
Lackner Kristóf Prágában 

Időről időre soproni követek, megbízottak indultak útra városi ügyekben, néha csak a közeli 
Nagyszombatba tárnokszéki perek miatt, máskor alacsonyabb szintű kormányhivatalokba, 
Bécsbe, a XV í. század végén pl. ismételten hivatta a város vezetőit valamelyik ott székelő 
főherceg, pl. Ernő főherceg ún. vallási vétségek miatt. A város életét döntő módon befolyásoló 
gazdasági, politikai ügyekben azonban mindig Prágába vezettek a soproni követek útjai. 

Lackner Kristóf 1597-ben tért vissza olaszországi egyetemi tanulmányait befejezve, Páduá-
ban lett mindkét jog doktora, röviden feleségül vette a nála 2 0 - 2 5 évvel idősebb özvegy 
Tölltl Jánosnét, Gürtner Orsolyát, s így az apjától örökölt jelentős vagyont a házasságban 
szerzettel egyesítve, képességeit városa szolgálatába állíthatta. 1599-től haláláig tagja volt a 
belső tanácsnak, és 1600-tól már a követi utak felelősségét, terhét is főleg Lackner vállalta. 
1600-ban elnyerte saját rajza szerinti címeres nemesi levelét melyben a rák a forgékonyságot, 
a hattyú író hajlamait, és a köztük álló nád is Lackner jogászi erényét jelzi — meghajlik, de 
nem törik. Ezután Pethe Márton királyi kancellár és Lackner Kristóf kapcsolata, főleg az 
1602 és 1604 között élesedő soproni városi harcok következtében, helyrehozhatatlanul meg
romlik. „Higgadtságban, megfontoltságban Kutasynak szöges ellentéte volt utóda, hetesi 
Pethe Márton,. . . türelmetlen, heves természete soha nem látott viharokat idézett fel a város
ban." — írja róla Bán János, Sopron újkori katolikus egyháztörténésze. Az ellenségeskedés 
egy a városnak nagyon is megfelelő, az evangélikus vallásgyakorlásba bele nem szóló fele
séges-gyerekes plébános elmozdításával kezdődött, folytatódott a falusi evangélikus isten
tiszteletekre kijáró polgárok elfogásával, elzárásával, büntetésével, mindent betetőzött a 
püspök és a város között kitört dézsmaper. A város szívesen átvette volna a püspöki gabona-
és bortized bérletét, de az azt bérlő Nádasdy Ferencnél kevesebb összegért. Mivel egyik fél 
sem engedett, ezért Pethe a városi tanács dézsmaszedés előtti lakomáját is megtagadta. Pethe 
már kezdettől világosan látta, hogy kik a vele szembeszegülés szellemi vezetői. 

Klein Menyhért tanító írja egyik levelében sógorának, Fauth Márk krónikaíró belső taná
csosnak: „Őméltóságának (Pethe Márton püspöknek) jelentették, és nagyon fáj neki, hogy 
gonosz beszédek járnak őméltóságáról, mintha azt mondta volna, hogy dr. Lackner urat meg 
akarja veretni. . . sohasem volt szándékában, hogy embereket megveressen . . . ezt ráadásul 
csonka kezével nem is tehetné." Pethe véleményét Lacknerról megörökíti az 1602. október 
22-i városi jegyzőkönyv is. "Igen, jól tudom, hárman vannak a tanácsban, akik a várost veze
tik és főkolomposok, a polgármester, a szép doktor és a ti szép városi jegyzőtök, a szép dokto
rotokat és a jegyzőtöket nem fogja mindig ötszáz íjjász a hóna alá dugni , . . . néhányat majd 
a végvárakba küldök, és ott bűnbánatként egy éven át a sáncon dolgozhatnak." „Item a 
polgármester és.Lackner ritkán utaznak ki, azonban ahol elcsípem és találom, ott elfogatom 
őket; Lackner Prágában is volt, ej, ti jól elrendeztétek a dolgokat" — olvassuk a három nappal 
később kelt jegyzőkönyvben. 

