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SZERDAHELYI MÁRK

ADALÉKOK A RÉGI PESTI VÁROSHÁZA 
SZOBRAINAK TÖRTÉNETÉHEZ

A 19. század első felében a dinamikusan fejlődő és terjeszkedő Pest város építése 
soha addig nem látott ütemet vett fel: szinte a semmiből bukkantak elő tucatjával a 
kisebb-nagyobb lakóházak és paloták, sőt egész városrészek, mialatt az igényes kivitelű 
középületek is szép számmal épültek, bővültek. Dacára az építőipari konjunktúrának, s a 
rohamos léptékű urbanizálódásnak, már a kortársak egy része, így a hazai viszonyokkal 
egyébként is kritikus Széchenyi is felrója, hogy „…a szaporán fejledező fiatal Pestnek 
semmi sajátsága sincs, s félig-meddig muszka légben félig-meddig olasz minta után 
épült új része […] áll a mindennapi prózának hamuszínű köntösében, mintha a magyar 

1. kép. Erdélyi Mór: A pesti Városháza 1896 körül. 
BTM Kiscelli Múzeum Fényképgyűjteménye, ltsz.: 107.120.
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arról eddig nincs adat, de az valószínűsíthető, hogy Hild javaslatára kérték fel Bauert, 
aki azon túl, hogy ezen időszak egyik legtehetségesebb pesti szobrásza volt, már évek 
óta dolgozott együtt az építésszel. Az 1842. december 23-án Pesten kelt árajánlatában8 
vállalja az attikára elkészítendő tizenegy allegorikus szobor kifaragását pesti kemény 
homokkőből. A művész kötelezi magát arra, hogy Hild József tervei alapján megrajzolt 

nemzet minden eredetiségébül kikopott s életének poézisát rég kilehelte volna már.”1 

Nem volt ez másképp a szobrászattal sem ebben az időben, hiába igyekezett Ferenczy 
István (1792–1856) embert meghaladó erőfeszítésekkel „magyar” stílust teremteni, 
nagy ívű próbálkozásai sorra kudarcba fulladtak. Sikertelenségének számos összetevője 
közül most csak kettőt emelnénk ki. Az egyik, a műfaj háttérbe kerülése e korszakban, 
s az ezzel járó megbízások általános megcsappanása. Talán a legnagyobb „felvevőpiac” 
ebben az időben az építőipar, ahol volt igény az esztétikus, műalkotásokkal díszített 
szobrászati külsőre és belsőre, mégis számos olyan eset ismert, ahol a tervezőasztalon 
az épület még gazdag plasztikai köntöst viselt, ám a kivitelezés során ezek rendre vagy 
redukálódtak, vagy teljesen elmaradtak.2 A másik ok a hazai szobrászok képességeivel 
szemben támasztott általános bizalmatlanság,3 amelyhez Ferenczy vitatott tehetsége is 
hozzájárult. Nem véletlen, hogy a nagyobb volumenű építkezések plasztikai felruházását 
rendre külföldiek kapták, legyen az világi, vagy egyházi megbízás. A klasszicista Pest 
legfontosabb építkezései sorából a régi pesti Városháza mindezekhez szép ellenpéldaként 
szolgál. Nem csak azért tűnik ki, mert a korszak középületeit gazdagon díszítő kevés 
megvalósult szobrászati projektek egyike, hanem azért is, mert alkotói pesti mesterek.
A pesti lakosság gyarapodása, a város terjeszkedése megnövelte az adminisztrációt is, 
így született határozat arra – 1838-ban, évtizedes halogatást követően –, hogy végre 
emeletráépítéssel bővítsék a Városháza épületét. Ezt az elgondolást a márciusi nagy 
árvíz meghiúsította, amely nemcsak a már felhalmozott építőanyagok jelentős hányadát 
mosta el, de a tervek átgondolását is szükségessé tette. Ennek keretén belül a tanács 
elvetette az átépítés ötletét és – a költségkímélést szem előtt tartva – a régi Városháza 
minél több részletét felhasználva egy új épület felhúzását határozta el, amely nem csak 
új alaprajzot és tömeget, de „árvízbiztos”, stabilabb alapot, erősebb boltozatokat és 
vastagabb falakat is magában foglalt. A terveket – akárcsak a korábbi, meg nem valósult 
bővítést – Kasselik Ferenc készítette, azonban a szobrokkal ékesített attika Hild József 
elgondolását tükrözte,4 amely „…nem csak a’ jelen építési módnak, hanem egy köz 
épületnek is megfelelőképpen terveztetett”.5

Az épület ünnepélyes átadására 1842. október 15-én6 került sor,7 de kisebb-nagyobb 
– különösen belső – munkálatok egészen 1848-ig elhúzódtak (melyet tizenöt évvel 
később újabb szintfelhúzás követett – 1. kép.). Jóllehet a régi-új Városházát felavatták 
és a hivatalok is visszaköltöztek lassacskán, az épület még nem nyert teljes befejezést, 
hiszen hátra volt a fő díszítményeknek számító szobrok kérdése, amelyek természetesen 
csak az emeletráépítés után kerülhettek napirendre. (Egyébként a fennmaradt iratokból 
jól kitűnik, hogy ezek az építkezéstől függetlenül, egy teljesen különálló projekt keretén 
belül valósultak meg.) Sajnos az ide vonatkozó rajzo(ka)t nem ismerjük, az épület tervén 
alakokat nem ábrázoltak (pontosabban csak utólag vázolták fel azokat). Megemlítendő 
ugyanakkor, hogy a Városháza egy feltehetően korai – s tán legszebb – homlokzatrajzán 
(2. kép) a figurák száma kevesebb a megvalósultnál (holott ez épp fordítva szokott lenni), 
s a beazonosítható alakoknak csak egy része egyezik meg a kivitelezésre kerültekkel 
(persze az eredeti Hild-féle attika terv ismeretének hiányában csak feltételezhető, hogy 
a szobrok száma megegyezik az itt említett Baumgartner-félével).
A pesti tanács Bauer Mihályt (1789–1854) szólítja fel arra, hogy tizenegy szobor 
kifaragására költségtervezet nyújtson be. Hogy miért nem történt pályáztatás, árlejtés, 

