
Kelényi György

AZ EGRI MINORITA TEMPLOM ÉPÍTÉSZÉRÔL

Az egri minorita templom építéstörténetérôl és lehetséges tervezôjérôl Szmre-
csányi Miklósnak, az egri barokk jelentôs kutatójának tanulmányában olvas-
hattunk elôször.1 Elvetette azt a gondolatot, hogy a templom alapkövében el-
helyezett okiratban említett Falk János kômûvesmester, vagy a halála után
örökébe lépô Nietschmann János lett volna a tervezô. Elôször említette ana-
lógiaként a bécsi piaristák Maria Treu templomát, s a friss szakirodalom
alapján annak építészét, Matthias Gerl bécsi „Hof- und Direktorialbaum-
eistert” tekintette tervezônek2. A két templom stíluskapcsolatán kívül azt
emelte ki, hogy Gerl tervezte az egri vármegyeházat is, s az egyik elôkerült
számlán „Ertz Pisch. Bau Meister”-ként írta alá a nevét. Szmrecsányi sze-
rint tehát Gerl volt az 1748–1752 között a forrásokban emlegetett „Architec-
tus Viennensis”, Barkóczy püspök építésze. 

Állítását további érvekkel is alátámasztotta. Ekkortájt fedezte fel az osztrák
kutatás a piarista templom 1750-ben készített famodelljét, s azt a templom
kivitelezô-építészének, Gerlnek a mûveként határozta meg. Ezen a modellen a
megvalósult mûtôl eltérô, de Egerben felfedezhetô elemek is szerepelnek, s így
a kapcsolat még szorosabbnak látszott. 

Bár Hekler Antal Ungarische Kunstgeschichte c. mûvében – a minorita temp-
lom magas mûvészi színvonalára hivatkozva – nem fogadta el Gerl szerzôségét,
ezután 1965-ig komolyabb kétely nem hangzott el személyérôl.3 Ekkor Voit Pál
nagyívû tanulmányában vizsgálta meg az egri templom tervezôjének kérdését.4

Voit az 1960-as években Heves megye nagyszabású mûemléki topográfia-kötetein
dolgozott, s hatalmas forrásanyag birtokában tekintette át a kérdést. A tervezés
történetét centrális barokk építészetünk, valamint bécsi mûvészeti kapcsolataink
keretei közé helyezte. Nem fogadta el Szmrecsányi állítását, s elutasította Gerl
tervezôi szerepét. Elsô érve az volt, hogy Gerl „ausztriai oeuvre-jében nem akad
az átlagot meghaladó mûalkotás”, a minorita templom viszont kiemelkedô
építmény, melynek „pattanó feszültségû tömege” más jellegû, mint Gerl többi
mûve5. További érve szerint a rend Historia Domusában egyszer sem szerepelt –
a látogatók, vagyis a helyszínre érkezôk között – Gerl neve. Azt is különösnek
találta, hogy az építkezés megindulásakor a minoriták bécsi rendtársaik által
igyekeztek pallért szerezni; ha Gerllel kapcsolatban álltak volna, írja, hozzá for-
dultak volna segítségért. Voit szerint a terv az alapkôletételt jóval megelôzôen
(azaz Gerlnek a piarista templomon végzett tevékenységénél korábban) már a
minoriták kezében volt, mert 1745-ben a magyarországi és erdélyi rendtarto-
mány káptalani ülésén elfogadták, jóváhagyták az egri templom tervét is.6
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A homlokzatalakítás, építészeti, boltozási szerkezet terén Voit szintén el-
lentmond Szmrecsányi tételének, s e kérdések alapján igyekszik megközelí-
teni a tervezô személyét. 

Szmrecsányi Gerl szerzôségét Bruno Grimschitznek a bécsi templomra vonat-
kozó kutatási eredményeire alapozta; Voit viszont ezeknek az eredményeknek
Renate Wagner-Rieger által kifejtett kritikájára épített.7 Megkönynyítette hely-
zetét, hogy az adatok hiánya miatt Grimschitz hipotézisekre kényszerült és Hil-
debrandt szerzôsége mellett kitartva nehezen tartható álláspontra jutott. 

