
143

Korhecz PaPP zsuzsanna

Pest-budai mestereK oltárKéPei
 a délvidéKen (1720–1850)

egy Kis Kutatástörténet

Délvidéken a mai Vajdaság területét értjük, amelyet először mai nagyságában az első 
világháború után hozták létre, szétszaggatva nem csak a korábbi politikai határokat, ha-
nem gazdasági és természeti egységeket, valamint a megyehatárokat. E vidék az impé-
riumváltásokkal kimaradt az anyaországi barokk kutatás látóköréből, ám az utóbbi két 
évtized restaurálások által kezdeményezett értékmentő, hiánypótló egyházművészeti 
kutatásai számos eredményt hoztak. Ezek segítségével több, eddig pusztán levéltári 
adatokkal igazolható magyarországi mester életműve vált megfoghatóvá, kelt újra élet-
re.1 2011-ben a kutatások kibővültek az egykori Bács-Bodrog vármegye magyarországi 
területeire (Baja és környéke), valamint Szegedre és környékére, és e vidék öröksége 
szintén szolgált meglepetésekkel. 2013-ban elkészült a Szabadkai Püspökség egyház-
művészeti katasztere, s a délvidéki katolikus egyházi gyűjtemény(ek) létrehozása is 
folyamatban van, hogy kulturális örökségünk ezen szelete ne tűnjön el nyomtalanul. 
A Szabadkai Városi Múzeum programjaiban bemutattuk az eddig megvalósult ered-
ményeket: 2012-ben Stettner Sebestyén budai, 2014-ben Hanik Mátyás vándorfestőnek 
rendeztünk kiállítást, mely bejárta a régiót. 

Vidékünk 18. századi művészeti hagyatéka szinte kizárólag egyházművészeti al-
kotás, többségük műemlék-jellegű épületekben-templomokban található (oltárképek, 
szobrok, falfestmények). A mai Vajdaság területén két markáns, történelmi keresztény 
felekezet művészeti hagyatéka különíthető el, nevezetesen a katolikus és az ortodox 
egyházé. Mindkettő minőségileg és számbelileg is szinte egyenrangú.2 A sajátos tör-
ténelmi körülményeknek köszönhetően egyikük, az ortodox – amely nemzeti egyház 
– részletesen kikutatott, feldolgozott és bemutatott, míg a katolikus – amely a magyar, 
horvát és német lakossághoz köthető –, a személyes kutatások megkezdéséig csak 
érintőlegesen szerepelt a különféle összeírásokban, amelyeket a Vajdasági Múzeumi 
Dolgozók Egyesülete művészettörténeti alosztályának kezdeményezésére induló, s a 
Tartományi Műemlékvédő Intézet szakembereinek együttműködésével folyó munka 
eredményeként láttak napvilágot. Sokszor e hézagos listák is jelentős értékkel bírnak, 
mivel több esetben csupán ezek az egyedüli fogódzók az időközben megsemmisült 
műértékekkel kapcsolatban.3 Mélyrehatóbban a horvát művészettörténet dolgozta fel a 
horvát ferences tartományhoz 1923-ban csatolt ferences templomok (Szabadka, Bács) 
barokk örökségét.4

1. Korhecz Papp 2008a
2. Korhecz Papp – Kovačev Ninkov 2005.
3. Momirović 1986, 1989.
4. Repanić Braun 2004.
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Garas Klára 1953-ban így ha-
tározta meg a korszak kutatásának 
irányvonalát: ,,A 18. század festé-
szetét a kor történeti keretében tár-
gyaljuk, az akkori Magyarország 
politikai határain belül. Szemügyre 
kell vennünk mindazt, amit ebben 
a korszakban festettek. Az, hogy 
valamely alkotást külföldi idegen, 
vagy hazai nem magyar mester ké-
szített lehet fontos és jellemző saját-
ság, de semmi esetre sem ok arra, 
hogy vizsgálatunkból kihagyjuk. 
Sőt éppen egyik legfontosabb fel-
adatunk tisztázni az alkotás létrejöt-
tének sajátos körülményeit, idegen 
behatások és hazai hagyományok 
szerepét.”5 A barokk korban első-
sorban a felekezeti és rendi hovatar-
tozás számított, a feudális ,,nemzet’’ 
fogalma uralkodott. A magyaror-
szági mesterek nevei a 19. századi 

törekvéseknek köszönhetően magyarosított változatukban fordul elő, noha e főként 
délnémet, morva származású kézművesek jelzetei és nevei leginkább latin vagy né-
met nyelven íródtak:  Sebastian Stetner, Paulus Antonius Senser, Franciscus Falconer, 
Joseph Falconer, Joseph Schmitt, Joseph Carolus Schöfft, Joseph Pesky, Johannes 
Mertz, Joseph Schwarz, Mathias Hanisch.

történeti bevezető

Egy olyan örökség-együttest szeretnék az alábbi tanulmányban körvonalazni, amely 
kimaradt mindenféle alaposabb feldolgozásból. A felvilágosodás koráig a művészet túl-
nyomórészt egyházi jellegű volt egész Európában, s ez fokozottan igaz térségünkre, 
ahol a hódoltság előtti művészeti örökség néhány középkori épületen tanulmányozható, 
vagy a régészet tárgykörébe tartozó leleteken. Maga a barokk művészet, mely Itáliában 
a 16. század közepén jelenik meg, s a 17. században teljesedik ki, a mi vidékeinken 
csak a török kiűzése utáni időkben, a Rákóczi szabadságharcot követően jelentkezik. 
A 18. század első felében keletkeznek az ide sorolható első művészeti együttesek a 
katolikus és ortodox egyház kebelén. A késő barokk korszak egészen a 19. század első 
5. Garas 1953, 12.
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évtizedéig, a napóleoni háborúkig elhú-
zódik. Felvirágzására a katonai közigaz-
gatás megszüntetése után kerülhetett sor 
1742 után. Korábbi korszak műalkotása 
csak gyűjtői csatornákon juthatott el vi-
dékünkre, s csak kivételes esetekben ke-
rült közgyűjteménybe. E világi örökség 
emlékeinek legnagyobb részét, amely 
egykor nemeseink kastélyait díszítette, 
eltüntette a 20. század két világégése, 
az impériumváltások és a kommunista 
államberendezkedés. Töredékük került 
csak közgyűjteményekbe, nagy részük, 
ha át is vészelte a háborúkat, a műkeres-
kedelem csatornáin nyugatra vándorolt.

A Délvidéken a barokk korban a 
művészek ritkán lépték át felekezetük 
határait, néhány kivételtől eltekintve az 
ortodox művészek az ortodox egyháznak 
dolgoztak, a katolikus festők a katolikus 
egyház megrendeléseit teljesítették. Rit-
ka kivételként említhető meg bánsági 
Demetrius Popovich, aki 1770-ben készítette a titeli Nagyboldogasszony-templom első 
főoltárképét.6 Fontos kiemelni, hogy a mai Vajdaság területe a 18. században három 
egyházi központhoz tartozott: a mai Bácska a kalocsa-bácsi érsekség déli részét tette ki, 
a Szerémség a diakóvári püspökség fennhatósága alatt állt, viszont a Bánság a csanádi 
püspökség igazgatása alatt volt, s ettől függően különbözött egyházi és polgári élete is. A 
bácskai vidékekről Buda 1686-os felszabadításával egy időben, a zentai csatával (1697) 
végérvényesítve zavarták ki a törököt, azonban a polgári élet és gyarapodás a Rákóczi-
szabadságharc után vehette csak kezdetét. A szerémségi végekről a péterváradi győztes 
ütközet (1716) takarította ki végleg a törököt, míg a Bánság a 18. század közepéig újra 
az Oszmán Birodalom fennhatósága alá tartozott, s a magyar polgári közigazgatás csak 
a 18. század utolsó negyedében kezdődött meg, addig a bécsi kamara irányította, ami 
természetesen az egyházművészeti örökségre is rányomta a bélyegét.7 

6. Milanović Jović 1989, 11.
7. Vâartaciu Medelet 2012, 13. 

ismeretlen mester: Páduai szent antal, 1721. 
216x133 cm, olaj-vászon, j.n.

 a bácsi ferencesek egykori mellékoltárkép

dörfner József: szent Ferenc harmadrendjének 
kegyelmi kiváltságai, 1775. 150x85 cm, olaj, 

vászon, j.n. Ferences rendház, szabadka

07_korhecz_OK.indd   144-145 2015.09.09.   10:09



146 147

század utolsó és a 19. század első évtizedeiben, általában típustervek szerint emelt falu-
si plébániatemplomainkba legtöbbször későbarokk pest-budai és bécsi mesterek művei 
kerültek: Falkoner Ferenc (1737–1792), Falkoner József (1765–1808), Amon József (mű-
ködött 1750–1770), Mertz János (működött 1785–1801) budai, id. Schöfft József (1776–
1851), Schmitt József, Volnhoffer János (megh. 1810), Schwarz József pesti, valamint 
Paul Troger (Csókán, 1698–1762), F. I. Leicher (Écskán és Péterváradon, 1727–1812), 
Martin Johann Schmidt (Szabadkán, 1718–1801), Wolfgang Köpp (Csókán, 1738–
1807) Johann Weller (Regőcén és Őrszálláson, 1785–1817) és Hubert Mauer (Adán és 
Szelencsén, 1738–1818) bécsi mesterek nevei fémjelzik őket. Ezen kettős irányultság 
megmarad a 19. század folyamán is.

