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Johann Anton Krauss «statuarius Jaszoviensis». 

In Nahmen der Hochheiligsten D reg einigheit.1 

Heunt, unten gesetzten Dato ist zwischen Ihre Hechwürden Herrn P. Emerico Kelcz, Recter 

des Heclil. Collegio der S. S. J. J. in Erlau, einestlieils, andern tlieils, zwischen mir, Johann Anten 

Krauss Bildhauer VOJI Jaszo, ein Contract geschossen[!] werden, henentlich zu dem, Neu erhaueten 

He ch Altar und Tahernackul, alle immer netliige Bildhauer arbeit, se wohl von Figuren als 

Ornamenten, (ohne die Nitschen welche auf weitere Disposition verbleibt) nach gemachten riss oder 

Model, nach aller möglichkeit, aufrichtig, als einem ehrlichen Mann zustehet, verspreche zu ver-

fertigen, wo zu Ihr Hechwürd. R. P. Recter verspricht, alle netliwendigkeit heg zu schaffen, mir 

Bildhauer auch unterwehrender Arbeit die Kost und Wohnung zu geben, auch nach Verfertigung 

der arbeit die gelegenheit naclier Jasz zurück zu gehen vor alle diese arbeit so theils VOJI Stucke 

theils VOJI Heltz zu verfertigen ist, verlange ich endes benenter Bildhauer 

Litt utólag más kézzel be í rva : 

Neteben die Verziehrung der Nitschen ist auch drunter verstanden) ... — 900 fl. reiniscli 

dass ist neunhundert gülden reinisch. 

Erlau den M. Mart. 

1769. 

© Johann Anten Krauss mp. 

Bildhauer 

Emeritus Kelcz Recter 

Collegij Agriensis S. J. mp. 

Ezzel a szerződéssel, amelynek teljes hitelű 
forrásértékéhez kétség nem férhet, a magyar-
országi rokokó dekoratív szobrászat egy kima-
gasló emléke, az egri cisztercita, e g y k o r i jezsuita 
templom főoltárának plasztikai díszítése kap mes-
ternevet, s a névve l e g y eleddig majdnem tel-
jesen ismeretlen, de immár alkotásaiban is vilá-
gosan körvonalazott egyéniség vonul be a hazai 
művészet történetébe. A művészi koncepciójával 
s formai felépítésével m a g y a r földön szinte egye-
dülálló és távolabbi stíluseredetre val ló oltár 
tervező mesterére ma m é g nincsenek adataink, 
sem a puszta stíluskritikai következtetéshez eléggé 
meggyőző analógiáink. Al ig tekinthető annak a 
kivitelezők valamelyike, az írott forrásokban 

1 A szerződés : m. kir. Országos Levéltár. Cam. 
Httng. Acta Jesuit, irregestr. Coll. Agriensis fasc. unus. 

Durch diesen Vertrag, dessen Quel lenwert 
über allen Zweifeln erhaben ist, erhält der bild-
hauerische Schmuck am Hochaltar der Cisterzien-
ser-, ehemals Jesuiten-Kirche zu Eger, wohl eines 
der hervorragendsten Denkmäler ungarländischer 
Rokokoplast ik den Meisternamen.* Mit diesem 
Namen zieht eine bisher fast vol lständig unbe-
kannte, nun aber auch in seinen Schöpfungen 
klar fassbare Künstlerpersönlichkeit in die Ge-
schichte ungarländischer K u n s t ein. Über den 
Meister des Altars selbst, dessen künstlerische 
Konzeption und formale Erscheinung auf unga-
rischem Boden beinahe alleinstehend ist und 
auf weiterl iegende St i lzusammenhänge verweist , 
fehlen uns jeg l iche Daten, wie auch überzeugende 

* Anmerkungen und Quellenangaben siehe im 
ungarischen Text. 



Franz «murarius»-ként említett kőművesmester, 
Rupert SchnaJtmann «bischöflicher Stein metz-
meister» v a g y Johann Miller, ugyancsak egri 
kőfaragó, v a g y akár Johann Rueher bécsi stuk-
kátor, aki Balthasar Moll ajánlatára s részben tán 
utasításai szerint végezte a gyöngyháztónusú már-
ványozás munkáját.2 A szobrászati és ornamen-
tális díszítés mes-
terére azonban ép-
pen e szerződés vet 
— a puszta meg-
nevezésen túlme-
nőleg is bő-
vebb világot. Ez 
a mester Johann 

Anton KrauáA, 

jászói szobrász, 
amint a rendi ira-
tok regisztrálója 
nevez i : «statua-
rius Jaszoviensis». 

