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Zsigmond római császár, Magyarország, Csehország, Dalmácia, Horvátország stb. királya elıtt vitézlı
csitvándi („Chytwand”) Péter fia Egyed a maga, fia: László, és csitvándi rokonai („fratres patrueles”) –
János fia András és Mihály fia Tamás – személyében elmondta, hogy a Moson megyei Felsıcsitvánd
(„felsewchytwand”) nevő birtokokon levı halasuk („piscina”)184(185) a Fertı („fertew”) tó kiáradása
(„inundacio”) idején egy, köznyelven „fok”-nak mondott, az ezen tóból jövı meneten („meatus”) vagy
vízfolyáson („effluxus aque”) át megtelik bıven vízzel, ezen tó csökkenése vagy kiszáradása idején
azonban vízhiányban szenved, és ilyenkor emiatt a halas kevéssé vagy egyáltalán nincs hasznukra; de
ha a tóból kijövı ezen árkot akár mélyebbre áshatnák, akár a tó csökkenésének és növekedésének
megfelelıen akadályokkal („obstaculum”) vagy gátakkal (v. töltésekkel: „agger”)185(186) lezárhatnák és
kinyithatnák, a halasban sosem lenne vízhiány; ezért kérte az uralkodótól, hogy minderre adjon
engedélyt. Zsigmond tehát Egyed hő érdemeiért, amit az ı és az ország hadi szolgálataiban,
hadjárataiban, s minap a királynak teljesített, javait és személyét nem kímélve, amikor Zsigmond
Németországban („Alamanie partes”) a római egyház és a római birodalom megújításáért és egységéért
tevékenykedett, e csitvándi nemeseknek és örököseiknek engedélyezi jelen oklevelével, hogy a Fertı
tóból a halasukhoz tartó ezen árkot tetszésük szerint mélyebbre ássák, és a tó növekedésének és
csökkenésének megfelelıen akadályokkal és gátakkal zárják és nyissák, más jogainak sérelme nélkül.
Ezért utasítja Sopron megye ispánjait, az alispánokat, továbbá az általuk a Fertı tó halászatának
ırzésére kinevezett embereiket és tiszttartóikat, hogy Egyedet, fiát és nevezett rokonait és örököseiket a
mondott halas kiásása (vagy árkolása), zárása és nyitása ügyében az uralkodó ezen különös kegye
ellenében soha ne merészeljék zaklatni. Jelen oklevélre nagyobbik és hiteles kettıspecsétjét függeszti,
amit Magyarország királyaként használ. Kelt Pozsonyban, olajban fıtt Szent János ünnepén, az úr
1435. évében, magyarországi és egyéb országbeli királyságának 49., német királyságának 25., cseh
királyságának 15., császárságának 2. évében.

Eredetije: Df. 278003 (Gyıri káptalan magánlevéltára. Cimeliotheca et Thec CTH. 2-25.).
Fényképén függıpecsét fonata látszik.  
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Bevezetés

Sopron 17–18. századi emlékei közül kiemelkedı jelentıséggel bír az a síremlék-együttes, amely a Szt.
Mihály-templom kertjébıl és a régi evangélikus temetıbıl maradt ránk. Több tanulmány, helyszíni
szemle bizonyítja, hogy már a 19. század végétıl foglalkoztak az emlékcsoporttal. Az elhunyt
személyekkel foglalkozó társadalomtörténeti jellegő írások186(187) mellett fokozatosan jelentek meg a
mőemlékvédelmi és mővészettörténeti szempontokat hangsúlyozó tanulmányok. 

A Szt. Mihály-temetı késıreneszánsz síremlékeinek mővészettörténeti jelentıségére elıször Varjú
Elemér hívja fel a figyelmet,187(188) 1906-ban id. Storno Ferenc fotókkal mellékelt levelet küld a
MOB-hoz, amelyben kéri, hogy a különleges mővészi formájú sírköveket helyezzék mőemléki védettség
alá.188(189) A régi evangélikus temetı sírköveinek ügyét — még mielıtt a temetıt felszámolták –
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1906-ban az Evangélikus egyháztanács indítja el, a MOB-tól kérve szakmai segítséget.189(190) Bünker
Raynald, Divald Kornéllal együtt ugyanezen évben cikket jelentetett meg a temetırıl a Magyar
Iparmővészetben.190(191) İk ketten foglalkoznak elıször behatóbban a síremlékek stíluskérdéseivel. A
soproni emlékeket formaviláguk alapján ık hozzák elıször kapcsolatba a Felvidéken nagyobb számban
fennmaradt protestáns fa epitáfiumokkal.

Bünker Raynald ugyanekkor Rách Ferenc városplébános segítségével kibetőzte a már nehezen
olvasható feliratokat, amelyet késıbb Csipkés Kálmán rajztanár és múzeumır jegyzett fel. A
síremlékek leírását és feliratait is tartalmazó, mindeddig nem publikált kézirata a Soproni Múzeumban
az egyetlen forrás, amely az azóta is sokat pusztuló sírfeliratokat megırizte.

A régi evangélikus temetıbıl megmentett 17–18. századi sírköveket a Deák téri Lenk-villa (a Soproni
Múzeum épülete) magas téglakerítése mentén állították fel.191(192) A Szt. Mihály-temetıbıl elıkerült
síremlékek rosszabb állapotban voltak. A feliratos lapot magukba foglaló, késıreneszánsz dísző
kereteik töredékesen, darabokra esve maradtak fenn. A sírkılapok jelenleg a Deák téri épület pincéjében
vannak befalazva.

186Az 1920-as évektıl Csatkai Endre Sopron szobrászatát kutatva újra felhívta a figyelmet a
síremlékek mővészettörténeti jelentıségére.192(193) Késıbb mőemléki topográfiájában is bemutatja a
síremlékeket, de nem tér ki formai sajátosságaikra, stíluskapcsolataikra.193(194) Aggházy Mária a
barokk szobrászatot feldolgozó korpuszában szintén foglalkozik röviden a sírkövekkel.194(195) İ is,
mint az elsı publikálók, a felvidéki epitáfiumokkal rokonítja a síremlékeket.

Legutóbb Pusztai László foglakozott a síremlékekkel a Magyar Mőemlékvédelem évkönyvben
1977-ben megjelent tanulmányában.195(196) Pusztai felismerte, hogy külön kell vizsgálni a
késıreneszánsz, korabarokk, érett barokk és rokokó stílusú emlékeket. Hangsúlyozza továbbá, hogy itt
egyedi fejlıdési vonalat követı, voltaképpen elszigetelt anyagról van szó. Cikkében a sírkövek
formajegyeinek eredetére vonatkozó kérdéseket azért nem tárgyalja, mert úgy véli, hogy sajátos,
belterjes, soproni kıfaragók által létrehozott emlékanyaggal áll szemben. Véleményem szerint Pusztai
megállapítása ellenére érdemes a távolabbi régiók temetımővészetében stíluselızményeket, analógiákat
keresni. 

