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SZILÁRDFY ZOLTÁN 

 

A Domonkos Rend magyar 

vonatkozásai egy barokk 

rézmetszeten 
 

 
A történelmi Magyarországon már Szent Domonkos életében számos Domonkos-
rendi kolostor és templom épült, melyek nagy része a török idõkben elpusztult. A 
17. század katolikus megújulása hazánk mai területén is jó néhány olyan 
templomot tart számon, melyek a rend mind kultusztörténeti, mind pedig 
mûvészeti szempontjából jelentõsek.  

A domonkosok budai kolostortemplomának alapítása a királyi vár építésével 
kapcsolatos. Az 1240-es évek végén IV. Béla a rend nagy támogatója volt. Az 
1252-i bolo-gnai nagykáptalan a következõ nagykáptalan színhelyéül a budai 
kolostort jelölte ki, s a rendi gyûlés 1254-ben le is zajlott. E tények világosan 
mutatják, hogy ez idõben a bolognaihoz hasonlóan e templom patrónusa Szent 
Miklós püspök volt.1 

A fõváros egyik legértékesebb barokk oltára szobraival együtt a Váci utcai 
egykor Pest középkori dominikánus, ma angolkisasszonyok templomában 
látható, amelynek oltárképét a budai vízivárosi Szent Anna-templomban 
foglalkoztatott bécsi akadémikus festõ, Franz Xaver Wagenschön készítette.  

Vácott az úgynevezett Fehérek temploma építészetét és értékes berendezését 
tekintve is a dominikánusok magas mûvészi ízlését bizonyítja. Elég itt Carel van 
Savoy oltáron lévõ festményére gondolni.2 Az oltárképeket Franz Anton 
Maulbertsch munkatársa, Felix Ivo Leicher festette. A fõoltárképen Szent V. Pius 
pápa könyörgése látható a lepantói csata gyõzelméért, melynek rokokó változata 
a rózsafüzér királynéjával kiegészülve a kisoroszi plébániatemplom oltárán 
figyelhetõ meg.  

Jelentõs emlékeket találunk a szombathelyi domonkos templomban, melynek 
kultikus és mûvészeti kisugárzása érezhetõ Vasváron is.3 A szombathelyi Szent 
Márton-templom 1668 és 1672 között épült.4  

Számunkra mégis a soproni dominikánus templom és kolostor a legfontosabb, 
ugyanis gróf Erdõdy Györgyné gróf Batthyány Erzsébet, akit a legnagyobb 
jótevõjüknek tisztelhet Szent Domonkos mindkét rendje, már 1674-ben 

                                                           
1 Entz Géza – Csemegi József: A Hess András téri volt Domonkos-templom romjai. Budapest műemlékei I. Írta: 
Horler Miklós. Szerkesztő: Pogány Frigyes. Magyarország műemléki topográfiája. IV. kötet. Szerkesztő: 

Dercsényi Dezső. Budapest, 1955, 347. 
2 Szilárdfy Zoltán: Carel van Savoy váci képének ikonográfiája. Művészettörténeti Értesítő XXXV. (1986) 1–2. 
sz., 68–71. 
3 A vasvári Szent Kereszt felmagasztalása templomról: C. Harrach Erzsébet – Kiss Gyula: Vasi műemlékek. 

Szombathely, 1983, 492. 
4 Uo. 425–429. 
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letelepítette õket. A mai templomuk 1719 és 1725 között nyerte el végsõ formáját.5 
A Storno-gyûjteménybe nyilván a helyi dominikánusoktól kerülhetett az a 17. 
századi rézmetszet-rézkarc technikával készült lap, amelyet id. Storno Ferenc 
unokájától, Gábortól kaptam ajándékba6 (1. kép).  

A metszeten manierista keretezéssel Szent Domonkos térdképe látható 
minden attribútumával együtt. Egy kortárs jellemzése szerint „…az örvendezõ 
szív megvidámítja az ember arcát, ezért a külsején is megnyilvánuló jósága és 
vidám tekintete tanúskodott a belsõ ember tökéletes összeszedettségérõl”.7 Ezt a 
típust láthatjuk a Stornóéktól kapott képen. 