1769. március 
21-én vállal ja 900 
forintért a mun-
kát előre bemuta-
tott terv, i l letőleg 
modell alapján s a 
szerződésre ráve-
zetett kifizetések 
tanúsága szerint 
1770. október 10-ig 
el is készül vele. 
A gazdagon kikép-
zett architektoni-
kus márványke-
retként a szentély 
egyenes zárófalá-
hoz állított oltár 
két oldalára, ahol 
a lezáró pilasz-
terek visszahajló 
lábazata szoborta-
lapzattá szélesül s 
így fog ja közre az 
oltárasztalt, Mel-
chisedek és Áron 

Analogien, als Grundlage einer Meisterbestim-
mung auf rein stilkritischem Wege. Er dürfte 
kaum in einem der ausführenden Meister ver-
mutet werden, die uns alle aus den schrift-
lichen Quellen bekannt geworden, wie in dem 
als «Franz murarius» genannten Maurermeister, 
oder in dem Steinmetzmeister zu Eger, Johann 

Miller, oder in 
dem bischöflichen 
Steinmetz Rupert 
Schnadtmann.oder 
auch nicht in dem 
Wiener Stukkator 
Johan Rueber, der 
von Balthasar Moll 
empfohlen, und 
vielleicht seinen 
Anweisungen ge-
mäss die Marmo-
rierung besorgte. 

Umso näher be-
richtet uns dieser 
Vertrag, weit über 
die blosse Be-
nennung hinaus, 
über den Meister 
des plastischen 
und ornamentalen 
Schmuckes. Dieser 
Meister ist Johann 

AntonKrauáá,R\\d-

haucr aus Jászó, 
«statuarius Jaszo-
viensis», wie ihn 
die Archivalien 
nennen. 

Am 21. März 1769 
übernimmt er die 
Arbeit um 900 Gul-
den «nach gemach-
ten riss oder Mo-
del», und wie es 
die am Vertrage 
angeführten Teil-
zahlungen bestäti-
gen, führt selbe 
bis 10. Oktober 

Abb. 1. jyyo zu Ende. W i e 
ein reich ausgebil-

deter architektonischer Marmorrahmen an die 
gerade Abschlussmauer des Sanctuariums gestellt, 
steht der Hochaltar da, auf dessen beiden Seiten, 
wo die r i ickgebogencn Sockeln der Seitenpilaster 
sich zur Statuenbasis erweitern, die Überlebens-
grossen Figuren Arons und Melchisedechs sich 
erheben. Die Stelle des Altarblattes nimmt eine 
reichumrahmte plastische Darstel lung e in : die 
Gestalt des Heiligen Franz von Borgia, inbrünstig 

életnagyságon fe-
lüli a lakjait min- kéP-
tázza. Az oltárkép 
helyére díszes keretbe foglalt plasztikai ábrázolás 
k e r ü l : kicsiny rokokó oltáron sugárzó Eucharisz-
tia előtt imába mélyedve térdelő Borgia Sz. Ferenc 

2 A vonatkozó írott források: «Informatio de Ece-
lesia» c. feljegyzések, Johann Rueber eredeti szerződése 
Eger 1769. szept. 10., tárgyaló levelei az előzetes költ-
ségvetésről Wien 1769. julius 29., a modellről s márvány-
mintákról Wien 1769. dee. 21., Balthasar Moll levele az 
ajánlandó márványozóról Wien 1769. jun. 27. • Orsz. 
Levéltár, u. ott. 
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miseruhás alakja. Fenn az attikaszeríi oromfalon 
három csoport: középen sűrű felhőgomolyagból 
előrehajló szárnyas kerub emeli magasra a Meg-
váltó keresztjét, kétfelől a megváltás előképei: 
Mózes az érckígyóval és Ábrahám áldozata. 