Pusztai elvégezte az addig nem tisztázott stiláris besorolásokat, két hiányosságára azonban érdemes
kitérni ezen a helyen: elsıként arra, hogy az emlékanyag felületes bemutatása nem adhat megnyugtató
válaszokat, például a stiláris kérdésekre, másodikként arra, hogy a keretelés és díszítés nélküli
falisztéléknek nevezett síremlékeknél fel sem vetette annak lehetıségét, hogy ezek a részek
letöredezhettek, melyeknek nyomai több sírlapnál felfedezhetık.

A síremlékekkel foglalkozó szakirodalomban felbukkanó, eleddig nem tisztázott, homályos feltevések,
megállapítások sok esetben tehát abból következnek, hogy teljes adattár hiányában pontos leírásuk,
felirataik vizsgálata és más diszciplínák érdemi bevonása nem vagy csak felületesen történt meg.196(197) 

Tanulmányomban a terjedelmi korlátok miatt a jelentısebb síremlékekre összpontosítva szeretném
bemutatni az 1640 és 1710 között keletkezett késıreneszánsz és korai barokk csoport stílusjegyeit,
kapcsolatait, formakincsük jellegzetességeit.
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A Szt. Mihály-temet ı késıreneszánsz síremlékei

A soproni régi evangélikus temetı jól ismert síremlék-együttese mellett kevésbé kutatott, csoportot
képviselnek azok az evangélikus sírkövek, amelyek valaha a Szt. Mihály-templom udvarának falánál
álltak. Henszlmann Imre „Magyarország csúcsíves stylő mőemlékei” címő munkájában 27 különbözı
korú síremléket említ a Szt. Mihály-templom környékérıl.197(198) Feltehetıen az 1870-es években még
láthatott ennyit. Varjú Elemér az 1890-es évek végén a Henszlmann által említettek közül 23 sírkövet
187és töredéket talált meg helyszíni szemléje során. Az Archaeologiai Értesítıben megjelent cikkében
többjük siralmas állapotát ecseteli és közli a még kivehetı sírfeliratokat.198(199) A sírkövekre két helyen
talált rá Varjú. Egy részük a templom déli oldalfalának aljában a földdel és növényekkel betemetve
feküdt, másik részük a templomot kerítı falban állott valamivel jobb körülmények között. Továbbá
leírja, hogy két sírkövet Storno Ferenc vetetett ki a padlóból, de egy szóval sem említette, hová tetette
ıket azután. 

A Szt. Mihály-temetıt 1674-ig közösen használhatták az evangélikusok a katolikusokkal együtt.
Mindösszesen 8 darab 17. századi evangélikus síremléket tudunk azonosítani ebbıl a temetıbıl.
Legtöbbjük töredékes állapotban maradt fenn. A feliratos lapok a Soproni Múzeum Deák téri
épületének pincéjében, míg a díszes keretdarabok a Csatkai utcai kıtárban vannak elhelyezve. Egy
kisebb epitáfium máig a Szt. Mihály-temetı falán, a templom felé nézı oldalon függ! Egyedül a Storno
Ferenc 1863-as és 1864-es vázlatkönyvében szereplı néhány rajz és 1906-os fényképei tanúskodnak a
sírkövek egykori felépítésérıl. 
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1. kép Id. Storno Ferenc: Jörger Krisztina síremlékének rajza.
 1864-es vázlatkönyvébıl. Num 43. 67. oldal.

188Jörger Krisztina, Weltz Szidónia és Stemindl von Weltz, Auersperg Jakabné, Roggendorff
Györgyné valamint Partzmayr György síremlékének feliratos lapjai a középkorban általánossá vált
sírlap-típusra vezethetık vissza. A soproni együttesnél különösen jól megfigyelhetı, hogy a középkori
címeres-feliratos sírkı hagyományos típusára miként épül fel a késıreneszánsz formavilág. Ez utóbbit
jellemzi a terjedelmes sírfelirat, valamint a zsúfolt díszítı motívumok (csigavonalas, fülkagylós és
tekercselt dísz) alkalmazása. A Partzmayr-sírkı kivételével a fent említetteknek bizonyíthatóan volt
díszes kerete is, amelyekkel együtt a síremlékek magassága elérhette a három métert.

Jörger Krisztina síremlékébıl (†1640) csak a feliratos lap maradt fenn. Az 1864-es
Stornovázlatkönyvben azonban többek között szerepel egy olyan oldalkeretes síremlék részlete,
amelynek beleírt halálozási évszáma és a feliratos lap fülkagylós dísze megegyezik a Jörger-féle
sírkıvel (1. kép).199(200) A díszítı motívumok és az évszám azonossága egyértelmően bizonyítják, hogy
Storno Ferenc a Jörgersíremléknek rajzolta le valaha létezett díszes keretét. A késıreneszánsz keret



70

hármas tagolású: alul és felül csigavonalas, helyébıl kitekeredı, indamotívum fogja közre a stilizált
porcornamentikát és a drapériára akasztott gyümölcscsokrot. Storno Ferenc rajzát megbízható helyszíni
felvételnek tekinthetjük, amely Sopronban a maga nemében egyedülálló késıreneszánsz emlékrıl
tanúskodik. A fennmaradt sírlap jelentıségét növeli, hogy vörös-márványból készült, szemben a többi
homokkı faragvánnyal.

2. kép. Weltz Szidónia és Stemindl von Weltz kettıs síremléke, 1659, 1673.
(id. Storno F. 1906.)

189A Jörger-féle emlék és a további három keretes sírkı díszítımotívumai között átmenetet képez
Partzmayr György síremléke, amelynek feliratos mezeje felett szintén egyedülálló módon Krisztus
feltámadását ábrázoló dombormő látható. 

A stilizált, absztrakt jellegő porcornamentikát a következı három síremléken felváltja a merevebb
fülkagyló és tekercselt indadísz. Az 1661-ben alakult soproni kıfaragó céh 17. századi
ismertetıjegyévé váló formavilág az egyre inkább terjedı barokk motívumokkal szemben egyfajta
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visszafogott reprezentációt is képvisel az evangélikus lakosság, a menedéket kérı osztrák nemesek és a
városi polgárság körében. 

