
Székelyudvarhely irá nyá ból Barót fe lé
ha la dó 131. szá mú me gyei út a Daniel
csa lád õsi fész ké nek szá mí tó Vargyast
át szel ve ér ke zik a ma is ta lá nyos ne vû

Olasz te lek te le pü lés re. A fa lu re for má tus temp lo -
ma kö ze lé ben, az út jobb ol da lán egy eme le tes kõ -
épü let tû nik fel, hom lok za tán dí sze sen fa ra gott
kõ cí mer rel. Az utób bi idõ ben az év szá za dos ud -
var há zat új tu laj do no sai (Rácz At ti la és Lil la) tel -
jes sé gé ben fel újít tat ták, s he lyi sé ge i ben kas tély -
szál lót ala kí tot tak ki. A vargyasi Daniel csa lád
olasz te le ki ágá nak az ud var há zá ról, „kas té lyá ról”
van szó, amely az el múlt évek ku ta tá sa i nak kö -
szön he tõ en a tö re dé ke sen is a leg lát vá nyo sabb vi -
lá gi falképegyüttessel gaz da gí tot ta Er dõ vi dék tör -
té ne ti je len tõ sé gû em lé ke i nek so rát.

A szé kely fõ em be rek (pri mo rok) kö zé tar to zó
Danielek lát vá nyos épí té sze ti ele me ket õr zõ, var-
gyasi kas té lyá hoz ké pest a sze ré nyebb meg je le né -
sû, olasz te le ki ud var ház ko ráb ban csu pán né hány,
az er dé lyi ké sõ re ne szánsz szel le mé ben al ko tott
kõ fa rag vá nyá val von ta ma gá ra a tör té ne ti em lé kek
iránt ér dek lõ dõk fi gyel mét. Az épü let ut ca fe lõ li
hom lok za tá nak eme le tét dí szí tõ (az egy ko ri bol to -
zott, ma el fa la zott ka pu be já ró fe lett), 1669-ben ké -
szült címerkövét1 2010-ben restaurálták.2 A var-
gyasi Daniel csa lád jel kép ét, az át lõtt nya kú hattyút
meg je le ní tõ ho mok kõ fa rag vá nyon a cí me res kom -
po zí ció a két vé gén gyá mos ki ala kí tá sú pár kány ra
tá masz ko dik, a gyá mo kon gyû rûs lá ba za tú, fe je -
ze tü kön akan tusz le ve lek fö lé he lye zett vi rág -
dísszel ékí tett, sudarasodó féloszlopok emel ked -
nek. A kar tus sze rû pajzs al ján egy kis ha lom dom -
bo ro dik, me lyen egy hattyú áll, nya kát nyíl vesszõ44

2015/1

A fal kép dí szes, 
suj tá sos, vi téz kö té ses
men tét vi se lõ ál ló 
fér fi ala ko kat áb rá zol,
akik mint egy 
kö rül ve szik a je le net
köz pon ti ré szén ál ló két
fér fi ala kot, aki ket kis sé
egy más fe lé for dul va,
dí szes öl tö zet ben, ékes
fej fe dõ vel áb rá zolt 
a kép író.

FE HÉR JÁ NOS

AZ OLASZ TE LE KI 
DANIEL-UDVARHÁZ 
ÉS 17. SZÁ ZA DI FAL KÉ PEI

A



üti át, a hattyú lá ba i tól jobb ra és bal ra a H és I be tûk van nak be vés ve. A paj zson ko -
ro nás nyílt si sak áll, ké tol dalt dú san le om ló ta ka rók kal. A ko ro ná ból a pajzs be li vel
meg egye zõ, de an nál jó val na gyobb hattyú emel ke dik ki, tõ le jobb ra és bal ra a szin -
tén na gyobb mé re tû M és D be tûk dom bo rod nak. A cí mer áb rát ová lis olasz ko szo rú -
ba fog lal ták. A cí mer mû fö lé egy má sik fa ra gott kõ táb lát he lyez tek, en nek két ol da -
lát be vé sett masz kok kal ékí tett gyá mok ra he lye zett gyü mölcs fü zé rek dí szí tik. A
kõ táb lán nö vé nyi or na men ti ká val keretelt, dom bo rí tott fel irat ol vas ha tó: DEUS
PROVIDEBIT / AN NO 1669. A kom po zí ci ót le zá ró tim pa non szé les pár ká nyát klasszi -
kus pro fi lok dí szí tik, me ze jé be gaz da gon fa ra gott, nyí ló ró zsa ke rült. Két ol da lán gú -
la ala kú dí szít mé nyek emel ked nek, me lyek nek ol dal lap ja it nö vé nyi or na men ti ka
dí szí ti. Ezek nek csú csán egy kor akan tusz sze rû ékít mé nyek is áll tak. Az igé nyes ki -
vi te le zé sû cí mer ké szí tõ je ma még is me ret len, mes te rét vél he tõ en Bras só kõ fa ra gói
kö zött kell ke res ni. A fa rag vány az 1980-as évek ben ke rült vissza ere de ti he lyé re,
mi u tán egy ide ig a vargyasi Daniel-kastélynál, majd a székelykeresztúri mú ze um
kõ tá rá ban is õrizték.3

Az 1669-be li épít ke zés em lé két õr zi az ud var ról az épü let be nyí ló (az ud var ház
rö vi debb és hosszabb szár nyá nak csat la ko zá si pont já nál ki ala kí tott) aj tó vö rös an de -
zit bõl ké szült, ké sõ re ne szánsz ke re te is (ma má sod la gos hely zet ben). Szem öl dök kö -
vé nek fog ro va tos pár ká nya alat ti paj zsán a cí mert is ké szít te tõ há zas pár név be tûi
(MD és HI – az az Michael Daniel és Haller Iudit) az 1669-es év szá mot fog ják köz re.

A hosszab bik szárny eme le té nek ki épí té se/dí szí té se csu pán 1680 tá ján fe je zõ dött
be. A dé li hom lok zat má sod la go san be fa la zott, há rom ké sõ re ne szánsz ablak-
szemöldökköve kö zül az egyik be, az MD és HI név be tûk mel lé az 1680-as év szá mot
is be vés ték. A 2009. évi ku ta tás so rán elõ ke rült fa rag vá nyok kö zül meg em lít he tünk
még egy ablakszárkövet is (ez a fen ti ab lak szem öl dö kök va la me lyik éhez tar toz ha -
tott), be fe lé for du ló pro fi lo zás sal, to váb bá há rom pil lér lá ba za tot, me lyek egy ko ron,
a ké sõ re ne szánsz ide jén szé les kör ben ked velt, ár ká dos, kõ pil lé res tor nác ele me i -
ként szolgálhattak.4