A plasztikai díszítés alapgondolata tehát a meg-
váltás eszméje s a legszentebb t i tok: az Eucha-
risztiában a hívők között élő Megváltó és annak 
imádása. A koncepció e tartalmi egységét az 
egyébként szeszélyesen festői kompozíció lap-
pangó vonalérté-
kei is erőteljesen 

hangsúlyozzák. 
Már az ószövetségi 
főpapok tekintete 
is az Eucharisz-
tiára irányul. Bor-
gia Sz. Ferencnek 
az oltárka lépcső-
jén térdelő alakja 
a kompozíció alsó 
bal sarkába tolva 
szinte kiesik a kép-
síkból, imaginá-
rius kapcsolatot 
teremtve mintegy 
a hívők seregé-
vel éppúgy, akár-
csak Maulbertsch, 
Gran, Sambach 
vagy Winterhaider 
mennyezetfreskóin 
a képmező kere-
tein túláradó felhő-
gomolyagon tér-
delő szárnyas ke-
rubok. E meghajló 
alaktól az Eucha-
risztián át képzelt 
diagonális vezet az 
oromcsoport j o b b 
alsó sarkáig, ahol 
megtörve és irányt 
váltva folytatódik 
a felfelé sodródó 
s széttárt karjai-
val egyrészt le-
felé, másrészt a 
kereszten függő 
Megváltóra mutató angyal alakban. Ugyancsak a 
feszületre mutat a véres áldozatra készülő Ábrahám 
is, míg jobbról Mózes az érckígyóra, mint elő-
képre figyelmeztet felemelt jobbjával. 

E hófehér stukkószobrokon kívül ugyancsak 
Krauss műve még a tabernákulum a két térdelő 
szárnyas angyallal, valamint az oltár mellett két-
felől álló, fából faragott hatalmas, díszes gyertya-
tartó is. 

vor einem kleinen Rokokoaltar knieend, auf wel-
chem die Eucharistie strahlend leuchtet. Oben auf 
dem attikaartigen Aufbau drei Gruppen: in der 
Mitte das Kreuz des Erlösers von einem geflügelten 
Cherub über schwere Wolkenmassen emporge-
halten, zu beiden Seiten die alttestamentarischen 
Vorbilder der Erlösung, Moses mit der Schlange 
und das Opfer Abrahams. 

Demnach ist die Grundidee des plastischen 
Schmuckes das Mysterium der Erlösung und das 

allerheiligste Ge-
heimnis: die Ver-
körperung des Er-
lösers in der Eu-
charistie und deren 
Anbetung. Diese 
inhaltliche Einheit 
der Konzeption 
wird durch latente 
Linienwerte der 
übrigens bewegt-
malerischen Kom-
position noch wirk-
sam betont. Schon 
der Blick der alt-
testamentarischen 
Gestalten ist der 
Eucharistie zuge-
wendet. Die knie-
ende Gestalt des 
Hl. Franz von Bor-
gia, in die linke 
untere Ecke der 
Gesamtkomposi-

tion geschoben, 
fällt aus der Bild-
fläche heraus, um 
eine imaginäre 
Verbindung mit 
den Gläubigen zu 
schaffen ebenso, 
wie jene geflügel-
ten Engelauf man-
chen zeitgenössi-
schen Deckenge-
mälden, die auf 
schweren, durch 
den Bildrahmen 
überqualmenden 