Weltz Szidónia († 1659) és Stemindl von Weltz († 1673) kettıs síremléke a legreprezentatívabb ebbıl a
csoportból (2. kép). A kıkeret alsó részét profilos kıgerendákkal és alátámasztó konzolokkal határolt
téglány alakú mezı képezi, benne ovális keretben bibliai idézet. E lábazatként funkcionáló rész
fejlıdése a késıbbi korabarokk síremlékeken keresztül a 18. század folyamán is nyomon követhetı
Sopronban. A két epitáfium egész felületén gazdagon díszített volutákkal és fülkagylókkal.200(201)

Rajtuk minden talpalatnyi hely betöltése egyfajta horror vacui-érzést sugall. A Roggendorff- és
Auersperg-síremléken (3. kép) ugyanezt a hatást a bezsúfolt nagymérető kettıs címerek és a jelentıs
mennyiségő szöveg éri el. A Weltz-síremlék lábazati konzolain homokóra és halálfej, az elmúlás
szimbólumai láthatók, míg az „egytáblás” síremlékeken ellentétes mozgású, erısen hajlított füldíszek
határolják a lábazati írástáblát. Mindhárom emlék oldalainak keretelése hasonló. Felépítésük három
részre tagozódik az oszlopfej – törzs – lábazat szisztémája alapján. Alul és felül voluta (tekercselt
inda), középen gyöngysoros fülkagyló, porcornamens, amelybe különbözı motívumok ágyazódnak (a
Weltz-síremléken levelek, a Roggendorff- és Auersperg-síremléken az indák között tulipán és liliom).

A kettıs síremlék jelentıs eltérése az említettektıl, hogy rendelkezik keskeny frízzel, amelyet kétoldalt
elıreugró angyalfejek határolnak; a frízen volutás levéldíszek váltakoznak gyümölcscsoportokkal. Az
oromzat mindhárom esetben egyenes lezáró párkányból és háromszögő timpanonból áll. A
Weltz-síremlék tört háromszögő timpanonjának mezejében fülkagyló ornamentikával keretelt kör alakú
írástábla, tetején posztamensre ültetett kis puttó látható. Az oromzat szigorú építészeti jellegével
archaikusan hat. A timpanon mezejében elhelyezett írástábla a késıbbi síremlékeken is tovább él, bár a
szigorú építészeti tagolás a barokk szellemében egyre kötetlenebbé válik. E három keretes síremlék
különálló csoportot képvisel. „Fafaragásos technikájuk” az evangélikus temetı síremlékein már nem
mutatkozik meg.201(202) 

A Szt. Mihály-temetı sírkövei közül végül külön kell szólni Maltzam Joachim patikus kis epitáfiumáról
(† 1664), amelynél a gyümölcscsokrokkal megrakott fülkagylók nem kötıdnek építészeti elemekhez,
hanem egyszerően követik az íves vonalú feliratos táblák keretét. A fent bemutatott reprezentatív
síremlékek motívumkészlete kisebb 190méretekben itt is megjelenik. Ugyanez az ornamentika és
felépítés figyelhetı meg tíz év múltával az Eggenberg-ház udvarán látható szószék esetében is.

A Jörger- és Partzmayr-féle síremlékek koruk és formai sajátosságuk alapján nagy valószínőséggel nem
helyi kıfaragó (szobrász) kezétıl származnak. A soproni kıfaragó céh megalakulása után készült, fent
bemutatott síremlékek, amelyeket exuláns nemesek és családtagjaik állíttattak, gyaníthatóan már a céh
mestereinek kezétıl származnak. Ezeknél a keretes síremlékeknél kiérlelt, némileg merev rendszert
követı formavilággal találkozunk. E típus eredetének meghatározását azonban nehezíti az a tény, hogy
hasonló korabeli temetıi síremlék-típust sem a szentmargitbányai, sem a bécsújhelyi kıfaragó
központok hatósugarán belül nem sikerült felfedezni.202(203)
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3. kép. Auersperg Jakabné (szül.: Scherffenberg Erzsébet) síremléke 1663.
(id. Storno F. 1906.)

Az 1625-tıl menekültként Sopronba betelepülı evangélikus fırangúak szerepét a korábbi szakirodalom
nem emelte ki elég hangsúlyosan, pedig a síremlékekrıl ismert Jörger, Auersperg, Roggendoff és Weltz
családok bizonyíthatóan külföldi (ausztriai, 191cseh) származásúak.203(204) Minthogy e sírkövek az
említett környékbeli osztrák területeken is egyedülállóak, mesterük – lehetett kıfaragó vagy szobrász –
távolabbi minta-képek alapján dolgozhatott. Hasonló típusú síremlékeket ezért inkább protestáns
vidékeken érdemes keresni.

Hasonló falhoz állított sírköveket találhatunk például cseh területen, a Szászországgal határos Grottau
és Kratzau régi temetıiben.204(205) Ott a falhoz állított lapon sok esetben az elhunyt egész alakos képe
is megjelenik. Ez az elem viszont a soproni emlékekrıl hiányzik. A fülkagylódísz ugyanakkor hasonló
módon szerepel ott is, mint ahogy Sopronban. Az a tény, hogy Sopronban nem készítettek alakos
sírköveket, valószínőleg nem a kıfaragó hozzá nem értését vagy a megrendelı szerény anyagi helyzetét
tükrözi. Talán az idemenekült nemesek a városi polgárság hagyományaihoz kívántak igazodni, és így
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egyfajta ideológiai megfontolásból maradtak a feliratos lapnál.

Az evangélikus polgárok a vizsgált korszak végéig megtartották Sopronban a címeres, hosszú feliratos
sírkı típusát, amelyhez az említett keretes díszítési rendszer járult. A szakirodalom általában a felvidéki
epitáfiumokban lát formai és stiláris szempontból rokon vonásokat. A konkrét tipológiai és
formakapcsolatok azonban eddig még feltáratlanok maradtak.

Az epitáfiumok a halotti kultusz sírhelytıl elszakadt részét testesítik meg. A kifejezés a 16–17.
században egyaránt magába foglalta a halott emlékét ırzı emléktáblát és a halottat dicsıítı feliratot.
Lehetett ez egyszerő kıtábla felirattal és esetleg címerrel, vagy faragott kı vagy márványtábla, vagy
festett fa. E táblákat gyakran keretelték építészeti motívumokkal. Ez utóbbi epitáfiumok architektonikus
felépítése és ornamentális díszítései a korabeli oltárépítményeket utánozzák (4. kép).205(206)

Ugyanakkor ez a típus a kereteken alkalmazott ornamentika szempontjából hozható kapcsolatba a
soproni síremlékekkel. 

Epitáfiumok állítása a protestáns városi polgárság vagy köznemesség körében volt szokásban.
Legnagyobb részük a történelmi Magyarország északi területén, a Felvidéken maradt fenn (Lıcse,
Csetnek, Bártfa), de az Alföldrıl és a Dunántúlról elıkerült töredékek bizonyítják, hogy e mőfaj ezeken
a területeken is ismeretes volt. Tudjuk, hogy Sopronban 1674-ig, a katolikus restauráció idejéig, a
protestánsok epitáfiumai ott függtek a templomok falán. A felvidéki epitáfiumokon fıleg északi, német,
sziléziai közvetítéssel, esetleg közvetlenül mesterek útján honosodtak meg az új késıreneszánsz,
manierista stílusjegyek. A fent említett területekrıl Sopronba is érkezhettek mesterek vagy
mintakönyvek. Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy Sopron városa, mint Bécshez közeli evangélikus
központ, jelentıs politikai, diplomáciai kapcsolatban állt a protestáns országokkal. 