Az olasz te le ki ud var ház õriz még egy ké sõ re ne szánsz aj tó ke re tet, az 1669-es év -
szá mot vi se lõ kõ ke ret hez ha son lót, ame lyet az egy ko ri ka pu el fa la zá sá ban ki ala kí tott
aj tó nyí lás ba il lesz tet tek (ta lán 1905 tá ján). A ke ret szem öl dö kén lé võ cí mer pajzs ban
egy hár mas hal mon ál ló, át lõtt nya kú hattyú je le nik meg, ké tol dalt az I. és D. be tûk -
kel és az 1649-es év szám mal, me lyek egy ér tel mû en Daniel Já nos ra (†1654), a
Rákóczyak so kat fog lal koz ta tott, ta pasz talt dip lo ma tá já ra, éle te vé gén Há rom szék
fõkirálybírájára, a Daniel csa lád olasz te le ki ágá nak az ala pí tó já ra utalnak.5 A kõ ke ret
ere de ti leg az ún. „ki csi” vagy „Beth len kas tély” va la mely aj ta ját dí szí tet te – a Kor mos
pa tak fö löt ti te ra szon, az út fe lõ li ud var ház szom széd sá gá ban lé võ hát só épü let ti.
szin tén a Daniel csa lád bir to ká ba tar to zott. Ku ta tá sa ink so rán ez utób bi épü le tet azo -
no sí tot tuk a Daniel csa lád ál tal Olasz te le ken emelt el sõ la kó épü le té vel, amely már
1642 elõtt megépülhetett.6

A kõ ke ret ta nú sá ga sze rint Daniel Já nos még 1649-ben is csi no sít gat ta az
udvarházat,7 il let ve újabb épít ke zé se ket is el kezd he tett. Fi ai: Mi hály, Pé ter és Fe renc
1668. már ci us 21-én osz toz tak az olasz te le ki épü le te ken. Az osz to zás ban több la kó -
épü let is sze re pel, ám eze ket egy elõ re nem tud juk biz ton sá go san azo no sí ta ni a ma
ál ló épü let ré szek kel.

Az osz tály le vél „ál tal já ró köz bolt haj tás fe lett, az mely fél be-szer be va ló épü le tek
vad nak” részlete8 ko ráb ban el kez dett, fo lya mat ban lé võ épít ke zé sek re utal hat, és
akár az út fe lõ li épü let re is vo nat koz tat hat juk. En nek rö vi debb szár nya az egy ko ri ka -
pu fö lé he lye zett cí me res fel irat sze rint 1669-ben (az osz to zás utá ni év ben) ké szült
el, és így Daniel Já nos Mi hály ne vû fi á nak ju tott, aki a fen nebb már be mu ta tott év -
szá mos em lé kek ta nú sá ga sze rint 1669–1680 kö zött fo lya ma to san épít ke zett Olasz -
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te le ken. Az út fe lõ li ud var ház (a ma „Daniel-kastélyként” is mert épü let) rö vi debb és
hosszabb szár nya eb ben az idõ szak ban, egy szer re épült ki.9

Az épít ke zé sek me ne té rõl na gyon ke vés az ada tunk. A csa lád fiú- és le ány ága
közt zaj ló hosszú bir tok per so rán, 1748. ja nu ár já ban gróf kisrédei Rhédei Zsig mond
– Rhédei Fe renc és Daniel Má ria fia – ré szé re fel vett ta nú val la tás al kal má val olasz -
te le ki Kolumbán Luk ács ló fõ a kö vet ke zõ ket val lot ta a Daniel csa lád kü lön bö zõ bir -
tok ré sze i nek meg szer zé si kö rül mé nye i re, épít ke zé se i re vo nat ko zó kér dés re: „Jól le -
het me lyik ré sze [ti. a bir tok nak] ki tõl, mint és mi kor app re hen dál ta tott, nem hal lot -
tam, de hal lot tam az atyám tól és nagy atyám tól is (akik a legelsõbben Olasz te lek re
épít te tett ud var ház fun da men tu má nak fel ve té sén je len, és an nak rész szerént fun dá -
lói s épí tõi vol tak), hogy az meg ne ve zett olasz te le ki portióban az aviticum igen ke vés
lett volna.”10 Az 1748-ban 75 éves Kolumbán Luk ács elõ dei leg ko ráb ban a Daniel Já -
nos ré szé re fel épí tett ud var ház mun ká la ta in (1649 elõtt) ve het tek részt. A val lo más
szö ve ge pon to sabb be ha tá ro lást nem en ged meg, azon ban fel sej lik be lõ le, hogy az
olasz te le ki Kolumbán õsök közt az épí tõ mes ter ség hez va la me lyest ér tõ sze mé lyek
is le het tek.

A Daniel fi ak 1668. évi osz to zá sát kö ve tõ en Daniel Mi hály (†1689) rög tön ne -
ki kez dett olasz te le ki re zi den ci á ja rang já hoz mél tó át ala kí tá sá hoz. Daniel Gá bor
csa lád tör té ne ti mun ká já ban már je lez te, hogy az épít ke zé sek költ sé ge it a fe le ség -
nek, Haller Ju dit nak a marosillyei bir to ká ért ka pott zá log összeg bõl fedezték.11 Ezt
tá maszt ja alá egy 1731-ben, kisrédei Rhédei Ferencné Daniel Má ria, Daniel Mi hály
és Haller Ju dit uno ká ja ré szé re vé gez te tett ta nú val la tás jegy zõ köny ve is. A ko ráb -
ban a csa lád bel sõ szol gá la tá ban ál ló, baróti, 65 év kö rü li Bede Hector ló fõ,
Miklósvárszék ül nö ke val lo má sa sze rint „amely ud var há zat mos tan Tit. Rédey
Ferencné Dá ni el Má ria asszony bír, ilyen pénz bõl épít te tett jobb részént, mi vel
Illyét, né hai Daniel Mihályné asszo nyom ré szé re ju tan dó jó szá got, ak kor ti zen há -
rom ezer fo rint tal vál tot ták volt ki. Azt is hal lot tam Daniel Mi hály uram tól és né hai
asszony tól, hogy szá ma nél kül litigálódtak fe let te, hogy ab ból épí tet ték azon olasz -
te le ki curiát.”12 Daniel Gá bor még lá tott a csa lád le vél tá rá ban egy 1676. áp ri lis 10-
én, Illyén, „a kas tély ban a to rony ban va ló al só bolt ban” kö tött egyez ség le ve let is,
mely ben Thö köly Im re és Daniel Mi hály „az Ilyé hez tar to zó res mobilisek, bú za,
ár pa, szé na restantiák” fe lett ba rát sá gos meg egye zés re lé pett, mely nek ér tel mé ben
a marosillyei bir tok ak ko ri tu laj do no sa, Thö köly Im re kö te les fi zet ni 500 fo rin tot,
ezen fe lül 50 kö böl bú zát és 10 hor dó bort is Daniel Mi hály há zá hoz szállíttatni.13

Így te hát nem vé let len, hogy a Daniel Mi hály ne vé hez köt he tõ épít ke zé sek bõl
fenn ma radt fa rag vá nyo kon az épít te tõ ne ve mel lett a fér je tá vol lét ében az épí tõ -
mun kát fel ügye lõ és sa ját va gyo ná ból is tá mo ga tó fe le ség, Haller Ju dit ne vé nek a
kez dõ be tûi is meg je len nek.