2. kép. Baumgartner János: A régi pesti Városház homlokzata, 1840 körül.
 Papír, ecsetrajz, 52 x 37,3 cm. BTM Kiscelli Múzeum Építészeti Gyűjtemény, ltsz.: 52.30.1. 
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szobrászat, a Mátyás-emlékmű ügyében a legélesebb pengeváltások zajlanak, épp akkor 
szándékozik a tanács megbízni egy drága bécsi szobrászt, annak ellenére, hogy már 
rég óta tárgyaltak egy neves pesti mesterrel is. Meglepő az a tény is másfelől, hogy 
mennyire vonzó a munkásságának csúcsát már rég maga mögött hagyó 70 éves Klieber 
neve még ekkor is, s hogyha „pallérozott” ízlésről van szó, egyből reá gondolnak és 
az ekkoriban általánosnak nevezhető gyakorlattal szemben nemhogy spórolni nem 
akarnak a plasztikai díszítés árán, hanem épp ellenkezőleg: a „kebelbéli” mester vagy 
mesterek helyett, drága bécsi művészt alkalmaznának. Klieber levelét nem ismerjük, de 
azt bizonyosra vehetjük, hogy ceruzája Bauerénál sokkal vastagabban fogott.13

Ekkor azonban megtörtént az, ami a korábbi évtizedekben szinte elképzelhetetlen 
lett volna: két héttel a fentiek után Kossuth lapja, a Pesti Hírlap éles hangon kel ki 
a tanácsi döntés ellen, s hasonlóan a fenti gondolatokhoz – melyeket úgy tűnik nem 
csak korunk embere fogalmaz meg – finoman szólva is értetlenségét fejezi ki:14 „Mint 
tudósítva vagyunk a’ pesti új városház fedélszéleit ékesítendő szobrok, Bécsben Klieber 
szobrász által készíttetnek. Meg nem foghatjuk, minő ok inditá Pest város tanácsát ezen 
művek külföldön készítésére; […] valóban nem tudjuk eléggé rosszalni ezt, midőn Pest, 
országunk iparának fővárosa, műveket, mellyek saját keblében bizonyosan készíthetők 
– mert már hasonlók készülének is – külföldön csináltat. Vagy talán nagyobb művészi 
tökély czéloztaték eléretni, mit nem hiszünk, mert nálunk szabad ég alatt, ‘s oly magosra 
állítandó szobroknál a’ művészet rendszerint igen alant marad; de ha ez volt is czél, 
Klieber neve éppen nem olly ismert hangzású, hogy általa elérhetőnek képzelhetnők, 
‘s ez esetben Ferenczyt elmellőzni vétek vala. De miután azon szobrok hihetőleg 
jobbak nem lesznek az épületeinket rendesen – si diis placet – szépítőknél, bizonyosan 

9 láb (~275 cm) magas alakokat „…alaposan, a legjobb ízlésben, valamint ennek 
megfelelő hatással [Effect]…” 250 CM ft9 darabonkénti árért (összesen tehát 2640 
CM) „…a legnagyobb lelkiismerettel és a legjobb tudása szerint…” kivitelezze. A fenti 
összegért vállalja továbbá a kőanyagok beszerzését, az elkészítendő szobrok szállítását 
és személyes részvételét az alakok elhelyezésénél, viszont az ár azok felhúzását, 
felállítását, valamint az ehhez szükséges segéderő napi díját nem tartalmazza. Ajánlatát 
ebben a formában nem fogadták el, így a következő évben egy másik költségelőirányzatot 
is benyújtott, mely 1843. augusztus 13-án kelt.10 Ebben, a korábbihoz képest némileg 
módosulva, a szobrok mérete a középső figura kivételével a korábbi 9 láb helyett csak 
8 láb (~245 cm), amelyet Bauer változatlan anyagból „a magas elhelyezkedésüknek 
megfelelő megjelenéssel, antik ízlésben” faragna ki. A méretcsökkentés ellenére a 
figurák darabját 5 CM forinttal emelte, így összesen 2816 CM forintot kért a munkáért, 
igaz ebben a summában már benne foglaltatik az alakok olajfestékkel való beeresztése, 
valamint a fent már említett egyéb munkálatok is. Kötelezi magát továbbá – és ez a 
korábbi ajánlatában még nem szerepelt –, hogy a szobrokat 18 hónapon belül leszállítja, 
vagyis átlagosan kb. másfél hónapot szán egy alak kifaragására.
Úgy tűnik, hogy a szobrok ügyében a tanács két vasat tartott a tűzben, s Bauer 
megbízása nem mint egyedüli alternatíva merült fel. Szinte napra pontosan a fenti 
szerződéssel egy időben (1843. augusztus 10-én) kelt az a tanácsülési jegyzőkönyv, 
melyből kiderül, hogy időközben már tárgyalások folytak a neves Josef Klieber (1773–
1850) „bétsi szobrázó” úrral, a Bécsi Képzőművészeti Akadémia professzorával, 
ugyanezen alakok elkészítéséről. A tanács ugyanis azon a véleményen van, mely szerint 
ahhoz, hogy „…az épület díszének s’ a’ jelen kor pallérozottságának megfeleljenek [a 
szobrok] tsak híresebb mestertől elkészítetni lehet…”,11 s erre a jeles szobrász neve 
garancia. Az ügy már annyira előrehaladott, hogy Klieber levelét előterjesztették és – 
lásd később – döntöttek felkérése ügyében. Az eset több szempontból is figyelemre 
méltó. Egyfelől érdekes látni, hogy azokban az években, amikor sorra alakulnak a 
magyar érdekeket támogató egyesületek; 1839-ben a magyar művészek támogatására 
a Pesti Műegylet,12 a hazai ipar fellendítéséért életre hívott Kossuth-féle Iparegylet 
(1842), vagy a magyar termékek vásárlására buzdító Védegylet (1844), s amikor a honi 