Németországban a 17. századtól terjed el a fülkagyló és porcornamens. A minta-könyvek segítségével
ez a dinamikus, absztrakt díszítı stílus gyorsan hódít és a protestáns 192területeken – elsısorban
Észak-Németországban – sokáig használatban marad.206(207) Sopronban a vizsgált idıszakból sajnos
nem ismerünk egyetlen mintakönyvet sem, de bizonyára itt is használták akár a vándorló vagy céhen
belüli mesterek. Az oltárokon, szószékeken, epitáfiumokon, orgonaszekrényeken, illetve a világi
használatra szánt bútorokon a fülkagyló, porc, Rollwerk (hengertekercsdísz) a fafaragó technika által
elıszeretettel alkalmazott ornamensek. A Szt. Mihály-temetıbıl származó késıreneszánsz evangélikus
síremlékek tehát egyértelmően ezt a fafaragó technikát utánozzák. 
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4. kép. Weigmann Márton evangélikus lelkész epitáfiuma 1625-bıl, Bártfa (Bardiov)
(Divald K. 1907-1916. között)

2005. LIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM / 125Tárgyi örökségünk / 185Kiss Melinda: Kés ıreneszánsz és
korai barokk síremlékek Sopronban  / 193Kés ıreneszánsz síremlékek a régi evangélikus
temetıbıl 

193Késıreneszánsz síremlékek a régi evangélikus temet ıbıl 

Az 1674-ben megnyitott temetı síremlékei stílusjegyeik alapján több csoportra oszthatók. A Pusztai
László által közzétett – elsı és azóta egyetlen – stíluskritikai vizsgálat késıreneszánsz, korabarokk,
barokk és rokokó emlékeket különböztet meg.207(208) Mi is ezt a besorolást követjük. Az evangélikus
temetı késıreneszánsz síremlékein a Szt. Mihály-temetı sírköveirıl ismert ornamensek változatosabb
megoldásaival találkozhatunk. Az épületplasztikában és a köztéri szobrászat egy sajátos mőfajában, az
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út menti oszlopszobrokon is megmutatkozik és nyomon követhetı ez a változatosság.

Érdekes összefüggés mutatható ki az Eggenberg-ház (Szt. György u. 12.) udvari szószéke és a
síremlékek plasztikája között. 1674-ben Eggenberg hercegné Resch Erhard Ádám ügyvéd házát. Mivel
a császár engedélyezte számára, hogy saját házában istentiszteletet tartson, élve e lehetıséggel Lang
Mátyás evangélikus lelkészt kérte fel udvari papjának. Talán már ez évben elkészülhetett az a
„szószékimitáció”, amely az udvar emeleti folyosójának tengelyében, a külsı falon helyezkedik el.
Középsı része alul kagylóformában kissé kidomborodik, felette összefőzött csavarodó indák között
gyümölcscsokor látható, ami az épületeken a szemöldökpárkányok alatti frízek kedvelt motívuma is
egyben. A szószék két oldalán csavart, visszakunkorodó indák között fülkagyló helyezkedik el függı
gyümölcscsokorral. Tudjuk, hogy az evangélikus gyülekezet 1677-ben Krausz Jakab kıfaragót bízta
meg az újonnan épült temploma számára keresztelıkút készítésével. Így joggal merülhet fel az ı és
leszármazottainak neve akár a szószék, akár jó néhány síremlék készítésével kapcsolatban is.208(209) 

A szószék formáit egyértelmően utánozza a szintén exuláns Geymann báróné († 1682) síremléke, amely
a késıreneszánsz csoport egyik legszebb tagja (5. kép). Itt érzıdik leginkább, hogy a síremlék funkciója
nemcsak a nyugvóhely és a megemlékezés színhelyének megjelölése, hanem mélyebb tartalom
közvetítése is: tanúsítja tulajdonosa hovatartozását, vallási meggyızıdését. A szószék és a síremlék
hasonló motívumai Sopronban sajátos mővészi kifejezıeszközeivé váltak az ellenreformáció hatalmával
szemben kitartó protestáns közösségnek. A síremlék felépítése visszanyúlik a Szt. Mihály-temetı
sírköveihez is, a lábazati konzolokon koponyára helyezett szárnyas homokóra látható.
Gyümölcscsokros, fülkagylós indadíszei toszkán fejezetes félpilléreken helyezkednek el. A lezáró
egyenes párkány felett az oromzatot erısen kitekeredı porcos fülkagyló díszíti függesztett
gyümölcsökkel.

Az egyik legkorábbi fennmaradt síremlék a temetıbıl Egg János Károly (†1679) falhoz kapcsolódó
oszlopos síremléke. 1679-ben iszonyú pestis pusztított Sopronban. A temetı számára megvásárolt
terület csakhamar szőknek bizonyult. Ez évben nem kevesebb, mint 2516 volt a halottak száma. A
szomszédos földek felvásárlásával 194bıvített temetıt kıfallal vették körül, amelynek a 20. század
elején történt lebontásáig három oldala még állt; ezek mellett helyezkedtek el a legrégebbi díszes
síremlékek. A bıvítés költségeit az említett, Bécsben elhunyt Egg báró 3000 forintnyi hagyatékából
fedezték. Síremlékének felirata is megemlékezik errıl.209(210)
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5. kép. Geymann báróné (szül.: Schallenberg grófnı) síremléke, 1682.
(Diebold K. 1932)

A nyitott sírboltban látható Egg falhoz állított sírköve. Az oldalak fülkagyló-szerően csavarodó indái
fellazulnak a beékelıdı levélmotívumok által. A fülkagyló-díszítést alul és felül kis párkánnyal
elválasztott – lábazatnak és fejezetnek megfelelı – kunkorodó levélmotívumok határolják. A korai
sírkövekrıl visszaköszönı, a hármas tagolás mellett elıremutató elem a burjánzó levéldísz, amely a
korabarokk síremlékeket meghatározó akantusz-ornamentika elıdje.

Az Egg-síremlék formai jellemzıi alapján az 1680-as évtized elsı éveire datálható. Nem korábbi, mint
Preinberg Éva Mária, Geymann báróné síremléke vagy a Pallo és Seyring-család által kisajátított, de
érintetlen felépítéső (1883.) sírkı (6. kép). Ez utóbbinak datálása név és halálozási évszám hiányában
némileg problematikus. Általában 19517. század végi síremlékként szerepelt. Formajegyei alapján a
temetı megnyitása után, az 1670-es évek második felétıl az 1680-as évek elejéig bezárólag
készülhetett. (Az 1680-as évek végétıl gyökeres stílusváltás figyelhetı meg, ezért kizárható a század
vége.) A síremlék legjellegzetesebb díszei a kétoldalt visszakunkorodó indákra ültetett szárnyas
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kerubfejek, amelyeket alul és felül csavarodó indák határolnak. A frízen középen szintén szárnyas
kerubfej, a gyámköveken rózsa és tulipán látható. A megtört íves párkányú oromzat Rollwerkszerően,
laposan csavarodik.