Wolkenmassen knieen. Von dieser knieenden Heili-
gengestalt führt eine Diagonale über die Eucharistie 
hinweg zur unteren rechten Ecke der Giebelgrup-
pen, wo sie gebrochen ihre Richtung wechselt um 
in der gedreht-bewegten Engelsgestalt fortgesetzt 
zu werden, welche die Arme ausbreitend mit der 
Rechten abwärts, mit der Linken auf den Erlöser 
am Kreuz hinweist. Auch Abraham, der sich auf 
das blutige Opfer vorbereitet hat, weist auf den 
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De a szerződés adatai egyéb nagyszabású 
alkotásainak is nyomára vezetnek. Az a körül-
mény, hogy Jászóról jön s munkája végeztével 
oda tér vissza, már sejtteti, hogy ott állandó mű-
helye s nagyobb munkaalkalma volt. A stílus-
kritikai egybevetés pedig — egyelőre írott forrá-
sok nélkül is — meggyőző erővel bizonyítja, hogy 
Johann Anten Krauss alkotása a jászóvári pre-
montrei prépostsági templom egész gazdag szo-
bordísze is.3 A finom gyöngyháztónusú, napsuga-
ras rokokó-intericurbe, mint felvillanó fehér 
színfoltok, illeszkednek be a hatalmas, életnagy-
ságon felüli stukkóalakok: a főoltár körül Szent 
Sebestyén, Sz. Miklós, Sz. Ambrus és Sz. Rókus 
szobrai, az oldalfülkékben pásztorbottal és lánd-
zsával játszadozó apró puttók, a kereszt sarkai-
ban rendi szent főpapok és vértanuk, a mellék-
oltárokon kecses rokokó pózban ülő női szentek 
s felettük könnyed felhőgomolyagból kibonta-
kozva alászálló szárnyas kerubok. Ezekhez járul-
nak még a glóriában megjelenő Atyaisten a fő-
oltár felett, a szentély s a hajó fülkeszobrai, az 
orgona plasztikai dísze, a kisebb mellékoltárok 
puttói s a főoltár tabernákulumát közrefogó, fá-
ból faragott aranyozott angyalalakok. Ma még 
pontosan nem tudjuk datálni őket, de az építés 
körülményeiből s az egri főoltár szobrainak éret-
tebb formafelfogásából következtetve Jászó és 
Eger között 5 — 6 év művészi fejlődését kell fel-
tételeznünk. 

Ez alabastromgipsszel csiszolt fehér stukkó-
szobrok a magyarországi rokokó dekoratív szob-
rászatnak kétségkívül legkiválóbb eddig ismert 
emlékei. A finom művészi érzékkel megalkotott 
s minden szeszélyes festőiség mellett is nemesen 
tartózkodó dekoratív együttesből néhány darab 
külön is figyelemreméltó, mint az emberábrázo-
lásnak s az alakfelépítés meggyőző belső igazságá-

3 A jászói szobrászati díszítés mesteréül az eddigi 
irodalom egy különben teljesen ismeretlen Grass Antal 
nevű szobrászt könyvelt el. Lásd : Sziklai)—BorocSzky: 

Magyarország várm. és városai. Abaúj-Torna vm. és Kassa. 
Budapest, 1896. 343. 1. Innen: Szendrei—Szentivdnyi : 

Magyar képzőművészek lexikona I. Budapest, 1915. 594. L 
Ez az adat a jászói főoltár hátsó falára felragasztott kis 
céduláról származik, amely a következőket mondja: 
vSplendidae hujuá Ecclesiae praeposituralis cum 

Conventu et Praelatura Illniuó ü. Andreaá Sauberer, 

praepositus guondam Jaszociensis fundamenta iecit 

1745, tandem Anno 17tí5. consummavit. —- Murarius 

(forte arcliitectiid ?) fűit Antonius Salzjeber. Sculp-

tor Antoniuá Grass. Marmorisator Joannes Henne-

fogt. Pictor Joannes Lucas Kracker. (AJnotatum 

invenit 1878. in parochia Jasaoviensi, et posteritati 

ad non obliterandam memóriám tradidit.) A. K. 

Carator Ecclesiae.« — A Grass név nyilvánvalóan 
elirásból vagy téves olvasásból származik s így vele 
együtt az ily nevű mester is törlendő lesz a haza1 

szobrászat történetéből. 

Erlöser hin, während die emporgehobene Rechte 
Moses auf die Schlange, als auf das Vorzeichen 
zeigt. 

Ausser diesen weissen Stuckfiguren verdankt 
die Kirche der Kunst unseres Meisters noch das 
Tabernakel mit den zwei knieenden Engelsgestal-
ten, sowie auch die beiden reichgeschnitzten 
mächtigen Kandelaber zu Seiten des Altares. 

Doch der Vertrag führt uns auf die Spuren 
weiterer grosszügigen Werke. Der Umstand, dass 
der Meister aus Jászó kam, und nach beendeter 
Arbeit ebenfalls dorthin zurückkehrte, lässt schon 
vermuten, dass er dortselbst eine ständige Werk-
statt und grössere Arbeitsgelegenheit hatte. Und 
wahrlich, die stilkritische Untersuchung erweist, 
auch mangels dokumentarischer Quellen — dass 
der gesamte reiche plastische Schmuck der Prä-
monstratenser-Kirche zu Jászóvár ebenfalls die 
Schöpfung J. A. Krauss ist. 