4. kép. 
Bauer Mihály: Közbiztonság és Igazságszolgáltatás, Uhrl Ferenc: Becsület és Jótékonyság.

Faragott homokkő
 (A szerző felvétele)

3. kép. 
Erdélyi Mór: A pesti Városháza 1896 körül. (Részlet)

BTM Kiscelli Múzeum Fényképgyűjteménye, ltsz.: 107.120.
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Pesti Divatlap Teleki büsztjénél papírra vetett sorokat, melyek sze-rint „…úgy is alig 
van még reá példa hazánkban, hogy testület valami megbizással tisztelte volna meg 
művészeinket”.17 Uhrl azért kifejti, hogy „…semmiképp sem jutna eszébe saját magát 
az igen tisztelt és nagyra értékelt barátjával, Klieber József direktor és cs. k. tanácsos 
úrral párhuzamba állítani, de kéri a mélyen tisztelt Bizottságot, hogy az alulírott az 
eddigi munkásságára őket hadd emlékeztethesse.”18 Annak ellenére, hogy Klieber 
igazgató megbízása ellen emel szót, kissé nagyzolóan pont az ő barátjaként történő 
megnevezésével próbálja érzékeltetni saját maga fontosságát a megbízás elnyerése 
érdekében (jóllehet a kettőjük közti baráti és munkatársi kapcsolat valóban igaz19). A 
konkrét szobrászati feladatra térve Uhrl régi taktikájához nyúl: 5 CM-vel kevesebbet 
kér a figurák darabjáért, mint Bauer, így ez utóbbi első költségvetésében megjelölt, 
olcsóbb összegért vállalná a kivitelezést. Természetesen az egész megbízást szeretné 
elnyerni, hiszen „…az összes munkáját eddig is a megfelelő időben szállította le és az 
mindig a megrendelők teljes megelégedésére szolgált”. Az eleve nyomott árkalkulációja 
mellett felajánlja azt is, hogy egyedüliként történő megbízása esetén átvállalja a 
felhúzás és a rögzítés lebonyolítását, illetve felügyelését is. Kéri ezért a tanácsot, hogy 
egy általa is elfogadhatónak vélt határidő megjelölésével vele szerződjenek. Amíg a 
szobrász személyéről még nem született döntés, Bauerre rábízzák a főhomlokzati címer 
kifaragását, melyet 110 CM forint ellenében az év októberére el is készít.20

A szobrászmunka ügyében a következő másfél hónap legfontosabb feladata alighanem 
annak eldöntése lehetett, hogy mely mestert vagy mestereket bízzanak meg. A tanács 
végül mindkettőjük alkalmazása mellett döntött, ami teljesen kézenfekvő, hisz 
olcsóságuk mellett talán a korszak legismertebb pesti szobrászai voltak. Uhrlnak tehát 
sikerült részt szereznie a munkából – ha az egész megbízást nem is tudta elhalászni 
tehetségesebb kollégája elől –, az eredetileg egy személyben felkért, több alkalommal 
is költségtervezetet összeállító Bauer pedig kénytelen-kelletlen kellett beérnie csak a 
megbízás felével. Bölcs döntés született a magisztrátus részéről azért is, mert a mesterek 
közötti esetleges rivalizálás emelheti az alkotások színvonalát, ráadásul a kettős megbízás 
további előnye, hogy a szobrok így nagyjából fele annyi idő alatt készülhetnek el. A két 
szobrász kiválasztásával egyidejűleg Klieber felkérését – ha csakugyan megbízták – 
visszavonták (bár nem világos, hogy ebben mennyi szerepe volt a kipattant botránynak, 
illetve az ismeretlen összegű honoráriumnak), s szeptember 2-án utasítják az attikát, s 
a szobrokat megrajzoló Hildet, hogy „…a’ szobrászmunkákra való felügyelést magára 
vállalni ne sajnáljon”, ugyanakkor „...a’ városház építése eránt rendelt küldöttségnek 
meghagyatik, hogy a’ szóban lévő szobroknak készítésére a’ nevezett szobrász urakkal 
szerződést kössön.21” Néhány hónappal később, 1843. december 11-én végre-valahára 
megszületett a végleges szerződés,22 mely rögzíti – egyebek mellett –, hogy az allegorikus 
figurák kifaragását Bauer és Uhrl együtt vállalják.23 Bár a kontraktus nem tartalmazza a 
szobrászi programot, de tudvalevő, hogy annak témája a városi közigazgatás igazságos 
szellemben való működtetése. A szerződésben az általánosságokon túl szó van a művek 
magasságáról is, amely az utolsó Bauer-féle költségtervezettel megegyező módon 8 láb 
lesz, kivéve itt is a középső figurát, mely 9 láb. Mind a modelleket mind a szobrokat 
előbb az Építési Bizottságnak kell megszemlélnie, s csak az általuk írt igazolás után 
veszi át a város a kész munkákat. Mind a két szobrász öt-öt szoborra kap megbízást, 