6. kép. Átírt síremlék (Palló és Seyring,1883.), 1680-as évek eleje
(Diebold K. 1932)

A soproni síremlékek legismertebb darabja Gálffy Ádám († 1686) nyitott, oszlopos sírboltja (7. kép).
Gálffy I. Lipót udvari embere volt, aki szintén a vallási üldözések miatt költözött át Pozsonyból
Sopronba. Itt az evangélikus közösség legfıbb pártfogója lett. Síremlékét – mint azt a családtörténetbıl
megtudjuk – még életében építtette.210(211)

A sírbolt padlójának síkjában látható a feliratos lap. Latin szövege egyértelmően elárulja, mi célból is
készült az emlék: „Salamonnak példabeszédei III./9. Tiszteld az Urat a te jóvoltodból.— Isten
példabeszédei és jámbor keresztyének hasznára állíttatott itt ez a hely nemes és erkölcsös Gálffy Ádám
úr császári és kir. kamarásnak, hogy itt nyugodtan taníthassák és hallgassák, hogyan kell meghalnia az
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embernek Jézus Krisztusban boldogan, amint ı maga is mint saját megváltójában 1686. év júl. 14-én
196békésen 64 éves korában 6 hónapra és 5 napra boldogan elaludt és ez alatt a kı alatt a boldog
feltámadást várja az örök életre.” 

7. kép. Gálffy Ádám csász. és kir. kamarás síremléke, 1686.

Nemcsak sírként, emlékmőként funkcionáló építmény ez, hanem kultuszhely, a hitbeli meggyızıdés,
kitartás és együttérzés monumentuma. Hatása máig érvényesül, hisz az új evangélikus temetı közepén
térszervezı, vonzó erıként magasodik, mint egy tempel vagy gloriett. Gálffy Ádám nemcsak életében
akart adományozni, hanem halála után síremlékét is az evangélikus közösségnek szánta. A Gálffy
család kihalásával a 18. században a gazdátlan sírbolt a konventre szállott és a lelkészeket temették ide
(Predigergruft). 

A Gálffy-síremlék az egyetlen, amely nem kötıdik a falhoz; a régi temetı közepén állt, majd a 20.
század elején szállították át az új evangélikus temetıbe. A hatszögő oszlopos nyílt csarnok formai
rokonát a korábbi kutatás a zborói Rákóczi-kastély udvarán álló kútházban találta meg.211(212) Pusztai
szerint hasonló megoldást mutat még egy az Árva várában található hatszögletes baluszteres gloriett
is.212(213) A soproni emlékek közül egyértelmően az Egg-síremlékkel, annak oszlopos kialakításával
rokon. Tömzsi, szabálytalan korinthoszi fejezető oszlopain ott találjuk a felfüggesztett
gyümölcscsokrokat, amelyek az oszlopszékek elılapjain is megismétlıdnek.

Érdemes pár szót szólni a gyümölcsök motívumáról, mert Sopronban és környékén sokáig meghatározó
díszítı elem volt. A reneszánsz által meghonosított gyümölcscsokor 197és gyümölcsfüzér a
késıreneszánsz formavilág kedvelt díszítı eleme. A Szt. Mihály-temetıbıl származó sírkövek esetében
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már említettük, hogy a fülkagylók, indamotívumok jellegzetes kiegészítı dísze, amelyet a német
mintákról vettek át. A világi építészetben is kedvelt díszítımotívum volt. Sopronban különösen szép
példája maradt fenn azokon a konzolokon, amelyekre az Új utca 4. számú lakóház ikerablakos
zárterkélye támaszkodik. A konzolok elılapjait és tekercsdíszes oldallapjait is felfőzött gyümölcsköteg
díszíti.

8. kép. Jöstlsperg nıvérek (Juditha Rosina és Barbara Helena) síremléke, 1693, 1708.
(Diebold K. 1932)

Az oszlopok díszítése függesztett gyümölcskötegekkel sem új kelető dolog, példái a 17. század második
felétıl találhatók meg a nyugati határszélen. Az oszlopszobrokon találkozunk drapérián függı
gyümölcscsokor motívummal, pl.: az 1663-ban készült nagycenki Ecce Homo-n.213(214) Ez él tovább a
'80-as években az Egg- és Gálffy-sírbolt oszlopain is. A középkori ún. Bildstock hagyományára
visszavezethetı út menti pilléreken is megjelenik olykor ez a motívum, többnyire az írásos táblák
díszítéseként. A pillér többi oldalát halpikkely borítja (Und, 1670; Sopron pestiskereszt, 1680.). Ez a
típus azonos a szomszédos ausztriai területen, a Vulka patak völgyében fennmaradt emlékekkel. A
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halpikkely motívumot is elıszeretettel alkalmazták pilléren, konzolon, 198oszlopszéken stb.
Megfigyelhetjük, hogy az ellenreformáció nyomására sem tőnt el a reneszánsz gyümölcscsokor
motívuma a kıfaragványokról. A szoboremlékeken az oszlopszék vagy a fejezet díszítésére használták,
míg a síremlékeken a lábazati konzolok dísze lett. 

A késıreneszánsz síremlékcsoport legkésıbbi tagja a Jöstlsperg nıvérek († 1693, 1708.) sírköve (8.
kép). A sírlapot kétoldalt lizénák határolják, amelyeknek alul és felül befelé forduló volutákkal díszített
elılapját teljes hosszában szalagdíszekkel induló gyümölcsfüzér ékesíti. Hozzá hasonló megoldás egy
lakóház kapuját keretelı pilaszterekrıl is ismeretes, a Fegyvertár u. 3. szám alatt álló korabarokk
lakóházról, amely 1680 körül épült, és az elsı soproni postaállomás volt itt 1697-ben. A földszinti
ablakok szemöldökpárkány-fríze, a fekvı voluták között elhelyezkedı gyümölcscsokrok hasonló
megoldást mutatnak a Gálffy-sírbolt frízéhez, ami szintén erre az idıszakra datálja az épületet. 

A tőzvész utáni újjáépítéseknél elıszeretettel alkalmazták az épületplasztikában a fekvı voluták között
megjelenı gyümölcs vagy virágmotívumot. Ez a motívum talán elıször Vitnyédi István 1650 körül
építtetett palotaszerő lakóházán figyelhetı meg (Szt. György u. 7.).214(215) Az épület 1674-ben a
jezsuiták kezére került, akik egy emelettel megtoldották. A földszinti homlokzat további jellegzetes
elemei: a kváderezett félpillérek és kapu kiképzése a késıbbiekben több belvárosi palotán is
megfigyelhetık.