Az épít ke zé sek hez szük sé ges fa anya got Daniel Mi hály az olasz te le ki re for má tus
ek lé zsia er de jé bõl sze rez te, azt ígér ve, hogy cse ré ben a re for má tus temp lo mot kö rül -
ve võ, le rom lott kõ ke rí tést fel épít te ti. Tel je sí tet len ígé re te utó dai és az olasz te le ki re -
for má tus egy ház kö zött szám ta lan súr ló dás ra adott al kal mat, emi att az egy ház me -
gyei vi zi tá ci ók több ször is el ma rasz tal ták a csa lád tagjait.14

Daniel Mi hály és Haller Ju dit épít ke zé sei a je lek sze rint 1680 tá ján ér tek vé get,
ami kor az ud var ház hosszab bik szár nyá nak az eme le tén a fa lak kül sõ és bel sõ ki fes -
té sé re is sor ke rült. Ékes bi zo nyí ték er re az épü let hosszab bik szár nyá nak a kül sõ,
eme le ti hom lok za tán ma is lát ha tó nagy mé re tû, év szá mos (va ko lat ba kar colt és vö -
rös sel fes tett) fel irat, mely az 1680-as év szá mot je le ní ti meg: a 6-os szám je gyé be az
össze vont MD mo nog ram ke rült, a 8-as a DIE 20 SEPTEMBRIS fel ira tot fog lal ja ma -
gá ba, a nul la pe dig a HI név be tû ket kereteli. Az év szám még az 1988-ban zaj ló ja ví -
tá si mun ká la tok so rán ke rült elõ, sze ren csés mó don ak kor nem va kol ták vissza, ha -46
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nem hal vány zöld szí nû re fes tet ték, az idén be vég zõ dött res ta u rá lá si mun ká la tok
után ma új ra ere de ti szí né ben lát ha tó.

Az 1680-ra el ké szült ud var ház hosszab bik szár nyá nak egész eme le tét egy nyil -
ván va ló an rep re zen tá ci ós cél zat tal is ki ala kí tott, óri á si te rem fog lal ta el. Ezt a 19.
szá zad fo lya mán bá ró Rauber Nán dor (aki le ány ágon ju tott az épü let bir to ká ba) há -
rom na gyobb he lyi ség re osz tat ta, s egy tá gas fo lyo sót is le vá lasz tott be lõ le.

1862-ben Daniel Gá bor ki adá sá ban, Thaly Kál mán szer kesz té sé ben je lent meg a
Tör té nel mi Ka lá szok. 1603–1711. cí mû for rás gyûj te mény, mely nek ro man ti kus fo -
gan ta tá sú be ve ze tõ jé ben az ak kor hú szas éve i nek ele jén já ró Thaly Kál mán a Daniel
csa lád dal kap cso la tos ku ta tá sa i ról szó ló be szá mo ló já ban né hány olyan meg jegy zést
is tett, ame lye ket ké sõbb, érett ku ta tó ként va ló szí nû leg ma ga is meg mo soly gott.
Olasz te le ken meg lá to gat ta – mint ír ja – az ak kor bá ró Rauber Nán dor ál tal bir to kolt
ud var há zat is, mely rõl a kö vet ke zõ ket je gyez te meg: „Mi dõn Daniel Mi hály meghozá
Bran den bur gi Ka ta lin herczegnõt, kit a fe je de lem Kas sán nagy pom pá val fo ga dott,
mi u tán õt már elébb átvevé övé i tõl a fe je del mi férj ne vé ben an nak fõ ve zé re, Rá kó czi
György: Beth len Olasz te le ken – Bardócz-fiókszéken – kas télyt épít te tett, mely ben a
lakadalom ál ló évig tar tott Danielék fel ügye le te alatt. E kas télyt az tán Beth len Gá bor
a Daniel csa lád nak adományozá. Je len leg is fenn áll, csak hogy nagy ter mei, me lye ken
nyil ván meg lát szik, hogy tánczvigalmi, ün ne pé lyi czélra vol tak épít ve, ki sebb szo bák -
ra van nak felosztva.”15

Az ud var ház 1680 kö rül ké szült fal ké pei

A 2009. évi fal ku ta tás meg kez dé se elõtt az 1988 kö rü li ja ví tá sok kö rül mé nye i rõl
ér dek lõd ve több ször is fel me rült, hogy a re no vá lás so rán az eme le ti ter mek fa la in
fes tett ala kok tûn tek elõ a va ko lat alól. En nek tu da tá ban kezd tük el az épü let fal ku -
ta tá sát, és a hosszab bik szárny eme le té nek vizs gá la ta rög tön iga zol ta az egy ko ri
nagy te rem lé te zé sét. Az eme let nyu ga ti vé gé be esõ két he lyi ség ab la kok mel let ti va -
ko la tá nak le fej té se so rán az 1988-ban fel vitt leg fel sõ ré teg alatt még két va ko lat ré te -
get ta lál tunk, ezek kö zül a leg al són fes tett dí szí tés nyo mai is je lent kez tek. A ké sõ re -
ne szánsz va ko lat fe lü let re a kor ban szo ká sos, elég gé gyen ge meg tar tá sú, al secco
tech ni ká val (szá raz fe lü let re al kal ma zott fes tés sel) ké szült fal ké pek szak sze rû vizs -
gá la ta és fel tá rá sa 2010 fo lya mán Tü zes Ist ván res ta u rá tor ve ze té sé vel kez dõ dött, és
vé gül 2014-ben fe je zõ dött be Czimbalmos At ti la ve ze té sé vel.

A res ta u rá to ri vizs gá lat, majd fel tá rás so rán ha ma ro san ki de rült, hogy a fal ké pe -
ket még a nagy te rem fel da ra bo lá sa elõtt le me szel ték, és a köz fa lak meg épí té se kor az
egy ko ri nagy te rem pad ló ját mint egy 40 cm-rel süllyesz tet ték. Mind ez azt je len ti,
hogy a fal ké pek az ere de ti pad ló szint hez vi szo nyít va csak nem szem ma gas ság ban
he lyez ked tek el. A fes tett fe lü le tek ki ter je dé sé re vo nat ko zó an ki de rült, hogy az egy -
ko ri nagy te rem csak nem tel jes egé szé ben ki volt fest ve (egye dül a ke let fe lé esõ rö -
vi debb fa lá ról nincs in for má ci ónk). A fal ké pek tö re dé kes ál la pot ban ma rad tak fenn,
így a dé li ol dal ke le ti, il let ve a fo lyo só észa ki ré szén (az észak ke le ti sar kot ki vé ve,
ahol egy szé les, vi rá gos sze gély ma rad vá nyai buk kan tak elõ) nem is tör tént na gyobb
fe lü le tû fel tá rás. A je lek sze rint a nyí lá sok (ab la kok, aj tók) kö zé esõ fal fe lü le tek mel -
lett az ab lak bél le te ket is ki fes tet ték.