lett volna Pesten több egyed is ezen munkával megbízható, mert hogy’ kívánhassuk 
magányos egyedektől a’ honi ipar előmozdítását, midőn törvényhatóság, ‘s pedig Pesté, 
melly magát a’ műipar képviselőjének állítja, külföldit állít elibe.”
Látható, hogy ami korábban zokszó nélkül maradt, mi több, szinte természetes volt, 
az a 40-es évek elején – különösen, hogy a városvezetés a megrendelő – már heves 
reakciót vált ki. A Mátyás-emlékmű körüli viták ürügyén az akkori sajtó által igen 
gyakran emlegetett Ferenczy neve példaként szolgál, mint akit ez ügyben – szinte 
evidenciaként – felkérni kellene és illene. Az élelmes Uhrl Ferenc (1792–1862) viszont 
– aki ekkoriban Bauer mellett a másik legfoglalkoztatottabb szobrásza Pestnek – felkérés 
nélkül is hallatta hangját. A Ferenciek terén ma is álló „Najad kút” eredeti alakjainak 
kifaragója, az addig is inkább jó üzletpolitikájával, mint tehetségével kitűnő Uhrl, 
miután tudomást szerzett Klieber megbízásának tervezetéről, megragadta az alkalmat, 
hogy felszólaljon ellene, egyszersmind – jó üzletemberhez méltó módon – felajánlja 
szolgálatait a tanácsnak.15 Nincs keltezve, de nyilván 1843 augusztus-szeptember 
környékén írt merész hangú levelében, „…a művészetek iránti érzelmeitől hajtva” 
bátorkodik az alábbi, igen tanulságos megjegyzést tenni: „Minden itt élő és dolgozó 
szobrász számára igencsak megalázó tudomásul venni, hogy amikor a művészetekben 
is függetlenedni szeretnénk a külföldtől, mikor a szobrászat terén hosszú évekig hiány 
mutatkozott a mesterek megfelelő foglalkoztatásában, s mikor végre erős az igyekezet 

a hazai művészetek felkarolására, 
pontosan abban az időben fosztják 
meg a belföldi képfaragókat attól a 
lehetőségtől, hogy ezt a megtisztelő 
feladatot [ti. a Városháza szobrainak 
elkészítését] megkaphassák, s mind-
ezt csak a publikum bizalmától 
való távoltartás okán.” Uhrl nem 
kevesebbet állít, minthogy szerinte 
a belföldi szobrászok mellőzése a 
központi megbízásoknál egy tudatos 
és szándékos módszer arra, hogy 
őket a társadalomtól minél jobban 
elidegenítsék („entfremden”).16 Bár 
véleményének erősen összeesküvés-
elmélet hangzása van, sorai min-
denképp figyelemre méltók a kor-
szak ilyen jellegű megbízásainál, s 
egyúttal eszünkbe juttatja például a 
megelőző évben megjelent Regélő 

5. kép. Női fej. Töredék.
Faragott homokkő.

 BTM Kiscelli Múzeum, Fővárosi Képtár
 fotó: Bakos Ágnes
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256x11 azaz 2816 CM forint volt az 
attikára felkerült szobrok összköltsége.33 
A kifizetések sajnos nem említik meg, 
hogy ki melyik alakokat faragta, a szer-
ződések és árajánlatok a figurák pontos 
megnevezését sem tartalmazzák, azt azon-
ban látni lehet, hogy Bauer öt, Uhrl hat 
szoborért kapott 200 CM forint összegű 
előleget. 
   Uhrl Józsa – Uhrl Ferenc lánya – is 
úgy tudja, hogy a tizenegy alkotás közül 
(nyilván a középső főalakkal együtt) 
édesapja hatot, Bauer pedig ötöt faragott, 
,,…hogy a két académikus művész 
egyenlően részesitessék a város részéről 
kellő méltánylásban, egy kis keresetben, 
– és a szobrok felállitásával – nagy felelősségében”.34 A korabeli sajtó – bár a figurák 
számát illetően állandóan pontatlanul – igen szerette tréfás rövidhírekben ismertetni 
a szobrokkal kapcsolatos munkálatokat. Különösen a középső, Igazságot megtestesítő 
alak vált közkedveltté a híradások során. Ezekből kiderül pár érdekes adat is, bár 
hitelességüket némi fenntartással kell kezelni. Ilyen információ hogy 1845 nyarára 
már a legtöbb alak elkészült „..csak az igazság istennője van még hátra, melly mint 
mondják, középre jön ‘s valahogy meg ne szökjék, két oldalról négynégy [pontosabban 
öt-öt] őre leend.”35 Ebből arra lehet következtetni, hogy bár az alakok zöme ekkorra 
már készen állt (vagyis – lásd fenn – 1844 augusztus és 1845 március között az átvétel 
hivatalos aktusa valószínűleg azért nem történt meg egyetlen esetben sem, mert nem 
tudtak fizetni a szobrokért), de még nem helyezték fel őket, csak két évvel később, 
1847 szeptember elején (3. kép). „A pesti városháza homlokzatára már fölállíták a 
különféle allegoriai kőszobrokat. – Köztudomásu dolog, hogy az igazság istenasszonyát 
legbajosabb volt először az égből lehúzni (miután e földről már rég elköltözött,) s a 
földről ismét a városház tetejére fölemelni; csak azután újra le ne repüljön.”36 Végül még 
egy humoros megjegyzés szintén a Pesti Divatlapból: „A pesti városház homlokára már 
mind a hat allegoriai kőszobor fel van helyezve. Az igazság istenasszonya, mondják, 
legkeményebb kőbül van faragva, azért, hogy ne egy könnyen lehessen meglágyítani.”37 
Úgy tűnik az egyetlen komolyabb hangvételű rövidhírt ez év október 16-án a Der 
Spiegel közli, s ebben csodálkozóan és kissé szarkasztikusan jegyzi meg a cikkíró, hogy 
milyen „fonderbar”, hogy a három hét óta felállított szobrokkal a lapok egyáltalán nem 