A Jöstlsperg-síremlék egyik jellegzetes motívuma, az egyenes lezáró párkány felett, egy lapított
háromszögő keretben lévı vastag szétterülı voluták formája. A Hátsó kapu 2. (az ún. Caesar-ház)
homlokzata a lizénás tagolást kivéve 1676-os tőzvész és az 1681-es soproni országgyőlés között
készült. 1681-ben ugyanis itt ülésezett a fırendiház. Kapujának lezáró párkánya felett láthatók az
említett voluták Az épület sarkán félkörívvel kidomborodó zárterkély alsó részének kagylós megoldása
szintén rokon a szószék középsı részével.

A korabeli épületszobrászat tehát ugyanabból a motívumkészletbıl táplálkozik, amely az evangélikus
temetı késıreneszánsz síremlékein is megjelenik. Az 1676-os tőzvész után, a század utolsó évtizedeiben
újjáépülı lakóházakon tehát már biztosan ugyanazok a kıfaragók – a soproni céh tagjai – dolgoztak,
mint a sírköveken.

2005. LIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM / 125Tárgyi örökségünk / 185Kiss Melinda: Kés ıreneszánsz és
korai barokk síremlékek Sopronban  / Az indamotívum ok fejl ıdése és a stukkóm ővészet

Az indamotívumok fejl ıdése és a stukkóm ővészet

A síremlék-együttesben találunk több olyan darabot, amelyeknek keretelése nem maradt fenn, vagy
talán nem is tartozott hozzájuk keret. Egyetlen ornamentális részük a sírlapon lévı címert övezı
indadísz. Pusztai „Egyszerő epitáfiumok” címszó alá veszi az összes ilyen sírlapot, függetlenül azok
keletkezési idejétıl.215(216) Szerinte ezek stilárisan be nem sorolható faragványok, amelyek hően ırzik a
középkori formákat. Ezzel szemben nyilvánvaló tény, hogy azok a sírlapok, amelyek típusukban
megegyeznek a keretes emlékek feliratos lapjaival, szintén saját kerettel rendelkeztek egykor. 

199Az alapos vizsgálódás gyakran szırszálhasogatónak tőnhet, ellenben sok dolgot elárul.
Laposdombormővő vagy karcolt indák minden egyes sírkövön hasonló minıséget képviselnek, mint a
korabeli épületek kapuin és ablakkeretelésein feltőnı hasonló technikával készített díszek. 
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9 kép. Dobner János András síremléke, 1683.
(Adorján A. 1991.)

Dobner János András († 1683, 9. kép) sírkövének laposdombormővő indáihoz hasonló példa a Szt.
György utca 14. számú ház kapuján látható (homlokzata 1722-ben átalakítva). Ilyen levélben végzıdı
indamotívumok több síremléken megfigyelhetık az 1680-as évek közepérıl. Az épületplasztikában
pedig a Szt. György utca 22. számú ház kapujának díszítése és kıkeretes ablakainak fríze hasonló
megoldású.
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20010 kép. Grottau, régi temetı, Anna Bfaltzin, Josef Bfaltz kocsmáros feleségének síremléke
(Forrás: Im Bezirke Reichenberg. Topographie der Historischen und Kunstgeschichtlichen 
Denkmale in der Tschechoslowakischen Republik. Brünn—Prag—Leipzig—Wien, 1934.

Díszesebb megoldást képvisel az a forma, amelyet kacsos-leveles (arabeszkes) ornamensnek is
nevezhetünk. Ennek a motívumnak a könnyed vonalvezetése már barokk stílusban fogant, míg
ornamentikája a stukkómővészettel mutat rokon vonásokat. Pietro Antonio Conti hatására a 18. század
elejétıl Sopronban a polgárházak mennyezetén is gyakran megjelenik a stukkódíszítés. A tömött
akantuszleveles motívumokkal szemben Conti általában törékeny, könnyed indákat alkalmaz, amelyek
az alapból épphogy kiemelkednek. Munkássága a 17. század végén Kismarton és Sopron környékérıl
indul.216(217) Az ı mővének tekinthetı a nagyszombati jezsuita templom hajójának stukkódíszítése
(1699.), illetve stílusegyezés alapján a soproni Szt. György-templom 201század végi díszítése, a
domonkos zárda ebédlıje és több lakóház Sopronban és Ruszton.217(218)

Adatok vannak arra nézve is, hogy stukkómunkákat szobrászok is végeztek Sopronban. Krausz Jakab
unokája, Krausz Mátyás 1723-ban az ev. templomban készített stukkódíszeket. Csatkai az ı illetve a
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Krausz-család tagjainak tulajdonítja azokat a stukkókat, amelyek szép számban keletkeztek a 18.
század elsı felében a soproni polgári lakóházakban.218(219) Az Újteleki utca 24. számú stukkókkal
díszített ház (Dahner-ház) például azé a Schiller György Jakab mészárosé volt, kinek fennmaradt
barokk síremléke is. 

2005. LIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM / 125Tárgyi örökségünk / 185Kiss Melinda: Kés ıreneszánsz és
korai barokk síremlékek Sopronban  / Korai barokk s íremlékek

Korai barokk síremlékek

Az 1690-es évektıl jelentıs formai és stiláris átalakulás figyelhetı meg a fennmaradt síremlékeknél.
Rövid, kb. 15 éves intervallumban viszonylag egységes emlékek keletkeztek. Megjelenésük nem
tekinthetı a késıreneszánsz sírkövek szerves folytatásának. Ugyanakkor a késıbbi érett barokk
síremlékek sem vezethetık le ezekbıl.

Általános jellemzıjük, hogy a feliratos lapot kétoldalt csavart féloszlop határolja, amelyet szılıinda,
levél- vagy gyümölcsfüzér fon körül. A késıreneszánsz emlékekhez hasonlóan három részre
tagolódnak: alul a lábazati rész, amelyek kiugró konzolain nyugszanak a középsı feliratos részt
határoló féloszlopok. A síremlékeket az egyenes zárópárkány felett fülezett, tört körszeletíves oromzat
zárja le. A lábazati konzolok elılapján a gyümölcscsokor motívuma hagyományozódik tovább. A
feliratos lap felül vagy címert vagy, bemélyített, fülezett dús profilú kerettel ellátott mezıben, feszületet
ábrázol. A reprezentatívabb darabok gazdag akantuszleveles körítést is kaptak. A fent leírtak alapján
10 síremléket sorolhatunk ebbe a korai barokk csoportba.219(220)

A leírt stiláris átalakulásban nagy szerepe lehetett az ellenreformáció virágzó kıszobrászatának, amely
a század végére megtöri az evangélikusok mértéket és hagyományt megtartó mővészetét. Az 1674-ben
készült Fehér kereszt, amely a Bécsi kapu elıtt áll, még az utógótika szegényes leszármazottja.
Azonban ekkor már fokozatosan készülnek Sopron környékén olyan szoboremlékek, amelyek a
katolikus restauráció termékeként keletkeztek és stilisztikailag a Vulka völgy szobraihoz köthetık. 