Az aláb bi ak ban az elõ ke rült, tö re dé ke sen fenn ma radt fal ké pek be mu ta tá sa mel -
lett meg kí sé rel jük az ér tel me zé sü ket is, ki hang sú lyoz va gon do lat me ne tünk hi po te ti -
kus vol tát.

Az egy ko ri nagy te rem dé li fa lá nak nyu ga ti rész le tét dí szí tõ je le ne tet az Er dé lyi
Fe je de lem ség por tai adó já nak a tö rök csá szár elõtt va ló be mu ta tá sa ként ér tel mez tük.
A fla mand kár pi to kat idé zõ, egy más mel lé he lye zett vi rág szir mok ból ál ló, szé les sze -
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géllyel keretelt kom po zí ció hát te ré ben jobb ol dalt zö mök épü let áll, mely bõl há rom,
cse rép pel fö dött to rony emel ke dik ki, a leg hát só to rony elõtt cse re pes te tõ zet sík ja is
lát szik. Az épü let elõtt dí szes ló szer szám mal, ve re tes nye reg gel, le csün gõ boj tos ta ka -
ró val fel sze relt pa ri pa (ural ko dó kat il le tõ ked velt aján dék) ágas ko dik, mely nek zab lá -
ját egy vö rös csiz mát, nad rá got, de re kán öv vel össze fo gott, hosszabb, gal lé ros men tét
és hát ra csün gõ csú csú fej fe dõt vi se lõ (gye rek ként ha tó) em ber alak tart ja. Jobb ján nyi -
tott, pán tok kal erõ sí tett, zá ros lá dát fi gyel he tünk meg, mely ben tö mött, be kö tött szá -
jú zacs kók he ver nek egy má son. A zacs kó kat fe ke te vo na lak (var ra tok) dí szí tik, és kü -
lön bö zõ szá mok van nak rá juk ír va (40, 60, 90). A lá da fö lött egy má sik em ber alak kör -
vo na la zó dik: vö rös csiz mát, de re kán öv vel össze fo gott fel sõ ru hát, il let ve vö rö ses
men tét vi sel, az ar ca ma már ki ve he tet len. Jobb kar ját a ma gas ba nyújt ja, raj ta fel te -
he tõ en egy só lyom ül (szin tén kö te le zõ por tai „aján dék”). Balfelé to vább ha lad va az
elõb bi ek nél egy jó val ma ga sabb alak, fel te he tõ en az adót be mu ta tó fõ kö vet je le nik
meg, tol las fej fe dõt, hosszú vö rös pa lás tot vi sel, ke ze it szét tár va kis sé elõ re ha jol. Elõt -
te egy szög le tes alak zat ka pott he lyet, mely há rom go lyón áll (ta lán egy zsá moly). A
bal ol da li rész hát te ré ben vö rö ses épü let tömb lát ha tó, négy ze tes, ke reszt osz tós ab la -
kok kal, cse re pes te tõ sík kal, amely bõl há rom ma ga sabb to rony emel ke dik ki, ezek kö -
zül a bal ol da li nak hagy ma ku po lá ra em lé kez te tõ si sak ja van. A tor nyos hát tér ta lán
Kons tan ti ná polyt áb rá zol ja. A je le net bal szé le na gyon ron csolt: egy emel vé nyen (ta -
lán tö rök ülés ben) ülõ, hát ra csün gõ csú csos fej fe dõt vi se lõ sza kál las em ber alak (tö rök
csá szár?) ar ca for dul az er dé lyi fõ kö vet ként azo no sí tott sze rep lõ fe lé.

A fent be mu ta tott je le ne tet egy ab lak vá laszt ja el a dé li fal kö vet ke zõ, szin tén vi -
rág dí szes sze géllyel ke re te zett áb rá zo lá sá tól, amely nek bal ol da li ré szét az utó lag
épí tett vá lasz tó fal rész ben el ta kar ja. Az elõb bi hez ké pest ez jó val tö re dé ke sebb, így
ér tel me zé se is sok kal koc ká za to sabb. A fal kép dí szes, suj tá sos, vi téz kö té ses men tét
vi se lõ ál ló fér fi ala ko kat áb rá zol, akik mint egy kö rül ve szik a je le net köz pon ti ré szén
ál ló két fér fi ala kot, aki ket kis sé egy más fe lé for dul va, dí szes öl tö zet ben, ékes fej fe -
dõ vel áb rá zolt a kép író. A bal ol da li alak ma ga sabb és ter me te sebb, bal ke zét fel -
emel ve tart ja, ar cá nak nagy fe lü le te ron csolt, azon ban arc for má ját, bal sze mét és48
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jel leg ze tes, sö tét szí nû fej fe dõ jét, vál lá ra ve tett men té jét szem lél ve akar va-aka rat lan
Beth len Gá bor fe je de lem nek Lucas Kilian ál tal 1620-ban réz be met szett port ré ja jut
eszünk be. A jobb ol dalt ál ló, ala cso nyabb és vé ko nyabb, ba ju szos, tol las fej fe dõt vi -
se lõ fér fi alak szin tén fel eme li a jobb ke zét, a balt pe dig a csí põ jé re tá maszt ja. Elõt -
tük vö rö ses szí nû, szög le tes bú tor da rab, asz tal (?) ta lál ha tó, ám a raj ta fek võ tár gyak
kör vo na lai ma már ér tel mez he tet le nek. A hát tér ben rom busz ala kú ta go zat lát ha tó,
ta lán va la mi lyen ha tal mi jel vény rõl le het szó. A fen ti ek bõl ki in dul va a je le ne tet leg -
in kább egy (béke)tárgyalással tud juk azo no sí ta ni, ahol az egyik tár gya ló fél az er dé -
lyi fe je de lem (ese tünk ben ta lán Beth len Gá bor) le he tett.

A nyu ga ti fal dél fe lé esõ ré szén elõ buk ka nó je le ne tet szin tén vi rág dí szes sze gély
kereteli. En nek hát te ré ben se ma ti ku san áb rá zolt épü let együt tes emel ke dik, pár tá za -
tos fal ko ro ná val, kü lön fé le tor nyok kal – eb ben az eset ben ta lán egy vé dõ fal lal ke rí -
tett vá ros meg je le ní té sé vel szá mol ha tunk. Az épí té sze ti hát tér elõtt egy ágas ko dó lo -
von ülõ nõi alak je le nik meg, aki a jobb kar ját ki nyújt va (amely ben tart is va la mit) a
kom po zí ció bal ol da lán ál ló, ha ja don fõtt áb rá zolt, bal ját szin tén ki nyúj tó fér fi alak fe -
lé for dul – mint ha át ad na a fér fi nak va la mit. Az áb rá zo lás je len té sét egy elõ re nem
tud juk meg fej te ni, ta lán egy bú csú je le net tel ál lunk szem ben.