In das wunderbar feingetönte, von Sonnen-
strahlen durchwobcne Rokokointerieur fügen sich 
die mächtigen, übcrlebensgrossen Stuckfiguren, 
wie aufleuchtende weisse Farbenwerte ein: bei-
derseits um den Hochaltar die Statuen des Heili-
gen Sebastian, Nikolaus, Ambrosius und Rochus, 
in den Seitennischcn mit dem Hirtenstab und mit 
der Lanze spielende Putten, an den Ecken des 
Kreuzes Märtyrer und Hohepriester des Ordens, 
an den Seitenaltären in graziöser Rokokopose 
sitzende weibliche Heilige, und darüber aus leich-
ten Wolkenmassen sich herabstürzende Engels-
gestalten. Zu diesen gesellen sich noch die Gestalt 
Gottvaters in der Glorie über dem Hochaltar, 
ferner die Nischenfiguren des Sanktuariums und 
des Kirchenschiffes, wie auch der plastische 
Schmuck der Orgel, die Putten der kleineren 
Nebenaltäre und die aus Holz geschnitzten ver-
goldeten Engelsgestalten, die das Tabernakel am 
Hochaltar flankieren. Eine genaue Datierung der-
selben ist bislang noch nicht möglich; jedoch 
lassen die Bauumstände sowie die reifere Form-
gebung der Statuen zu Eger in der künstleri-
schen Entwicklung des Meisters zwischen Jászó 
und Eger auf eine Zeitspanne von 5 6 Jahren 
folgern. 

Diese weissen, mit Alabastergyps polierten 
Stuckfiguren sind zweifellos die hervorragendsten, 
bisher bekannten Denkmäler ungarländischer 
dekorativen Rokokoplastik. Es heben sich aus 
der fein abgewogenen und trotz ihres unruhig-
malerischen Charakters zuriickhaltend-edlen Ge-
samtkomposition einige Gestalten noch besonders 
hervor, als seltene Beispiele in rein dekorativer 
Skulptur der vertieften Charakterdarstellung, 
sowie der überzeugenden inneren Wahrheit des 
Gestaltenaufbaues. Wie durchseelt ist die hinge-
bungsvoll knieende Gestalt des Hl. Franz von 
Borgia, mit der kraftvollen Modellierung seines 



3- kép. 3. Abb. 

4. kép. 4. Abb. 5. kép. 5. Abb. 
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nak az i ly pusztán díszítő céllal készült stukkó-
alkotások közt ritka példája. Mennyi bensőség 
és alázatosság ömlik el az Eucharisztia előtt tér-
delő Borgia Sz. Ferenc alakján, erőteljesen mintá-
zott, aszkétai karakter fe jén! Mily nemesen mér-
sékelt a jászói Sz. E ver modus püspök páthosza 
s mennyire meggyőző a lobogó palást redő veté-
sének a pil lanatnyi mozdulat adta indokolása! 
Mennyi lendület s a festőien szeszélyes kontúrok 
mellett is mennyi plasztikai tartalom él a jászói 
j o b b mellékoltár fölött g o m o l y g ó fe lhőkből szél-
vihar módjára alábukó szárnyas kerub alakjában ! 

asketischen Charakterkopfes 1 Wie gemässigt ist 
der edle Pathos des Hl. Bischofs Evermodus in 
Jászó, und wie überzeugend wirkt, von momenta-
ner B e w e g u n g motiviert, die Fa l tengebung des 
flatternden Gewandes ! Wie lebendig-schwungvoll 
und trotz der malerisch-aufgerissenen Kontur 
wie durchaus plastisch gedacht ist die herab-
sausende Engelsgestalt über den rechten Sciten-
al tar! Daneben lassen sich aber gewisse, eben 
für die Massenarbeit solch grosser dekorativen 
Aufgaben charakteristische Qualitätsunterschiede 
gut beobachten. Neben der vertieften und beinahe 

