
a s g r a f f i t o 
DAS SORAFFITO. Das Sgraffito ist ein uraltes Dekorationsverfahren, das sich aus der Tőpfer-
kunst entivickelt hat ; es war die Technik der arehaisehen griechischen und etruskisehen Vasén. 
Die Baukunst weist Hauser und Palais aus detn 15. Jahrhundert mit Sgraffitoverzierung auf, 
so z. B. eines der schönsten Kunstdenkmüler Oberungarns, das Schloss von Frics. Im 19. Jahr-
hundert gelangte es durch die Wiederauflebung des Renaissancestiles neuerlich zur Verwendung ; 
in Vngarn ist das schönste Denkmal dieser Art die Fassade tles Miethauses des Pensionsfonds 
der Staatsbahnen in der Andrássystrasse in Budapest. In der Volkskunst des Engadin lebt 
das Sgraffito noch heute. Es ist wahrscheinlich, dass bei einer neuerlichen Venvendung von 

Verzierungen in Baukunst und Kunstgewerbe auch das Sgraffito tvieder aufleben tvird. 

THE SORAFFITO. Sgraffito means an ancient procedure in decorative art developed from the 
eeramics. The technique of the archaic Oreek and Etrurian vases tvas the sgraffito. In the architec-
ture sgraffito has been especially used in the XVth century proved by the tvonderful decorations 
tvhieh remained on many palaces and even on simpler houses of that time. One of the most 
beautiful artistic relics in Northern-Hungary is the Castte of Frics which is alsó decorated 
with sgraffito. With the revival of renaissance style sgraffito was applied again in the archi-
tecture of the XIXth century. The finest memóriái of this latter period is in Budapest the 
fapadé of the State Railways Pensionists Mansion on the Andrússy Street. As decorative tech-
nique'sgraffito remained even to-day in the peasant-art of the Engadin-Valley (Switzerland). 
It is highly probable that in architecture as well as in applied art sgraffito tvill play again 

an important rőle. 

AGraffiato, Sgraffiato vagy Sgraffito olasz sza-
vak körülbelül a bekarcolást vagy bevésést 

jelentik. Sgraffitonak nevezzük általában azt a 
díszítő eljárást, mely több egymásra rakott és 
különféle rendesen ellentétes színű vakolatrétegek-
ből a felső rétegnek formák szerinti eltávolításával 
éri el a díszítményes hatást. Az emberi művelődés 
és művészettörténet első jelei az ábrázolásnak leg-
ősibb módján egy-egy anyagba való bekarcolás és 
vésés útján jelennek meg. Maga a sgraffito-eljárás 
ősrégi. Feltalálása, illetve keletkezése az agyag-
művességből ered. A régi görögök és Etruria 
archaikus vázáinak díszítményei lényegében a 
sgraffito-eljárást mutatják. Hogy az ókori épí-
tészetben, mely népek és mily mértékben alkal-
mazták, arra nézve nincsen biztos adat. Kétség-
telen adatok és fennmaradt emlékek csak a 
XV. századból maradtak fenn. Az építészetben 
elterjed ezen díszítésmód akkor, amidőn Itáliában a 
paloták homlokzatain szerephez jut a követ és 
téglát borító vakolat. Tehát tulajdonképpen a 
XV. században Itália a bölcsője és középpontja 
ezen technikának, ahonnan ez eljárás az olasz 
renaissance építészet formáival együtt terjed szét az 
északi államokba. Giorgio Vasari, aki írásaiban 
megemlékezik e díszítésmódról, feltalálását Andrea 
Feltrininek tulajdonítja. Mint sgraffito-díszítésű 
paloták ez időben többek között nevezetesek voltak 
a Palazzo Guadagni, a Palazzo Nicolini homlokzata 
Firenzében és az állítólag Bramante tervezte 
Sander jegyző házának homlokzata Rómában. Az 
itáliai renaissance paloták homlokzatainak leg-
nagyobb része az idők folyamán renoválásnak 
vagy átépítésnek esett áldozatul. Azonban a 
XV. századból hibátlanul fennmaradt Ulmban egy 
olaszos szellemben díszített sgraffito-homlokzat. 
Úgyszintén Prágában, Augsburgban és München-
ben is fennmaradtak — bár valamivel későbbi 

