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A sgraft'ito-díszitésröl és alkalmazásáról az építészetben.*) 
PUNCZMAN GYULÁTÓL. 

Valamennyi kísérlet: korunk építészetének egy önálló, minden korábbi 
hagyománytól ment állást biztosítani, sok tévedés után ezen törekvés hiúságát 
és észszerűtlenségét bizonyította be, és annak belátására vezetett, misze-
rint csak korábbi, korunk szelleme és lényegével legrokonabb irányú építészeti 
korszakok elveinek és idomzatainak alkalmazása és öntudatos továbbfejlesz-
tése által érhetjük el a jelenkori építészeti müvek ideális kiképzését, és ez ál-
tal idővel, korunk építészetének bizonyos önállósítását is. 

Mióta Stuart és Revett világraszóló felméréseiket az Akropolis mű-
remekein végezték s legnagyobb méltánylatot érdemlő sőt csodálatraméltó 
ügybuzgalom- és önfeláldozással a művelt világnak hozzáférhetővé tették, 
a görög styl elveinek világossága és idomzatainak szépsége mindinkább 
áthatotta a komolyan törekvőket és evvel kapcsolatban a legnagyobb érdek-
lődést költötte ugy a classikai római kor stylje, mint ennek újjászületésének 
korszaka : a »Renaissance« kor iránt. 

Különösen az olasz építészet aranykora őrzi számunkra a legfontosabb 
és legremekebb példányokat, mivel azokon az ókor elvei és idomaival sajátos 
építési gondolatokat kifejezve és amellett szabad eredetiségben egészen önálló 
műveket teremtve látunk. 

A határozott haladás, azon magasztos korszak vívmányainak ösvényén 
csak úgy lehetséges, ha azon vívmányok egész jelentőségük- és terjedelmükben 
a mai építészeti tevékenységgel hozatnak kapcsolatba, ha továbbá, azon kor 
művészi tevékenységének befolyása az építészet messze terjedő határaira vilá-
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gosan szemünkbe tűnik. Erre ép annyira szükséges az idomok és anyagok ke-
zelési módjának közelebbi tanülmányozása, mint a renaissance-épitészet mü-
veinek áttekintése. 

Különösen a díszítés terén rendkívüli ügyességet mutatnak a renaissan-
ce kor mesterei és azon képességük a falsíkokat a legkülönfélébb műidomok-
kal élénkíteni egy kiválóan uj oldalát képezi az építészetnek, s mint olyan 
korunk hasonló díszítési hajlamát tekintve, ránk nézve is a legnagyobb fon-
tossággal bir. 

Annyival inkább, mert ha komolyan igyekszünk a renaissance kor díszí-
tési módjának lényegét elsajátítani és szellemét megérteni, nem szorulunk többé 
a sok gyps, cement, és zinkre, melyekkel homlokzatainkat elhalmozzuk, nemes 
épitési anyagokat színlelvén, de legtöbb esetben azok hű kifejezése helyett, 
díszítéseinkben egyhangúságot és életnéküliséget idézvén elő. 

A falsik díszítések különféle módjai mint stucco és fresco alkalmazásá-
hoz képest a sgraffito könnyű és olcsó előállithatásán kivül azon főelőnynyel 
bir, hogy legbensőbb összefüggésbe hozható az építészettel. 

A sgraffito első alkalmazásáról, mint önálló díszítési módról biztosat 
nem mondhatunk. Yasari, az ismert renaissancekori műtörténész, ki a sgraffi 
tot először említí feltalálását bizonyos Andrea. Feltrininek (1500 körül) tu-
lajdonítja, de valószinüleg téved, mert eredete egy sokkal korábbi időben ke-
resendő. 

Legvalószínűbb, hogy a már régen ismert s különféleképen alkalmazott 
fresco, különösen annak részben szines, részben egyszínű előállítása eredmé-
nyezte a vele rokon sgraffitot, és becsét még a renaissance első korszakában 
1400 körül érvényre emelte. 

A sikerről, melyet mindkét diszitési mód csakhamar a profán építészet-
ben magának kivívott, leginkább tanúskodik azon kellemes benyomás, melyet 
számos miránk maradt példány mai napig a nézőre gyakorol. 