1602-ben Lackner egymás után hét alkalommal utazott a város követeként, és ebből két
szer is hosszabb időre utazott Prágába. Prágán kívül Nagyszombatban a tarnokszéknél 
intézte ügyeiket, Molart, Krenberg és Schrötel tisztviselőknél többször járt Bécsben, Pethe is 
hivatta őket falura járás miatt, Lippay titkár azonban úgy vélte, hogy a püspök anyagiakat 
akar. „Pethe Márton mást akar, ne adjunk neki semmit" — tanácsolta Lackneréknak. Ez év 
júliusában indult Lackner Puecher János polgármesterrel Prágába, és még szeptember 14-én 
is csak a küldöttek leveleiről számol be a városi jegyző a belső tanácsban. Még júniusban, 
Pozsonyban elkészítették a szabad királyi városok nevében beadványukat a tárnokszéki 
sérelmek ügyében. „Mint jelentettük, összeállítottunk egy supplikációt Őfelségéhez (Rudolf
hoz) is, . . . mellette egy magyarázó szöveget is megfogalmaztunk, melyet a supplikációval 
adtunk át, ez német nyelvű, . . . elégségesen bizonyított esetekkel, melyek a Szabad Királyi 
Városokban történtek . . . hogy a német urak és tanácsosok is láthassák, hogy milyen és mennyi 
a mi kívánságunk . . . " Saját ügyükben — bizonyára a dézsmaperben, illetve a falusi isten
tiszteletre járás ügyében — nem bizakodik, ilyen ügyekben minden város a saját szabad
ságai és szokásai szerint jár el. „ . . . nehéz lesz valamit csinálni. Mégsem akarok semmit elmu
lasztani, ami csak lehetséges, és amit Tiburtius úr tanácsolni fog" — írja Lackner még június 
12-én Pozsonyból, Himmelreich Tiburtiusban reménykedve. Még útközben, Bécsből írt levelé
ben bizalmasan közli, hogy megvesztegetéssel jutnak majd csak ügyeikben tovább. „Látható, 
hogy szeretnék, ha mindkét kezüket megkennénk. Ilyen medela nélkül kevés érdemlegest 
tudunk elérni." A következő levél már július 25-én a Mala Stranaról, a Kéményseprőhöz 
címzett vendéglőből érkezett Sopronba. 

Ennek az időszaknak Prágájáról a II. Rudolf udvarában és udvara közelében élő művészek, 
grafikusok, kismesterek rajzai, nyomatai, metszetei nyomán pontos képet alkothatunk. A száz 
tornyú Prága, az arany Prága megjelenik a két nürnbergi Solis munkáin, a németalföldi raj
zolók és metszők, Aegydius Sadeler, Peter Stevens, Roland Savery és Hans Vredemann, 
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taszítani, fél, hogy megmérgezik, hogy elvarázsolják. Állítólag Ticho Brache azt jósolta neki, 
hogy egy kapucinus meg fogja ölni, így feldühítette a kapucinusok templomának harang
szava is. 

Ilyen felügyelet, vezetés mellett az udvari tisztviselők azt tették, ami nekik tetszett. így a 
városi ügyek szempontjából keveset hozhatott Lacknernek az az útja is, mely december 3-án 
vezetett újra Prágába, most Wagner Jakab társaságában. Kellemetlen meglepetésként mind
járt Pethe Márton diákjával, Fölneréti Mátéval akadtak össze, aki „mérgét kiöntötte Tibur-
tiora," hogy az a városok tárnokszéki privilégiumát a titkos pecséttel megerősítette. Unverzagt is 
megnyugtatta a soproniakat, hogy a püspök megkapta az udvar utasítását, de hozzátette: 
„a ti püspököök ugyancsak kapzsi". Lackner alig tölthetett egy hónapot otthon, mert 1603. 
február 13-án már Bécsbe indult, onnan február 21-én érkezett Prágába Puecher polgármes
terrel. Pethe Márton püspök ugyanis azzal büntette a nyakas soproniakat, hogy a város leg
főbb jövedelmét biztosító bort büntetésként ismételten elkobozta a sziléziai borkereskedőktől, 
akiket ezért a város fegyveresekkel messze elkísértetett. 

