
történeti kutatás kezdetével terelődött a figyelem 
a régi falképek technikájára. Eme kutatók között 
az első egy angol hölgy, M. Ph. Merrifield, kinek 
könyve »The Art of Fresco-Painting« Londonban 
1846-ban jelent meg. De a művészemberek egész 
sorát is inspirálta a régi freszkók bája és többen 
igyekeztek ezeknek elfeledett technikáját is fel-
újítani. A. Böcklin hosszas és fáradságos kísér-
letezések után jutott a valódi freszkótechnika tel-
jes birtokába s ezzel festette meg a bázeli múzeum-
ban lévő falfestményeit. Felejthetetlen emlékű 
mesterem, Kőrösfői Kricsch Aladár, Cennino 
Cennininek a festészetről írott könyve nyomán 
támasztotta fel az igazi freszkótcehnikát s ebbeli 
ismereteimnek legnagyobb részét neki köszön-
hetem. Nyilvánvaló, hogy maga a valódi freszkó-
eljárás nem jelent önmagában véve egész értéket. 
Vagyis egy freskó- vagy seccótechnikájú kép 
között a döntő mindig a művészi érték marad. 
Azonban, ha meggondoljuk, hogy az imént emlí-
tett Maulbertsch művei az egri Líceumban, Székes-
fehérvárott, Győrött slb. másfél évszázad multán 
aránylag kitűnő állapotban vannak s a mind-
össze négy évtizede temperával festett Székely 
Bertalan és Lotz Károly művei máris restaurálásra 
szorulnak, úgy igazolva kell látnunk a freszkó 

vitathatatlan előnyét. A falfestés vagy díszítő 
festészet természetében van, hogy sok feladata 
múló jelentőségű. De ha művészeti kultúránk 
gazdagítására komolyan gondolunk, akkor a monu-
mentális középületeink vagy székesegyházaink 
díszítésénél az elsősorban fontos művészi szem-
pont mellett kell, hogy tekintetbe jöjjön a fal-
képek technikája is. 

Tudományára büszke korunk, megkísérelte a 
freszkóprobléma megoldását is, vagyis olyan tech-
nikákat javasolt, amelyből hiányzik a szerves kötő-
anyag. De az Ostwald feltalálta monumentális 
pasztell, mely utólag vízüvcggel rögzítendő, sem 
pedig a hasonló Keim-féle ásványfestés, úgy tudom, 
nem tndott általánosan elterjedni. 

Mindezen fejtegetéseimmel a múltban jártam 
s íme már egy űj világ dübörög felénk, melynek 
anyaga a vas, a vasbeton és az üveg. Bizonyos, 
hogy ez az űj világ a maga anyagából majd meg-
teremti a szellemének megfelelő díszítő eljárá-
sokat. 

De ameddig középületcink, templomaink kőből, 
téglából épülnek s falaikat belülről vakolat borítja, 
mindaddig a legnehicscbb, a legtartósabb s hogy 
Michelangelói idézzem, a legférfiasabb falfestési 
technika marad: — az al freszkó. 

LESZKOVSZKY GYÖRGY 

• AZ EGRI É R S E K I LÍCEUM KÁLYHÁI • 
A líceum palotája egyetemnek volt szánva. Gróf Eszter-
házy Károly építtette (1705—85) Fellnerrel. Ugyancsak 
Fellner rajzai után készítette a pompás XVI. Lajos ízlésű 
cserépkályhákat Magner Károly győri mester 1775-ben. 

A 41 közill 31 még ma is ép. 

a Egerben a sok nevezetes mű-
emlék közül nem volna más, 
csak az érseki líceum nagy-
szerű palotája, már egymagá-
ban megérdemelné az odauta-
zást. Nemcsak arányainak mo-
numentalitása és díszítésének 
előkelő szépsége az, ami mű-

emlékeink első sorába helyezi, hanem hazánk hatá-
rain túl sincsen sok hasonló példa arra, hogy egy 
tisztán közoktatási célra rendelt épület a maga 
korának művészetét egészben és minden alkat-
részében oly magas színvonalúan képviselné. 

Aki ezt az eredetileg egyetemnek szánt fényes 
palotát megalkotta, korának egyik legkiválóbb 
férfia volt. 