Az akkori építészek sokoldalúsága s különösen elsőrendű művészek, mint 
Mantegna, Polidors da Caravaggio, Giulio Romano személyes foglalkozása a 
diszitési szakmával, adtak az építészet ez ágának oly hatalmas lendületet. 

Míg a sokszinü fresco főképen az éjszakolaszországi iskolák által xnivelte-
tett, mint azt mai napig számos példányon Veronában, Velencze és Genuában 
szemlélhetjük és a részben szines fresco Róma és környékén dívott, addig a 
sgraffito kiválóan a régi Toscanában, nevezetesen főhelyén, Elórenczben emel-
kedett nagy tökélyre. 

Tagadhatlan, hogy a tárgy választásá és felfogása, valamint a szines 
előállítás tekintetében, előnynyel bir a fresco a sgraffitoval szemben, de ép ezen 
előny csakhamar tulléptette a jogosultság határát, mely minden díszítésnél, 
tekintettel az építészeti taglalásra, szem előtt tartandó. Egész homlokzatok 
szines festésénél gyakran mellőztetett az építészeti elrendezés és az épület ar-
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cliitectonicus hatása a sziliek tulterjedése által nem ritkán lényegesen meg-
zavartatott. 

A művészi felfogás leggazdagabb kifejezése daczára a sgraffiito e hibába 
nem esett, mert jelleménél fogva, mely : a z i d o m o k s z i g o r ú s t y l i s t i -
c u s f e l f o g á s á b ó l é s a s z i n é z é s l e g n a g y o b b e g y s z e r ű s é -
g é b ő l á l l , mindig szoros kapcsolatban maradt az építészettel. 

A korai renaissance (friihrenaissance) műidomainak szűzies egyszerű-
sége különösen alkalmas volt a sgraffito díszítés használatára. A rustica gya-
kori alkalmazásánál a földszinti falsíkokon valamint az emeleti nyílások és 
sarkok szegélyezésére előnyös hatás csak a diszités egyszerűsége és praecisioja 
által volt elérhető, mire nézve a sgraffito legalkalmasabb eszközül kínálkozott. 
Midőn később az építészeti müidomok gazdagabb fejlődésénél oszlopok, pilasz-
terek és párkányzatok jöttek mindinkább alkalmazásba a sgraffito alárendelt-
sége még világosabban kitűnik, mert az csak friesek, pilasterek és rosetták 
díszítésére használtatott. Alig szükséges említenem, hogy ily modorú alkalma-
zása a modern építészetnek is legjobban megfelel. 

Midőn a XVIT-dik század közepén a tiszta építészeti idomok rohamos 
hanyatlásnak indultak ós a homlokzatok stuccodombormüvekkel halmoztattak 
el, a színezés iránti hajlam mindinkább kiveszett és a sgraffito-diszités tökéle-
tesen elbanyagoltatott, sőt mi több, előállítási módjának ismerete is egészen fe-
ledésnek indult. 

Csak midőn korunkban a jobb izlés fejlődésével a tiszta reuaissancé-
épités zet ismét beható tanulmány tárgyává lett, tétettek uj kísérletek a sgraf-
fito diszités előállítására. Ismét Flórenczet kell első sorban említenünk, hol 
legújabb időben gazdag és igen sikerült sgraffito homlokzatok keletkeztek, 
Németországban Semper honosította meg azt a leégett drezdai színháznál s 
most Bécs, Berlin és számos más városban kezdik művelni sőt már nálunk 
Pesten is tettek néhány itt-ott sikerült kísérletet. 

A sgraffito hatása mindenekelőtt szinezés hol erősebb, hol szelídebb 
ellentétéből áll, továbbá a művészi compositióból, mely tengelyek és csoportok 
szerint elr endezve ügyesen rendeli magát alá a létező építészeti idomoknak. 

Hozzájárul ehez még a gyenge domboruság (Relief) melylyel a compositió 
világos részei a sötétek lehántása által utóbbiakból kiemelkednek. A formák 
ilyetén éles határozása a rajznak inkább stylistikus mint naturalistikus felfo-
gását tételezi fel és legközelebb áll az antik váz afestészet jelleméhez, mely a 
tárgyak előállításánál legtöbb súlyt fektet a profil és szép silhouettára. 