Wagner-Rieger vezette be a szakmai köztudatba, hogy Kilian Ignaz Dient-
zenhofer egy rövid ideig a Maria Treu-templom egyik tervezôje volt. Voit,
hozzá igazodva, Dientzenhofer tervének felhasználására gondolt Egerben.
Ezt a kérdést kell átgondolnunk, mert számunkra is az tûnik a leglogiku-
sabb útnak a mesterkérdés megközelítésére, amely a piarista templom terve-
zôjének személyébôl kiindulva vezet az egri templomhoz. A kérdés megvilá-
gításához tehát röviden át kell tekintenünk a bécsi piarista templom bonyo-
lult építéstörténetét és mesterkérdését. 

A piaristák 1698-ban határozták el, hogy régi kápolnájuk helyett újat építe-
nek, s I. Lipót császár jelenlétében elhelyezték az alapkövet. Ezután azonban
elsôsorban az iskola- és a kolostortraktus építésére koncentráltak, s a templom
építése 1716-ig nem kezdôdött el. Ebben az évben új alapkövet helyeztek el, és
új terv szerint kezdôdtek a munkálatok. A régi, BHH szignatúrájú (Bartholo-
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mäus Hochhaltinger horni mester?) tervek elôkerültek, az újak – amelyek a
szemmel láthatóan eltérô új templom felépítéséhez vezettek – azonban nem
ismeretesek.8 Mivel a templom sok hasonlóságot mutat Johann Lucas von Hil-
debrandt gabeli (Jablonnové) Szt. Lôrinc-templomával, Grimschitz a nagy mes-
ter tervének felhasználására gondolt. Még akkor sem változtatott véleményén,
amikor egy forrás építômesterként, a templom „inventoraként” Franz Jängglt
nevezte meg. Jänggl ugyanis Hildebrandt több mûvét kivitelezte, így itt is lehe-
tett kivitelezôi szerepben. Ezen kívül az is biztos, hogy mûtermébe szabad
bejárása volt, s így terveit is láthatta. Biztosan tudjuk, hogy a gabeli Szt. Lôrinc-
templom modelljét ismerte, lerajzolta.9 Jänggl tehát Hildebrandt szerzôsége
melletti bizonyítéknak számított. Az építkezés ebben a periódusban sem jutott
el a befejezésig. 1718-ban lelassulnak a munkák, majd nagyobb szünet követke-
zik, s egészen 1750-ig nem történt lényeges elôrehaladás (csak a kolostor épült,
a templom nem). Ekkor váratlan fordulat következett be: a rend Kollonits ér-
sektôl nagy adományhoz jutott, és az 1750-es évek elején gyors ütemben
befejezhette a félbemaradt építkezést (1751–53). Jänggl már 1731-ben szakított
a piaristákkal; a kivitelezést ezután, forrásokkal igazolhatóan, Matthias Gerl
irányította. 1751-ben nagyobb összeget kapott egy famodell elkészítéséért. 

Grimschitz, aki kitartott álláspontja mellett, hogy a terveket Hildebrandt
készítette, a kivitelezési tervrôl egyik tanulmányában azt mondja, a tambúr
nélküli, lapos kupola alapján az csak az 1710-es években készülhetett, másik
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tanulmányában viszont az 1698-as tervezési dátumot (tehát az elsô alapkô-
letétel idejét) is elfogadhatónak tartja.10 A kérdést azért nehéz eldönteni,
mert a templomot több jellegzetessége a gabeli templomhoz fûzi (pl. alaprajzi
forma, mellékterek alakja, körüljáró-folyosó, a presbitérium keresztben állí-
tott négyzete, amelyet hosszirányban egy ovális boltozat hat át stb.), más sa-
játosságai viszont attól eltérnek (pl. a tambúr nélküli kupola, amely a mester
egyetlen nagyobb méretû mûvén sem szerepelt). 

Wagner-Rieger fontos megfigyelést tett a Maria Treu-templom elôcsarno-
kának a boltozatával kapcsolatban. Az orgonakarzat kettéosztja a teret, s a
karzat alatt illetve felette eltérô a boltozat, s így eltérô jellegû tér alakul ki.11

Mivel a szakirodalomban mindig pontatlanul, a karzat alatti tér sémáját kö-
zölték, annak a fôtér kupolájához nem illeszkedô rendszerét állapították
meg. Mindkét tér ugyanis konkáv hevederrel határolt, s közöttük, a közbe-
esô „maradék” tér felett – a hibás alaprajzot nézve úgy tûnt – szférikus
(gömbszeletbôl kivágott) boltozatdarab emelkedik, a két téregység összekö-
tése végett. Ez a boltozás azonban nem alakul ki, mert az ellentét a fô tér
boltozata és az orgonakarzat alatti boltozat között nem azonos szintben va-
lósul meg. A két téregység között valójában nem emelkedik szférikus bolto-
zat, csak a konkáv és konvex téregység ellentéte figyelhetô meg. Ez a meg-
oldás viszont Hildebrandt egyetlen mûvében sem fordul elô. 