Csúfondáros bosszantásként a püspök Mathesius kanonokot küldte a soproniak elé Prágába, 
aki még a foglalt szállásukba is beköltözött. Mathesius megbízása az volt, hogy a prágai tiszt
viselőket meggyőzze: a soproniak tized körüli engedetlensége azonos vallási engedetlensé-
gükkel. Pethe Márton ugyanis a tizedet is szüret után akarta szedetni — nagyobb összeggel. 
Erre a magatartásra vonatkozik a soproniak csípős megjegyzése a Fauth-krónikában, a püspök 
ugyan egyházi — de a pénztárcája nem . . . Amikor Corraducciónál jártak ügyeikben, már ott 
találták Mathesius kanonokot. Próbáltak eljárni a vallon katonák soproni pusztításai ügyében, 
azonban meg sem kísérelték, hogy a prágai apostoli nunciussal beszéljenek a Sopronhoz engedé
keny Wimphammer plébános megtartása ügyében. Március végén Lackner már kedveszegetten 
ír a városi ügyekről, ünnepek előtt már aligha foglalkoznak velük, eléggé alkalmatlan időben 
érkeztek, mindenki a birodalmi gyűlésre készülődik. Tiburtius Himmelreichtől megtudták, 
hogy Pethe haragjában megakadályozta az országgyűlés áthelyezését Sopronba. Corraduccio 
Polzióhoz küldte őket, aki tudtukra adta, hogy ügyeiket a locumtenenssel elrontották — öt 
dukátot ajánlottak neki, ha az ügyeiket előhozza. Erre azonban már máshoz, bizonyos Polteius-
hoz kellett fordulniok — Unverzagt úr átadta ügyüket neki. Corraduccio még kap egy hordócska 
bort, az új ügyintéző Tiburtius Himmelreichhel együtt 5—5 dukátot vág zsebre annak remé
nyében, hogy a kedvezően elintézett ügy végre visszakerül az udvari kamarához, onnan a 
magyar kancelláriához. Lacknerék még egyik márciusi levelükben tudatják az otthoniakkal, 
hogy gyorsan nem jutnak haza, mert amikor ügyeik elintézését kérik, hol az egyik, hol a másik 
tisztviselő inti őket türelemre. Ezért szükséges, hogy itt legyenek, különben esetleg ügyeiket 
félreteszik, és ez hátrányos a városra. Nekik sem kellemetlen az ott tartózkodás, csak azt kérik, 
hogy a belső tanács ügyeljen fel gazdaságukra, házukra.3 

LaQkner időnként változó követtársával Prágában az otthonitól eltérő körülmények közé 
kerül minden útján. A Kéményseprőhöz címzett fogadóban szállásért, étkezésért heti húsz 
tallért fizetnek a fogadósnak, ebben azonban nincs benne a bor, tehát azt az otthoni szállít
mányból vették el. Az étkezésen, pihenésen túl kitárul a soproniak előtt az ezer csodájú, száz 
tornyú Prága. Az Óváros Betlehem templománál aligha felejtkezett el Lackner, Stephan 
Konsumak a horvátok reformátorának unokája, a templom hajdani papjáról, Húsz Jánosról. 
Hivatalos ügyeik után járva betérhetett a vár Zlata ulicka-jába, az aranyművesek, az alki
misták házai közé, akikről Mátyás főherceg úgy panaszkodott, hogy a mindenféle „kamarás, 
festő, alkimista, vízvarázsló („Wassertrenner") és hasonló alakok uralkodnak az országban, 
ezek találnak meghallgatást, és a császár testvéreinek is meg kell hajolnia előttük", de elha
ladt a hivatalokba járás közben a palotának a mellett az új szárnya mellett, melyet Antonio 
Valentini, és Giovanni Gargiolli két firenzei építész emelt a lóistállók felett 1589 és 1596 
között, ebben kapott helyet a Spanyol-terem és a galéria, a hajdan Űj teremnek nevezett másik 
nagy terem a császár képtárával. Éppen Lacknerék prágai tartózkodásának idején épült az a 
szent Vitus dómmal szembenéző épületszárny, majd a hajdani fafolyosó helyén a teremfolyosó, 
melynek ismét három helyiségében a kincsgyűjtemény — a Kunstkammer — és a képtár további 
anyaga helyezkedett el. Aegidius Sadeler 1607-ben készült metszetének tanúsága szerint 
az Ulászló-teremben folyó élénk kereskedelmi életben is találkozhatott utazónk metszet- és 
képkereskedőkkel, könyvárusokkal, sőt, még ötvösmunkákat is vásárolhattak itt a prágaiak. 
Mindennél a könnyen elérhetőnél vonzóbb lehetett a jeles soproni humanistának a már emlí
tett képtár- és kincsgyűjtemény, ahová a hajdani kamarás, Philipp Lang ellen lefolyt per iratai 
szerint az erre pénzt áldozó polgár is bejuthatott. „Megnyertem Lángot, úgy enyém a császár 
és a tanácsosai, ha nem nyertem meg, nem nyertem semmit" — nyilatkozott az egykori min
denható Kammerdienerről az egyik külföldi követ. Lang megvesztegetésére pedig már azért 