realistisch detaillierten Form-
g e b u n g der K ö p f e des Hl. 
Ambrosius und des Hl. Niko-
laus ist der des Apostels Tad-
deus leer und nichtssagend ; 
während der Bart dort in ma-
lerisch-weichen Massen he-
rabquillt, umrahmt er hier 
hart und steif geformt das 
Gesicht. Die weiblichcn Hei-
ligen der Nebenaltäre sind 
sowohl ihrer künstlerischen 
Konzeption als auch ihrer 
F o r m g e b u n g nach etwas kon-
ventionell ; die Prämonstra-
tenser Bischofsgestalten, mit 
Ausnahme des Hl. Evermodus, 
wirken durch die innerlich 
unbegründete Unruhe des 
flatternden Gewandes ma-
nieriert. All diese Unebenhei-
ten gehen aber in der überaus 
feinen Harmonie der dekora-
tiven Gesamtkonzeption auf. 

Es drängt sich nun die 
Frage nach der Persönlich-
keit, nach der Schulung, so-
wie nach der künstlerischen 
Entwick lung des Meisters auf, 
die in den Schöpfungen von 
Jászóvár und Eger of fenbar 
ihren Höhepunkt erreichte. 

Die endgültige Lösung dieser Fragen ist uns 
zur Zeit noch nicht möglich. Der Name Johann 

Anton Krauss ist in der Geschichte ungar-
ländischer Plastik beinahe ganz n e u ; erst die 
weitere Forschung kann selbst darüber entschei-
den, ob er mit j e n e m Anton Krauss identisch sei, 
der die Fassadcnrcl iefs und die Ballustradfiguren 
des um 1780 umgebauten Rathauses zu Kassa ver-
fertigte. Dies angenommen, wäre es zugleich das 
Einzige, was wir über ihn aus der gesamten bis-
herigen Literaturwissen. Unsere neuen Forschun-
gen brachten nach Auffinden des Vertrages ausser 
einigen persönlichen Daten nichts von Belang 
ans Licht. Wahrscheinl ich Hess ihn Andreas 

6. kép. 

Viszont éppen az ily díszítő művészet tömeg-
termelésére oly je l lemzően nagy kvalitásbeli el-
térések is megf igyelhetők. Sz. A m b r u s és Szent 
Miklós fe jének elmélyedő s szinte realisztikusan 
részletező megmintázása mellett, Taddeus apostolé 
iires és lé lektelen; a szakáll amott puha, festői 
tömegekben omlik szét, itt a mély aláfúrásokkal 
kemény és merev köriilcsipkézésc az arc formái-
nak. A jászói mel lékoltárok volutáin ülő női 
szentek művészi elgondolásban s formai meg-
oldásban egyaránt konvencionálisak, a premont-
rei püspökök alakjai, Evermodus kivételével , a 
ruházat belsőleg nem indokolt örvénylő, lobogó 
kezelésével kissé modorosak. Mindezek az egye-
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nctlenségek elsimulnak azonban a dekoratív el-
gondolás finom együttesében. 

K i volt az immár névszerint is ismert mester, 
honnan hozta magával iskolázottságát s művészi 
készségét, amely nyi lván tel jében bontakozik ki 
jászóvári és egri alkotásaiban ? 

Erre a kérdésre ma m é g nem adhatunk vég-
leges feleletet. Johann Anton Krauss szinte egé-
szen új név a hazai szobrászat történetében ; csak 
a további vizsgálat döntheti el, h o g y azonos-e a 
mester azzal a Krauss Antallal, aki 1780 körül 
az újjáépített kassai városház homlokzati relief-
je i t és ballusztrádszobrait ké-
szítette.4 Ha igen, ú g y egy-
szersmind ez az egyetlen róla 
szóló adat az eddigi irodalom-
ban. A napfényre került szer-
ződés nyomán folyó kutatá-
saink sem hoztak eddig né-
hányje lentékte lenebb személyi 
adatnál egyebet. Valószínűnek 
látszik, h o g y a jászói prépost, 
Sauberer András külföldről, 
talán éppen Morvaországból 
hívta be az építésszel, Anion 

Pilgram-mál s a festővel, Jo-

hann Lukas Kracker-rel együtt 
Jászóvárra, a templom díszíté-
sére. Itteni működése nyi lván 
az 1760-as évek első 6—8 esz-
tendejére esik s ugyancsak 
Kracker-rcl egyidőben kerül 
Egerbe a jezsuiták szolgála-
tába. A jászói plébánia anya-
könyve i szerint 1763. novem-
ber 7-én nősül e g y foglalko-
zásában meg nem nevezett 
Joannes Antonius Krauss, aki-
ben nagy valószínűség szerint 
mesterünket kell sejtenünk.3 