a délvidéKi KatoliKus temPlomoK öröKsége

A katolikus egyház a már kialakult művészeti központokból (Bécs, Pest-Buda, Pécs) 
tudott rendelni – anyagi lehetőségeihez mérten –, az ortodox egyház számára pedig új 
műhelyek alakultak Aradon, Temesváron és Újvidéken.8 A teljesen elnéptelenedett Dél-
vidék első művészeti emlékei a ferences rendhez és búcsújáró kegyhelyekhez (Tekijai 
Havi Boldogaszony) köthető Mária kegyképek: a Czestochowai, Brünni és Passaui 
csodatévő Szűzanyák magyarországi és bécsi, ismeretlen mesterek által készített má-
solatai. A 18. század második feléig szinte minden plébánia lelki gondozását a ference-
sek végezték (székhelyük volt Szabadkán, Zomborban, Bácson, Péterváradon, Rumán, 
Pancsován és Zimonyban), a világi papság megerősödése csak a század második fe-
lében történt meg. Vidékünkön a ferenceseken kívül csak a jezsuiták alapítottak egy 
rendházat, a péterváradit 1693-ban, azt is az egész rendet feloszlató rendelettel 1773-
ban beszüntették, mint a zombori, péterváradi, rumai és pancsovai ferences kolostoro-
kat rá egy évtizedre. A területen lévő falusi templomok építésének virágkora 1770 körül 
indul, s eltart a 19. század második évtizedéig. Ezeknek a templomoknak a berendezése 
a mi barokk- és felvilágosodás-kori művészeti örökségünk java.

A Duna-Tisza köze hagyományosan a pest-budai mesterek piacának számított, áraik 
töredékei voltak a bécsi mesterek juttatásainak, viszont mesterségbeli tudásuk megfe-
lelt, ezért leginkább feléjük fordultak rendeléseikkel a ferencesek által vezetett plébániák. 

A legkorábbi, levéltári forrásokkal is igazolható budai mesterekhez köthető délvi-
déki együttest a szabadkai ferencesek őrzik. Az 1470-ben emelt szabadkai várban 1710 
után kialakított Szent Mihály kápolna oltárképe elkallódott miután a várat templom-
má építették át 1730–1736 között. Új, háromemeletes főoltárát a ferencesek a budai 
Hörger Antal (1676–1765) szobrászművésznél rendelték meg, aranyozását és az oltár-
képek elkészítését a szintén budai Stettner Sebestyén (1699–1758) festőművész vállalta 
föl 1741-ben.9 Dörfner József budai mesterrel készítették el 1775-ben a Szent Ferenc 
harmadrendjének kegyelmi kiváltságait megjelentető oltárképüket a szabadkai kordá-
sok 30 forintért, mely a templom  kórus alatti előterében állt eredetileg.10 A különleges 
ikonográfiájú alkotás előképe a váci ferencesek Szent Ferenc mellékoltárát ékesíti, me-
lyet a német ajkú harmadrendiek emeltettek 1728-ban.11 

 A román szentélyű, de gótikus hajójú bácsi ferences csarnoktemplom első fő- és 
mellékoltárképeit még az 1720-as években festették12 magyarországi, feltételezhetően  
budai mesterek, viszont jelzet és szerződés híján nem attribuálhatók. 1753–54-ben ká-
polnákkal bővítették a főhajót, melyekben Senser Pál (1716–1758) pécsi festő és egy 
ismeretlen újvidéki mester alkotásaival díszítették oltáraikat, ez utóbbiét 1774-ben 
Falkoner Ferenc (1737–1792) budai festő kvalitásosabb művére cserélték. 

A zombori ferencesek központi budai templomukon (Szent Ferenc sebei-templom) 
keresztül jutottak első oltárképükhöz, melyet Schervitz Mátyás (1771) festett.13 A 18. 

8.  Kulić 2007, 16.
9.  Závodczky 1751, 30.
10.  Cvekan 1977, 64.
11. Szilárdfy 2005, 925.
12. Cvekan 1985, 23.
13. Korhecz Papp 2015.

ismeretlen mester: szent vendel, 1748 körül. 
188x108 cm, olaj, vászon, j.n. Feltételezhetően az első apatini 

plébániatemplom mellékoltárképe, magántulajdon
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a magyarországi FestőműhelyeK

A régi szóhasználattal képírók és képfaragók családi műhelyekben sajátították el a mes-
terség minden csínját-bínját, leginkább apáról fiúra, vagy apósról vőre szállt a műhely. 
Egy festőműhely a középkorban, de az újkorban, s térségeinkben egészen a 19. század 
elejéig elsősorban gazdasági vállalkozás volt, anyagi tőkéjét a generációkon át öröklődő 
szerszámok és anyagkészlet jelentette, szellemi tőkéje a mesterségbeli tudás volt, de si-
kerességét megrendelői körének is köszönhette. A műhely munkája, fennmaradása volt 
az elsődleges cél. A festők jogállásban semmiben sem különböztek más mesterektől, a 
műhelyt a mester vezette, a tanulni vágyó fiatalok inasként kezdték, majd legényként 
folytatták a tudás elsajátítását, hogy a mesterremek elkészítésével, és persze a céhnek 
járó taksa kifizetése után felszabaduljanak, önálló mesterekké váljanak. A budai festők 
nem voltak tagjai az 1691-ben alapított kőmíves céhnek,15 működésüket a polgárjoghoz 
kötötték. A különböző profilú festők (figura-, kártya-, miniatúra-, címfestők, bőrműve-
sek, textiltervezők, aranyozók, stb.) teljesen egyenrangúak voltak. Természetesen egy 
oltárképért, vagy történeti jelenetért lehetett a legnagyobb fizetséget kérni. A céhes 
hagyományokon túllépve, csak a másodgenerációs pest-budai mesterek jutottak el a 
bécsi akadémiára.16 

E mesterek műhelyeikben készítették el műveiket (oltárképek, szobrok), melyeket 
becsomagolva vízi úton (a Dunán Bajáig, Szolnoktól a Tiszán) szállították le, s legtöbb-
ször ők maguk kísérték és építették be a helyszínen. Ilyen alkalmakkor tehettek eleget 
helyi portrérendeléseknek is.

A magyarországi mesterek árai jóval alulmaradtak a fővárosiaknak: C. F. Sambach 
bécsi mester a budai Nagyboldogasszony-templom főoltárképét 150 forintért festette 
1758-ban,17 F. A. Maulbertsch (1724–1796) a szombathelyi hatalmas főoltárképéért 450, 
a nagyobb mellékoltárképekért 300–300, a kisebbekért 170–170 forintért szerződött 
1791-ben.18 A budai Falkoner Györgynek (1646–1741) a vizivárosi Szent Anna főoltár-
képéért 1725-ben 34 forintot,19 Stettner Sebestyénnek (1699–1758) szabadkai főoltár-
képéért 54 forintot, a kisebbekért 10–21 forintot fizettek,20 a szintén budai Vogl Ger-
gely (1717–1782) a zsámbéki főoltárképért 40, a mellékoltárképekért 30 forintot kapott 
1754-ben,21 Schervitz Mátyás (1771) a dunaföldvári ferencesek mellékoltárképéért 50 
forintot, Falkoner X. Ferenc (1737–1792)  mellékoltárképéért 30 forintot kapott a váci 
ferencesektől 1773-ban (Korhecz Papp 2015??), valamint 1774-ben a nekcsei ference-
sektől is.22  

A képírók általában csak nagyobb városokban tudták megélhetésüket megteremte-

15. Ezúton is köszönet Perényi Roland történésznek, hogy leellenőrizte a Budapesti Történeti Múzeum 
gyűjteményében lévő az 1690-ben alapított ,,Budai kőmívesek, kőfaragók és ácsok egyesült céhkönyvé”-be 
bejegyzett mesterek névsorát, amelyben egy festőt sem talált.
16. Jávor 2006.
17.  Schoen 1930 172.
18. Jávor 2009, 126.
19.  Némethy 1881, 264.
20.  Korhecz Papp 2012b, 28.
21.  Garas 1955, 234.
22.  Korhecz Papp 2011a, 75.