Gróf Esztcrházy Károly 17G2-IŐ1 1799-ig volt 
egri püspök. Nagykiterjedésű egyházmegyéjében 
és mint Pápa, Ugod és Devecscr örökös ura, hit-
bizományi birtokain a hagyomány szerint összesen 

száz templomot épített, de a századiknak — a 
sarudinak — befejezése előtt halt meg. A hagyo-
mány közel jár a valósághoz, mert a kibővítések-
kel és helyreállításokkal együtt a száz templom-
nak nincsen sok híja. Amellett időtálló, jelen-
tékeny alkotás volt valamennyi, különösen hit-
bizományi székhelyén, Pápán a nagyarányú és 
Maulbertsch pompás mennyezetfestményeivel díszí-
tett templom ritkítja párját hazánkban. 

Az építkezés nemes szenvedélye a barokk kor-
szakban a levegőben volt, világi és egyházi fejedel-
mek versenyeztek ezen a téren. Főúri egyháznagy-
jainkról elismeri a történet, hogy nemcsak egyházi 
javadalmaiknak, hanem családi birtokaiknak jöve-
delmét is a törökuralom alatt elpusztult ország 
újraépítésérc fordították s különösen főpapi szék-
helyeiken a provinciális színvonalon felülemelkedő 
nagyszerű alkotásokkal és intézményekkel újra 
belekapcsolták hazánkat az európai kultúrába. 
S az újraépítés nagy művében Eszterházyt egyik 
kortársa sein múlta felül. Nagyrahivatott fogékony 
szelleme a római Collegium Germanicum et Hun-
garicumban több éven át folytatott tanulmányai 
alatt eltelt az örök város magasztos benyomásai-
tól s onnan merítette egész életművének nagy-
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vonású stílusát. Ott érlelte meg legfőbb alkotásá-
nak tervét, melynek megvalósításához mindjárt 
hozzá is látott, mikor az egri püspöki széket el-
foglalta. A római egyetem, a Sapienza példája 
lelkesítette arra, hogy a sok viszontagság miatt 
elmaradt hazájában a tudomány minden ágának 
meghonosítására hasonló nagyszabású intézetet 
létesítsen. Az akkori közlekedési viszonyok mellett 
a legnagyobb nehézséggel kellett megküzdenie, 
inig messze földről meg tudta szerezni a képzett 
munkaerőt s az építkezéshez szükséges készletet. 
Művészei és mesteremberei számára egész új 
városrészt alakított, szépen szabályozott utcákkal, 
mely ma is a nevét viseli. S a legfőbb problémát, 
a tervező mester megválasztását a legszerencséseb-
ben oldotta meg, azzal, hogy az Eszterházyak tatai 
építészét, Fellenthali Fellner Jakabot 1764-ben 
állandóan szerződtette, aki 1780-ban bekövetke-
zett haláláig összes építkezéseit tervezte és vezette. 
Az egyetemnek szánt érseki líceum palotája húsz 
éven át, 1765-től 1785-ig épült, de Fellner halála 
után már csak jelentéktelen belső befejező mun-
kák maradtak hátra, úgyhogy az egész monumen-
tális épület, amint ma is változatlanul fődísze 
Egernek, egészben és részleteiben Fellner mester-
műve. De nagy része van benne magának Eszter-
házynak, aki nemcsak a rendeltetésnek megfelelő 
méretekben és beosztásban, hanem a művészi for-
mai megoldásban is érvényesítette hozzáértő aka-
ratát. A szabadon álló négyszögű palotának 
három homlokzatát erőteljesen hangsúlyozott és 
manzard-tctőkkel kiemelt rizalitok tagolják, a 
negyedik homlokzat közepén az 54 m magas 
csillagvizsgáló torony emelkedik a város házai 
fölé. A három kapura nyíló kettős előcsarnok, 
az ünnepélyes hangulatú udvar, a folyosók egy-
öntetű, nagyvonású szépsége a barokk téralkotás-
nak oly monumentális remeklését tárja fel, mely 
elbírja a művészettörténetben elismert legkiválóbb 
egykorú alkotásokkal az összehasonlítást. A három 
rizalit két emeletét egybefoglaló termeket óriási 
méretű mennyezetfreszkók díszítik, három kiváló 
mesternek: a könyvtárban Eszterházy udvari 
festőjének, Brackernek, a kápolnában Maulbertsch-
nek és a díszteremben Sigristnek művei, melyek 
ékesszólóan hirdetik még ma is Eszterházy eredeti 
szándékát, mely szerint a tudomány mindent ágá-
nak vallásos és hazafias szellemű művelésére 
hozta létre az ő egyetemét. A külső és udvari 
homlokzatok nagyszabású tagolása még a barokk 
korszak eszmeköréből való. De a falsíkok plaszti-
kus díszítése, a rusztika enyhe hézagolása és a 
két emeletet átfogó falpillérek lapossága már a 
klasszicizmusra hajló ízlésnek hódol. Eszterházy 
hajlamának is az egyszerűsítés, a nemes mérsék-
let felelt meg inkább. Ő meghozatta és teljes meg-
értéssel tanulmányozta a francia építészeti dísz-
műveket, melyekből csakhamar át tudta érezni 
a díszítés formanyelvében beállott nagy újítást, 