3 Otto Forstenheuer bajor követ jelentését JANSSEN Geschichte des deutschen Volkes V. 258, lapon idézi. 
Delfino pápai nuntius jelentése JANSSEN IV. 497., Rudolf jelleméről, Ticho Brache jóslatáról IV. 497. lapon. 
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F. Bossche, J. Muller megörökítésében, de rajzolta Prágát Lukas van Valckenborch, II. Mátyás 
udvari festője is.1 

A Pethe püspöktől szép doktornak nevezett tudós tanácsos láthatta Prágát még otthon is 
Braun Civitates orbis terrarum című művében, melyhez éppen Hoogenberge rajzolt prágai 
vedutát 1595 körül. A másik Csehországot, Morvaországot és Sziléziát leíró útirajzzal — Pap-
roczky Diadochus című munkájával azonban talán csak Prágában találkozott legelőször, ez 
ugyanis 1602-ben jelent meg Johann Willemberg rajzai nyomán készült metszetekkel. 

A Malá Strána, ahol Lacknerék szállást foglaltak, Hoogenberge csaknem egyidős metsze
tén szinte kisvárosias, a kerített tanyákkal, a városmagon túl elterülő gyümölcsökkel, a Moldva 
partján nagy farakományokkal, szinte szülővárosukra emlékeztethette őket. Lacknerékat 
természetesen az uralkodói székhelyet és hivatalokat magában rejtő vár közelsége vonzhatta. 

Amikor időről időre biztatni próbálták ügyeik intézésére a császári hivatalnokokat, Himmel
reichet, Wolf Unverzagtot, Corraducciót és Barviciót, a Károly híd túlsó felén, a Malá Stránai 
oldalon álló pártázatos, reneszánsz torony és amellett álló alakos festésű manierista képekkel 
díszített házak mellett kellett elhaladniuk, melyek mellett Roeland Savery egyik lavírozott 
szépiarajzán zajlik az élet, maszatos kisgyerekek játszanak a folyó partján. Ezeket az emble-
matikus-manierista házhomlokzatokat teremti meg majd jó 10 év múlva otthon Lackner Kris
tóf, a polgármester.2 