a tizenegyediket (azaz a legmagasabb középsőt) pedig az faraghatja, aki a hamarabb 
végez az öt alakkal, természetesen úgy, hogy ezek mindegyikét el is fogadják. Kissé 
sürgetős, ámbár alapvetően demokratikus, a versenyszellemet is életre hívó módja ez az 
utolsó szobor kiosztásának. A szerződés kiköti azt is, hogy a művészek saját költségükön 
húzzák és állítsák fel a figurákat, de előtte minden egyes darabot egységes színűre 
fessenek. Az egész munkára 1844. augusztus végéig kapnak határidőt, a fizetségük 
szobronként 256 CM forint (ez egy forinttal magasabb, mint a négy hónappal korábban 
benyújtott Bauer-féle költségjavaslat, ám ebben a felhúzás ára is benne van). Fontos 
részlet, hogy ebből a pénzből alkotásonként csak 200 CM-t fizetnek ki, egészen addig, 
amíg az összes szobor nincs a helyén. Ha tehát már mind a tizenegy alak az attikán áll, 
a mesterek visszamenőleg a városi kasszából annyiszor 56 CM összeget vehetnek fel 
készpénzben, ahány figurát faragtak. Végül szó esik a város által beszerzendő, a szobrok 
rögzítéséhez szükséges tartókról (Klammen), illetve néhány, ilyenkor elmaradhatatlan, 
hangzatos ígéretről, melyek az elvégzendő munka minőségét hivatottak szavatolni.24

Érdemes megemlíteni a szobrok átvételi és kifizetési módját. A szerződés szerint a 
szobrász a kész alkotást először az Építési Bizottságnak, (jelen esetben Hildnek, hiszen 
ahogy fent szó volt róla, ő felügyelte a képfaragói munkákat) mutatja be. Miután ő 
kiállítja a papírt arról, hogy a szobor megfelelően elkészült, az arra felhatalmazott 
személy (legtöbb esetben a jegyző, aljegyző vagy a polgármester) felszólítja a pénztárat 
a szerződésben meghatározott (rész)összeg kifizetésére. Mindezek után a szobrásznak 
(vagy a meghatalmazottjának) nem marad más hátra, mint a fizetség felvétele a városi 
kasszából és annak ellenjegyzése.
A fenti szerződésben meghatározott határidő – vagyis a 8 hónap, amely nyilván 
azért ennyire szűkös, mert az emeletráépítés már rég elkészült – úgy tűnik igencsak 
iránymutató lehetett, mivel az első kész szobrot leadó Bauer felesége az ezért járó 200 
CM honoráriumot 1844. július 6-án veszi fel a városi pénztárból, vagyis bő másfél 
hónappal a tizenegy alak elkészültének határideje előtt.25 Három nappal később Uhrl is 
lead egyet, amelyért a neki járó szintén 200 CM forintot, az 1844. július 24-én tartott 
tanácsülési jegyzőkönyv tanúsága szerint – miután Hild kiállította a bizonyítványt 
arról, hogy az alak „…kellő képpen már elkészítetett” – a következő nap fel is vett.26 

Ugyanezen alkalommal Bauer (Pauer) is benyújtja kérvényét, ám ő elmulasztja az 
igazolás beszerzését, ezért a 200 forintnyi honoráriumát visszautasítják, mondván „…
folyamodónak tsak akkor [fizetnek] ha Hild József csász: Kir: építész úrtól a kérdéses 
szobornak kellőképpeni elkészítéséről bizonyítvány hozand”.27 Úgy tűnik, hogy ezzel 
a szoborral problémák lehettek, mert Hild csak egy hónap múlva, augusztus 24-én 
állította ki a szükséges bizonyítványt, mely szerint az alakot „…  minden tekintetben 
az elvárásoknak megfelelőnek” találja. Még aznap Rottenbiller Lipót alpolgármester 
– az „ersten Statue”-ért (?) – engedélyezte a 200 CM ft kifizetését a városi kasszából, 
amelyet szintén a szobrász felesége, Katharina vett fel 26-án.28 Talán felesleges az összes 
tranzakciót felsorolni, de annyit érdemes megjegyezni, hogy 1844. augusztus, valamint 
1845. március vége29 között úgy tűnik a mesterek egy szobrot sem adtak le (valószínűleg 
a város nem tudott fizetni értük), és az utolsó alakért járó 200 CM összeget Bauer 1847. 
június 25-én kapta kézhez.30 A szobrok felállításáért a két szobrász 300 CM forintot kapott 
augusztus végén,31 míg a végső elszámolás szeptember 30-i dátummal kelt.32 Összesen 