Téves tehát azon nézet, mintha a sgraffitonak a fa- vagy rézmetszetnek 
hatását kellene előidézni, mivel a sgraffito csak a világos és sötét síkok ha-
t á r o z o t t ellentétében leli megfejtését, magától értetődvén, hogy a compo-
sitió világos részein vonalkák és schraffiiozás által jelezhető szelíden az ido-
mok domborusága. 

Azon tárgyak megválasztásában, melyek sgraffito előállisásra alkal-
37* 
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masak, csak annyiban lehet megszorításról szó, a mennyiben azok egy silhou-
etticus compositiót lehetségessé tesznek. 

A renaissance gazdag idomnyelvezete, mely majdnem minden egyes mű-
nél különféleképen nyilatkozik a diszités főeleméül egy eszmény-növényzeti ala-
kítást használ, különféle átmenetelekkel a növényzeti, emberi és állati ido-
mokba. A levélzet nemes idomítása, kapcsolatban eleven és élettelen tárgyak-
kal, s mindezeknek helyes vonatkozása a környező kerethez a renaissance-kori 
sgraffito díszítéseknek még különös becset kölcsönöznek. Fekmentes díszítések-
elrendezésénél többnyire következő motívumokat találjuk feldolgozva, ugy 
mint Tritonok és Nereydák menetét, sphinxek, deuphinek és gyermekek 
csoportját kapcsolatban pajzsok, czimerek és medaillonokkal; jeleneteket a 
vadászéletből és gyermekjátékokból stb. merőleges elrendezésnél álló alako-
kat kapcsolatban arabeskok, gyümölcskötések, madarak és mindenféle fan-
tastikus állatokkal stb.; végre nyugodt falsíkok díszítésére nem ritkán szőnyeg 
mintákat alkalmaztak. 

A sgraffito színezete a legrégibb példányokon csupán a fehér és fekete 
ellentétéből áll, mely akként idéztetett elő, hogy faszénuel való keverés által 
előállított sötét alapvakolat, tiszta mésztejjel vonatott be. Tagadhatlan azonban, 
hogy egy homlokzat építészeti részeiül alkalmazott anyagok szinkülönbfélesége 
mellett ezen ellentét olykor nagyon is merevnek mutatkozott. 

Ujabb kísérletek, melyek szerint alapszínül szürke, sötétzöld, vagy sö-
tétbarna használtatott és hasonlókép a felső réteg fehérsége kis sárgá hozzá-
adása által enyliíttetett bebizonyították, hogy ez által az egész homlokzat szí-
nezete tökéletes összhangzatba hozható, mint p. o. Flórenczben a Palazzo Ni-
colininál a sötétzöld alap egyenlően felel meg a rajz fehérségének és az építé-
szeti részek sötét ocker színének. 

Németországban és különösen Sziléziában is a homlokzatoknak sgraffito-
diszitése a XVI-dik és XYII-dik században igen kedvelt dolog volt, de a mint 
már említeni szerencsém vala, a XVIII-dik század elején itt is elhanyagolta-
tott, míg végre előállítási módjának ismerete, a legújabb időkig, tökéletes fele-
désbe jutott. 

Míg Seniper az első volt, ki több művén, névleg a drezdai színházon, a 
zürichi csillagdán és műegyetemen, valamint Hamburgban testvére házán sike-
rült kísérleteket tett a Németországban tökéletesen elfelejtett sgraffito-müszak 
újból való felélesztésére, addig a korán elhunyt Max Lohdenak,Cornelius legutol-
só jeles tanítványának, kiváló érdeme, hogy az érdeklődést a sgraffito iránt Né-
metországban nagyobb mérvben felköltötte. Fáradliatlan búvárkodásának si-
került Szilézia és Lausitz több helyén XVI. és XVII-dik századbeli sgraffi-
tokat feltalálni és azokon ezen díszítési módnak rendkívüli tartóssága és min-
den tekintetben kitűnőségéről meggyőződni. 

Az Erbkam-féle folyóirat 1868-ki januári füzetében egy felette érdekes 
tanulmányt közölt Lóhde a sgraffitoról, különös tekintettel Németországra és 
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legott rajzokban Mustrálta azon sgraffito képeket, melyeket Lausitzban, Mark-
iina mellett Tzelocha vára három fészerén majd 100 láb hosszúságban talált. 
Ezen sgraffito képek 3/'t termőszetnagvságban vadászjeleneteket tüntetnek elő 
és 1618-ban készülve mai napig minden időviszontagságnak ellentálltak. 