A soproni képviselők 1602. július 19-én érkeztek Prágába, a közbeeső szombat-vasárnapon 
környezetükkel ismerkedtek, már 22-én Wolf Unverzagtnál kopogtattak aki ugyan 15 hordó 
soproni bor megtisztelést („Verehrung") kapott, de a város küldötteit Corraduccio vice
kancellárhoz küldte. Unverzagt megköszönte a szabad királyi városok nevében felajánlott 
bort, „amikor én jelentettem volna, hogy mi történt velünk és mi megy naponta, ugyancsak 
Corraduccióhoz küldött engem, mikor azonban az iratok tartalmát elmondtam, felajánlotta, 
hogy segíteni fog, mert ő kegyelmessége nem kevés szolgálatot tud tenni, a város nevében is 
felajánlottam egy hordó bort, ez azonban 8 vagy 10 eimert tegyen ki." Huszonharmadikán 
Tiburtius Himmelreich 40 aranydukátot kap a sorponiaktól, „mivel neki nem keveset kell 
majd ügyködnie" elegendő módon beszéltek a supplikációjukról „meg olyan dolgokról is" 
amit nem lehet megírni, Uraimnak, ha Isten akarja, majd szóban jelentem" — írja Lackner. 
Tudósít azonban arról is, hogy a császártól audienciát kapni lehetetlen, nem jutott ura elé vagy 
két éve Tiburtius sem, van, aki a hűbéri birtok átadására vár már huzamosan, a pápa követe 
5 éve nem kapott audienciát. Tudnak már arról is, hogy a locumtenensnek nem tetszik a vállal
kozásuk, és megírták, hogy Básta Erdélyből 24 zászlót küldött az udvarba. A városok küldöttei
től mindenütt pénzt várnak. Tiburtius Himmelreich a tárnokszéki kérések ügyében kedvező 
döntést tud szerezni, és azt egy addig nem használt pecséttel megerősíti, ennek azonban 1000 
tallér az ára! A 6 illetve négy hordó bor pedig Corraduccio és Barvitio uraknak, udvari hiva
talnokoknak is kijárt. Pedig Barvitio Otto Forstenheuer bajor követnek bevallotta, „Egyik 
napról a másikra élünk, és nem tudjuk mi lesz fenn és lenn" — jóllehet a bajor követ szerint 
Barvitius még néha az uralkodó elé jutott. Ugyanebben a jelentésben az is olvasható, hogy a ' 
császárt nyilvánosan nem lehet látni, mindent írásban kell beadni, és minden tanácsos csak a 
saját egyéni politikáját űzi. „Mióta én itt vagyok, magam is látom — írja Forstenheuer —, 
hogy mindenki azt csinálja, ami neki tetszik. A titkos tanácsosoknak nincs meghatározott 
órájuk, hogy a tanácsba menjenek, a követek és küldöttek ügyintézése egészen bizonytalan. 
Ha otthon keressük őket, ritkán vannak egyedül, egyesek kurtizánokkal szórakoznak („cor-
tesieren") mások kikocsikáznak." 

II. Rudolf nem volt alkalmas az uralkodásra. Delfino pápai nuntius már uralkodása kezde
tén, aregensburgi megválasztása napjaiban azt írja róla, hogy: „szerényen mutatja, hogy alkal
matlan arra, hogy az uralkodás nehéz terhét hordja." Tájékozott a matematikában és fiziká
ban, nagy tehetség, de gyenge és határozatlan jellem. Gyanakvó, melankolikus, bizalmatlan 
kedélye mindinkább beteges tétlenséggé fajult. „ . . . mint asztronóm az égi csillagok harmóni
ájával foglalkozik, de a földi dolgok diszharmóniáját kerüli, fél minden uralkodói tárgyalástól, 
úgy látszik, saját ítéletében sem bizakodik." 

Lacknerék prágai látogatása idején a császár már formális dühkitörésekbe esett, nekiesett 
közvetlen környezete embereinek, volt, akit megsebzett, és saját magára is kést akart emelni. 
Máskor kirohant a katolikus vallás ellen, felidézte az ördögöt. 1600-ban Mátyás főherceg egyik 
levelében arról emlékezik meg, hogy Rudolfot az a gondolat kínozza, hogy le akarják trónjáról 

1 Sopron XVI. század végi és XVII. századi század eleji vallási ügyeiről egyaránt ír PAYR SÁNDOR A sop
roni evangélikus egyházközség történetében és BÁN JÁNOS Sopron újkori egyháztörténete című munkában . 
Lackner életrajzához adatok PAYR SÁNDOR Emlékezés dr. Lackner Kristófról c. füzetében, első életrajzát 
1631-ből az ItK. 1966. évfolyamában adtam ki. Lackner dmerrajzáról a Soproni Szemlében megjelenő 
Lackner rajzait ismertető cikkemben írok részletesebben. Lackner pozsonyi, bécsi és prágai levelei a Soproni 
Állami Levéltár XXIV et Y Iadulájában találhatók. Prága látképeiről, a Prágában élő mesterekről Z D E N E K 
W I R T H : Prag in Bildern in fünf Jahrhunderten 

;J\ Braun és Paproczky művéről Zdenek Wirth, az említett rajzok is ebben a kötetben láthatók. 
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sem sajnálhatta Lackner a kisebb-nagyobb összeget, mert a császári gyűjtemény teljesen 
ízlése szerinti volt, amit látnia érdemes lehetett. 