 Az egyházi festészet a 19. század elejére elvesztette korábbi fölényét a képzőművé-
szeti műfajokon belül, megrekedt, ritkán érte el a többi műfajban kifejeződő kvalitást, 
ennek okait elsősorban a felvilágosodás szellemi égiszének antiklerikális beállítottsá-
gában lehet keresni. A későbarokk hagyományok szinte töretlenül folytatódtak a 19. 
század első évtizedeiben elkészült szakrális alkotásokban, talán csak annyi változással, 
hogy az oltárképek alakjai nyúlánkabbá, a barokkos kompozíciók higgadttabbá, a tüzes 
színek halványabbá válnak. A 19. század második harmadától a szekularizáció folyta-
tódásával mindinkább eltolódik a hangsúly a világi festészet felé, s az egyházi festészet 
tereire kiránduló akadémiai felkészültséggel rendelkező nagymesterek mellett néhány 
a műfajra specializálódott ,,egyházi festész” jelenik meg, akik szintén akadémiai vég-
zettséggel rendelkeztek, de elsősorban megélhetési okokoból fő tevékenységük az ol-
tárképfestészet lett. A Délvidéken legtöbbet foglalkoztatott mester a pesti Pesky József 
(1795–1862) és fia Pesky Ede (1835–1910), melletük Jenny Alajos (?–1834) Pacséron, 
Warschag Jakab (működött 1819–1873-ig14) Doroszlón és Kliegl József (1795–1870) a 
Dunacsébről Titelre költöztetett egy-egy oltárképpel képviselteti magát. Kuriózum-
ként említhető meg a görög származású pesti Laccataris Demeter (1798–1864) neve 
is (Bács, ferencesek). Barabás Miklóshoz (1810–1898) négy (Zenta, Topolya), Mol-
nár Józsefhez (1821–1899) egy (Topolya), Than Mórhoz (1828–1899) viszont kilenc 
oltárkép (Óbecse, Törökkanizsa, Kishegyes, Szenttamás, Felsőhegy) köthető a Dél-
vidéken.  Györgyi Giergl Alajos (1821–1863) Csókán, Székely Bertalan (1835–1910) 
Törökkanizsán és Nagybecskereken, Jakobey Károly (1826–1891) számos oltárképpel 
és falképpel jeleskedett (Bajmok, Őrszállás, Kúla, Zombor, Horgos, Szabadka, stb.). 
A bécsiek közül Joseph Kessler (1825–1887) ,,Historienmaler”-től rendeltek legtöbb 
oltárképet a 19. század második felében (Kula, Gajdobra, Bácsföldvár, Dunacséb, Ókér, 
Szilberek), de Johann Till (1827–1894) (Magyarkanizsa, Temerin), és Joseph Führich 
(1800–1876) (Temerin) nevei is megjelennek. A századfordulóról még a pesti Lohr Fe-
rencet (1871–1946) és Szirmai Antalt (1860–1927) említhetjük, mindketten a murális 
műfajban dolgoztak többet. A sort néhány gyengébb kismester műve is tarkítja: Graits 
Endre (1854–1909), Kaldewey Kelemen pécsi művészek, valamint Lacza Endre (1815 
k.–1882) kalocsai és Linhart József pesti festő.

A 20. század elején a térség ugrásszerű fejlődésével sok barokk kori templomot bon-
tottak le, s építettek helyükbe újat, nagyobbat neoromán, vagy neogótikus stílusban, pl. 
Szabadkán, Topolyán, Újvidéken, Futakon, megsemmisítve az eredeti, pótolhatatlan 
berendezéssel együtt a műalkotásokat. Más helyeken a meglévő oltárakba csináltattak 
modernebb oltárképeket, félretéve a korábbi sokszor kvalitásos műtárgyakat, melyek 
idővel elkallódtak. A legnagyobb károkat kétségtelenül a II. világháború után bekö-
vetkezett változások hozták el, amikor a németség kitelepítése után több egyházukat 
lebontották (Fülöpszállás) a gazdátlanul maradtakat folyamatosan rombolják, foszto-
gatják (Bácsszentiván, Bácsújfalu, Küllőd).

14. Szvoboda Dománszky 2001, 32.
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Mátyással és Weibl Tamással 1747-ben, 
ami az 1810-es tűzvészben megsemmi-
sült.27. A szegedi egykori, a piarista atyák 
által vezetett Dömötör-templom három-
emeletes főoltárának képeit (Szent Dömö-
tör megdicsőülése, Szent Borbála allegóri-
ája, Szent György oromkép) 1739-ben fes-
ti, valamint a Szent család oltár Hazatérés 
Egyiptomból című képét. A Fogadalmi-
templom építése miatt elbontott, közép-
kori eredetű, műemlékvédelemre előirá-
nyozott belső berendezését a szétszerelés 
előtt Keglovich Emil szegedi fényképész 
megörökítette, ennek köszönhetően lehet 
fogalmunk a szétszóródott, megsemmisült 
értékek magas színvonaláról.28 Néhány 
szobor kivételével, – amelyek feltételez-
hetően szintén budai mesterek művei –, 
csak a Szent Borbála kép őrződött meg 
a kecskeméti piaristák Szentháromság-
templomába kerülve. Stettner Sebestyén a 
szabadkai nemesek, polgárok és a házfő-
nök adományából 1741-ben learanyozza a szintén háromemeletes főoltárukat – amelyet 
a váci ferencesek főoltárának (1729) modellje alapján rendelnek meg Hörger Antaltól 
1736-ban –, (aki egyébként esküvői tanúja volt Stettnernek), és megfesti a hozzá tartozó 
hét képet: Szent Mihály főoltárkép, Szent György, Cecília és Szent Lúcia, valamint 
Xaveri Szent Ferenc, Szent Elek és a Boldogságos Szűzanya. A templom 1909-re be-
fejezett neoromán stílusú bővítése során a főoltárat elbontották, s csak az első négy 
kép maradt meg a rendházban, a többi három elkallódott. A pesti ferences templom 
mellékoltáraira 1743-ban festi meg a Szűz Mária és Szent József eljegyzése, valamint 
a Szűz Mária oktatása kompozíciókat, ez utóbbi marad a templomban, az elsőt a 19. 
század végén lecserélik a Szent József halálát ábrázoló kompozícióra. A Skapulárés 
Szűzanya oltárképe – amely szintén az 1740-es évekhez köthető – hosszas vándorlás 
után a bajai Szent Rókus-kápolna mellékoltárára került, és a művésznek szentelt ván-
dorkiállítás szabadkai kiinduló helyszínén restauráltam. Kései művei az esztergomi fe-
rences templom mellékoltárképei: Szent György, Szent Flórián, Alkantarai Szent Péter 
és Kapisztrán Szent János, amelyek 1756 körül készülhettek. 

 Stettner tanulóéveiről semmi biztosat nem lehet tudni, valószínűleg egy Bajoror-
szágba települt itáliai vagy itáliai iskolázottságú mesternél sajátíthatta el mesterségét, 

27.  Korhecz Papp 2012b, 31.
28.  Korhecz Papp 2011b, 183.

ni, a délvidéken elsősorban a szabad királyi városi rangú helyiségekben. Ezt a rangot 
elsőként, 1748-ban Újvidék kapta meg Mária Terézia császárnőtől, magyar királynő-
től, Zombor rá egy esztendőre nyerte el, Szabadka viszont évtizedekkel később, 1779-
ben. Az első, a katolikus egyház számára magasabb színvonalon dolgozó, a Délvidé-
ken megtelepedő mesterekről Zomborból, Bács-Bodrog vármegye székhelyéről van hír 
18. század utolsó évtizedeiből.  Az 1773-as összeírásban szerepel bizonyos „Joannes 
Hoffnagel pictor Imperio”, aki vándorfestő lehetett, sajnos nevét eddig semmilyen alko-
tással nem lehetett összekötni.23 (Kronowetter Pál (1748–1787), a híres pesti festőcsalád 
leszármazottja 1780 körül érkezik a megyeszékhelyre. Trencsén városából telepedik 
1793 körül Zomborba a prágai születésű, cseh nemzetiségű Mathias Hanisch (1754 kö-
rül–1806) vándorfestő, akinek egy bő évtizedes termékeny délvidéki, a kalocsa-bácsi 
érsekség területéhez köthető működéséről vannak adataink.24 Helyét másodrangú mes-
terek próbálták betölteni, mint a bajai születésű, de apatini mesterként is emlegetett 
Tordy Antal (1795–?) – Szonta, Hercegszántó – és Loncharevich Illés (Gákova, Monos-
torszeg). 

Pest-budai mestereK és műhelyeK

A továbbiakban azoknak a pest-budai barokk és felvilágosodás-kori mestereknek mű-
ködéséről írnék, akik nevéhez jelentős délvidéki hagyaték kapcsolódik, melyet a sze-
mélyes restaurálási és terepfelmérési munkának köszönhetően sikerült feltárni, s így a 
feledéstől megmenteni. 

Stettner Sebestyén (Sebastianus Stetner: Dorst, 1699–Buda, 1758) bajorországi szüle-
tésű aranyozó és festő már mint kész mester 1727-ben telepedik meg Budán, ahol a fes-
tőtársak (Falkoner György és Landtrachtinger Gáspár) ellenállása miatt csak 1736-ban 
választják budai polgárrá. 1738-ban házasságot kötvén özvegy Obergrubernéval szül. 
Seth Mária Teréziával (1716 k. –1789)25 házat szerez és műhelyt vezet a mai Ország-
ház utca 18. szám alatti középkori eredetű házában, az egykori Böckengasse-n.26 Itáliai 
iskolázottságú, jelzetlen műveivel a 18. század első felének budai festészetét egyedüli-
ként képviseli. A szabadkai ferences Háztörténetben lejegyzett szerződés adta kiinduló-
pontból, négy egykori 1741-ben készült oltárképe alapján – amelyeket 1995–1999 között 
restauráltam, – sikerült nyolc további magyarországi művét stíluskritikai és festészet-
technikai alapon attribuálnom, s ezzel ,,életre kelteni” az eddig csupán levéltári adatok-
ban szereplő mestert. Egykori budai tevékenységét Schoen Arnold rekonstruálta (ara-
nyozási munkák, betlehemi jászol, szentsír, diadalív és portrék festése), valamint a ta-
báni Szent Katalin-templom egykori főoltárának és szószékének munkálatai Scherwitz 

23.  Vasić 1984, 133.
24.  Korhecz Papp 2013b.
25. Mária Terézia asszonyról feljegyezék, hogy maga is festőnő volt, 1759-ben Kronovetter Gáborral 
(–1774 előtt) lép házasságra, aki elhagyja őt. Némethy 1881, 105.
26.  A tényt csak 1752-ben jegyezték be a telekkönyvbe, Stettner (Gstettner névírással), a 2. férj tulajdon-
lásának rögzítésével egyidejűleg. (BFL XV.9.a/13. Kéziratok gyüjteménye. Bánrévy György: A budai vár 
házai. 6646. hrsz.; IV.1009. c: Teleklevelek jegyzőkönyvei (Gewöhr Protocoll) 2. kötet 25. lap) Köszönet 
Jancsó Évának a kutatásban nyújtott segítségéért.