Később még szebb és érdekesebb sgraffitokat talált Lauban mellett, szász 
Haugsdorf várán és fészerein 1571-ből. A hideg és télen zord hegyi éghajlat 
daczára ezen sgraffitokat tökéletesen jó karban találta és csak ott mutattak 
hiányt, hol vagy szándékosan megsértettek, vagy barbár módon be má-
zoltattak. 

Hogy a sgraffito tartóssága a felhasznált vakolat milyenségétől függ és 
gyors romlásnak van kitéve, ha kezelési módjában vagy az alkatrészek megvá-
lasztásában nem járnak el helyesen, bizonyítja azon első kísérlet, melyet Ber-
linben 1847-ben Minutoli kezdeményezése folytán tettek. Ugyanis a városi 
törvényszék házán egy sgraffito díszítést készítettek Dáege tanár jeles karton-
jai szerint, de ennek már öt év előtt nyoma sem látszott. 

Tartósságára nézve jobban sikerült egy a berlini hadügyminisztérium fő 
párkánya alatt alkalmazott sgraffito, melynek csak az a hibája, hogy csekély 
méreteméi fogva egészen elveszti hatását. 

/ 

Lolulenak föntebb emiitett közleménye az Erbkam-féle folyóiratban a 
hatvanas évek végén költötte fel a Berlin városi épitőtanácsnak is figyelmét a 
sgraffito diszités iránt, és határozni kellvén a fölött, miképen diszíttessék az 
akkor épülőfélben volt városi Zsófia-gymnasium belseje ? a legjelesebb szak 
férfiak, mint Cornelius és Schnorr ajánlata folytán a sgraffittonak adtak első-
séget a többi díszítési módok felett. 

Nem kis nehézséget okozott ugyan azon körülmény, hogy a sgraffito ad-
dig csak az épületek külsejének díszítésére alkalmaztatott, továbbá, hogy a ré-
gi sgraffitok szin-ellentéte mindig csak a fehér és feketéből állott, miután más 
szinek vegyítésétől a régiek bölcsen óvakodtak, valószínűleg azért, mert az ak-
kor ismert festanyagok mészszel vegyítve színűket elvesztették. 

A fehér és fekete rideg ellentéte pedig az iskola lépcsőház belsejében 
bajosan volt összhangzatba hozható a tervezett többi élénk sziliekkel; Lolide 
beható kísérleteinek sikerült ezen nehézséget is leküzdeni az által, hogy az 
ujabban feltalált általa alkalmazott vasélegszineknél kitűnt, hogy a mészszel 
való vegyítést tökéletesen kibírják. 

Sok fáradozásainak azon örvendetes eredménye volt, hogy a városi ta-
nács őt bízta meg a lépcsőház négy falának sgraffitóval való díszítésével, sza-
bad kezet engedvén neki a tárgy megválasztásában. A művész habozás nélkül 
a trójai hadjárat szép mithosát választotta és négy főmozzanatában mutatja 
be a fiatal tanulónak azon hősöket, kiket Homer és Virgilius remek költemé-
nyeiben megismer, s velők lelkében foglalkozik, midőn már rég elhagyta az 
iskola padjait. 
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Ezen négy főmozzanat a következő: Heléna elraboltatása, annak vissza-
vezetése, Agamenmon meggyilkoltatása és végre Odisseus visszaérkezése. 

Engedjék meg tisztelt Szaktársak, hogy még néhány szót mondjak a 
sgraffito-diszités műszaki előállításáról. Vazari erről a következőket i r ja: 

Közönséges módon homokkal kevert mészbe égetett szalma vegyítendő, 
mi által a vakolat agyagfekete színezetet nyer; ha ez megtörtént utóbbi a fal-
sikra csapatik jól megsimíttatik és tiszta mésztejjel bevonatik. Az így fehérí-
tett sikra az előállítandó tárgyak rajzoltatnak és körvonalaik egy hegyes vas-
eszközzel fixiroztatnak; a fehérmáznak említett eszközzel való fölkarczolása 
által az alap fekete szine előtüntetik. Végre az egésznek schraffirozás által a 
kellő domborusági látszat kölcsönöztetik. 