A császári gyűjteményben hasonlóan az ambrasi-, tiroli vagy a drezdai gyűjteményhez, 
helyet kaptak az emberi tudás legkülönbözőbb alkotásai is, a természet szeszélyesen létrejött 
alakzatai mellett (Artificalia-naturalia). Műalkotások és ritkaságok nagy komplexuma volt 
Rudolf gyűjteménye, mely bizonyítja tulajdonosa érdemét és titkos hatalmát is. Vegyül 
ebben a régi hagyomány, misztikus érdeklődés és a tudományos szakismeretek tisztelete. 
Ez határozta meg Rudolf legjellemzőbb érdeklődését is, érdeklődés a különböző tudományos 
eredmények iránt, az új felé forduló esztétikai érzéke pedig különféle alkotások széles skálájú 
gyűjtésére bíztatta. Ez a császár, aki a tudomány tisztelete és a mágikus tanok között ingado
zott, a művészetet is belső problémáinak visszfényében látta. II. Rudolf számára a művészet 
mikrokozmosz, és a művészek a ciceronék ebben az ismeretlen világban, mely telve van meg
lepetésekkel, talányokkal, ismeretlen titkokkal. Ezért tisztelte a kozmikus mélységű műve
ket — ezért vonzódott annyira Pieter Brueghel és Albrecht Dürer alkotásaihoz. Olyan fest
ményeket gyűjtött, melyekben a szép formák gondolati invencióval egyesülnek, ugyanakkor 
vonzódott a manierista kor alkotásaihoz, ezekben a formai szépség mély allegorikus rétegekkel, 
és filozófiai tartalommal egyesült. 

Amit gyűjtött, az művészi volt, még ha ritka kő is, követte ezt az ékszer szeretete, de művé
szileg remek kivitelben készültek Rudolf különböző asztronómiai eszközei, méröinstrumentumai, 
órái is. A kagylókból ivóserleget, a kókuszdióból pedig különös billikomokat formáltak szá
mára ötvösei. A bezoárkőből készült rontást megtörő kövek művészi megmunkálásában, fog
lalatában is egyesült a forma, a koncepció és a fantázia, akár csak a gyűjtemény manierista 
festményeiben. Az antik plasztikák, az antik és reneszánsz érmék, kameák és gemmák pedig 
csak kiegészítették a gyűjteményt. 

Ha polgári mértékben is, hasonló gyűjtő hajlama Lacknernek is volt. Mint volt ötvös maga 
szórakoztatására is készített serlegeket, a Tudós Társaság serlegei között pedig különböző 
fejeket formáló alakzatok szerepeltek. Lackner művészi raffináltsággal megformált sótartókat, 
mosdótálakat, vagy éppen olyan tintatartót hagyatékoz, melyet utazóórával építettek össze. 
De saját metszetei, rajzai is nagyobbrészt allegorikus-filozofáló tartalmú alkotások, akár a 
Coronae Hungáriáé akár az Emblematischer Tugend-Spiegel akár a Galea Mártis emblémáit 
nézzük. A Náprági Demeternek ajánlott Maiestatis Hungáriáé Aquila metszetén sasként jelent
kezik a Maiestas figurája, tollain viselve a szabad királyi városok neveit, egy csillagos föld
gömbre kapaszkodva ül, melyen Sopron címere ragyog. A Coronae Hungáriáé metszetein a 
szimbolikus drágakövek képei mellett látható a virrasztó daru „Sic tuis invigiles" felirattal, a 
ragyogó csillag „Virtute sic emineas" biztatással, az életért meghaló pelikán, a fényt terjesztő, 
sötétséget elűző gyertya. A másik két mű Pierio Valeriano gondolatvilágát követő összetett 
tartalmú mintegy húsz metszetére pedig itt nem is térhetek ki. 