A nyu ga ti fal észak fe lé esõ kö vet ke zõ je le ne te annyi ra ron gált, hogy nem si ke -
rült ér tel mez ni. Az egy ko ri nagy te rem nyu ga ti fa lá nak észa ki ré szén azon ban meg -
le he tõ sen jó ál la pot ban ma radt meg a kö vet ke zõ kom po zí ció, me lyet szin tén egy ab -
lak nyí lás vá laszt el az elõb bi tõl. A vi rág dí szes ke ret be fog lalt je le ne ten öt vág tá zó lo -
vast lá tunk, az elõ tér ben dí sze sen fel szer szá mo zott lo von ülõ alak nyil ván a fõ sze -
rep lõ, mel let te, a hát tér ben két, lo von ülõ trom bi tás lát szik, akik hang sze rü ket a ma -
gas ba emel ve ép pen meg szó lal tat ják azo kat. A köz pon ti sze rep lõ mö gött to váb bi két
lo vas lát ha tó. Egy ér tel mû en egy ün ne pé lyes me net tel van dol gunk, ta lán ép pen egy
kö vet ség gel (a köz pon ti alak ve ze té se alatt), mely nek a je len tõ sé gét és mél tó sá gát a
trom bi tá sok hi va tot tak hang sú lyoz ni.

A je le net sor az egy ko ri nagy te rem észa ki fa lán foly ta tó dik, ahol a ha son ló ke ret -
be fog lalt kom po zí ció jobb ol da li al só ré szét meg sem mi sí tet te az utó lag vá gott aj tó.
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Minden nek el le né re a je le net bal ol da lán jól ki ve he tõ négy lo vas alak ja, akik dí szes
ló szer szám mal, ékes öl tö zék ben je len nek meg, ve ze tõ jük pe dig (a töb bi alak hoz ké -
pest na gyobb mé ret ben áb rá zol va) azo nos nak te kint he tõ az elõb bi je le net fõ sze rep -
lõ jé vel. A fe det len fe jû lo va sok ta lán kö szön te nek va la kit. A kö vet ség gon do lat me -
net ét foly tat va úgy tû nik, hogy a kül dött ség cél ba ért, ugyan is a je le net jobb ol da lán
egy ál ló, az elõb bi ek kel szem be for du ló alak hal vány kör vo na lai fi gyel he tõk meg (õ
fo gad ja az ér ke zõ ket), há ta mö gött na gyobb mé re tû, eme le tes, nye reg te tõ vel fe dett
nagy mé re tû ab lak kal, alat ta aj tó nyí lás sal jel lem zett épü let.

Az észa ki fa lon ta lál ha tó kö vet ke zõ je le ne tet az elõb bi tõl ere de ti leg egy fes tett
bél le tû szeg mens íves ab lak vá lasz tot ta el, en nek fel sõ ré szét utó lag el fa laz ták, azu -
tán egy aj tó nyí lást is ki ala kí tot tak ben ne.

Az észa ki fa lon so ron kö vet ke zõ je le net szin tén na gyon tö re dé kes, bal ol da li al só
ré sze tel je sen el pusz tult, míg a jobb ol da li szé lét az utó lag épí tett köz fal ta kar ja. A
sok ala kos áb rá zo lás hát te rét ez út tal is egy épü let ké pe zi (ke rek ab lak sze mek bõl ki -
ala kí tott, többosztatú ab la kok kal), mely elõtt szin tén ün ne pé lyes je le net ját szó dik –
a je lek sze rint kéz fo gó nak vagy még in kább la ko da lom nak le he tünk a ta núi. A kom -
po zí ció bal ol da lán te rí tett asz tal elõtt áll az egy más fe lé for du ló, ékes öl tö zé kû új -
don sült há zas pár, jobb ol dalt mel let tük egy na gyobb mé re tû he ge dû fé le hang sze ren
ját szó ze nész lát ha tó, bal ol dalt pe dig egy (fel te he tõ en idõ sebb), dí szes ru há jú nõ -
alak, a hát tér ben pe dig is mét egy he ge dûs tû nik fel. A je le net jobb ol da lán több em -
be ri alak lát ha tó (saj nos tö re dé ke sen), õk vél he tõ en a nász aján dé ko kat (vagy a ho zo -
mányt) mu tat ják be, töb bek közt egy éke sen fel szer szá mo zott, ágas ko dó lo vat is,
mely nek a kan tá rát egy dí szes ru há jú if jú tart ja. A je le ne tet ke let fe lõl ere de ti leg egy
má ra el fa la zott ab lak nyí lás ha tá rol ta.

Az észa ki fa lon a kö vet ke zõ je le net saj nos nem ma radt fenn, a ma fél kör íves ab -
lak után azon ban elõ buk kant né hány rész le te egy vi rág dí szes keretelésû, na gyon tö -
re dé kes kom po zí ci ó nak. Bal ol dalt a je le net sze gé lye mel lett ta lán egy épü let ab la ka
lát ha tó, ez alatt pe dig ívelt vo na lak ál tal ki kép zett, pisz kos fe hér szí nû fe lü let je le nik
meg. A jobb ol da li rész ha son ló hát te re elõtt két egy más fe lé haj ló fér fi alak lát ha tó,50
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rö vid, de ré kon össze fo gott, fe hér kön tös ben, sö tét vö rös/bar nás kö peny ben, akik va -
la mit tar ta nak a bal, il let ve jobb ke zük ben (az áb rá zo lás tö re dé kes). A két fér fi alak
kö zött a hát tér ben egy fa vagy ta lán egy ács szer ke zet emel ke dik, ami nek a funk ci ó -
ját szin tén nem si ke rült meg ha tá roz ni. A je le ne tet egy elõ re nem si ke rült ér tel mez ni.

Az észa ki fal to váb bi fes tett fe lü le tei el pusz tul tak, csu pán a fo lyo só ke le ti vé gén
a je le net sort zá ró szé les, hú sos szir mú vi rá gok ból ala kí tott sze gély nek egy rész le te
ke rült fel szín re.

Az egy ko ri nagy te rem dé li fa lán még két je le ne tet tár tak fel: az 1891-ben épült te -
rasz ra ve ze tõ aj tó tól bal ra egy na gyobb fe lü le tû kom po zí ci ót fes tet tek, ám en nek a
bal ol da lát az utó lag épí tett köz fal rész ben ta kar ja, míg a jobb  ol da lát egé szen el pusz -
tí tot ta az aj tó nyí lás. A fal ké pek fe lü le te is je len tõ sen sé rült. A töb bi je le net nél le írt
sze gély itt is fel buk kan. Az áb rá zo lás hát te ré ben bal ol dalt egy épü let együt tes – vár -
fal/vá ros fal – lát ha tó, ma gas, kar csú tor nyok kal; a jobb ol da li to rony mel lett fél kör -
íves be já ra tú, for dí tott kulcs lyuk ala kú lõ ré sek kel is el lá tott ka pu to ronnyal, mely hez
ha son ló lõ rés sel át tört vé dõ fal is csat la ko zik. Az elõ tér ben egy lo vas pár vi a dal nak le -
he tünk ta núi: két dí sze sen fel szer szá mo zott, ágas ko dó pa ri pán ülõ vi téz ug rat egy -
más nak (a jobb ol da li sze rep lõ bõl csu pán a lo va mell sõ lá ba, nya ka és fe je lát szik).