Ezen legrégibb, de rövid ismertetésből a sgraffito előállítása csak hiá-
nyosan sikerülhet és felette sok kísérletre volna az szorulva, ki ezen recipe 
szerint sgrafíitot akarna előállítani. 

Azért engedjék meg tisztelt szaktársak, hogy még egy legújabb előállí-
tási móddal lehessen szerencsém önöket megismertetni, mely De Fabris úrtól 
a Üórenczi akadémia tanárától származik. Ez a következőkből áll: 

1-ör. Azon falsik, mely a sgraffito diszités felvételére kijelöltetik, közön-
séges homok és mészből kevert durva vakolattal megcsapatik, megsimíttatik 
és ezen állapotban körülbelől hat hónapig marad az idő viszontagságának 
kitéve. 

2-or. Ezen idő eltelte után a közönséges vakolatra három-négy millimé-
ter vastagságban azon szinezett vakolat (intonaco colorito) alkalmazta tik, 
mely a sgraffito-diszités alapszínét képezi; amint száradni kezd, — körülbelől 
egy óra niulva — időnkénti locsolásközben egy arra alkalmas deszkácská-
val megsimíttatik. Ezen szines vakolat alkatrészei a következők : 

a) ujonan oltott mész, 
b) jól kimosott, minden iszaprészecskétől megtisztított folyóvíz-homok, 
c) sötét szín, akár zöld föld vagy umbra. 
A homok jó minőségétől függ a munka tartóssága és tökéletessége. A si-

mitő deszkácska körülbelül tizenkét-tizenöt centiméter hosszú négyzetes vagy 
hosszúkás alakban. 

Ennek körzetes mozgatása által igyekszünk az alapvakolatnak szüksé-
ges kemény rétegnek tartósságot (Korn) kölcsönözni. 

3. Csak azon síkdarab vakolandó, melyet ugyanaz napon, mielőtt meg-
szárad rajzolhatni (elkészíthetni) hiszünk, miután a rajz kivitelének mint a festé-
szek mondják, frissiben (a buon fresco) kell történnie; ennélfogva sgraffito elő-
állítására — ezen okból — Olaszországban a tél alkalmasabb a nyárnál,mig nálunk 
a tavasz vagy ősz ideje biztosítja a legjobb sikert. 

4. Említett módon előállított sötét vakolatra két réteg mésztej mázolás 
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jön, s pedig oly módon, hogy először az ecset fekmentes, másodszor függélyes 
irányban vezettetik, jól vigyázván a mésztej egyenletes felhordására. 

5. A sgraffitonak szánt alakok ós idomok rajza előbb papiron készítendő, 
melyen a körvonalok egy vastag tűvel átlyukasztatnak ; a mint a fehér máz 
másodszori felhordás után 
megszikkadt, a 'papir a 
sikra teríttetik és a rajz 
egy szénporral telitett 
vászonzacskó segélyével a 
friss alapra átmásol-
tatik. 

6. A további munkára 
a következő két vaseszköz 
szolgál: 

Bármelyik vaseszköz 
c-vel jelzett hegyével a rajz 
körvonalai és schraffiro-
zása 2 — 3 millimeter mély-
ségben bekarczoltatík. 

a-val jelzett éllel a rajz-
nak alapfehérsége lehán-
tás által eltávolittatik oly 
módon, hogy az eszköz 
könnyedén és egyenletesen 
kezeltetik. 

i-vel jelzett oldallal 
könnyű nyomás alatt átme-
gyünk a fehértől megszabadított sötét alapszínen, mi által az bizonyos elevensé-
get nyer. 

A sgraffitot minden falsikon lehet előállítani, feltéve, hogy a durva vako-
lat uj és elegendőleg megkeményült. A sgraffito tartósságának biztosítására 
nem szorulunk semmiféle vegyi hozzátételre; jó homokkal való összekötése 
elégséges, hogy a sgraffitonak századokra menő tartósságot biztosítson.*) 

*) Bi r juk szerző-tagtársunk igéretét, h o g y legközelebb ra jzban is be fogja mu-
tatni o lvasóinknak a sgraffito-képek egy példányát . 

A szerk. 