De ösztönzőleg hathatott Lacknerre a képtárnak még csak futólagos látása is — ha módja 
volt rá —, mert bőven láthatott csendéletet, állatképeket, portrékat, mitologikus és allegorikus 
jelenéteket, és kivitelük miatt nagy számban gyűjtött vallásos témájú alkotásokat. Találkoz
hatott a kolorikus erényeiért tisztelt Tizian képeivel, Correggio, Parmigianino manierisztikus 
alkotásaival, Brueghel realista remekeivel és Dürer analitikus képességeit ragyogóan bizonyító 
műveivel, melyek megszerzésében Rudolf fáradhatatlan volt. Láthatta Dürer remek oltár
képét, A Szentháromság imádását, melynek alsó részén megbújó tava s a színpompás drapériák 
az olaszországi utazás emlékét idézik. Megcsodálhatta Lackner az 1512-ben készült Madonna
képét, melyben a bambino kettévágott körtét tart, 1600 óta ez is a császár tulajdonában 
lehetett már. Különösen sokat mondhatott Lacknernek idősebb Pieter Brueghel Bábel tornya
képe, melyet Karel van Mander 1604-ben Rudolf tulajdonában látott, s a befejezetlen torony 
misztikus, felhőkben eltűnő csúcsával minden XVII. századi művészetbarát érdeklődését vonz-
hatta rejtett-emblematikus tartalma miatt. Még a felsorolt remekeknél is jobban vonzhatták 
Lacknert az ünnepelt élő kortársak, Bartholomäus Spranger raffinált Venus és Adonisa, vagy 
az Ovidius Metamorphose boldogtalan szerelmespárjait ábrázoló öt képe, vagy a II. Rudolf 
allegóriája. Lackner esetleg bejuthatott Hans von Aachen műtermébe is, ez a Hradzsinban 
volt, bár művei szinte kizárólag a császár számára voltak hozzáférhetők. Láthatott a kép
gyűjteményben Joseph Heintz-képeket is, nagy fekvő Venusát két változatban, sokalakos 
Diána és Acteonját. Megcsodálhatta Lackner a hradzsini várkápolnában azt a manierista 
remekművet, melynek középső részét, Krisztus feltámadását Hans von Aachen, a két szárnyat 
Spranger (a három asszonyt a sírnál) és Heintz alkotta, az emmausi út történetének ábrázolá
sával, a külső oldalon pedig tágas palotaarchitektúrában Hans Vredemann de Vries Angyali 
üdvözletét. A prágai manierista festőhármasban arcképfestésben legerősebb az a Hans von 
Aachen, aki Orlando di Lasso lányát vette feleségül, és ekkor urától aranyozott ezüst ivóser
leget kapott. Főképp arcképfestő, tőle származik II. Rudolf egyik legjobb arcképe, több nagy 
itáliai úton örökítette meg ura gyűjteményének a szép hercegnők sorát, de fontos politikai 
megbízásokat is kapott ez a nemességre emelt arcképfestő. 
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Talán ő sugallta arcképeivel a Prága kincseit tanuló-tanulmányozó fiatal humanistának 
Lackner Kristófnak azt az ötletet, hogy arcképét festesse meg. Ez a kép Lackner prágai isme
retszerzésének, művészettel való barátkozásának egyik fő bizonyítéka. A harmincegy éves 
humanista kis méretű 76xll0-es nagyságú térdképe, alján a festető' életrajzi adataival, 
sikerült alkotás, aligha kis mester munkája. Lackner köpenyes alakja finoman összeolvad a 
háttérrel, a képen külön életet élnek a jogtudós finom kezei, baljában szalagos könyvet tart, 
ennek élén az ábrázolt életkora. A kép legélőbb része Lackner arca. Telt, összefogott ajkak, nyu
godtan felmérő szempár, finom rajzú orr, sápadt, áttetsző arcbőr. Talán már 1602-ben magával 
vihette Lackner arcképét, talán az 1603-as út végén hozta haza manierista ízlése bizonyítékát. 
A kép ma a soproni Liszt Ferenc Múzeumban látható, a szerző- alkotó valószínűsítése vagy 
meghatározása szép művészettörténeti feladat lenne. Ez az arckép 1602 és 1603 Prágába 
vezető útjainak legkézzelfoghatóbb eredménye. 