amikor a Pompeji és Herculanum felfedezésével 
ismét az ókori klasszikus művészet felé fordult az 
érdeklődés s a rokokó csigavonalas cikornyák 
szeszélyes játékát az antik formarendszer szabá-
lyosságával kezdték felváltani. Természetesen nem 
újult fel a görög-római művészet a maga hamisí-
tatlan valóságában. Minden kor akaratlanul is a 
maga felfogását önti formába. S így történt, hogy 
a XVIII. század második felében az »antik« mű-
vészet a francia udvari mesterek átdolgozásában 
vált általánossá, mely aztán a Louis XVI. nevet 
vette fel. S mire a líceum palotájának bejárati 
főhomlokzatára került a sor, 1770 táján, Eszter-
házy azóta az összes díszítést »új stílusban» vagy 
»antik« jelzővel rendelte meg. S Fellner kiváló 
művészi képességét jellemzi, hogy az új forma-
rendszerbe mintegy varázsütésre annyira beleélte 
magát, hogy a legnagyobb könnyűséggel és egyéni 
szabadsággal gazdag változatosságot tudott ki-
fejleszteni az alkalmazott díszítésben, mindig stíl-
szerűen, a francia Louis XVI. mérsékletével és 
eleganciájával, dc amellett az önálló felfogás üde 
érvényesítésével. A líceum kőből faragott ablak-
kereteit díszítő jellegzetes rojtos lombfüzérek, 
középen szalagcsokorral, ovális medaillonokkal, 
bájosan illeszkednek a falsíkok tagolásába anél-
kül, hogy a monumentális összhatást megzavarnák. 
S ugyanezekben a Louis XVI. motívumokban gyö-
nyörködhetünk a könyvtártermet burkoló tölgyfa-
architektúráinak, szupraportáinak faragott díszí-
tésén is. Eszterházy az ő egyetemének minden 
alkatrészén, minden tartozékán csak a legjobbat, 
a valódi művészi munkát juttatta szóhoz s így 
lettek a kályhák is valóságos remekművek a 
maguk nemében. Mikor egyik elismert szak-
tekintélyű barátomat először vezettem körül az 
érseki líceumban, el volt ragadtatva a kályhák 
művészies szépségétől s azt mondta, hogy ilyenek 
csak a liolicsi gyárban készülhettek. Milyen nagy 
volt a meglepetésem, amikor Eszterházy gazda-
sági levéltárában kutatva, a kályhák megrende-
lésére és elszámolására vonatkozó iratokat meg-
találtam. A részletes megrendelést Fellenthali 
Fellner Jakab, a számlát és nyugtát pedig Kari 
Magner Burg Ilafner Meistcr in Raab írta alá. 
Eszerint Magner Károly győri fazekasmester volt 
ezeknek a remek kályháknak elkészítője, aki 
megérdemli, hogy neve iparművészetünk történeté-
ben feledésbe ne menjen. Utóbb értesültem arról, 
hogy Győrben a fazekasmesterség virágzó volt a 
XVIII. században, egy tucatnál is többen voltak 
a céhbeliek. A Magner két számlája egyenként 
sorolja fel a kályhákat. Először, 1775-ben 19, 
1778-ban 21 darabot szállított, tehát összesen 
negyvenet. A kisebbeket 23—24, a nagyobbakat 
35—70 rajnai forintban számítja. Győrtől Pestig 
a Dunán, onnan Egerbe tengelyen történt a szállí-
tás. A mester a legényeivel együtt jött Egerbe. 
Az apró tételek közt említésreméltó, hogy a segé-

20 



dck egy hónapnál hosszabb időn át 24 krajcár 
napibért és élelmezésre 8 garast kaptak. Egész-
ben 1620 rajnai forint és 49 krajcárba került a 
40 kályha, mely összeg akkori érték szerint egy 
kis vagyont jelent. De hogy mennyire megérték 
ezt az árat, annak fényes bizonysága, hogy ma 
is, százötven év multán még 31 maradt meg tel-
jesen épen és kifogástalanul használhatóan. 

