elé
állított fekete-arany barokk oltárépítményen. Megint más világ - főleg a ré
gence periódusban divatos (1700-1730) - a márványmintás faarchitekturába
plántált szobrok ezüstlemezre lazurozott, fémes ragyogású ruhaszínezése. Meg
jegyzendő: bár a márványozás beleillik a barokk illúziókeltő hajlamaiba, még
sem akart agyszerűen olcsó anyagban márványt hazudni. Thököly István fe
nyőfazongoráját, vidéki patikaszekrényt, mennyezetes ágyat, sőt könyvfedelek
bőrkötéset nyilván nem megtévesztő céllal márványozták, hanem az éles kon
turok festői fellazítására és a türkizkék, fehérpiros, mályvarózsaszínű kolorit
összehangolására. Azt sem lehet mondani, hogya színes faoltár a provinciális
izlés vágyálmait fejezi ki nemesebb anyag után. J. B. Fischer v. Erlach sem
restelte megtervezni 1709-ben a salzburgi ferencesek színezett főoltárát. Végül
ugyancsak más szinképbc illik a rokokó szobrok jókora részének - aligha
nem a felkapott stukkó-plasztika hatására szokásos - fehér és fehér-arany
felülete. A színezés rnódja nagyjából együtt változott a stílusfázis többi elemé
vel. Jellemző például, hogy egy 1770-es évek végéről származó templomi inven
tárium "régimódi"-ként regisztrálja a 30 év előtt élénken színezett oltárokat:
"ut antiquitus mos erat", amint régente szokásos volt.

Többet várna az ember, legalább utalásszerűen a szobrok anyagáról. Sz í

nezetlen példányoknál a textura is hatott. Nem lehet véletlen, hogya korabeli
kedvelt matériák rendesen gyorskezű, nagyvonalú megmunkálásra valók. Kö
vek közül a homokkövet szerétték. Széles fogasvésővel jó darabosan kezel
hető. Fák közül a puha hársfa és a cirbolyafenyő népszerű. A hirtelen felrakott,
gyorsan modellált stukkó is hasonló előnyökkel járt a festői lehetőségek ki
aknázására. Fémek közül szimpatikusabbnak találják fátyolosan derengő fény
pontjaival az ólmot, mint az éles hidegfényű bronzot. Természetesen szempont
volt az olcsó ár is a szinte tömegprodukciót előállító korban.

Végül - úgy érzem - idetartozó volna néhány megjegyzés a szobrok mai
állapotáról. Ez nemcsak műemlékvédelmi probléma. Arról van szó, hogy nem
ismerjük, nem is ismerhetjük barokk szobraínk tekintélyes részét igazi meg
jelenésében. Városi templomokban megmaradt példányokat a multszázadi és
későbbi tatarozások semleges színűre urbanizáltak. Falusiakat a gyári gipszek
ihletében: halványkék, rózsaszínű mázzal vontak be. A könyvben fehér, vagy
fehér-aranyként említettek is alighanem jókora részben gazdagodtak ilyen ré
teggel. A könyv színes tábláin reprodukált búcsúszentlászlói Szent Anna, gyön
gyösi Szent Bonaventura, a tarcali egyházatyák és a pesti angol-kisasszonyok
főpapszentjei minden jel szerint átfestett példányok. Az egykor festetlen ke
ményfabútor is elvesztette többnyire eredeti natur-színének rneleg, barátságos
tónusát, komor diófapác álarca mőgött, Sajnos, múzeumi konzerválás sem biz
tosít mindent. Példa rá a könyvben három ízben is reprodukált, remek eger
vári Szent Rókus szobor. Durva ácsszeggel csípőjéhez ütve viseli óriási kula
csát. Ennek a botot tartó kéz csuklójáról kellene lefüggenie.

A két század szobrászati emlékeit nagyobb mesterek és fontosabb múhely
körök felvevő területei szerint állítja a szerző történeti rendbe. Stíluskorszakot
zár6~s kezdő határvonalként csak a 17.-18. század fordulóját tekinti. Egybe
esett akkor nagyjából a töröktől szabadult ország történetének és az európai
barokk stílusváltásának fordulópont ja. Ennél szűkebb stílusbeli korhatárokat
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nem tart megszabbatónak a hazai művészetben. Nagy fáziseltolódással éltek
egymás szomszédságában régebbi és újabb formák, műfajok. A területi osztá
lyozást műfaji csoportosítással egészíti ki. Külön fejezetben szerepelnek a
síremlékek, a stukkó-plasztika és a votivemlékek. Bár ezekbe is beékelődik

egy-egy kisebb terület egyéb szobrászi produkciója. Például a votivemlékek
közé a bányavárosoké.

A 17. századi két részre szakadt Magyarország lakossága három különböző

művészi tájegységet alakított ki: Erdélyét, a Felvidékét és a Dunántúlét. Erdély
zárt világában élnek legtovább a reneszánsz hagyományok, főleg a síremlék
plasztikában. Olaszos magyar műhely dolgozik Kolozsvárott, németes szász
Nagyszebenben.