eredetű — sgraffito-díszítésű paloták és házhomlok-
zatok. Hazánkban a jellegzetes felsőmagyarországi 
renaissance építészet egyik legszebb emléke, a 
fricsi kastély pártás homlokzata is sgraffitóval 
van díszítve. A fricsi kastély 1623-ban épült és 
1630-ban díszítette ezt Axmann festő. A felső-
magyarországi városok, mint Késmárk, Lőcse, 
Eperjes több régi köz- és magánépületének sgraffito-
díszítményei mutatják, hogy ez időben elterjedt 
díszítésmód volt a sgraffito, melynek itt jellemző 
sajátsága, hogy a díszítményes hatás mellett gyak-
ran pótolja a hiányzó architektonikus tagozást is. 
Általánosan elterjedni és történelmileg folytatódni 
azonban nem tudott ezen díszítésmód. Később a 
XVII. század folyamán, amidőn a plasztikus stueco-
díszítés felé hajlik az ízlés, a sgraffito-díszítés hát-
térbe szorul és teljesen megszűnik. Amidőn azután 
a XIX. század utolsó negyedében a renaissance 
stílus újra felidéztetik, a díszítő formákkal együtt 
a sgraffito-technika is megjelenik. Legszebb példája 
ennek Budapesten a Petschacher Gusztáv által ter-
vezett Máv. Nyugdíjintézet bérháza. A ház hom-
lokzatának ornamentális sgraffito-díszítését Rau-
scher Lajos tervezte, amit Székely Bertalannak 
figurális lünettjei egészítenek ki. A magas művészi 
készültséggel és valóban a renaissance szellemében 
fogant mű legkiemelkedőbb alkotása e téren e 
kornak. Az ugyancsak Rauscher Lajos tervezte 
Andrássy-úti Mintarajziskola homlokzata mellett 
egész sor renaissancestílű magán- és bérház díszít-
tetett ez időben Budapesten. A jelen század elejével 
azután a szecessziós törekvések idejében, majd 
később a különféle művészi egyéniségek stíljében 
nyer néha-néha alkalmazást a sgraffito. Ez utób-
biak jórészének igen gyors pusztulása diszkredi-
tálni látszott a sgraffito élettartamát. Nem lehet 
ennek okát egészen a divatos magyarázatban meg-
találni, mely szerint a kőszénfűtésű városok leve-
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goje megtámadván a szénsavas meszet, okozza 
a sgraffitok romlását. Nagyrészt azonban a fel-
használt homok és mész rossz minősége, a modern 
festékgyártás megbízhatatlan anyagai, vagy még 
ezekhez járulván a helytelen előállításmód, s ezek 
eredménye gyanánt jelentkezik azután a sgraffito 
gyors szétesése. Azonban az idézett évszázados 
példák tanúsága szerint kétségtelen, hogy a jól 
készített sgraffito állja az évszázadok viszontagsá-
gait, benne emlékszerű művek alkothatók. 