 

 
                                                           
5 Csatkai Endre: Sopron és környéke műemlékei. Budapest, 1956. 329. 
6 Szilárdfy Zoltán: A magánáhítat szentképei a szerző gyűjteményéből I. 17–18. század. Szeged, 1995. Kat.: 401. 
7 Libellus de principiis O. P. Acta canonizationis sancti Dominici. Monumenta O. P. Mist. 16. Romae, 1935, 30.  
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1. kép. Ismeretlen metszõ: Szent Domonkos. 17. század. Rézmetszet, rézkarc.  
Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum, Szilárdfy-gyûjtemény 

 
A magyarországi szerzetesrendekrõl az egyik legalapvetõbb tudományos 

értékû munkát Puskely Mária állította össze.8 Többször idézi Sigismundus 
Ferrarius nagy mûvét a prédikáló rend magyarországi tartományának 
történetérõl.9 Nem tud azonban a könyv 1637-ben Bécsben készült rézmetszetû 
címlapelõzékérõl, pedig a képnek számos magyar vonatkozása van. E tipikusan 
magyar vonatkozású képeket értelmezem e tanulmányomban. E fontos képek 
még a Hevenesi Gabriel 1692-ben megjelent magyar szentekrõl készült számos 
rézmetszettel ékes illusztrációit is jóval megelõzik10 (2. kép). 

 

                                                           
8 Puskely Mária: „Virágos kert vala híres Pannónia...” Példaképek a magyar múltból X–XVII. század. Budapest, 

1994. 
9 F. Ferrarius, Sigismundus: De Rebus Ungaricae provinciae Sac. Ordinis Praedicatorum. [Vienna] 1637. 
10 Hevenesi, Gabriel: Indicia Ungaricae Sanctitatis. Tyrnaviae, 1692. 
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2. kép. Isaac Maior: Címlapelõzék, 1637. Rézmetszet 
F. Ferrarius, Sigismundus: De Rebus Ungaricae provinciae Sac. Ordinis Praedicatorum. [Vienna] 1637. 

 
 
A címlap alján Szent Domonkos (Caleruega, 1170 k. – Bologna, 1221. 

augusztus 6.) egész alakban jelenik meg, jobbjában könyvvel, másik kezében 
liliommal, homlokán pedig csillag. Domonkos Magyarország „ügyvédjeként” jár 
közben, ezért két oldalt a Német-római Császárság és a Magyar apostoli 
Királyság címerével ábrázolták az erényeinek stilizált virágaival koronázva (3–4. 
kép). 
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3. kép. (A 3–11. kép a 2. kép 
részlete.) Isaac Maior: Szent 

Domonkos, 1637. Rézmetszet, 
uo. 

 

4. kép. Isaac Maior i. m.Szent Domonkos a német-római császári 
koronával ellátott Habsburg címer és a Szent Koronával ékesített 

magyar címer között, 1637. Rézmetszet, uo. 

 
 
Domonkos sírját a bolognai Szent Miklós templomban õrizték 1267-ig, a 

bolognai domonkos templom elkészültéig. Ez azért jelentõségteljes, mert az 
Európa-szerte híres bolognai egyetemen alapításától kezdve számos magyar diák 
is tanult. Szent Domonkos kultuszát e diákok is terjeszthették hazánkban. Errõl 
vallanak a lapon ábrázolt személyek is. 

A jobb felsõ sarokban Bánfy Buzád (†1241) 1233-tól domonkos szerzetes 
látható, akit a tatárok öltek meg 190 társával együtt11 (5. kép). Alatta különösen 
fontosnak tartom Boldog Csáky Móric (1270–Gyõr, 1336. március 20.)12 miniatûr 
képét, akivel magam is foglalkoztam (6. kép). A gyûjteményemben lévõ 1750 
körüli Joseph Sebastian Klauber és Johann Baptist Klauber rézmetszetében 
magyarruhás édesanyja kicsiny gyermekét, Csáky Móricot a Boldogasszony 
oltára elõtt Szûz Máriának ajánlja föl.13  

                                                           
11 Puskely 8. jegyzetben i. m. 178. 
12 Puskely 8. jegyzetben i. m. 238. 
13 Szilárdfy Zoltán: Boldog Csáky Móric dominikánus szerzetes élettörténete és ikonográfiája. In: „Lehet, hogy 
hülyeség, de...” Az 50 éves Perger Gyulának. Szerkeszetette Székely Zoltán. Győr, 2011. 155–157. 
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5. kép. Isaac Maior: Bánfy Buzád, 1637.  
Rézmetszet, uo. 