A királyi Magyarország politikai és kulturális központja Pozsony, illetve
Nagyszombat. Itt tűnik fel az itáliai szobros fali sfremlék déLnémet változata.
(Ez a hadvezér-síremlék típus félig szekularizált templomi műfaj. Nem az örök
életre, hanem a földi multra emlékeztet.) Innen indul az osztrák izlésen át
szűrt olaszos stukkódiszítés. Nagyszembaté az első nagyméretű emeletes oltár
retabló (hátépítmény). Itt és a Dunántúl nyugati peremén kezdődik a barokk
kerti szobrászat, egyelőre vegyes ikonográfiai összetétellel: szentek eremitage
ai váltakoznak antik istenszobrokkal és heraldikus szkémáikból kilépett cí
merállatok kútfiguráival.

A Felvidék templomi és profán művészete polgáribb. Lőcse, a Szepesség
kereskedő empóriuma egyben művészi központ. Innen és Késmárkról indul a
század folyamán két menetben is a szepesi faragó stílus - középkori helyi
hagyományból és lengyel-sziléziai kölcsön formákból keveredve - déli és ke
leti irányba. Az erdélyi luteránus templomok innen öröklik másfél századon
át tartó konzervatív faragó modorukat. Szinte jelkép a Kollmitz-féle lőcsei szó
szék, oszlopos de gótikus szerkezetű hangvetőjével. A középkori szárnyasoltár
alapformái módosulnak itt oszlopos, emeletes barokk retablóvá.

A Dunántúl nyugat felől kapja impulzusait, a nagy mágnás-dinasztiák
osztrák-stájer megrendelései révén. Az így közvetített itáliai hatás hamarosan
kiszorítja a középkori tradiciókat. Diadalkapuszerű hatalmas oltár-retablóik
egy fázissal előtte járnak a szepesieknek. Behívott kő- és stukkószobrászok
Esterházy, Batthyány, Nádasdy kastélyokon dolgoznak. Régi leltárokban asz
tali dísznek szánt faragott-festett kisplasztikáról is lehet olvasni. Sopron kő

faragó rnűhelyei az országban egyedülálló polgári síremlék és lakóház díszítő

ízlést produkálnak.
A 18. század utat nyit nyugati mintáknak és mestereknek az ország belseje

felé, főleg az újonnan életrekelt főváros új rnűvészí gócpontján át. Ekkor ter
jed el a századforduló jellegzetes műfaja: a fogadalmi emlékmű. Török vere
ségek emlékére münchení mintájú "győztes Mária"-szobrokat emelnek. (Utóbb
rokokó ízű Immaculata-kat.) Az egymástérőpestisjárványok nyomán Szenthá
romság emlékeket állítanak. Részben a kremsi hárompilléres megoldás, rész
ben a bécsi Grabensáule felhős obeliszkjének változatait. Eleinte bécsi, illetve
nyugatmagyarországi magánalapítványokból, utóbb a városok polgárainak kez
deményezésébőlés költségén.

A század legnagyobb szobrászati élményét G. Raphael Donner 11 esztendei
pozsonyi munkássága hozza. Kongeniális mecenása, és közvetve hatásának ter
jesztője a prímás: Esterházy Imre. Donner nem akadémikus. Azonban munkáí
nyomán lép be a magyar művészetbe eléggé korán a bécsi akadémia hatása a
klasszikus formákon nevelt "szobrászibb" felfogás képviselőivel. Erjesztő ha
tását a század végéig, a klasszicizmus beköszöntéig megtartja. a rokokó modor
ellensulya gyanánt, egyben a céhbeli kismesterek győztes riválisaként is.

A mérsékelt polgári színvonalat elsősorban Pest és Buda műhelyei képvi
selik az országban. Betelepedni kész szobrászai eleinte csalódottan húzódnak
vissza a szegény városból. A 20-as évektől a 70-esekig főleg templomok beren-
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dezése jelent komoly munkaalkalmat. Ebben az időben távolabbi városok is
foglalkoztatják a pesti és budai "statuáriusokat". Profán épület szoibrászatát
épületestől elseperte a 19. század végén kezdődő bérházépítkezés és a város
rendezési terv. Ebbe a fejezetbe kerülnek kvalitásbeli rokonságuk révén a kü
lönböző szerzetes-faragók munkái is Kolostorról kolostorra viszik a 80-as évek
ig az újabb stílusáramlatok többnyire eredeti hazájukból hozott technikáját.

A hazai rokokó fejezete mutatia, hogy ezen a területen maradt legtöbb
adóssága a barokk kutatásnak nálunk. Csak sejtett, fel nem derített kapcsola
tok rajzolódnak ki a Dunántúl déli részén beszűrődött, igen jó kvalitású, gráci
eredetűnek mutatkozó darabok és az északkeleti Felvidék néhány gazdagon
díszített templomi példánya között. A bajor rokokó formáit átültető J. Anton
Krauss jászói szereplése is ismeretlen eredet, ismeretlen előzmények után je
lentkezik.