A Prágában szerzett élmények azonban mélyen meggyökereztek az író Lacknerben is. 
Különböző művei példáiban ismételten előbukkan Prága, feltűnik az egyetem, az egyetem
alapító Károly alakja, aki részt vett az egyetemi vitákon, egy udvari ebédért sem hagyta ott 
őket, az egyetem professzorait mindig kitüntette figyelmével. És maradtak Lacknernek barátai 
is Prágában. Jonas Rosa frankfurti nyomdász számlájából kiderül, hogy a Quesiiones Justini-
anae megjelent 150 példányából 20 selyembe köttetett példányt, a négyszáz példányban 
megjelent Electio Trigonianaból pedig huszonöt példányt küldetett Prágába hordóba cso
magolva.4 Ha a szlavisztika felfigyelne erre a különben nyomtatásban is olvasható számlára, 
néhány possessor-bejegyzése nyomán talán többet tudnánk Lackner cseh humanista baráti 
köréről. 

Kovács József László 

József László Kovács 

KRISTÓF LACKNER A PRAGUE 

L'étude analyse les voyages et les impressions sur Prague d'un des écrivains caractéristiques 
du maniérisme hongrois, Kristóf Lackner, originaire de Sopron. En tant que membre du 
conseil de la ville de Sopron, Lackner a pris part, a partir de 1600, ä plusieurs voyages ä Prague. 
L'étude décrit cetté l'ambiance architecturale et artistique dans laquelle Kristóf Lackner dévait 
vivre aux cours de ses voyages a Prague: la Mala Strána, le pont de Charles, les rues avec des 
maisons ornées d'emblémes maniéristes. C'est probablement sous l'impression des maisons de 
Prague que plus tárd, en tant que bourgmestre de Sopron, Lackner fait bätir dans sa ville des 
maisons á facades de goűt maniériste, ornées de motifs emblématiques. L'étude expose en detail 
l'historique des ses voyages á Prague et décrit la vie artistique contemporaine de Prague. 
Les impressions de voyager á Prague se retrouvent dans les écrits de Lackner aussi. Dans ses 
ouvrages il cite souvent Prague, le nom du roi Charles, fondateur de l'Université. 

A manierista Nyéki Vörös Mátyás 

Sokan emlékeznek még arra a barokk-vitára, amelyet néhány évvel ezelőtt az Irodalom
tudományi Intézet Budapesten, Ménesi úti helyiségében rendezett, és ahol megjelent és fel
szólalt Victor-LucienTapié, a kitűnő francia barokk-kutató is. Felszólalásában Tapié professzor 
érdekes párhuzamot vont két európai barokk város, Győr és Lecce közt. Mindkét város 
— mondotta — az „agrárius környezetben megjelenő barokk urbanizmus" példáját mutatja. 

Sajátos módon 1969 őszén a Centro di Studi Salentini éppen Leccében, ebben a valóban 
nagyon szép dél-itáliai városban rendezett nemzetközi barokk-kongresszust. Tapié is a meg
hívottak közt szerepelt, akadályoztatása miatt azonban nem jöhetett el. E sorok írója viszont 
részt vehetett a kongresszuson, és alkalma nyílott Lecce városa és a környék emlékeinek meg
tekintésére. 

1 Mátyás főherceg panasza az alkimistákról stb. HURTER: Philipp Lang 24., Rudolf építkezéseiről A prágai 
vár, Praha, 1952. 15. és 69. Aegydius Sadeler metszete az Ulászló teremről ZDENÉK WIRTH könyvében. Rudolf 
gyűjteméayét JÁROMIÉ NEUMANN: Die Gsmäldegelerie der Prager Burg című könyvében jellemzi. Rudolf 
hajdani képgyűjteményének Prágában összegyűjtött és restaurált töredékéről JAROMIR NEUMANN ír, jelentős 
hányadáról, Rudolf művészeiről a Bécsi Képtár I. kötetében olvashatunk. Jonas Rosa nyomdász számláját 
a Soproni Szemle 1958. évfolyamában adtam ki. 
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