6. kép. 
Tollas sisak töredéke (valószínűleg a főalak 

mellett álló harcosé). 
Faragott homokkő. Budapesti Történeti Múzeum - 

Fővárosi Képtár, 
fotó: Bakos Ágnes
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Negyven évnek sem kellett eltelnie, és az alkotók neve szinte a feledés homályába merült. 
1883-ban Pasteiner Gyula még azt írta, hogy „a pesti régi városház felső párkányán 
sorjában fölállított szobrok Bauer J. magyar szobrász művei”.47 Hét évvel később ezt 
erősítette meg Szana Tamás is (immár helyes keresztnévvel),48 annak ellenére, hogy 
időközben az említett Uhrl Józsa már megírta, hogy a szobrok nem egy művésztől 
valók, igaz, ő meg édesapja kollégájaként írta le „Bauer Károly” nevét.49

Bauer Mihály és Uhrl Ferenc műve a reformkori Pest egyetlen megvalósult, középületet 
díszítő, helyi szobrászok által készített monumentális szoborciklusa. Különös értékét 
azonban nem csak ez adja, hanem az is, hogy rácáfol a korszak sajátos „gyakorlatára” 
is, hiszen nemhogy elkészült a tervezőasztalon megrajzolt épületszobrászati koncepció, 
de a kivitelezés annál gazdagabban valósult meg (amennyiben a Baumgartner-terven 
szereplő alakok száma egyezik a Hild-félével). Lényeges hangsúlyozni, hogy a 
megbízás hátterét felvázolva megfigyelhetővé válik a szobrászat terén (is) végbement, 
a hazai mestereket előtérbe helyező igyekezet, mely úgy tűnik az 1840-es évek elején 
már annyira erőteljessé vált, hogy központi megbízásnál nyilvános felháborodást szült 
külföldi művész felkérése. Ezzel a szemléletbeli változással lehet összefüggésben 
Uhrl szokatlan levele is, amit mindenképp egyedülálló módon hívja fel a figyelmet a 
hazai szobrászat akkori helyzetére, egyben bepillantást enged a mester sokat kritizált 
módszerébe is.
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is foglalkoznak.38 „Az Uhrl és Bauer urak által szállított figurák ha nem is éppenséggel 
a szobrászat mesterművei (s mint ilyenekért nem is fizettek túl sokat értök), de csinos 
voltukkal mégiscsak érdemesek arra, hogy kevés középületeink egyikét díszítsék”. A 
cikkíró egyébként Uhrl alkotásaira külön felhívja a figyelmet, de az egészről megjegyzi: 
„kívánatos volna a középső melletti két alak mellőzése, mert a mi építőművészeti 
ízlésünk szerint ezek a túlzsúfoltság érzetét keltik” (a már említett homlokzati rajzon 
pont ezek hiányoznak – 1. kép).
A szobrokat 1884-ben restaurálták,39 majd 1900-ban – miután az Erzsébet híd építésekor 
a városházát lebontották –, a figurák közül négyet a mai Fővárosi Önkormányzat 
Kamermayer Károly téri homlokzatára helyeztek, ahonnét előbb a Székesfővárosi 
Múzeumba, majd a Kiscelli Múzeumba kerültek. Innen a 90-es évek közepén a Budavári 
Önkormányzat az alakokat kikérte, restauráltatta és a városháza fedett udvarának két 
oldalára helyezte őket, ahol máig is állnak. (4. kép) A többi hét alak sorsa ismeretlen, 
és hollétük rejtély volt már 1930-ban is, amikor Schoen Arnold próbált utánuk járni.40 
Meg kell említeni ugyanakkor, hogy a Fővárosi Képtár raktárában fellelhető néhány 
töredékről feltételezhető, hogy ezen elveszett szobrok részei lehetnek (5-6. kép), 
illetve szóbeszéd tárgya az is, hogy a Százados úti művésztelepen található két torzó 
a pesti régi Városháza attikájáról származik.41 Schoen nevéhez fűződik a megmaradt 
alakoknak a mai napig is elfogadott egyetlen attribuciója. E szerint a „…drámaibb 
feszültségű Közbiztonság és Igazságszolgáltatás allegoriája” Bauer, „a líraibb lelkületű 
Becsületesség és Szeretet [közhivatali vagy közigazgatási erényt jelképezve inkább 
Jótékonyság], szobra pedig Uhrltól származik”.42 
      Az Igazságszolgáltatás alakja csakugyan Baueré lehet, mivel hasonlatossága a szintén 
a nevéhez köthető, ezekben az években készült kútszoborral, az egykoron a terézvárosi 
templom előtt állt Béke-alakkal korábban is feltűnt.43 Schoen álláspontja egyébként 
helyesnek tűnik, még akkor is, ha nem a stílust, hanem a kifaragás minőségét vesszük 
alapul. Persze ennek megítélése sem könnyű feladat, hiszen a szobrok több mint 50 
évig álltak a szabad ég alatt, jelenlegi állapotukban pedig többszörösen restauráltak, 