A szılıindával vagy levélfüzérrel körülfuttatott oszlop típusát a környéken ez a köztéri szobrászat
honosította meg. Formai elızménye azonban az oltárokon keresendı. E típus legkorábbi fennmaradt
emlékét a Felvidékrıl ismerjük: a késmárki várkápolna faretabulumán, (az evangélikus Thököly István
megrendelésére készült oltár, 1657.). Az oltárok e típusa Erdélyben és a nyugati határszélen lett igazán
népszerő. A levélindával körülfont oszlop motívuma jelenik meg az 1630-ban felszentelt kismartoni
ferences templom fıoltárán is. Szılıindás oszlop a temetımővészetben 202azonban ritkábban fordul
elı. Kivételnek tekinthetı a már említett Grottau régi temetıje, ahol az alakos síremléket szılıindás
féloszlopok keretelik (11. kép).220(221) A felirat itt az ívesen záródó orommezıbe szorul.



84

11. kép. Sowitsch Kristóf síremléke, 1692.
(Diebold K. 1932)

A korabarokk emlékek közül legkorábbi halálozási dátummal Sowitsch Kristóf síremléke († 1692)
szerepel (11. kép). Sowitsch a már említett Eggenberg hercegnı udvari lelkésze volt. Síremlékének
csavart féloszlopain egyedüli példaként gyümölcsfüzér fut körbe. A csavart oszlop a jezsuiták
közvetítésével terjedt el és hatott Sopronban is a protestáns körre. Talán legkorábbi emléke a városban
a jezsuiták Szt. György-templomának keresztelı kápolnájában látható. Magyarországon a csavart
oszlop 203a 17. század végén, elıször a jezsuita templomok berendezésein (Lıcse) kezd elterjedni.
Nyugaton, német területeken már jóval korábban megjelenik szintén a jezsuita templomokban (pl.
Paderborn, jezsuita templom fıoltára).221(222)

Az említett Sowitsch Kristóf lelkészként sok megpróbáltatáson ment keresztül, ezért is érdekes és
furcsa, hogy síremlékén a jezsuiták által terjesztett típus egyik változatával találkozunk. Úgy tőnik a
jezsuita befolyás erıs hatást gyakorolt Sopron evangélikus polgáraira, mert további hat síremléken
találkozunk a szılı- vagy levélindával körülfont csavart oszlop motívumával. Jaroslaus von Steinbach
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(† 1693) és Magdalena Elisabeth von Pistori († 1697.) síremléke az elıbbi, Sowitsch Ábrahám (†
1696), a Herberstein grófnık († 1697; 1702), Sobitsch Pál János (†1706) és Pämer György († 1706)
síremlékén az utóbbi motívum szerepel.

A csavart oszlop Sopronban a síremlékeken kívül két jelentıs emléken is fennmaradt. Az egyik a
Szentháromság-szobor a Fı téren, amely a magyarországi barokk szobrászat fontos alkotásának
tekinthetı éppen abból a szempontból, hogy elıször itt alkalmaztak csavart oszlopot a köztéri
szobrászatban. (A mő megelızi a hasonló ausztriai alkotásokat, típusát csak késıbbi példákon látjuk
viszont: Baden, Mödling.) Kollonich Lipót már kész tervrajzot mutat be a városi közgyőlésnek, és
1695. április 11-én tett bejelentésében is oszlopos emlék szerepel (Saeule der Allerheiligsten
Dreyfaltigkeit).

A másik emlék a Szt. Mihály utca 9. számú, ún. „Két Mór” ház kapuoszlopai. Dávid Ferenc kutatásai
derítettek fényt arra, hogy az ismert Szt. Mihály utcai „Két Mór” ház Leitner Szervác szobrász háza
volt 1695 és 1714 között.222(223) De az máig nem tisztázott, hogy Leitner alakította volna ki a készen
kapott két ház homlokzatát. Úgy tőnik az eredeti elrendezést – két-két ablak, egy-egy oromfülke és
két-két szellızı lyuk – a jelentıs épületszobrászati részletek bevonása ellenére megtartották. 

Az épületplasztikai díszek inkább arra vallanak, hogy a homlokzaton megjelenı ornamenseket kıfaragó
és nem szobrász készítette azzal a céllal, hogy mesterségbeli tudását bemutassa, reklámozza. A
falusias, oromzatos ház homlokzatát összekötı díszes kapu illetve az oromfülkék szobrai sajátos
ellentétben állnak ezzel az épülettípussal. A kaput két korinthoszi fejezető csavart oszlop határolja, a
menetekben babérkötegek. Az oszlopokon egy-egy mór alakja tartja a párkányzatot, fejük körül kagyló
látható. Az egyenes, kissé golyvás párkány és a kosáríves bejárat közötti mezıben súlyos
gyümölcsfonatok csüngenek. A párkány felett az akantuszos inda középen üres medaillont fog körül.
Az oromfülkéket és a szellızı lyukakat szintén akantuszos inda kereteli. Ezt az oltárépítményeken,
képkereteken alkalmazott motívumot 204Sopronban megtaláljuk néhány belvárosi ház kapujának
párkányát koronázó elemként is. A két ház közötti kapun olyan reprezentatív kiképzés látható, amely a
fırangúak házain is elıfordul a belvárosban. Az üres medaillon a háztulajdonos címerét rejtené ebben
az esetben. Akantuszos-medaillonos párkány jelenik meg a Storno-ház kapuján is, amely a
homlokzattal együtt a 18. század elején készülhetett, miután Festetich Pál megvásárolta. A
medaillonban a Festetich-címer látható. 

A korai barokk síremlékek oszlopai illetıleg Sowitsch Ábrahám, Herberstein grófnık és Reichenhaller
Richárd síremlékén (12. kép) fennmaradt naturalisztikus akantusz-dísző keret mindenképp kapcsolatba
hozható a „Két Mór” ház homlokzatdíszeit készítı mesterrel. Pusztai tanulmányában érthetıen Leitner
szerzısége mellett érvel.223(224) Ugyanakkor nem veszi figyelembe, hogy Leitner szobrász volt, akit a
kıfaragó céh valószínőleg nem hagyott volna érvényesülni, például a síremlékszobrászatban sem. 