Wagner-Rieger elképzelésének fontos eleme az a rajz, amely Kilian Ignaz
Dientzenhofer tervrajzai között került elô.12 Ezen a megvalósult mû alaprajzára
ismerünk, de a presbitérium és a kórus eltér attól (utóbbi megváltoztatására
1751-bôl van adatunk, tehát a mai forma dokumentálható). A presbitérium egy
konkáv hevederekkel határolt négyszögû tér, amely mellett a fô tér szintén kon-
káv határú négyszöge áll. A két konkáv határú téregység között, a „maradék”
tér felett szférikus boltozatdarabra lett volna szükség, ha a presbitériumnak ez
a formája megvalósul. Mivel szférikus boltozást Hildebrandt sehol sem alkal-
mazott, Wagner-Rieger úgy vélte, Kilian Ignaz Dientzenhofer nem pusztán le-
másolt egy rendelkezésre álló tervet, hanem megbízásra megváltoztatta az épü-
let terveit – méghozzá egy, Hildebrandt mûvein nem szereplô elemet választva.
A szférikus boltozatok alkalmazása ugyanis a Dientzenhofer család – elsôsor-
ban Christoph és fia, Kilian Ignaz – mûvein figyelhetô meg. A 18. századi bol-
tozástechnika legmodernebb eszköze volt ez, amely azzal függött össze, hogy a
itáliai barokk téralakításban – fôleg Borromini és Guarini mûvein – a hosszanti
és a centrális tér szintézise, az ovális térforma egyre fontosabb szerepet kapott.
Az egymás mellett álló ovális boltszakaszok, fô- és mellékterek ovális alaprajz
esetén csak úgy kapcsolódhattak egymáshoz, ha egymást átvágták vagy egy-
másba hatoltak, s így konkáv vagy konvex határral fûzôdtek egymáshoz. Az ová-
lis térelemek a boltozatzónában is komoly változást eredményeztek, mivel a sza-
kaszok határán álló támaszok, amelyek felett a bolthevederek húzódtak, kimoz-
dultak a korábban megszokott derékszögû (azaz a fô- és a kereszttengelyre
merôleges illetve azzal párhuzamos) rendszerbôl. A Dientzenhofer család külön-
bözô tagjainak banzi, prága-bÍevnovi és más helyen épített templomai ennek az
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alaprajzi és boltozási rendszernek ki-
emelkedô példái. 

Wagner-Rieger az 1721-ig elhúzó-
dó elsô építkezési fázishoz sorolja ezt
a tervet, ugyanis a presbitérium eb-
ben a fázisban épült meg mai formá-
jában; késôbb már nem lett volna ér-
telme a megvalósulttól eltérô bolto-
zatot tervezni. Ezen a részleten kívül
– és a tambúros-pendentives kupolát
felváltó lapos kupolán kívül – min-
den 1721-ig megvalósult elem beleil-
lik Hildebrandt stílusába, azaz elfo-
gadható az ô tervezésének, de a pres-
bitérium nem, s így itt tervváltozásra gondolt. A változtatást Dientzenhofer
nem pusztán megörökítette, hanem maga tervezte. A szerzônô szerint az épí-
tész egy rövid ideig az építkezés élére kerülhetett, de azután eredmény nélkül
távozott. Tervrajza még a második fázisban is kéznél volt, amint egy Gerl
nevével jelzett, a tervezett változtatásokat jelölô másolata mutatja.13 Ezen is
a kivitelezettôl eltérôre tervezett presbitérium látható. 

Wagner-Rieger a templom megmaradt famodelljét, amely az 1751-ben kez-
dôdô fázisban az építkezés alapjául szolgált, szintén Kilian Ignazcal hozza
összefüggésbe. Arra hivatkozik, hogy az már 1731-ben készen volt, s az emlí-
tett presbitérium-sémát csak azért nem tartalmazza, mert a mai már ekkor,
azaz Dientzenhofer új terve elôtt, megvalósult. (Wagner-Rieger nem veszi ész-
re, hogy ellentmondásba keveredett: Dientzenhofer a terven új megoldást ja-
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vasolt, de a famodell készítésekor már ettôl eltérô presbitérium-boltozatot
örökítenek meg. Ha az ô terve alapján készül a famodell, miért más a boltozat,
ha mégsem az ô tervét követik, miért bizonyítja a modell az ô szerzôségét.) 