így hiteles képet nehéz alkotni róluk. Az attribuálásnál maradva megemlítendő, hogy 
az 1980-as Művészet Magyarországon című katalógusban szerepel, hogy a Bauer által 
kifaragott öt szobor: Pallas Athene, Közbiztonság, Igazságszolgáltatás, Paris és a Béke 
alakjai.44 A forrás nem ismeretes, a kiadványban szereplő szobrászati vonatkozású 
pontatlanságok alapján pedig hihetősége koránt sem biztos. Schoen Arnoldnak sikerült 
még néhány alakot beazonosítania, így középen az igazság istennőjét Themist, akit 
jobbról Pallas Athene támogatott bölcsességével, balról pedig egy „phrygiai” harcos 
kivont karddal védett a megfélemlítések ellen.45 Sajnos a fennmaradt fotókból igen 
nehéz megnevezni a többi allegóriát, illetve figurát, s még nehezebb azokat művészhez 
kötni. Valószínűnek látszik ugyanakkor, hogy jobbról a második szobor a Takarékosság 
megtestesítője lehetett (a lábainál elhelyezett méhkas alapján), illetve mellette az 
utolsó alak alighanem Fortuna, a Bőség, Gazdagság megszemélyesítője volt (baljában 
a bőségszaruval). Művészre vonatkozóan annyit lehet csak sejteni, hogy Themist 
alighanem Uhrl készíthette (hiszen ő adott le hat alakot). Megjegyezendő, hogy az itt 
ismertetett munkákon túlmenően Bauer készítette még a már említett városi címert, Uhrl 
pedig – Szana Tamás információi szerint – a tanácstermek külső és belső díszítményeit.46
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és belső szobrászati munkáinak nagy része (1830–1832), amit alighanem legkiemelkedőbb 
megbízásának tart. Ezen kívül felsorolja még: (II.) a terézvárosi templom fő- és mellékoltárainak 
(a Pollack-féle Szent Teréz-, Szent József- és Szent István-, valamint keresztelő [ma Jézus Szent 
Szíve-] oltár) plasztikai díszítése (domborművek, imádkozó angyalok, a Remény, s Szeretet 
alakjai), melyek szobrászával a kutatás eddig nem foglalkozott, illetve nem tudta beazonosítani 
(Schoen 1938. II/2, 212.). Uhrl ezen munkái nagy valószínűséggel későbbiek, mint a Pollack-
féle oltárok (1821–1831), s 1840 körül készültek (Zádor Anna tudomása szerint a Szent József-
oltár domborművei 1840-es keltezésűek, s ez nagyjából igaz lehet a többi ide fűződő szobrászi 
munkára is [Zádor 1960, 220.]). A szobrász ezeken túl megemlíti a (III.) Ferenciek terén álló 
kút szobrát – kihangsúlyozva, hogy az saját invenció alapján készült –, (IV.) a régi Fürdő utcai 
(ma József Attila és Nádor utca sarkán álló) Pollack-féle házban egykor elhelyezett Canova után 
faragott Creugas vagy Gladiator című művét, valamint (V.) az egykori Tomola-ház csoportját 
(lásd alább).
19. Ennek bizonyítéka az Uhrl által a fenti levélben megemlített – egykoron a Rumbach Sebestyén 
utcában állott, de a zsinagóga építésekor lebontott – Tomola Ferdinánd-féle ház szoborcsoportja 
is, melynek modelljét Klieber készítette, s ezzel már legalább kettő az általa megtervezett, de 
Uhrl kivitelezte alkotások száma (a másik a szintén lebontott Josef Slavik-síremlék).
20. BFL Intimata, 1246/14, 904/67. 1843. október 11.: „Bauer Mihály Szóbráz az elkészitet 
városi czímért, alkuszerinti nékie járó 110 pfkat utaltatni kér”, illetve ugyan itt (1172) található 
Bauer 1843. október 22-én kelt „Notta”-ja, mely tulajdonképpen az elkészített munka és a fenti 
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Uhrl 1887
Uhrl Józsa: Nemzeti törekvéseink a képzőművészetek előmozdítása ügyében. Pozsony, 1887.

Zádor 1960
Zádor Anna: Pollack Mihály 1773-1855. Budapest, 1960.

MÁRK SZERDAHELYI

ANGABEN ZUR GESCHICHTE DER SKULPTUREN DES ALTEN PESTER RATHAUSES

ZUSAMMENSATZUNG

Den elf allegorischen Figuren, die einst die Attika des alten Pester Rathauses geschmückt haben, 
steht in der einheimischen Bildhauerei der ersten Hälfte des 19. Jahrhundertes ein vornehmer 
Platz zu. An für sich selbst die – aus plastischer Sicht – sehr anspruchsvolle Vorstellung würde in 
dieser Epoche als kein Kuriosum gelten, jedoch sind an Plänen zahlreicher Gebäude Skulpturen 
zu finden, die letztendlich nicht realisiert wurden. In unserem Fall wurde das Konzept nicht nur 
realisiert, aber sogar – im Vergleich zum Originalplan – in einer reicheren Form verwirklicht.