stettner sebestyén: szent mihály, 1741. 300x157 
cm, olaj, vászon, j.n. a szabadkai ferencesek egykori 

főoltárán, ma a templom kereszthajójában
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aranyozták elsőként a templomban a Szent 
Ferenc oltárt, melyhez a Szent Ferenc test-
vériség 539 forinntal és 88 dénárral járult 
hozzá, amit Antun Meneckovic tanácsnok 
saját adományával és a testvériség elöljárói 
összesen még 100 forinttal növeltek meg35. 
Stíluskritikai alapon a vizivárosi Szent Fe-
renc Sebei templom főoltárképét (1756), 
és Cortonai Szent Margit mellékoltárképét 
(1756) is egyértelműen Schervitz alkotása-
ként azonosíthatjuk. Ezen művek alapján 
ismerhetünk a mester ecsetjére a pesti egy-
kori domonkos rendi templom főoltárké-
pén (1760 körül), amelyen a rendalapító a 
Szűzanyától átveszi a rózsafüzért, valamint 
a váci ferencesek Őrangyal ábrázolásán. A 
magas színvonalon dolgozó budai mester 
tanulmányainak helyszínét Bécsben felté-
telezi a korábbi kutatás, mesteréhez talán a 
hibátlan építészeti térábrázolásai vezethet-
nek el egykoron. Schervitz Mátyás anató-
miai tudása tökéletes, térábrázolása bravúros, alakjai elevenek, arányosak, egyéniségei 
karakteresek, személyében a barokk buda vezető mesterét tisztelhetjük, akinek tudása 
a bécsi festőművészekével vetekedett.36 

Valószínűleg Mátyás mester leszármazottja lehetett Serovics József budai festő, aki 
1770-ben a pilisi Beleznay-Nyáry kastély falképein dolgozott,37 1772-ben a péceli Rá-
day kastélyban folytatta apja munkáját,38 valamint 1785-ben a doberschaui származású 
Schöfft Józseffel együtt festette ki a Fortuna nevű városi kávéházat.39

Falkoner Ferenc (Franciscus Falconer, Buda, 1737–Buda, 1792) a skót eredetű, az 
egész 18. században alkotó budai Falkoner (Falconer, Falkonet, Valconier) művészcsa-
lád legismertebb tagja. Mindannyian a Falkoner György (Skócia, 1646?–Buda, 1741) 
által 1704-től alapított budai műhelyt vitték tovább. György tizennégy gyermeke kö-
zül legidősebb fia, Polykárp (1706–1739), valamint Henrik József (1708–1761, Juliánus 
karmelita szerzetes), Antal és Anna Erzsébet (1714-1790, Zsófia néven klarissza apá-
ca) is festők lettek. Falkoner Xavér Ferenc édesapja Polykárp halála után mostohaapja, 

35.  Kaizer 1932, 44.
36.  Korhecz Papp 2015.
37.  Serfőző 2014, 1.
38.  Berecz – Lángi 2003, 100.
39.  Schoen 1929, 65.

mert neve nem szerepel a bécsi Akadémia 1726-tól vezetett diáknévsorában,29 1714 előtt 
még túl fiatal volt, hogy ott tanulhasson, de ettől függetlenül legénykedhetett egy bécsi 
mesternél is. Egyéni alkotói stílusa barokkos kompozíciókban mutatkozik meg, műve-
it jellegzetesen megtörő drapériák, gomolygó felhők jellemzik, amelyeket a mennyei 
sugarak fénye von be. A szürkés, semleges háttér jól kiemeli az általa használt élénk, 
tiszta, piros, sárga és kék színek ragyogását. Festményei alapvetően világos koloritúak, 
a halványkék tónusú, okkersárga fényekkel élénkített háttereken jelennek meg graci-
lis testalkatú szentjei, hosszúkás, igen bájos arccal, gyöngyházfényű testszínnel. Kéz-
mozdulataik is jellegzetesek, kecsesek, azonban anatómiai felépítésük némely esetben 
hagy némi kívánnivalót. A geometriai szerkesztés, s az építészeti terek megjelenítése is 
az akadémiai képzés hiányát mutatja. A szemlélőt e ritkán előforduló hiányosságokért 
kárpótolja az oltárképek jó kompozíciója és harmonikus színösszeállítása. Rendhagyó, 
sárgán vörös rétegekből építkező vastag (200–300 mikron) alapozásaira vastag festék-
rétegeket vitt fel, ami igen nagy szigetekben megjelenő öregedési repedéshálókat ered-
ményezett oltárképein30

Schervitz Mátyás (Buda–Buda, †1771) (Sheravics)  korának közkedvelt és nagyrabecsült 
mestere volt, amiről a budai Szent Ferenc sebei templom szószéke alá beépített epitáfi-
uma is tanúskodik. A buda-vizivárosi illyr származású festő neve Scherviz, Scherwiz, 
Scherwitz, Scherawitz, Scheravitz, Scheravics, Seravits, Scherevitsch, Scherevitz, 
Scherovitz, Scherowitz, Schibiz, Szeravics, Cserevich, Xeravich formában fordul elő. 
Első monográfusa Schoen Arnold által31 a feltételesen hozzá köthető születési adatok 
(Mathias Tarvitz, 1701 körül–1771, felsővizivásori Szent Anna plébánia) újabb 1768–
69 re keltezett műveinek felfedezésével csupán megkérdőjeleződtek, mert a vizivárosi 
kapisztránus plébánia anyakönyvei – amelyhez a művész családja tartozhatott –, jelen-
leg lappanganak. Schervitz mester 1741-ben vált budai polgárrá. Számos kisebb (zász-
lófestés, aranyozási, márványozási munkák, efemer diadalívek) és nagyobb megbízása 
(tabáni Szent Katalin és vizivárosi Szent Erzsébet templomok főoltárképei, újlaki temp-
lom szentélyfreskója) volt a budai templomokban, melyek megsemmisültek az elmúlt 
évszázadokban.32 Az utóbbi időkig a vizivárosi Szent Ferenc Sebei templom szentélyé-
nek (1756), valamint a péceli Ráday kastély könyvtártermének (1763) freskóit köthette 
a kutatás nevéhez, az óbudai plébániatemplom Szent Ivó oltárképét (1759) stíluskritikai 
alapon illesztették életművébe.33 Schervitz Mátyás festészetének tanulmányozásához 
szolgáló kulcsot a levétári adatokkal hitelesített dunaföldvári egykori ferences templom-
ba 1768-ban készített oltárképei (Szent Anna, Szeráfi Szent Ferenc, Immaculata Ádám-
mal és Évával) szolgáltatják.34 Segítségükkel immár bizonyosan a budai mesterhez köt-
hetjük a zombori egykori ferences templom Szent Ferenc stigmatizációját ábrázoló mel-
lékoltárképét. A zombori háztörténet szerint 1769-ben emelték, rendezték, festették és 

29.  Köszönet Ferdinand Gutschi-nak az információért.
30.  Korhecz Papp 2014b.
31.  Schoen 1929, 265.
32.  Schoen 1930, 178.
33.  Lipp 2002, 57.
34.  A dunaföldvári Szent Anna konvent Háztörténete. p. 43–44. Magyar Ferences Levéltár, Budapest. MFL 
VI.11.

schervitz mátyás: szeráfi szent Ferenc, 1769. 
cca.300x150 cm, olaj, vászon, j.n. a zombori 

szentháromság-templom mellékoltárképe
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1759-től. Mostohaapja halálával ő vált a műhely vezetőjévé, s budai polgárrá 1761-ben. 
Fiának, Falkoner József Ferencnek (Joseph Falconer, Buda, 1765–Buda, 1808) halálával 
a Falkoner család fiúágon megszakadt. Ferenc felesége Enters Borbála (1743–1788) is 
tevékeny részt vállalt a műhely munkájában, valamint a helyőrségi templom freskó-
festésében. Ferenc anyagi előrehaladását mutatja, hogy 1764-ben a Falkoner-féle házat 
felcserélte a mai Országház utca végén lévő nagyobb, szomszédos Hörger sarokházra, 
melynek helyiségeit ki is adta. Közmegbecsülését az bizonyítja, hogy őt kérték fel a 
Borbála és Ferenc (Némethy L. 1881. 266).