Voit ezekre az érvekre támaszkodik, amikor Kilian Ignaz Dientzenhofer
személyében jelölte meg az egri minorita templom eredeti tervének készítô-
jét. Úgy vélte, a bécsi piaristák templomának terve, méghozzá a Dientzenho-
fer-féle módosítás, került Egerbe, a minorita templom építésekor. Ezt a (Di-
entzenhofernek ítélt) famodell is igazolná, mert azon a homlokzat ívelt vona-
lú, volutás oromzatban végzôdik, a megépülttôl eltérô, de Egerben szinte
azonos módon átvett formával. 

Az újabb osztrák építészeti kutatás megkérdôjelezi Wagner-Rieger megál-
lapításait. Dientzenhofer bécsi útját Jelonek is, Fürst is csak egy tanulmány-
út egyik állomásának tekinti, amelynek során a fiatal építész modern bécsi
templomokat – így a Szaléziánus apácák-, a piarista templom, valamint a
Peterskirche alaprajzait is – lemásolta.14 Az egymásnak ellentmondó források
közül az egyik szerint Kilian Ignaz egy ideig pallérként dolgozik Bécsben, és
1722-ben megy haza, egy másik viszont azt írja, hogy a hazatérés már 1717-
ben megtörtént.15 A „válogatott” tervgyûjtemény már az elsô pillantásra is
azt sejteti, hogy a fiatal mester tanulmányúton járva tapasztalatokat gyûj-
tött, s így másolta le a terveket – azaz nem tervezôi szerepet játszott. Lehet-
séges, hogy mestervizsgájához gyûjtötte a képességeit bizonyító, gondosan ki-
vitelezett rajzokat. A bécsi piaristáknál való építészi alkalmazását és az ezzel
összefüggô tervmódosítást egyetlen forrás sem igazolja, és Wagner-Rieger
stíluskritikai jellegû, a szerkezetre, boltozásra vonatkozó megfigyelései (ti
hogy egyes sajátosságok idegenül hatnak Hildebrandt mûvészetében, más-
részt összefüggésbe hozhatók Kilian Ignaz stílusával) tévedésnek tûnnek. 

Mindenekelôtt megállapítható, hogy Kilian Ignaz tervezôi szerepérôl nemcsak
a források hallgatnak, hanem az kronológiailag is nehezen illeszthetô be a temp-
lom építéstörténetébe. A kórus oszlopainak megrendelésére vonatkozó adatok
alapján tevékenységét csak 1721 elôtt folytathatta. Jelonek megfigyelése még
korábbra teszi a rajz keletkezését: 1716–17-re, mert egyes konvex falszakaszok
ekkor épültek fel, eltérôen a rajzon látottaktól.16 Az alapkôletétel után közvet-
lenül azonban nem kerülhett sor sem mester-, sem tervváltásra, különösen
annak tükrében, hogy Jänggl folyamatosan dolgozik az építkezésen, és csak
1731-ben szakított – látványosan, terveit magánál tartva – a piaristákkal. 

A templomnak a lapon mutatkozó alaprajzi rendszere alapján nem kell ok-
vetlenül a cseh mesterkörre gondolni, mert annak eredete inkább Guarini épí-
tészetében kereshetô (pl. Vicenza, S. Gaetano). A presbiteriumnak a rajzon
megôrzött formája nem egy tervezett tervmódosítás bizonyítéka, hanem szer-
ves része az egésznek, s eleinte valóban annak megvalósítását tervezték. A
presbitériumnak a Dientzenhofer által megörökített formája nem összeegyez-
tethetetlen az eredeti koncepcióval, nem idegen attól – vagyis az eredeti szán-
dékot mutatja. Kivitelezés közben történt a változás; valószínûleg azért, mert
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a hevederek túlságosan vastag, nehézkes formát alkottak volna. A baldachin-
boltozat ívei ugyanis oszlopokon állnának, s azok átmérôje határozná meg mé-
retüket. A templombelsôben lévô többi heveder viszont keskeny, szinte vonalas
forma, s túl erôs kontrasztot alkottak volna a presbitérium íveivel. 