Über das Zustandekommen der zwischen 1844-1847 von Mihály Bauer und Ferenc Uhrl 
erstellten Kunstwerke wurde bisher noch keine Forschungsarbeit publiziert, aus diesem Grunde 
könnte ein diesbezügliches Studium, das die Geschichte der Entstehung der Skulpturen vor 
allem mit Hilfe der Dokumente des Pester Verschönerungskomitees bzw. mit Anwendung der 
zeitgenössischen Zeitungsartikel rekonstruiert, von grosser Wichtigkeit sein.

Überraschend ist die Tatsache, dass obwohl der Auftrag ursprünglich dem Bildhauer Bauer 
erteilt wurde, hätte der Magistrat der Stadt - unter Bezugnahme auf die Feinsinnigkeit der Epoche 
– die Figuren lieber von dem alten wienerischen Meister, Klieber anfertigen lassen. Klieber hat 
sein Angebot sogar an den Magistrat zugesandt, ist aber der letzterwähnte später doch davon 
zurückgetreten.

Der genaue Hintergrund dieser Entscheidung ist uns nicht bekannt, der vermutlich hoche 
Preis könnte genauso im Hintergrund stehen, als auch die Artikel der gegen die Erteilung des 
Auftrages an Ausländer ausgeschlüpfte Zeitschrift „Pesti Hirlap”, nach der in diesem konkreten 
Falle „Ferenczy zu ignorieren ein grosses Verschulden war”. Sehr aufschlussreich ist der Antrag 
des Ferenc Uhrl, des anderen, neben Bauer sehr viel beschäftigten Bildhauers der damaligen Pest, 
den er die Unsicherheit bei der Auswahl des ausführenden Meisters ausnutzend geschrieben hat. 
In diesem Antrag hat er „von seinen Gefühlen für die Künste getrieben” höflich aber bestimmt 
gegen die Beauftragung von Ausländern – in diesem Falle gegen den als sein Freund erwähnten 
Bildhauer Klieber – aufsprießt und macht gleichzeitig das entscheidende Gremium auf seine 
bisher geschaffenen Kunstwerke aufmerksam. 

Seine Vorlage war erfolgreich, da er nicht viel später – mit Bauer zusammen – den Vertrag 
über die Anfertigung der Skulpturen mit dem Stadtrat unterzeichnen konnte. Im Hintergrund der 
Beauftragung von Uhrl könnte auch sein günstigeres Angebot bzw. die dringende Zeitmangel 
für die Bereitstellung der sich seit Jahren verzögernden Arbeit eine Rolle spielen. Insbesondere 

FELHASZNÁLT IRODALOM

Csatkai 1939
Csatkai Endre: Klieber József szobrász és a soproni régi kaszinó oromzata. Soproni Szemle 
1939.

Török 1864
Gróf Széchenyi István: Pesti por és sár. In: Török János (közl.): Töredékek Gróf Széchenyi 
István fennmaradt kézirataiból. Pest, 1864.

Meller 1905
Meller Simon: Ferenczy István élete és művei. Budapest, 1905.

Pasteiner 1883
Pasteiner Gyula: A magyar szobrászat. Budapesti Szemle, 1883

Pogány 1939
Pogány Ö. Gábor: Magyar szobrászat a 19. század első felében. Budapest, 1939.

Schmall 1901
Schmall Lajos: A pesti régi városház története. Budapest, 1901.

Schoen 1930
Schoen Arnold: A budapesti központi városháza. Budapest, 1930.

Schoen 1938
Schoen Arnold: A budapest-terézvárosi róm. kat. plébánia-templom. Történetírás, 1938.

Szabolcsi, Galavics 1980
Szabolcsi, Hedvig, Galavics, Géza (szerk): Művészet Magyarországon 1780-1830. Budapest, 
1980.

Szana 1890
Szana Tamás: A magyar művészet századunkban. Budapest, 1890.

Szatmári 1981
Szatmári Gizella: A terézvárosi oroszlános kút. Műemlékvédelem, 1981.

Szvoboda Dománszky 2007
Szvoboda Dománszky Gabriella: A Pesti Műegylet története. A képzőművészeti nyilvánosság 
kezdetei a XIX. században Pest-Budán. Budapest-Miskolc, 2007.



130

wegen des letzterwähnten Grundes hat das Magistrat höchstwahrscheindlich so eine Entscheidung 
getroffen, dass die mittlere – elfte – Figur von dem Bildhauer geformt wird, der seine fünf Figuren 
früher anfertigt aber auf eine solche Art und Weise, dass diese von dem Architekten József Hild, 
der die Attika – und damit zusammen die Skulpturen – geplant hat, als zufriedenstellend beurteilt 
wird. Die Skulpturen wurden schließlich erst viel später, nach Ablauf der Frist, im Jahre 1847 
an ihre Stelle gesetzt, über die Aufstellung wurden in den zeitgenössischen Zeitschriften lustige 
Berichte erstattet. Die spätere Geschichte der Statuen ist und nicht bekannt, wir wissen über den 
Auffindungsort von vier Gestalten, Arnold Shoen hat schon in den 1930 Jahren die sonstigen 
sieben Skulpturen nicht gefunden. Es scheint sehr wahrscheinlich zu sein, dass die Fragmente 
dieser nicht aufgefundenen sieben Skulpturen heute in dem Lager des Kiscelli Museums des 
BTM (Budapester Historischen Museums) gelagert sind.
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