Schultz János Frigyes (Johann Friedrich, 1711–1761) lett a műhely vezetője; Ferenc az ő 
műhelyében sajátította el a festészet alapjait.40 1756-ban iratkozott be a Bécsi Akadémi-
ára,41 onnan visszatérve Ferenc lett a budai várbéli, nagyapai ház egyedüli tulajdonosa 

40.  Némethy 1883, 108.
41. Archiv und Kupferstichkabinett der Akademie der Bildenden Künste Wien, Universitatsarchiv, 
Schülerverzeichnisse, Bd. 1b, Lit. F 155. old. és  Bd. 1c. 69.old.  Ugyanezzel a dátummal Fleischer Gyula 
(1935, 40) Falconer Jánosról tesz említést, amely hiba valószínűleg elírásból származik, ezért feltételezte 
Garas Klára (1955, 217), hogy egy János nevű fia is volt Polycarpnak, akinek három gyermeke volt: Antal, 

Falkoner Ferenc: Keresztrefeszítés, 1776. 250x170 cm, olaj, vászon, j.n. a régi futaki 
plébániatemplom mellékoltárképe, Jézus szíve-templom, Futak

Falkoner József: szent anna, 1791. 300x155 cm, olaj, vászon, j.b.l.: Josef Ferenc Falkoner 
pinxit 1791.  a kishegyesi plébániatemplom főoltárképe
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A Falkoner műhely kapcsán említhető meg a vizivárosi Mertz János (Johannes Mertz, 
működött  1785–1801 között), aki Falkoner Ferenc Borbála nevű leányát vette nőül 
1788-ban. A szekszárdi Béri Balogh Ádám Múzeum művészeti gyűjteménye 6 nagy-

feloszlatott rendek javainak felbecsülésére.42 A fővárosban csupán budakeszi plébánia-
templom falképei (Bölcsesség és leányai: Hit, Remény, Szeretet, valamint a főoltár lát-
szatarchitektúrája, 1784) és Flórián-kápolna egykori 1765-ben készült mellékoltárképei 
élték túl az elmúlt évszázadokat, kettőt közülük (Alexandriai Szent Katalin oromkép és 
Szent József halála) a BTM gyűjteményében, a Xaveri Szent Ferenc halálát ábrázolót a 
görögkatolikus plébánián őrzik, a Szent Orsolyát ábrázoló másik oromkép lappang.43 
A szegedi minorita templomban Pádiai Szent Antal látomása című művét láthatjuk, 
valamint predellaképeit (Árpádházi Szent Erzsébet, Alexandriai Szent Katalin és Szent 
Ilona), melyek keletkezése szintén az 1760-as évekre tehető. Falkoner Ferenc az egy-
kori kapisztránus ferences tartomány legfoglalkoztatottabb művésze volt, 1774–1778 
között készült képei díszítik a nekcsei (Szent Család, Szeráfi Szent Ferenc, Jézus meg-
keresztelése), bródi (Szent Vendel, Szent Didák, Nepomuki Szent János), eszéki (Páduai 
Szent Antal, Szent Katalin eljegyzése, Szeráfi Szent Ferenc), bácsi (Szeráfi Szent Fe-
renc), sarengradi (Páduai Szent Antal)44 és a bajai ferences templomok mellékoltárait. 
A dunaföldvári (Páduai Szent Antal) és a váci (Szent Anna) mellékoltárakról félretették 
képeit. Mindegyik helyszínen csak egy-egy művét jelezte. Az utóbbi évek kutatásaink-
nak köszönhetően a bajai ferences templom mellékoltárain hat 1775–1781 között készült 
alkotását azonosítottuk (Remete Szent Antal, Szent Didák, Szent József halála, Assisi 
Szent Ferenc imája – az oratóriumon) melyből kettőt a 19. század végén átfestettek 
(Szeráfi Szent Ferenc, Nepomuki Szent János). Az 1776-ban festett hét refektóriumi 
ferences portrét és a Jótanács Anyja kegyképet is opuszába sorolhatjuk immár45. Gróf 
Hadik András az egykori futaki plébániatemplomba négy oltárképet rendelt tőle 1776-
ban (Szent András, Szent Franciska, Keresztrefeszítés, Szent Anna), ezek közül a kegy-
úr védőszentjének ábrázolását jelezte a mester: Franc: Falconer Pinxit Budens.46 Fiának 
Falkoner Józsefnek három főoltárképével találkozhatunk a Bácskában: Kishegyesen 
(Szent Anna főoltárkép 1791), Béregen (Szent Mihály főoltárkép, 1792) és Szontán 
(Szent Lőrinc főoltárkép, 1793), de a feldúlt szerémségi Kukujevci templomának Fáj-
dalmas Szűzanya oltárképe is az ő munkája. A béregi a mennyei fejedelmek győzelmét 
ábrázolja a gonosz felett, mely Michelangelo Unterberger híres bécsi főoltárképe nyo-
mán készülhetett, melynek lavírozott tusrajzát a Szépművészeti Múzeum őrzi (Škorić 
2009, 100). Fiával, vejével és más budai mesterekkel közösen készítik 1791–92-ben az 
uralkodók tiszteletére efemer diadalkapuikat47. Falkoner Ferenc alkotásainak jellegze-
tes alakjai (szikár férfiszentek, széparcú női szentek és nagy angyalok, fitos angyalkák), 
drapériakezelése (hurkás redőzés) és festészeti technikája alapján könnyen felismerhe-
tőek. Képein csupán a világos részeket (testszín) festette vastagabban, a többi felület 
foltfestése nagyon vékony, általában egyrétegű, ami alól előtűnik sárga alapozása. E 
technikai jellegzetességének köszönhető képeinek barnás-zöldes a tónusa.

42.  Velladits 2004, 294.
43.  Legeza 2011, 12.
44.  Repanić Braun 2004, 184.
45.  Imrik 2014.
46.  Korhecz Papp 2011a, 73–88.
47.  Tóth 2003, 294.

mertz János: nagyboldogasszony, 1799. 284x140 cm, olaj, vászon, 
j.j.l.: Johannes mertz pinxit 1799. 

az egykori módosi templom főoltárképe, nagybecskereki Püspökség
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méretű arcképét őrzi 1780-ból, mely 
az Apponyi család hőgyészi kasté-
lyát díszítette egykoron. 1782–85 
között a bécsi akadémián tanult, 
melynek végén, 1785-ben elnyerte 
a Gundel-díjat.48 1790-ben szerez-
te meg a budai polgárjogot. Az ol-
tárképfestés (Vajta: Szent Mihály, 
1799. Vál: Nepomuki Szent János, 
1800, a budai Szent János kórház 
kápolnájanak oltárképe, 1801) mel-
lett dekorációs feladatokkal és arc-
képfestéssel is megbízták (Tolnay 
Mária arcképe, MNG, Dugonics 
Ádám polgármester arcképe, 1792, 
Móra Ferenc Múzeum, Szeged).49  
A módosi első plébániatemplom 
Nagyboldogasszony főoltárképét 
1799-ben festette, amelyet az új neo-
gótikus templom elkészülte után an-
nak kórusán őriztek. Szerencsére az 
oltárkép a falu német lakosságának 
kitelepítése után gazdátlanul pusz-
tuló egyházból kimentve, 2010-es 

restaurálása után a Nagybecskereki Püspökség épülete dísztermének éke lett.
 

Amon József 1751-ben nyerte el a pesti polgárjogot, a legutóbbi időkig csak a 
máriabesnyői kapucinus templom mennyezetképe (Mária mennybevitele) és a kegyúr-
nő Grassalkovich Antalné Castrum Dolorisa volt nevéhez köthető 1770–71-es évekből.50 
A váci utcai egykori domonkos, ma belvárosi Szent Mihály-templom hajójának meny-
nyezetképeit 2012-ban tárták fel, a Jézus születését ábrázoló ovális mezőben a mester 
jelzetével.51 Apatin első templomát 1748-ban emelték a Nagyboldogasszony tiszteletére, 
azonban 1795-ben a Duna szüntelen áradásai miatt elbontották és egy védett helyen új-
jáépítették klasszicista stílusban. A régi templomból csak az Amon József által szignált 
14 stációt számláló Keresztút és két hordozható kegyszobor került át: az einsiedelni Fe-

48.  Fleischer 1935, 99.
49.  Garas 1955, 236.
50.  Garas 1955.
51.  http://www.szentmihalytemplom.hu/#!untitled/zoom/c1v6x/image1jsi Köszönet Serfőző Szabolcsnak, 
hogy felhívta rá figyelmemet.

amon József: stációkép, 1748. cca. 80x60 
cm, olaj, vászon, i. stációképen j.b.l.: amon 

pinxit. apatini plébániatemplom

vollnhoffer János: szent család megdicsőülése, 1782. cca. 300x150 cm, olaj, vászon, 
j.j.l.: Johann vollhoffer Pinx. 1782. a cserögi plébániatemplom főoltárképe
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rült, erről szóló írásos dokumentumból.58 Zomborban a ferencesek számára a templom 
szentélyét 1783-ban festi ki, majd 1784-ben elkészíti a Szentháromság-főoltárképet és 
a Keresztrefeszítést ábrázoló nagyböjti leplet.59 Sajnos a főoltárkép alsó harmadát az 
egykori restaurátor rossz állapota miatt egyszerűen levágta az 1930-as években, s egy 
hozzáragasztott vászondarabon saját képességei szintjén hozzáfestette a megsemmisí-