A te rasz ra nyí ló aj tó mel lett, jobb ra egy el fa la zott ab lak ra buk kan tunk a fal ku ta -
tás so rán, en nek szeg mens íves zá ró dá sa fö lött a vi rá gos ke ret dísz is elõ buk kant. Az
el fa la zott ab lak jobb ol da lán meg fes tett je le net bõl csak a ke ret tö re dé kei ma rad tak
meg, az itt nyi tott ab lak ugyan is az áb rá zo lást csak nem tel jes egé szé ben meg sem mi -
sí tet te. Csu pán a bal ol da lon, köz vet le nül a vi rág dí szes sze gély mel lett ma radt meg
né hány te tõ rész let az architektonikus hát tér bõl, jobb ol dalt pe dig egy sakk táb la sze rû
alak zat hív ja fel ma gá ra a fi gyel met, szin tén a vi rág dí szes ke ret hez csat la koz va. Ezt
a sze gélyt is mét egy el fa la zott ab lak nyí lás kö ve ti, mely után már az utó la gos köz fal
ál tal ta kart – ál ta lunk bé ke tár gya lás ként azo no sí tott – je le net bal szé le kö vet ke zik.

Az imént be mu ta tott je le ne tek ér tel me zé si kí sér le tei, il let ve az iko nog rá fi ai prog -
ram meg ha tá ro zá sát cél zó pró bál ko zá sa ink so rán már ko ráb ban fel me rült ben nünk
az a fel té te le zés, hogy az olasz te le ki ud var ház rep re zen tá ci ós nagy ter mé nek (de ne -
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vez het jük akár la ko dal mas ház nak is) fes tett áb rá zo lá sai egy ké pes csa lá di gesz tá nak
te kint he tõk, mely a vargyasi Daniel csa lád tag ja i nak éle té ben be kö vet ke zõ fon tos
ese mé nyek re uta ló kép so rok ré vén mu tat ta/mu tat ja be a fa mí lia felemelkedését.16 A
je le net so rok konk ré tabb azo no sí tá sa ér de ké ben így a Daniel csa lád 1680 elõtt élt tag -
jai pá lyá já nak vé gig kö ve té se tûnt cél ra ve ze tõ nek: fõ ként a csa lád fel emel ke dé sét
meg ala po zó idõ sebb Daniel Mi hály (†1641), va la mint fia, Daniel Já nos (†1654) – a
fal ké pe ket meg ren de lõ if jabb Daniel Mi hály ap ja – ese mény dús éle te ke cseg te tett
hasz no sít ha tó ered mé nyek kel. Idõ sebb Daniel Mi hály pá lyá ja kez de tén ka to nai tiszt -
sé ge ket töl tött be, Beth len Gá bort el kí sér te az 1621. évi, II. Fer di nánd el len irá nyu ló
mor va or szá gi had já rat ba is17 (ami ta lán össze füg gés ben le het az ál ta lunk bé ke tár gya -
lás ként azo no sí tott je le net tel), 1622-ben pe dig a fe je de lem Sepsi-, Kézdi- és Orbai-
székek fõkirálybírájává is ki ne vez te. 1625-ben már a fe je del mi táb la ülnöke,18 1630-
ban pe dig Bran den bur gi Ka ta lin fõudvarmestere.19

I. Rá kó czi György alatt, az 1638. évi por tai adó Kons tan ti ná poly ba szál lí tá sá val a
ta pasz talt dip lo ma tá nak szá mí tó Szalánczi Ist ván fõ kö ve tet bíz ták meg, Szalánczi
azon ban be teg sé ge mi att nem utaz ha tott, így vé gül fõ kö ve tül Daniel Mi hályt je löl ték
ki. Vi szony lag ké sõn, 1638. de cem ber 23-án in dult el Kons tan ti ná poly ba, s hosszú
uta zás után, a kö vet ke zõ év feb ru ár já nak ele jén szol gál tat ta be az adót (10 000 arany
és je len tõs ér té ket kép vi se lõ kü lön fé le aján dé kok: órák, dí szes öt vös tár gyak, sóly -
mok, dí szes, fes tett ko csi fel szer szá mo zott lo vak kal, ugyan ak kor a ma ga sabb ran gú
hi va tal no kok szá má ra is meg ha tá ro zott mennyi sé gû tal lér vagy öt vös tárgy, egyéb
aján dé kok kal), és áp ri lis ele jén ért vissza Erdélybe.20 Vé le mé nyünk sze rint az em lí -
tett ada tok ré vén a por tai adó be szol gál ta tá sát áb rá zo ló je le net meg fes té sé nek in do -
ka i hoz is kö ze lebb ju tot tunk.

Daniel Mi hály fi á ról, Já nos ról tud juk, hogy fel te he tõ en már tu da tos kar ri er épí -
té si stra té gia ré sze ként kül föl di ta nul má nyo kat is foly ta tott. Peregrinációja be is
vál tot ta a hoz zá fû zött re mé nye ket, a Rákócziak szol gá la tá ban foly ta tott ered mé -
nyes kül po li ti kai te vé keny sé ge jól kép zett dip lo ma ta ként tün te ti fel. Ta nul má nya -
it 1630-ban fe jez het te be, ami kor is Haller Gá bor a kö vet ke zõ ket je gyez te fel nap -
ló já ba szep tem ber 23-án: „men te nek ha za ma gyar ne me sek ket ten, az ki ket itt
Francofurtumban ta lál tam, Dá ni el Já nos, Beth len Já nos, és az Gróf Beth len Pé ter
uram õ nagy sá ga praeceptora, Theolcseki Ist ván uramék, az kik ha tod fél esz ten de -
ig lak tak ide fel ta nul ság nak okáért.”21 Beth len Ist ván 1628. áp ri lis 24-én Daniel Já -
nos hoz Leydenbe cím zett le ve lé bõl ér te sü lünk a ta nul mány út kö rül mé nye i rõl és
cél ja i ról: „Az Is ten nek igaz is me re ti ben igye kez zél na pon ként gya ra pod ni. Ezek
után az né met nyelv nek ta nu lá sán igen igye kez zél, ho lott itt se gal li ai se bel gi u mi
nyel vek nem annyi ra szük sé ge sek, mint az né met nyelv, no ha az gal li ai is igen szép
do log vol na. Azért min de nek fe lett az né met nyel ven és de á ki tu do mány ban
ügyekezzél leg in kább. Mi kor amaz szép for ma olasz írást kö vet het néd, azon is kel -
le ne igye kez ned, jó öcsém, hogy jö ven dõ ben ha zád nak s fe je del med nek annyi val le -
het nél alkalmatosb az szol gá lat ra, me lyet így nyer hetsz ki az Úr Is ten tõl, ha õ szent
fel sé gé nek igen szol gálsz és szü net len va ló buz gó imád sá god dal õ fel sé gé nek ezért
gya kor ta könyörgesz.”22