Erdély a 18. században is külön világ marad. Néhány bécsi-pozsonyi im
port darabon kívül magyarok kezén népművészeti motívummá válnak a barokk
idomok. A szászok megmaradnak 17. századi örökségük retrográd ísmételgeté
sében. A kolozsvári kőfaragó- és szobrászműhely pedig nem hoz többet a pol
gárí későbarokk szerény termékeínél.

Befejezőül egybefoglalja a szerző azokat a szálakat, melyek a barokkból
a klasszicizmus talajára, vendégművészettől nemzeti művészethez vezettek.
Akadémizmus és jelvilágosodás szövetségében készül elő a sorvadó barokk vi
lág a következő század mondanívalójára, A felvilágosodás humanitárius és nem
zeti gondolatait magukénak vallották nem utolsó sorban a 18. század nagy
építtető főpapjai is.

Az adattár részletes ismertetése nem lehet célja ennek az írásnak. Nagy
értéke, hogy tudományos anyagraktára az eddig regisztrált emlékeknek. Feldol
gozásának egyenetlenséget az eddigi kutatás hézagaira hivják fel a figyelmet,
főképpen az alföldi anyag területén.*

Aggházy Mária munkája mindenképpen határkő a maga területén. Eddig
hiányzott a kutatóknak: ezután nélkülözhetetlen lesz.

• Idekivánkozik mindenesetre néhány tallózó megjegyzés adatokra, melyeket a szerző

vagy mások feldolgozásaiból, vagy hiányos közlésekből szerzett.
1. Igy mindjárt a nyírbátori minorita templom stilárisan összetartozó három oltárának

születése esztendejéül nehéz elfogadni: 1751 és 1753-at. Formáik alapján a szerzö is a 17
18. század fordulójának szepességí emlékeivel kapcsolja őket össze. A kései keltezés ma
gyarázatául viszont kénytelen helyben továbbélő "megszakítatlan hagyományt" feltéte
lezni. Ilyen hagyománynak azonban nem látni nyomát a környéken. Az 1737-es Krucsay
féle oltár sem lehet összekötő láncszem: későbbi rormékat visel amazoknál. A téves kiin
dulás alighanem a szakirodalomban egyebütt idézett két falitábla félreértéséből ered.
Azok t. i. mindössze az oltárok búcsúkíváltságaínak, ill. az alapul szolgáló pápai brévériek
dátumát rögzítik.

2. Prívigyéről Kecskemétre csak a piarista. templom régi főoltára (1714-ből) és szöszéke
(l6S0-ból) került. MeUékoltárok nem. A főoltár viszont nem a szepességl műhelykör le
származottja. Jezsuita Pozzo-tanítvány: Christoph Tausch tervezte. Mintája is hozzáférhető

Pozzo népszerű építészeti kézikönyvében. A római S. rgnazío Szt. Alajos oltárának alter
natív tervrajzáról komponalta Tausch, aki az oltárücépen sztgnálta nevét. Tehát Bécsen át
érkezett olaszos típusról van szö. Rokonságát Trencsénben kell keresni, a régi jezsuita
főoltáron.

3. Privigyén a lebontott helyébe 1740-ben épült piarista templom meglévő oltár'plasztí
kája Dionysio Stauetti müve, Stanetti özvegye férje halála után annak egykori megren
delőit - köztük a piaristákat is - sorra perelte már kifizetett tartozásokért. A jogtalan
követelésen kelt felháborodás mentette meg a különben elkallódásra Itélt adatokat.

4. Szintén nehéz egyetérteni a pesti Egyetemi templom főoltárszobraH két szerzö közt
megosztó véleménnyel. Ha csakugyan Conti műve a középső : Mária születése, míérr nem
Contié a két remeteszobor is ? Technikájuk teljesen egyezik, kvalitásuk egyformán jó. 
Ugy érzi az ember: Hebenstreit jogtalanul jut utólag igazolt műveinek színtjét meghaladó
darabokhoz: hogy identifikálható legyen keze nyoma - mint "paulinusok szobrászáé" 
a templom valamelyik darabján.

5. Conti Lipótnak egyébként egykorú kifizetési jegyzékekből igazolt műve a kecske
méti piarista templom szépen faragott kőkapuJa 1745-47-ből. (V. ö. Vigilia 1956 júliusi
szárn.) .

6. A tatai piaristák tabernakulumán - adorálő angyalaival együtt - nem szükséges
feltételezni Schwaiger Antal szerzöségét. Annyira jellegzetesek fOl'mai 'egyezéseí 3, Chris
tian Schletterer kései stílusával, hogy levéltári adat nélkül is nehéz másnak tulajdonítani,
Keletkezésének ideje is összhangban van a tatai kastély Immaculata szobráéval. A kere
testől hozzákészült oltárkép 1770-b6l datált.
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