A kıfaragó céh és a szobrászok közötti viszony sosem lehetett felhıtlen. A felekezeti különbségnél is
talán több viszályt szült, elsısorban a jezsuiták letelepedését követı idıszakban, a kıfaragók és
szobrászok közötti munkamegosztás. A helybeli szobrászokkal kapcsolatban a 17. század végétıl
kezdve maradtak fenn konkrét adatok, amelyek elsısorban oltárokhoz, templomi berendezésekhez
kapcsolódtak. Ebben az idıben a szobrászok még nem alakítottak céhet, adót sem fizettek rendesen,
polgárjogot pedig ritkán szereztek — Leitner Szervác idejében csak két szobrász dolgozhatott a
városban! —; nem is örvendtek akkora megbecsülésnek, mint a kıfaragók, így kevesebb feladatot is
kaptak. Szobrász nem lehetett tagja a kıfaragó céhnek sem.

A fent említettek közül Reichenhaller Richárd síremléke († 1694) az egyetlen olyan megoldású emlék,
amelyen csak az akantusz-dísz szerepel, és tölti ki az oszlop helyét. Különleges abból a szempontból is,
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hogy az akantusz-ornamentika a többi emléktıl elkülönül kifejezetten gazdag faragásával.

Az akantuszlomb, amelyet az Itáliában járó északi mesterek hoznak magukkal, a 17. század végétıl jó
fél évszázadig uralkodik az európai ornamentikában. A jelentısebb fafaragó hagyománnyal rendelkezı

északi országokban (Norvégia) még a 19. század elején is találkozunk népiesebb formáival. Eleinte a
naturalisztikus akantuszdísz volt az uralkodó. Ez a forma látható a síremlékeken is. Késıbb stilizált
dekorációra változik, szalagos, síkszerő elrendezést kap. Terjedését, különbözı változatok kialakulását
a porcstílushoz hasonlóan az ornamentikakönyvek is elısegítették.224(225) E mintakönyvek szerzıi
elsısorban asztalosok és fafaragók, de találunk köztük metszıt, festıt és aranymővest is. 

12. kép. Reichenhaller Richard síremléke, 1694.
(Diebold K. 1932)

205Az oltárdíszítı faragásban az akantusz jelentıs és hosszú élető díszítı elem. A Felvidékrıl sok
példát ismerünk, míg a Dunántúlon elszórtan maradtak fenn emlékei. Talán 17. század végi az egervári
várból a vasboldogasszonyi plébániatemplomba került oltár, amely még az indadíszes típus gazdag
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változatát mutatja. Akantusz-ornamentikára jó példák az okai (Oggau) keresztelıkápolna oltára a 17.
század végérıl, a fertıszentmiklósi mellékoltárok a század elsı negyedébıl. Késıbbiek a zsirai
mellékoltárok és a fıoltárhoz kapcsolódó akantuszdíszek (1730 k.). 

Az akantusz különösen gazdag formája az említett Reichenhaller síremlékén az oltárokhoz képest túl
korainak tőnik. Sőrőn tagolt, burjánzó tüskés levelei inkább a 18. század elsı évtizedében készültek,
míg a feliratos lap korábban. Sowitsch Ábrahám és a Herberstein grófnık síremlékén a „Két Mór” ház
homlokzatán látható megoldással szemben monumentálisabb formában jelentkezik a levéldísz. Alul
tekercselt indából nı ki a mélyen bemetszett hosszan tagolt levelek sora. A levéltagok egymás felett
mindig ellenkezı irányba hajlanak. A Herberstein grófnık szintén osztrák fınemesek voltak, akik itt
találtak nyugvóhelyet. 

206Annak ellenére, hogy a síremlékeknél egyetemes viszonylatban is ritkán fordul elı az akantusz dísz,
a Dunántúlról még egy példát ismerünk. A sorokpolányi római katolikus templomban elhelyezett
Bátsmegyei Ferenc síremléke ugyan formailag kevésbé, de idıben rokonpárja a soproni példáknak. A
két részbıl álló feliratos lapot babérfüzérszerő keretelés választja el – a „Két Mór” ház homlokzatán
hasonló ornamens a sarkok élein fut végig. A széles akantuszlevelek síkban tartva hajlanak vissza, felül
a címert is körülveszik, amelynek két oldalán egy-egy puttó ül koponyára támaszkodva. Mestere
bizonyára ismerte a soproni példákat.

Úgy tőnik, hogy nemcsak a megrendelı, hanem az alkotó felekezeti hovatartozását sem hagyhatjuk
figyelmen kívül. Sopron szempontjából nem túlzás az evangélikus és a katolikus kıfaragók
elkülönülésérıl beszélni. A 17. század végéig a katolikus megrendelık hiányában hasonló megoszlás
még nem létezik. Az ellenreformáció tevékenysége által és a katolikus szellemi elit megjelenésével
felmerülı igények s a hitbuzgalom ilyen megnyilvánulási követelménye sok megrendelést
eredményezett, és letelepedésre késztették például a szomszédos ausztriai területek katolikus kıfaragóit
is a városban. Tevékenységi területük a 18. század közepére meghaladta az evangélikus kıfaragók
körét. A megerısödı katolikus lakosság nem a protestáns, hanem az ellenreformáció szolgáltatta
mővészi produktumokban látta a követendı példát. Így keletkeztek például a külvárosi házak
oromfalának fülkéiben látható szentek alakjai és az említett síremlékek sora. Továbbá a Sopron
környéki falvakban is megfigyelhetı a katolikus kıfaragók szerteágazó tevékenysége. A síremlékek
lábazati részét sok korabeli köztéri szoboremlék (pl.: Nep. Szt. János) talapzatán látjuk viszont.

2005. LIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM / 125Tárgyi örökségünk / 185Kiss Melinda: Kés ıreneszánsz és
korai barokk síremlékek Sopronban  / Összegzés

Összegzés

A soproni síremlékegyüttes azon része, amelyet tanulmányomban ismertettem, több mint fél évszázad
alatt jött létre. Ezen idıszakon belül is több kisebb csoportot különböztettünk meg. A Szent Mihály
temetı töredékesen fennmaradt síremlékeinek létrejöttében fontos szerepet játszottak az Ausztriából
kitiltott evangélikus nemesi családok, akik Sopronban temetkeztek vagy itt is telepedtek le. Ezeken az
emlékeken a késıreneszánsz stílusnak a délnémet területekrıl importált jegyeit fedezhetjük fel. A régi
evangélikus temetı késıreneszánsz síremlékei már jellegzetesen soproni fejlıdésőek. Ez elsısorban a
helyi kıfaragó céhnek köszönhetı, amelyet a korabeli épületplasztika is megerısít Sopronban. A korai
barokk síremlékek csoportján pedig már az ellenreformáció által támogatott stílusirányzat, formavilág
figyelhetı meg. Az egyházi és világi katolikus megrendelı réteg erısödése, a barokk stílus térhódítása a
18. század elejére a protestáns síremlékmővészetre is rányomta bélyegét.