Az 1630-as évek ele jén már a fe je de lem kö ze lé ben tel je sí tett szol gá la tot (be já ró -
ként), 1632-ben Bécs ben is meg for dult, 1636-ban a bu dai ve zér nél és Mold vá ban is
járt.23 1646 ta va szán I. Rá kó czi György új ra kö vet ség be küld te, mely nek fõ cél ja fel -
te he tõ en az Er dély szá má ra még 1643-ban, a gyu la fe hér vá ri szer zõ dés ér tel mé ben a
své dek ál tal ígért összeg hát ra ma radt ré szé nek, az az 37 500 tal lér ki fi ze té sé nek a sür -
ge té se volt. Kö ve ti uta sí tá sa a Lennart Torstensson svéd tá bor naggyal va ló ügy in té -
zés rész le tei mel lett szá mos más fel adat tal is meg bíz ta. A Daniel Já nos nak adott uta -
sí tás szá mos mes ter, tu dós em ber meg ke re sé sét és szer zõd te té sét ír ta elõ: or vost, pa -52
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ti ká ri ust, fegy ver mû vest, ágyú ön tõt, to váb bá olyan la ka to so kat, „kik fegy ver de re ka -
kat, pán cé lo kat, si sa ko kat tud ná nak csi nál ni”, de „jó mes ter sé ges ácso kat” is kí vánt
a fe je de lem. I. Rá kó czi György ide jé ben még ja vá ban tar tott a fe je del mi épít ke zé sek
Beth len Gá bor ide jé ben vett len dü le te, és fõ leg a vá rak erõ dí té se va la me lyes had mér -
nö ki kép zett sé get is igé nyelt. Er dély ben az ilyen jel le gû mun ká la to kat ál ta lá ban né -
met te rü le te ken át ér ke zõ olasz épí té szek lát ták el, Daniel Já nos nak 1646-ban ilyen
„jó fun dá lót, ki az vá ra kat tud ja erõ sí te ni jó mód já val s defendálni” is fel kel lett
kutatnia.24 Kül de té sé nek ered mé nye i rõl 1646. jú li us 6-án, Szatmáron kelt le ve lé ben
tu dó sít ja a fe je del met – ígé re tet ka pott ele get, vi szont pénzt nem, és a fe je de lem ál -
tal sür ge tett „lö võ szer szá mok” (az az ágyúk) dol gá ban sem járt sikerrel.25 A fe je de lem
ál tal igé nyelt mes ter em be rek Er dély be sze gõd te té sé rõl nin cse nek ada ta ink, de az
uta sí tás szö ve ge jól ér zé kel te ti a sok ol da lú sá got, me lyet dip lo ma tánk több al ka lom -
mal is bi zo nyí tott.

I. Rá kó czi György ha lá la után (1648. ok tó ber 11.) Daniel Já nos járt el a lin zi bé -
ke szer zõ dés ér tel mé ben a III. Fer di nánd né met-ró mai csá szár nak át adan dó vár me -
gyék ügyé ben, a nyu gat-eu ró pai ha tal mas sá gok nak õ vit te meg hi va ta lo san is a fe je -
de lem halálhírét.26 1649 áp ri li sá ban kelt kö ve ti uta sí tá sá ban kö te les sé gé vé tet ték,
hogy Er dély és a Rákócziak ér de ké ben ki jár ja a fe je de lem ség nek a be fog la lá sát a bé -
ke szer zõ dé sek be, il let ve azt is, hogy kí sé rel je meg a své dek és a fran ci ák ál tal még
nem fo lyó sí tott pénz össze gek behajtását.27

1649 ta va szán ké nyes kül de tést is ka pott: a fe je de lem öccse, Rá kó czi Zsig mond
her ceg va la mely fõ ran gú né met or szá gi pro tes táns csa lád dal kí vánt há zas ság ré vén
össze köt te tés be ke rül ni, s ház tûz né zõ be Daniel Já nos fõ kö ve tet küld te, rész le tes
uta sí tá sok kal jö ven dõ be li meny asszo nya ki vá lasz tá sát il le tõ en. Az instructio töb -
bek kö zött ily ki té te le ket tar tal ma zott: „Az sze mélyt az mi il le ti min de nek fe lett va -
ló leg szeb bet nem ugyan, mind az ál tal olyant kí ván nánk, ki te kin tet re mél tó, és az
egy más sze re tet re al kal ma tos len ne, egyébaránt az áb rá zat ja nem ké pes, nem is
kell ben ne tö re ked ni, azt pe dig az ter mé szet mun ká ja ál tal, nem fes té kek ál tal va -
ló nak akar juk len ni.” A meny asszony ko rát leg fel jebb ti zen nyolc év ben ha tá roz za
meg. Bel sõ tu laj don sá ga i ra néz ve „is ten fé lõ, buz gó, nem mér ges, he be hur gya ter -
mé sze tût, ke vélyt kí ván nánk, eb ben mind az ál tal az ma ga vi se lé sé ben nem min de -
nes tõl az ma gyar for má ra né zünk, ha nem az ott va ló szo kás hoz ké pest”. A lány eset -
le ges tes ti hi bá i nak meg tu da ko lá sa mel lett vi gyáz nia kel lett a kö vet nek, hogy „ter me -
ti ben igen nagy, ot rom ba ne len ne, ha nem kö zép, az az ne tel jes ség gel ki csin”. Fon tos
fel adat nak szá mí tott a ho zo mány meg tu da ko lá sa mel lett az is, hogy fel tér ké pez ze,
„mi cso da ál la po tú és mél tó sá gú s ér té kû em be rek há za sod tak ab ból a ház ból”. A ki -
sze melt hölgy rõl „iga zán va ló kép nek le írá sa és kül dé se fe lõl fe let te igen szor gal -
ma tos és sze mes le gyen õ ke gyel me” – kér te Rá kó czi Zsig mond, aki nem akar ta csu -
pán a fõ kö vet íz lé sé re bíz ni a vá lasz tást. Mind a ko ra be li er dé lyi szem lé let mó dot,
mind a Rákócziak jel le mét ér zék le te sen tük rö zi az uta sí tás kö vet ke zõ rész le te:
„Ma ga vi se lé si ben rus nyát, az ott va ló ál la po tok hoz ké pest is fe let te szem te lent nem
ja val lunk, az ke vély ség nél kül va ló tisz tes sé ges mó dos ság, sze mér me tes ség gel
egyezõleg bá tor ság nem ár tal mas, de az té koz lás sal va ló köntösbéli lu xus is nem az
ma gyar hu mor hoz való.”28 Ha bár a Daniel Já nos ál tal ho zott hí re ket ked ve zõ nek ta -
lál ták a Rá kó czi csa lád tag jai, es kü võ ak kor még sem lett a do log ból; Rá kó czi Zsig -
mond sok bo nyo da lom után vé gül Má ria Hen ri et ta pfalzi her ceg nõt vet te el.29 La -
ko dal mát Sá ros pa ta kon tar tot ta 1651. jú ni us 26–28. kö zött, aho vá Daniel Já nos há -
rom szé ki fõ ki rály bí rót Lorántffy Zsu zsan na hív ta meg, aki nek a la ko da lom ban a
gaz da tisz tét is szán ták: „Mi vel im már Is ten ke gyel mes sé gé bõl Rakoczi Zsig mond fi -
únk la ko dal má nak terminussa ezen túl el ér ke zik, elhisszük, Kemeny Já nos uram õ
ke gyel me is ed dig requirálta ke gyel me det ak kor ra va ló gaz da ság fe lõl: ke gyel me det
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azért mi is kér jük, ar ra az állapatra va ló ki jö ve te lit ne ne hez tel je, úgy hogy az ter -
mi nus elõtt, mely 26. Junii leszen, más fél hét tel le hes sen [sáros]pataki
házunknál.”30 Daniel Já nost 1653-ban fõ ud var mes ter ré is kinevezték.31