58.  Köszönet Valuch József, volt egri ferences házfőnök atyának a szóbeli információért.
59.  Kaizer 1932, 44.

kete Mária és a Szentháromság.52 Az 1783-as egyházlátogatási jegyzőkönyv tájékoztat 
bennünket a 18. század közepén fennálló állapotokról. A fekete-fehér márványozású 
főoltárépítményben álló Nagyboldogasszony kép megközelítőleg 2,5 m magaságú volt, 
előtte állt a fentemlített Mária szobor, kétoldalról címerpajzsos angyalok által közrefog-
va, melyek mellett foglaltak helyet Szent Jeromos és Szent Antal szobrai, nyolc faragott 
aranyozott gyertyatartóval egyetemben. A második oltár Feszülete és Mária Magdolna 
szobra faragott volt, s szintén két angyal egészítette ki. A harmadik oltár festményén 
Szent Sebestyént jelenítették meg. A Szent Vendel oltáron a vizitáció szerint Szent 
Katalin képe volt látható, az oltárépítmény festett, kétoldalról Péter és Pál apostolok 
alakjával. Az ötödik piros-zöld színű oltárépítményt lenvásznon jelenítették meg, az 
oltárkép Páduai Szent Antalt ábrázolta, előtte papírra festett képen Pietá ábrázolás volt 
látható. A hatodik oltáron Jézus nagyméretű képe körül falfestményként jelenítették 
meg kétoldalról Szent Anna és Joáchim alakját, felette Szent Borbálát. A hetedik Szent 
Flórián oltáron annak faragott festett képe állt középen, körülötte Xaveri Szent Ferenc, 
Júdás Tádé és Szent Leonárd festett alakjával.53 Feltételezhetően pest-budai mesterek 
készíthették a képíró és képfaragó munkákat, akár  Amon Józsefnek is juthatott még 
megbízás. Apatini magántulajdonban maradt meg egy Szent Vendel oltárkép, mely fel-
tételezhetően e berendezéshez tartozott. 
Vollnhoffer János (Wollenhoffer, ?–1810) 1797-ben nyer polgárjogot Pesten mint 
,,Kunstmaler”, az eddigi kutatatás arcképeket (József nádor, Majláth József, Zichy 
Károly, (mindhárom MNM TKCs), Ismeretlen férfi  (MNG), Müller Fülöp és felesége 
(Semmelweis Orvostörténeti Múzeum), Emmerlin Leonhard és felesége (Magyar Ke-
reskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum) és oltárképeket ismer e mestertől (Berkenye: 
Angyali üdvözlet 1786, Érsekújvár: Szeráfi Szent Ferenc 1791, Erdőtelek: Nepomuki 
Szent János).54 A délvidéki, szerémségi Cserög plébániatemplom főoltárképét, mely a 
megdicsőült Szent Családot ábrázolja 1782-ben jelezte: Johann vollhoffer Pinx. 1782. 
A nagy- és kis angyalok, valamint szárnyas fejecskék társaságában felhőkön emelkedő 
Szűzanya ölében áll a Kisjézus, előttük Szent József térdel, akinek kivirágzott botját 
egy angyalka tartja, alattuk a korabeli dunapart Cserög látképével, a katolikus és orto-
dox templommal, valamint a Tarcal lankáival a háttérben.55

Kronovetter Pál (Paulus Kronovetter: Pest, 1748–Zombor, 1787) a Kalocsáról 1780 
után Zomborba telepedett festő működéséről több adat is ismert: Kronowetter Pál 
1786-ban köt házasságot, majd 1787-ben, 37 éves (sic!) korában halt meg Zomborban, 
amint azt Szentháromság-plébánia halotti anyakönyvében olvasható.56 Az egri feren-
cesek főoltárát 1778–79-ben aranyozza. A főoltárkészítés kapcsán nagy összeget fi-
zetnek ki részére, ezért köthették korábban tévesen nevéhez a Szeplőtelen Szűzanya 
főoltárképet,57 azonban a kiemelkedően kvalitásos mű bizonyosan nem neki köszön-
hető, azt Bécsből hozatták Vácon keresztül, amint azt megtudhatjuk az újabban előke-

52.  Mašić 1998, 26.
53.  Škorić 2008, 31.
54.  Fehér 2004.
55.  Köszönet Škoric Dušannak, hogy felhívta figyelmemet e képre.
56.  Vasić 1984, 132.
57.  Lengyel 1993, 19.

Kronovetter Pál: szentháromság, 1784. cca.400x200 cm, olaj, vászon, j.n. a zombori 
plébániatemplom főoltárképe
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gyösi ferencesek Sarlós Boldogasszony főoltárképét festette meg a Habenstreith Jó-
zsef pesti szobrász által 1760-ban készített építményre. Kronovetter Gábor apja József 
(?–1744 előtt) is festőművész volt, akit 1714-ben mint pécsi, 1734-ben már mint pesti 
polgárt emlegetnek.67 Bizonyos Kranavetter Ferenc festő a tiroli Kranettenből 1698-ban 
folyamodott polgárjogért Pécsett.68 

Schmidt (Schmitt) József (Joseph Schmidt, 1760 körül–1834 után) bánsági szárma-
zású művész, aki 1779-ben kezdte meg tanulmányait a bécsi Akadémián,69 majd a 19. 
század elején Pesten telepedett meg. Főleg olajban és miniatűrben festette arcképeit és 
oltárképeit. A győri székesegyház főoltárképét másolta 1804-ben a páli templom részé-
re, ahová további két Maulbertsch másolatot is készített. Sárközi István somogyi alis-
pán portréját 1823-ban, Bolla Márton kegyesrendi tanár arcképét 1831-ben festi meg.70 
A ravazdi templom Szent Márton főoltárképét  1799-ben  jelezte.  A  bajsai Nagy-
boldogasszony-templom szignált 
főoltárképe 1816-ban keletkezett. 
A hagyományos kompozíciót egy 
háttal, rövidülésben ábrázolt nagy 
angyallal egészítette ki bravúrosan. 
Egyidőben készült Szent Vendel 
mellékoltárképe is, mely a szentély 
falát díszíti jelenleg. A bajsai temp-
lom kegyurainak, a bajsai Vojnich 
családnak volt feltehetően köszön-
hető az oltárrendelés, pontosabban 
Vojnich Lőrincnek, aki ugyanazon 
évben megrendelte a saját és felesé-
ge Temesvári Erzsébet arcképét is 
a művésztől, sajnos e két potrét és 
leányuk Jozefa Kunigunda arcképét 
csak archív felvételekről ismerhet-
jük,71 s feltehetően a jakabszállási 
családi arcképcsarnok leltárakor 
1930-ban készülhettek.72 E portré-

67.  Garas 1955, 230.
68.  Móró 1988, 71.
69.  Fleischer 1935, 82.
70.  Éber 1935, II. 423.
71.  A  Szabadkai Városi Múzeum Történeti Osztályának fotógyűjteményében. Korhecz Papp 2014c, 137.
72.  Gajdos 1995, 47.

tett részt. A nagyböjti lepel és a falkép 
sincs már meg. Kronovetter Pál nevéhez 
fűződtek a bácsi Szent Pál-templom ol-
tárképei 1785-ből (Szűz Mária menny-
bevétele, Immaculata, Szent Kereszt), 
melyek elenyésztek, mint ahogyan a ka-
locsai székesegyház és a foktői templom 
szentélyében lévő falképei is.60 Édesapja 
a többször házasodó Kronovetter Gábor 
(?–1774 előtt) pesti festőművész volt, 
aki 1738-ban íratkozott be a bécsi aka-
démiára,61 s ott is házasodott 1739-ben 
egy Teréz nevű hajadonnal.62 1742-ben 
lett pesti polgárrá. Nem ismeretes, hogy 
mikor vette el Erzsébet nevű feleségét, 
Pál édesanyját. 1752-ben újraházasodik 
Pesten, harmadik felesége Teréz 1759-
ben hunyt el. Három gyermekét korán 
elveszti (1743, 1753, 1756), viszont a kis 
Pált – akit Conti Antal pesti szobrász és 
felesége Krisztina tartott a keresztvíz 
alá a belvárosi plébániatemplomban63 – 
sikerült mesterré képeznie. Apa és fia 
művei között nagy a stílusbéli hason-

latosság, amint az egy-egy tanulmányozható oltárképük alapján megállapítható. Kö-
vetkező házasságát Stettner Sebestyén özvegyével 1759-ben köti, nemsokára azonban 
elválnak, s Gábor nyom nélkül eltűnik Budáról.64 1740-ben a buda-tabáni Szent Ka-
talin-templom Szent Család és Szentháromság képeit festi (megsemmisültek a tabáni 
tűzvészben), 1751-ben ő készíti a díszes pesti diadalkaput Mária Terézia és Lotharingiai 
Károly tiszteletére, melyeken az uralkodónőnek, valamint férjének és a trónörökös Jó-
zsefnek portréi cserélődtek.65 1754-ben a szolnoki ferenceseknek dolgozik66 – (Szolnoki 
Ferencesek Háztörténete, Magyar Ferences Levéltár,  MFL VI.9 ), 1761-ben a gyön-

60.  Garas 1955, 230.
61.  Fleischer 1935, 35.
62.  Hajdecki: Quellen zur Geschichte der Stadt Wien, VI. kötet, 1908, 155. oldal, 8374. tétel. Házasság, 
Pfarre St. Michael. 1739. június 24. Gabriel Kranowetter, Maler, von Pest aus Ungarn geb., des Joseph 
Kranowetter, Maler, und Francisca Apollonia Sohn, Theresia Taubenschmiedin (mármint ő az ara), von 
Zwettl geb., eines Bindermeisters Tochter, beide wohnen in Königklosterhaus in der Rothgasse. Köszönet 
Jávor Annának a kutatásban nyújtott  segítségéért.
63.  Köszönet Jancsó Éva levéltárosnak a kutatásban nyújtott segítségéért.
64.  Némethy 1883 104.
65.  Tóth 2003, 277.
66.  Köszönet Dreska Gábor levéltárosnak a kutatásban nyújtott segítségért. 

schmitt József: nagyboldogasszony, 1816. cca. 
300x150 cm, olaj, vászon, j.n. 