Nem fogadható el Wagner-Rieger másik stíluskritikai megjegyzése sem,
amely szerint a homlokzat Kilian Ignaz stílusába illik, s a jegyek a cseh mes-
ter tervezôi szerepét bizonyítják. Arra hivatkozott, hogy a piarista templom
konvex homlokzatának dinamikája, a két-két magas talapzaton álló, az egész
homlokzatot átfogó erôteljes oszlopa csak a Dientzenhofer-körtôl származha-
tott, miként a prágai Nepomuki Szt. János-templom („na skalce”), az óvárosi
Szt. Miklós-templom és más mûvek példái mutatják. Dientzenhofer azonban
a talapzaton álló, óriás homlokzati oszlopot egyesével alkalmazza. Kivételt
jelent a Szt. Miklós templom, de ott páronként kapcsolja össze oromzattal,
nem pedig összefüggô, felhajló gerendázattal, mint Bécsben. Az oszloprend-
használatnak a piarista templomon látott formája sem volt addig ismeretlen
az osztrák építészetben, mert például a diadalívek efemer architektúrájában
gyakran elôfordult. A konkáv–konvex–konkáv szakaszokból álló homlokzat
Guarini építészetében gyakran elôfordul (pl. S. Maria di Divina Providenza),
s így innen eredeztethetô – talán Hildebrandt közvetítésével. 

Az egri minorita templom tervezôi kérdése összefügg a bécsi Maria Treu-
temploméval. Mint láttuk, annak mesterkérdésében az a legbiztosabb pont,
hogy Jänggl készítette a terveket, elkezdte a kivitelezést, majd Matthias
Gerl lépett a helyébe, és famodelljével, kivitelezô munkájával eljuttatta a
mûvet a befejezésig. Lehetséges, hogy a minoriták csak megszerezték a bécsi
terveket, de valószínûbb, hogy annak az épületen tevékenykedô mesterét
(azaz Gerlt) felkérték a kivitelezési terv elkészítésére is. Dolgozott már Eger-
ben, esetleg tényleg ô volt az érsek építésze néhány éven át, azaz ismerhet-
ték képességeit. Szárazabb stílusa azért nem tûnt át az épületen, mert átvet-
te a bécsi piaristák homlokzattervének legfôbb vonásait. Neve valószínûleg
azért nem fordult elô a Historia Domusban, mert a kivitelezési tervek meg-
rajzolása után véget ért a feladata, a kivitelezést helyi mesterre bízták. 

Mivel a bécsi piarista templomnak csak a homlokzattervét vették át Eger-
ben, az alaprajzot is jellemeznünk kell, eredetét vizsgálnunk szükséges.
Nyilvánvalóan a hazai építtetôk körében mutatkozó ellenérzés a centrális
térforma iránt magyarázza, hogy hosszanti teret egyetlen hajóból, 2–2 kápol-
nából és rövid kereszthajóból álló, az apszissal együtt háromkonchás alap-
rajzot választottak a bécsi centrális forma helyett. A Guarini és Hildebrandt
által megvalósított alaprajztípus (a konkáv határvonalú, oktogonálisra emlé-
keztetô, centrális mag) és a fölé boruló kupola olyan újszerû, elôzmény nél-
küli lett volna ebben az idôben Magyarországon, hogy megvalósítása nem fe-
lelhetett meg az egri minoriták ízlésének. 

Voit ezt a hosszanti alaprajzot is Kilian Ignaz oeuvre-jébôl vezeti le. Az alap-
rajz eredetét ugyan nehéz Gerl valamelyik munkájában megtalálni, de nem
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olyan szokatlan, hogy nem juthatott annak ötletére az építész. Holzschuh
szerint Perchtold neulerchenfeldi plébánia-templomának alaprajza hasonló
megoldású, s azt Gerl a penzingi plébánia-templomon és a gleisdorfi piarista
templomon egyes részleteiben kiindulásul választotta.17 Gerl elôszeretettel
alkalmazta a kétszakaszos megoldást is, amely az egri templomot jellemzi. 

Az egri minorita templom tervezôjének kérdése továbbra is hipotetikus; de
ez a hipotézis – úgy érezzük – biztosabb talajon áll, mint Voité. Az ô látványos
gondolatmenete nem igazolódott be, s a kutatásnak vissza kell térnie Matthias
Gerlhez, aki ugyan nem tartozott az egyetemes építészet élvonalába, mint
Dientzenhofer, de nagyobb valószínûséggel készítette a templom terveit.
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