6. kép. Isaac Maior: Boldog Csáky Mór, 1637. 
Rézmetszet, uo. 

  

7. kép. Isaac Maior: Magyar Boldog Pál, 1637. 
Rézmetszet, uo. 

8. kép. Isaac Maior: Boldog Ágoston püspök, 
1637. Rézmetszet, uo. 
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A címlap bal felsõ sarkában Magyar Boldog Pál (1180k. – ?) látható, akit még 
maga Szent Domonkos öltöztetett be rendje fehér ruhájába 1221-ben. A legenda 
szerint társaival együtt hirdették az evangéliumot, és kolostort alapítottak 
Gyõrben és Veszprémben, majd a kunok között 90 szerzetestársával együtt 
vértanúságot szenvedett 1240 körül14 (7. kép). A következõ képen Boldog 
Ágoston (Trau, 1260 – Luceria, 1332) zágrábi majd luceriai püspököt  ábrázolták. 
Magyar származású volt õ is, Párizsban tanult, majd Boszniában térített, és 
Károly Róbert tanácsadójaként egy évig Budán is mûködött15 (8. kép). 

Az alsó sorban két nõi szent ábrázolása látható. Boldog Ilona (1240–1270?) a 
veszprémi Szent Katalin kolostorban Margit elsõ nevelõje volt. Õ az elsõ 
stigmatizált magyar szent16 (9. kép).  

 

 

9. kép. Isaac Maior: Boldog Ilona, 1637. Rézmetszet, uo. 

 

                                                           
14 Puskely 8. jegyzetben i. m. 175.  
15 Puskely 8. jegyzetben i. m. 234. 
16 Puskely 8. jegyzetben i. m. 171. 
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Boldog Margit (Klissza, 1242 – Buda, Nyulak szigete 1270. január 18.) IV. Béla 
és Laszkarisz Mária legkisebb lánya volt. „A szigeti klastromban Nagyduna 
mentében”, mint Krisztus jegyese kemény vezeklésben, áldozatokban, testvéri 
szolgálatban misztikus szentként fejezte be életét. Különösképpen a Szent 
Keresztet tisztelte, melynek kápolnájába temették. Sírja a török idõkig búcsújáró 
hely volt.17 Margit jobbjában kereszttel és zsolozsmás könyvével jelenik meg itt. 

A nyolc képet gazdag stilizált növények, jelképes gyümölcsök és maszkok 
sora kapcsolja össze. Az egész metszet legjelentõsebb koronázó alakja a Patrona 
Hungariae ábrázolása. Ez az igazi Napbaöltözött Asszony kerubfejen áll, kezében 
jogarral, az országalmát a kezén ülõ kisded Jézus tartja, lába alatt a holdsarló is 
látszik. Két gyermekangyal pálmával és koszorúval hódol elõttük. Ez a típus már 
a középkortól kezdve ismert ezüstpénzeinkrõl. A Boldogasszony 17. századi jeles 
kegyképei a Szeged-alsóvárosi templomban és messzi távolságban az egykori 
pálos templom oltárképén Sátor-aljaújhelyen egyaránt megtalálhatóak.18 

A most elõször ismertetett címlapelõzék kiadási adatai: „Viennae Austriae, 
Typis Matthaei Formicae, 1637, Isaac Maior f.” A rézmetszõ, Isaac Maior (1588–
1642 után) frankfurti születésû, Prágában, Bécsben és Poznanban tevékenykedõ 
mester volt.19 
 

  

                                                           
17 Puskely 8. jegyzetben i. m. 197. 
18 Szilárdfy Zoltán: Barokk ikonográfiai típusok Szent Ferenc rendjeinek művészetében. In: A ferences lelkiség 

hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára 2. Szerkesztette Őze Sándor – Medgyesy-Schmikli 

Norbert. Piliscsaba – Budapest, 2005. 891–935. 
19 http://www.getty.edu/art/gettyguide/artMakerDetails?maker=354 [letöltés: 2012.08.20] 
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10. kép. Isaac Maior: Boldog Margit, 1637. 
Rézmetszet, uo. 

11. kép. Isaac Maior: Patrona Hungariae, 1637.  
Rézmetszet, uo. 

 

 