a bajsai plébániatemplom főoltárképe

schwartz József: mária születése, 1805. 
cca. 350x170 cm, olaj, vászon, 

j.b.l.: Pinxit Josephus swartz Pestini 1805. 
a szanádi plébániatemplom főoltárképének 

részlete
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ben meg is házasodik.74 A szanádi plébániatemplom Mária születése főoltárképét 1805-
ben jelzi.75 Tápiószecsőn Szent Miklós oltárképe (1806), Baja-Szentistvánon Szent Ist-
vánt Imre herceggel jeleníti meg 1809-ben, a krisztinavárosi ,,borongós” Pietáját 1811-
ben szignálta.76 

74.  Garas 1955, 251.
75.  Milanović-Joivć 1978, 239.
76.  Jávor 1980, 86.

kat a szerteágazó családi kapcsolatoknak köszönhetően számos megrendelés követett a 
Vojnich, Rudics és Szucsics családtagok részéről, melyből tucatnyit a Szabadkai Városi 
Múzeumban működő Vajdasági Magyar Képtár őriz.73 

Schwarz József városi rajztanító volt Pesten 1798–1822 között, feltehetően annak a 
Schwartz János festőnek a fia, aki 1765-ben folyamodik polgárjogért, s a következő év-

73.  Ninkov 2014, 69–71.

schöfft József: szeplőtelen fogantatás, 1813. cca. 300x155 cm, olaj, 
vászon, j.j.l.: sumtibus stephany esztergomy selecti civis. Pinxit 
Pestini Jos:car. schöfft 1813. a zombori szentháromság-templom 

mellékoltárképe

Pesky József: nagyboldogasszony, 1838. cca. 500x250 cm, olaj, vászon, j.n. 
a dunacsébi plébániatemplom főoltárképe, egykor a kalocsai székesegyházban
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Schöfft József (Joseph Carl Schöfft  (Schoefft, Schaeft, Schafl, Pest, 1776–Pest 1851) 
korának kedvelt és megbízásokkal elhalmozott mestere volt. Pest vezető festőművé-
szeként tevékenykedett, a család által fenntartott műhelyből számos fővárosi és vidéki 
templom oltárképe származik. Édesapja Schöfft József (Doberschau, No., 1745 k. –Pest, 
1803 u.) Németországból telepedett Magyarországra, 1776-ban lett pesti polgár. A Hét 
bagolyhoz címzett háza és műterme a Maler-Gasse-ban (Képíró utca) volt, melyet mű-
helyükről neveztek így el. Schöfft Károly József  1802-ben iratkozott be a bécsi Aka-
démiára, festőként és festő fiaként.77 Gyermekei közül Ágoston híres festő lett, Ottó és 
Borbála is e művészetet tanulták, Tivadar fia építészként működött.78 Oltárképei áhíta-
tot keltők, „átmenetet” jelentenek a barokk-klasszicizmus és romantika között, jellegze-
tes alakjai könnyen felismerhetővé teszik alkotásait. Festményei a 19. század eleji hazai 
termés legkiválóbbjai. Portréi közül említésre méltók I. Ferenc császár portréja, (MNM 
TKCS) Pázmány Péteré (lappang) és Széchenyi István portréjának másolata Ágoston 
fia képéről. (Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum) Rozgonyi Cecíliát és Ferenczy Pász-
torlánykáját az Aurora illetve a Hébe számára rajza alapján metszették rézbe.79 Művé-
szetét a magyar kutatás nem sok figyelemre méltatta eddig, munkásságával inkább a 
régi források foglalkoztak, ebben történt az utóbbi időben némi áttörés.80 Schöfft Kár-
oly József főleg oltárképeket festett, melyek a történelmi Magyarország szinte min-
den részére eljutottak, a Délvidéken tucatnyi műve ismert, a Szentháromság egyko-
ri mellékoltárképe a Szabadkai Városi Múzeum művészeti gyűjteményét gazdagítja. 
Oltárképei Abony, Ada, Baja-Kálvária, Bács, Bicsérd, Buda-Tabán, Cegléd, Csátalja, 
Gyöngyös, Jobbágyi, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Mezőberény, Nógrád, Pest-Te-
rézváros, Ravazd, Suhopolje (HR), Szabadka, Szeged, Szerbcsernye, Tápa, Törökbecse, 
Verseg, Zombor templomaiban, valamint a Budapesti Történeti Múzeumban és a Váci 
Egyházi Gyűjteményben találhatók meg. A szabadkai Szent Teréz plébániatemplom 
részére kilenc oltárképet készít 1802–1820 között: Avilai Szent Teréz látomása 1804, 
Nagyboldogasszony 1805, Szent József halála 1806, Jézus megkeresztelése 1803, Piéta 
1802, Szentháromság1802 (1894-ben lecserélik), Keresztrefeszítés (1894-ben szintén le-
cserélik, azóta lappang), Nepomuki Szent János imája 1807, Szent András 1820, melyek 
oltárait szabadkai nemesek emeltették. Páduai Szent Antal oltárképe (1825) ismeretlen 
helyről került a templomba.81 A bácsi Szent Pál plébániatemplom Szent Flórián oltárké-
pén ma már csak töredékesen olvasható jelzete, egykori oltára sem áll már, a szentély-
falon várja mielőbbi restaurálását.

A törökbecsei Assisi Szent Klára tiszteletére emelt templom Szent Miklós és Szent 
Vendel mellékoltárképeit 1811-ben jelezte. A zombori Szentháromság templom Szent 
Anna és Szent József mellékoltárképeit is neki tulajdoníthatjuk, sajnos a jelentős átfes-
tések bizonytalanná teszik az attribúciót. Szerencsére az 1813-ban jelzett Szeplőtelen 
Szűzet ábrázoló mellékoltárképe, melynek költségeit Esztergomy István választott pol-
gár fedezte, nem szorult beavatkozásra. Az adai Szentháromság-templom Szeráfi Szent 
Ferenc mellékoltárképe és a szerbcsernyei Páduai Szent Antal műve is későbbi korsza-
77.  Fleischer 1935, 81.
78.  Lyka 1942, 507. Szvoboda Dománszky 2006.
79.  Szvoboda Dománszky 2014, ??
80.  Fehér 2006, Rokay 2008.
81.  Korhecz Papp 2013a, 150.

Kliegl József: nagyboldogasszony, 1823. cca. 250x125 cm, olaj, vászon, j.j.l.: 
ex voto ded. ecc.cheb 1823 Josef Kliegl. a titeli plébániatemplom főoltárképe
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kához köthetőek. A bajai Kálvária-kápolna 1837-ben szignált Szent Anna és Szent Ven-
del képei az épület oldalfalain függnek, a hátoldalon lévő felirat szerint Krausz Károly 
kültanácsos, helyi kereskedő csináltatta őket. 

Pesky József (Joseph Pesky, Pest, 1795–Pest, 1862), a magyar biedermeier portré- és 
templomfestészet kiemelkedő alakja volt, aki Magyarország szinte valamennyi kato-
likus templomába festett oltárképet. A többgenerációs morva származású pesti festő-
család, alapítója Pesky Mihály (–1826) díszletfestő volt, aki oltárképeket is készített.82 
Józsefet a korabeli Pest egyik legeredetibb tehetségének tartották, Kazinczy is nagyra 
becsülte, Toldy Ferenc barátja volt és Kisfaludynak is dolgozott. A portréikat is meg-
festette számos kiemelkedő személyiség arcképével egyetemben. 1815–1818 között lá-
togatta a bécsi Akadémiát.83 

Pesky József szorosra tudta fűzni viszonyát az egyházi donátorokkal. Sok jeles 
művesz tanult Peskynél festeni, mint pl. Györgyi Giergl Alajos és Kozina Sándor. 
Fia Pesky Ede (1835–1910) és unokája Vilma (1875–?) is folytatta a családi hagyo-
mányt.84 A Délvideken szignált főoltárképeit láthatjuk Apatinban (Nagyboldogasszony 
1828), Hódságban (Szent Mihály arkangyal 1834), bácsi plébániatemplomban (Szent 
Pál megtérése 1839), Dunacsében (Nagyboldogasszony 1838) és Bácsújlakon (Szent 
Anna 1832). Kúlán Szent Család és Fájdalmas Szűzanya mellékoltárképeit és Krisztus 
megkeresztelése táblaképét őrzik, Nemesmiliticsen Mária születése főoltárképében és 
Nepomuki Szent Jánost és Jézus megkeresztelését ábrázoló mellékoltárképeiben gyö-
nyörködhetünk. Szépligeti Szent Vendel képét 1848-ban szignálta. Nagybecskereki Pi-
arista Gimnázium (1846–1920) kápolnájának Kalazanci Szent Ferencet ábrázoló főol-
tárképét 1847-ben jelezte (a ,,Czipellős czéh készíttette” felirattal), az ugynitt található 
Szent István koronafelajánlását ábrázoló mellékoltárképet a helyi csizmadia és szíjjártó 
egyesült céh római-katolikus tagjai  készíttették ugyanazon évben.85 A szabadkai feren-
cesek egykori barokk templomában hat 1841-ben szignált mellékoltárképe (Fajdalmas 
Szűzanya, Krisztus színeváltozása, Mária mennybevétele, Nepomuki Szent János, 
Páduai Szent Antal és Assisi Szent Ferenc) állt, a hetedik Fájdalmas Krisztus ábrázolás 
a kórus alatt kapott helyet a templom 1907-ben kezdődő átépítéséig. „1840 márciusa 
előtt Pesten Pesky József akadémikus és ismert festővel köttetett szerződés hat darab 
oltárképre a kolostor elöljárója által, melyek 8 láb magasak 4 láb szélesek 250x125 cm), 
840 ezüstpénzért (forintért). 1842. június 4-en a kolostor templomában lévő hat oltár 
felállítása teljes egészében befejeződött. A neves Pesky József úr Pestről megérkezett 
a hat diszes és szép képpel. Krieg János apatini mester is befejezte a márványozást, az 
utolsó Szent János oltárnál.” áll a ferencesek háztörténetében. A költségeket szabadkai 
nemesek és polgárok fedezték.86 