A kályhák tervrajzát természetesen Fellner 
készítette. Egyik sem olyan, mint a másik. Sőt 
meglepően különbözők a felépítésben, a körvona-
lak leleményes változatosságában. Nem lehet 
eléggé csodálni a művészi fantáziának kifogyhatat-
lan kedvtelését, amely a különböző alakítást és 
az elbájoló díszítést mindig a célszerűséggel és a 
XVI. Lajos stílusának nemes ízlésű átérzésévcl 
tudta összeegyeztetni. A harmincegy kályha közül 
minden egyes darab díszére válnék bármely 
múzeumnak. Mindegyik egymagában álló mű-
vészi tárgy. A kályhák egy része fehér, másik 
része mély tengerzöld mázas faience. Tanter-
mekben és tanári lakásokban vannak elhelyezve, 
hatalmas, magas boltozású helyiségekben, melyek 
köbtartalmához mérten megfelelő nagyságúak. 
Sárgarézből vagy vasból való kerek tácák lábain 
állnak s kitűnően fűlnek. 

A legnagyobbak közül való az elsőnek ábrázolt 
zöld kályha, 27 cm-es lábaival együtt 3 in 75 cm 
magas, valóságos monumentum, mert nagy a 
földszinti tanterem is, ahol áll. A nehéz tömeg 
arányos, művészi hatású azzal, hogy a felső 
henger karcsúbb, fedő kupolája lágyan hajlított 
körvonalú, a függélyes rovátkolás is enyhíti a 
vastagságot. A vízszintes meander-szalag és a 
párkányszegélyek pedig a felépítés szép tagoltsá-
gát hangsúlyozzák. S mint legfőbb ékességek, az 
ovális mcdaillonból kiinduló füzérek ritmikus 
hullámvonalban futnak körül. 

A második fehér faience-kálylia az első eme-
leti gondnoki lakás teremnagyságú szobájában 
áll, lábaival együtt 3 m 12 cm magas, a legszeb-
bek közül való, úgy amint azt már a Magner 
fazekas számlájában idézett megrendelés is meg-
kívánta: »In Ilerrn Direktors Wohnung IS und 
in grund 3 Schuch 6 zalil (Zoli), Hocli 9 Schuch, 
von schener Gattung m i t A n t i k , so wie 
meglich von eincr schencn weisse zu Verschaffcn.« 
Valóban ennél szebb Louis XVI. kályhát ncin 
igen lehetne találni. A felépítés bájos karcsúsága, 
a formák finomsága, a betetőző váza leomló 
virágdíszével együttvéve elsőrendű művészi tár-
gyat alkot. 

A harmadik képen ismét egészen más jellegű 
zöld kályhát lehet látni. Ezen az alakítás nemes 
arányain, az»antik« ízlésű palmetták szegélyezése 
fölött úgy az alsó, mint a felső hengert kivétele-
sen naturalisztikus lombfüzérek díszítik. S ez 
ad leginkább alkalmat arra, hogy Magner kály-
hásnak, a győri fazekasnak mintázó művészetét 

értékeljük. Mert ha a sík papiroson tervező, raj-
zoló építészé, Fcllneré is a művészi alkotás ér-
deme, tudjuk, hogy mennyi függ a nyers anyag-
ban plasztikusan dolgozó mestertől, hogy a mű-
vészi rajz teljes hatásúan érvényesüljön. S ha 
ezen a kályhán a szabadon felrakott levelek és 
virágkelyhek üde, lágy fénnyel játszó finomságait 
megfigyeljük, nem lehet eléggé csodálkoznunk, 
hogy valamikor a XVIII. században ilyen szín-
vonalú volt Győrben a fazekasmesterség s mily 
nagy kár, hogy veszendőbe ment. 

S ha az itt bemutatott három kályha külön-
állóan is nagyértékű műemlék, még fokozottabb 
jelentőségre emelkednek azzal, hogy az egri 
érseki líceumnak, gróf Eszterházy Károly püspök 
nagyszerű alkotásának egykorú, egyöntetű alkat-
részei. 

Az utóbbi évek alatt az érsek és a főkáptalan 
a líceum palotáját Waldcr Gyula műegyetemi 
tanár vezetése alatt régi fényében teljesen helyre-
állíttatta a többé-kevésbbé kiégett és sérült har-
mincegy kályhára is rákerült a sor, Virág János 
kályhás, aki néhai Wartha Vince szaktekintélye 
alatt képezte ki magát, új cliainotte-béléssel és a 
faience-máz kijavításával biztosította azt, hogy 
ismét százötven éven át teljesítsék feladatukat és 
az Egerben meghonosult XVIII. századi magas 
színvonalú művészetről tanúskodjanak. 

SZMRECSÁNYI MIKLÓS DR. 
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