* * * 

Lényegében a sgraffito-teehnika azonos az al-
freskó eljárással. Vagyis a kötöttségek a naponkénti 
friss felvakolást s a felhasznált festékeket illetően 
egyezőek, s a kötőanyag itt is a keletkező szén-
savas mész. A megfelelően kiszáradt érdes felü-
letű alapfalra felhordott szürke, majd a színes 
alapréteg után a felső, rendesen vékony, világos 
réteg következik, melynek nedves állapotban való 
elkareolása és bizonyos formák szerinti eltávolí-
tása után az alsó sötét alap megjelenik, vagyis 
világos alapon sötét rajz keletkezik. Ez alap és 
felsöréteg sokféleként alkalmazható. De sokféle 
formája is keletkezhetik a sgraffitónak, ha pl. a 
rétegeket vastagítjuk, miáltal plasztikus hatás is 
keletkezhetik, vagy ha pl. megfelelő helyeken 
más-más színű alapvakolatot helyezünk el, mi-
által mintegy sgraffito-intarzia keletkezik. A freskó 
és sgraffito rokonságát a régiek is felismerték. 
A renaissanee korában a rendesen szürke alap-
vakolatot az elégetett szalma hamujával söté-
títették. Giorgio Vasari szerint sokszor a háttér 
színének fokozására festékkel is beleárnyalták, 
vagy különféle ornamentális és figurális részek és 
alapszínek freskó módon, tehát nedvesben való 
belefestésével mintegy kombinálták a két techni-
kát, mihez még az aranyozás is járult s így egy 
gazdag, színes és változatos hatást értek el. Korunk-
ban a festékgyártásnak tévedései és hibái után 
már kitűnő minőségű vasoxid festékek is állanak 
rendelkezésünkre, s az alapvakolat színét tetszé-
sünk szerint mélyíthetjük. A sgraffito tartós-
ságának fokozására Gottfried Semper köszénpor-
nak a vakolatba való keverését ajánlja, ami állító-
lag cementszerű keménységet ad. Ez nem vált be. 
Mások cementnek keverését ajánlják, söt lehet-
séges a sgraffito előállítása tisztán cementvakolat-
ból is, amint azt a kiváló angol dekoratőr Heywood 
Sumner tette. 

A sgraffito a XVII. század folyamán megszűnt 
mint a történelmi stílusok technikája és össze-
függése nincsen a XIX. század folyamán alkotott 
emlékeivel. Azonban mégis maradt Európában 
egy kicsiny zárt terület, hol e technika folytató-
lagosan fennmaradt népművészetté átalakulva. 
E hely a felső Inn völgye az Ó-Engadin. Grau-
bünden parasztházai abban különböznek a többi 
kantonbeliektől, hogy házai mind kőből épülnek 
s vakolattal vannak besimítva. Sajátságuk eme 
vidék házainak a sokszor igen gazdag ablakrácsok 
mellett a házak sgraffito-díszítései. E sajátságos 
díszítésmódnak történelmi előzménye és össze-
függése van. A XVII. század második felében 
terjed itt el a sgraffito olymódon, hogy az olasz 
építőmunkások terjesztik el, akik Észak felé ván-
doroltak el munkát keresni. A legrégibb fenn-
maradt homlokzatoknál az olasz formaképzés két-
ségtelenül fellelhető. Majd idővel ez elhalványul 
és helyet ad egy népies, legtöbbször geometrikus 
formai megoldásnak. Technikailag jellemző az 
itteni sgraffitókra, hogy az alapvakolat megmarad 
a maga természetes színében és ez a reá kerülő 
tiszta, fehér mészréteggel elegendő kontrasztot 
képezvén, lágy, kellemes, szürke és fehér szín-
hatás keletkezik. Sgraffitóval hangsúlyozzák a 
házak szegleteit, gazdagon díszítik az ablakok és 
a kapuzat keretét. A nagy falmezők a nyers, 
szürke vakolatból maradnak. Legrégibb ilymódon 
díszített és fennmaradt ház 1586-ban Samadenben 
épült. Ponteresinában 1648 és 1656-ból, Celeriná-
ban 1652 és 1662-ből maradtak fenn, Bergenben 
pedig majd minden házon maradtak sgraffito-
díszek a XVII. század második feléből. Ezektől 
eltekintve még sok kisebb, főleg a kultúra áldásai-
tól távolabb eső községekben számos, régi sgraffitó-
val díszített ház található. Technikájuk kétféle, 
az egyik a már ismertetett szürke és fehér, a másik 
az ugyancsak szürke-fehér, de erőteljesebben fel-
hordott rétegekkel, úgyhogy az erős bemélyítés 
által plasztikus hatás keletkezik. 

* * * 

Ma az ornamentális díszítő kedv nagy apálya 
idején talán kissé időszerűtlennek látszik egy első-
sorban díszítő technikáról elmélkedni. De a vál-
tozatosság törvénye szintén örök. A sivárságig 
menő egyszerűség, a száraz ridegségnek talán 
egyszer túlzott mértékben is megjön az ellenhatása 
s akkor nagy díszítő erejével, gyors előállítható-
ságával, olcsóságával s nagy élettartamával új 
szellemben újra szerephez juthat a sgraffito. 
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