A dunacsébi Nagyboldogasszony című főoltárkép (5x3 m) kalandos sorsa is érdek-
lődésre tarthat számot, hisz egykor a kalocsai székesegyház főoltárán állt, Kunszt érsek 

82.  Garas, 1955.

83.  Fleischer 1935, 74.
84.  Éber 1935, II. 291.
85.  Milanović-Jović 1978, 157.
86.  Korhecz Papp 2009a, 137.

barabás miklós: szent istván koronafelajánlása, 1845.
 315x156 cm, olaj, vászon, j.b.l.: barabás m. festé Pesten 1845. 

a zentai Plébánia-palota földszintjén kialakított templom főoltárképe
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műhelyek tanulmányozását, ahol a műalkotások bizonyos és nem akármilyen, a kor 
által jelentősen determinált alapanyagok és technikák alkalmazásával születtek meg. A 
„technical history of art” hidat képez a restaurátorok, természettudósok és művészet-
történészek között. 
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1857-ben ajándékozta oda, csak a Klobusitzky Péter érsek által hitelesített grafikai elő-
képe maradt a Kalocsai Érseki Levéltárban. Az eddigi vélekedéssel ellentétben azt nem 
Pesky rajzolta, valójában Giuseppe Craffonara (1790–1837) itáliai művész szignált nyo-
mata. A lap alján lévő feljegyzés szerint Pesky József pesti festő 500 forintért vállalta el 
e mintalap alapján a festmény kivitelezését 1838-ban.87 A csébi klasszicista templomot 
Polimberger József kegyuraság költségén, Ditrich József pesti építész tervei alapján 
Gottfried Deutsch kőművesmester építette fel 1822-ben, az építész tervezte a szószéket 
és a keresztelőkutat,88 valamint feltételezhetően az eredeti főoltárépítményt is, amely az 
eredeti főoltárképpel együtt 1857-ben a titeli Nagyboldogasszony-templomba került, és 
ma is ott látható. E főoltárképet a bajai születésű Kliegl József (1795–1870) pesti festő 
és feltaláló festette 1823-ban a csébi egyházközség adományaiból. Az újvidéki Szerb 
Matica Galériája őrzi Pesky József egyetlen délvidéki arcképfestői munkáját, Radišić 
Mihail kapitány portréját.89 

Barabás Miklós (1810–1898) Szent István fölajánlja a koronát című főoltárképét az 
1770-ben emelt zentai Szent István templom részére festette 1845-ben. A templom saj-
nos 1911-ben a városban pusztító tűzvész áldozata lett, de szerencsére e művét, vala-
mint a Nagyboldogasszony és Keresztrefeszítés mellékoltárképeket sikerült kimenteni 
a lángok közül. Mivel az új főtéri Szent István-templom építését az impériumváltás 
félbeszakította, a plébániapalota földszintjén kialakított egyházba kerültek.90 A topo-
lyaiak emlékezete szerint egykori Sarlós Boldogasszony templomuk (1764) főoltárképét 
is a híres pesti mester festette, azonban az 1906-ban emelt új neogótikus templom-
ba az 1888-as felújítás alkalmával Römann János által készített Mariotto Albertinelli 
Vizitació másolata került át a kórusra száműzve, mivel a főoltáron Dudits Andor neo-
gótikus-szecessziós szárnyasoltára áll. Az egykori főoltárképet körülményes restaurá-
lása után visszahelyezték a templomtérbe. A Nepomuki Szent Jánost ábrázoló mellék-
oltárkép bizonyosan Barabás Miklós műve, itt Römann csak a felújítás tényét jelezte a 
Barabás szignó mellett. Feltételezhetően egy sokkal korábbi, 18. századi, rossz, besö-
tétedett állapotban lévő főoltárképet cseréltek le a felújítás alkalmával a Zichy család 
templomában. Barabástól a Délvidéken csak egy portrépárt őriznek a Kárász család 
leszármazottjai.

 A kutatás, melynek művészet- és kultúrtörténeti eredményeit szerettem volna ösz-
szefoglalni, a megközelítőleg félszáz délvidéki oltárkép restaurálása nyomán indult, s 
mélyült el. A megszülető technikatörténeti jellegű hiánypótló eredmények viszont spe-
cifikus voltuk okán más, szakmai közönség érdeklődését kelthetik fel inkább, ezért e 
helyen nem szándékoztam e témát elmélyíteni. A restaurátorok sokrétű tevékenységé-
nek, szerepének és felelősségének felértékelődéséről tanúskodnak a Nyugat-Európában 
az utóbbi évtizedekben meginduló művészet-technikatörténeti kutatások eredményei, 
mely hozzáállás a magyarországi anyag kutatásával és közzétételével nagyszerű helyi 
jellegzetességek felismeréséhez vezethet. E módszer magában foglalja a művészek és 

87.  Korhecz Papp 2014a, 138.
88.  Milanović-Jović 1988, 125.
89.  Korhecz Papp 2014c , 149.
90.  Korhecz Papp 2008c, 136.
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zsuzsanna Korhecz PaPP

altarPieces by Pest-buda artists 
in Former southern hungary (1720–1850)

abstract

Until World War I the territory of today’s Vajdaság/Vojvodina (Bácska/Bačka, Bánát/Banat and 
Szerémség/Srem) belonged to the Austrian-Hungarian Monarchy and in 1918 it was annexed to the 
Serbian-Croatian-Slovenian Kingdom. It dropped out of view of Hungarian baroque research, which 
strengthened in the early 20th century, while the art historians of the new state formation with a different 
(Slavic) national orientation did not research it, primarily for language (Hungarian, German, Latin) 
difficulties. Thus, the research of the area, which used to be a reliable market for the Pest-Buda artists, 
and the ensuing restorations, have provided several new results. The oeuvres of several Pest-Buda artists 
earlier only known from archival data became literally palpable.

In Buda and Pest taken back from the Turks (1686) mainly German catholic artisans and craftsmen 
settled. They acquired their skills chiefly in family workshops functioning within the network of guilds. It 
was only the members of the second or third generations who could make it to the Vienna Academy from 
the mid-18th century. In Pest-Buda no guild of painters existed; the activity of artists was conditional 
upon citizenship.

The earliest commissions in the South are connected to the Franciscan order, for until the second 
half of the 18th century they were in charge of the spiritual guidance of nearly every parish (with centres 
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in Szabadka/Subotica, Zombor/Sombor, Bcs/Bač, Pétervárad/Petrovaradin, Rum, Pancsova/Pančevo, 
Zimony/Zemun); the secular clergy only began to strengthen in the second half of the century. The earliest 
artistic relics are votive pictures and statues from the late 17th and early 18th century by anonymous 
artists in most cases.

The parish churches built usually after type models in the 18th and the first decades of the 19th 
century were normally equipped with altarpieces by Pest-Buda artists. From those of Buda, the following 
are represented: Sebestyén Stettner (1699–1758) in Szabadka, Mátyás Schervitz (1701–1771) in Zombor, 
Ferenc Falkoner (1737–1792) in Bács and Futak, József Falkoner (1765-1808) in Kishegyes/Mali Iđoš and 
Béreg/Bački Breg, József Amon (active 1750–1770) in Apatin, János Mertz (active 1785–1787) in Mó-
dos/Jaša Tomić. From among the Pest-based artists: Pál Kronovetter (1748–1787) working for Zombor, 
József Schöfft (1776–1851) in Szabadka, Zombor, Törökbecse/Novi Bečej and several other places, Jó-
zsef Schmitt (c.1760– after 1834) for Bajsa/Bajša, János Volnhoffer (–1810) for Cserög/Čerević, József 
Schwarz for Szanád/Sanad. The most widely employed masters in the South were Pest-based József Pesky 
(1795-1862) and his son Ede Pesky (1835-1910): Szabadka, Kúla, Nagybecskerek/Zrenjanin, Dunacséb/
Čelarevo, Nemesmilitics/Svetozar Miletić. An altarpiece by each of Alajos Jenny (?–1834) – Pacsér/Pačir-, 
József Kliegl (1795–1870) – Titel – and Jakab Warschag (?) –Doroszló/Doroslovo- are known. A curiosity 
is Pest-based Demeter Laccataris of Greek origin (1798–1864) (Bács, Franciscans). Four altarpieces can 
be tied to Miklós Barabás (1810–1898) (Zenta/Senta, Topolya/Bačka Topola), one to József Molnár (1821–
1899) (Topolya), and nine to Mór Than (1828–1899) (Óbecse/Stari Bečej, Törökkanizsa/Novi Kneževac, 
Kishegyes, Szenttamás/Srbobran, Felsőhegy/Gornji Breg) in former Southern Hungary. Alajos Györgyi 
Giergl (1821–1863) was represented in Csóka/Čoka, Bertalan Székely (1835–1910) in Törökkanizsa and 
Nagybecskerek. Károly Jakobey (1826–1891) painted several altarpieces and murals (Bajmok, Őrszállás/
Stanišić, Szivác/Sivac, Zombor, Horgos/Horgoš, etc).
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