Ta lán nem té ve dünk, ha az olasz te le ki ud var ház nagy ter mé nek fa la it dí szí tõ ké -
pek közt a fent fel so rolt ese mé nyek re va ló hi vat ko zá so kat is fel té te le zünk: a dí szes
kö vet sé gek re uta ló jelenetek32 fõ sze rep lõ je ként így akár id. Daniel Mi hály vagy fia,
Daniel Já nos is te kint he tõ; és ta lán az es kü või je le net ese té ben sem vé let len, hogy az
új don sült pár mel lett csu pán egyet len nõi ala kot áb rá zol tak – Rá kó czi Zsig mond es -
kü võ jén az öröm anya sze re pe I. Rá kó czi György öz ve gyét, Lorántffy Zsu zsan nát il -
let te. A fi a tal asszony azon ban a há zas ság után pár hó nap pal, fér je 1652. feb ru ár 4-
én szin tén el hunyt, te me té sé re a meg hí vót Daniel Já nos szin tén I. Rá kó czi György
öz ve gyé tõl kapta.33 A Rá kó czi Zsig mond és Daniel Já nos köz ti jó kap cso lat ra utal hat
az a tény is, hogy Daniel Já nos a mun ká csi her ceg hoz zá kül dött utol só le ve lé re a kö -
vet ke zõ ket je gyez te: „Holt meg sze gény úr die 4 Februarii ti zen egy és ti zen két óra
közt. Utol só le ve le üdvüzült úr nak, Rákoczi Zsig mond úr nak. Is ten bol do gít sa sze -
gényt, né kem ke gyel mes uram volt.”34

Né hány szót kell ej te nünk még az olasz te le ki ud var ház fal ké pe i nek he lyé rõl is az
er dé lyi, fõ ként szé kely föl di em lék anyag ban. Hely szû ké ben most el te kin tünk a ko ra -
be li, fõ ként az utób bi év ti ze dek ku ta tó mun ká ja ré vén meg is mert vi lá gi falképe-
gyüttesek (a föld raj zi lag is leg kö ze lebb esõ ket em lít ve: Bras só – Ta nács té ri há zak,
Altorja – Apor kú ria stb.) rész le tes fel so ra koz ta tá sá tól, meg je gyez zük vi szont, hogy
azok fõ ként bib li ai te ma ti ká jú, il let ve al le go ri kus áb rá zo lá sok. Az olasz te le ki fal ké -
pek a ki vi te le zés mi nõ sé gét il le tõ en né mi leg el ma rad nak az em lí tett al ko tá sok tól,
leg kö ze leb bi szé kely föl di pár hu za muk nak a csíkrákosi Cse rei-kú ria el pusz tult, csu -
pán Vám szer Gé za má so la ta i ban fenn ma radt, egy kor az épü let kül sõ, tor ná cos hom -
lok za tát dí szí tõ fal ké pei te kint he tõk. Az 1672 után (nyil ván Cse rei Já nos, a tör té net -
író Cse rei Mi hály ap ja meg ren de lé sé re) ké szült együt tes je le ne te it szin tén vi rá gok kal
ékí tett sze gély keretelte: a haj tó- és med ve va dá sza tot áb rá zo ló je le ne tek ben sze rep lõ
lo va sok ese té ben mind a lo vak meg je le ní té se, mind a va dá szok ru há za ta, gal lér ja,
fej fe dõ je, az ala kok arány ta lan sá ga is az olasz te le ki fal ké pek – a csíkrákosi fal ké pe -
ket jel lem zõ Vám szer Gé zát idéz ve – „bá jos na i vi tá sát sugározza”.35 Az olasz te le ki
fal ké pek ké szí tõ it (bi zo nyá ra csu pán két-há rom sze mély rõl, a kép író ról és se gé de i -
rõl le het szó) il le tõ en egy elõ re nin cse nek ada ta ink, a leg ké zen fek võbb fel té te le zés -
nek a kö ze li Bras só ban te vé keny ke dõ kép írók olasz te le ki fog lal koz ta tá sa látszik.36 A
je le ne tek elõ ké pe it egy ér tel mû en met sze tek, sõt in kább fa li kár pit ok áb rá zo lá sai ad -
hat ták, és az egyes rész le tek ki mun ká lá sá ban (kon cep ció, sze rep lõk) – lé vén, hogy a
meg fes ten dõ kom po zí ci ók te ma ti ká ja a je lek sze rint sze mély re sza bott nak te kint he -
tõ – nyil ván nagy sze re pe volt a meg ren de lõ, a szin tén a há rom szé ki fõ ki rály bí ró sá -
gig ju tó if jabb Daniel Mi hály (†1689) ál tal a képíró(k)nak adott rész le tes inst ruk ci -
ók nak is.

Az olasz te le ki ud var ház to váb bi falképtöredékeinek je len tés tar tal mát egy elõ re
ho mály fe di – újabb tör té nel mi ada tok elõ buk ka ná sá val, va la mint az áb rá zo lá sok
eset le ges elõ ké pe i re vo nat ko zó ku ta tá sok kal azon ban si ke rül het újabb je le ne te ket is
azo no sí ta ni, il let ve to vább ár nyal ni a Danielek ké pes csa lá di kró ni ká ja falképsorá-
nak re mé nye ink sze rint eled dig töb bé-ke vés bé he lye sen ér tel me zett mon da ni va ló ját.
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