Ha ez áll, ú g y családi életére 
és sorsára vonatkozólag még 
két be jegyzést találhatunk : 7- k éP-
1772. november 3-án hal meg 
Cecilia nevű egyéves kisleánya s a következő év 
április 29-én követi a g y e r m e k e t az anya is.6 

A mester — ú g y látszik — rövidesen másodszor 
nősül s 1778-ban nejével, Catharina Pauer-rel e g y 
«deserta sessio»-t vásárol 125 frt-ért a prépostság-
tól, h o g y ott házat építsen s állandóan megtele-

4 V. ö. Kemény Lajos : A renaissance és roccoco 
Kassán. Areh. Ért. új folyam XIX. k. Budapest, 1899. 
115.1., továbbá : Thieme—Becker: Allgemeines Lexikon 
der bildenden Künstler, Bd. XXI. Leipzig, 1927. S. 443. 

s Lásd: Liber Matrimoniorum Parochiae Jaszoviensis 
ifl. 

6 Liber Mortuorum Paroch. Jaszov. pag 42 és pag. 44. 

Sauberer, der Probst von Jászó, ebenso, wie den 
Architekten A. Pilgram, und den Maler J. L. 

Kracker aus dem Auslande, vielleicht ebenfalls 
aus Mähren zur Ausschmückung seiner Kirche 
nach Jászó kommen. Seine Tät igkei t daselbst mag 
wohl auf die Jahre 1760 1768 fallen. Sodann 
k a m er, gleichfal ls mit K r a c k e r zusammen in den 
Dienst der Jesuiten nach Egcr. Laut Eintragung 
des Matrikelbuches der Pfarre zu Jászó heiratet 
am 7. November 1763 ein näher nicht bezeich-
neter Joannes Antonius Krauss, der mit unserem 
Meister aller Wahrscheinl ichkeit nach identisch 

7. Abb. 

sein mag. Ist dies stichhaltig, so haben wir noch 
zwei weitere Daten bezügl ich seines Familien-
lebens: am 3. N o v e m b e r 1772 stirbt ihm sein 
einjähriges Töchterlein, Cäcilie, am 29. April fol-
genden Jahres fo lgt ihm auch die Mutter. Der 
Meister hat scheinbar kurz darauf wieder ge-
heiratet, und k a u f t im Jahre 1778 von der Prob-
stei gemeinsam mit seiner Frau Katharina Pauer 
u m 125 fl. eine «deserta sessio» um sich dort 
ein eigenes Haus zu erbauen und sich dortselbst 
endgült ig niederzulassen. Dieser Grundbesitz 
wurde im Jahre 1843 um 865 fl. von seinen 
Nachkommen zurückgekauft . 

Dies wäre alles, was uns bisher über den 
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pedjék.7 A telket 1843-ban váltja vissza a prépost-
ság 865 frt-ért a mester örököseitől.8 

Ennyi mindössze, amit a mesterről eleddig 
tudunk. Származásáról, művészi iskolázottságáról 
nincsenek adataink. Annál meglepőbb, hogy al-
kotásainak dekoratív szelleme és formavilága 
Ausztria művészetén túlmenőlcg, távolabbi, dél-
bajor stíluseredetre utal. Már magának az egri 
főoltár felépítésének is ha nem is az ő műve — 
a délbajor rokokóban találjuk analógiáit; az ol-
tárkép helyén keretbe foglalt plasztikai, de nem 
reliefszerű ábrázolás hasonlókép a délbajor mű-
gyakorlatban otthonos. Borgia Sz. Ferenc kis 
oltárának formai megjelenése J. M. Feuchtmayr 
ottobeureni mellékoltárait idézi emlékünkbe, Mó-
zes alakjának ponderációja, a kiállás motívuma, 
sőt némileg fejtípusa is Johann Baptist Straub 
ettali Sz. Pál szobrával tart meglepő rokonságot. 
A jászói mellékoltárok felett alábukó szárnyas 
kerubok s az orgonán iilő kecses angyalalakok 
közeli stílusrokonait ugyancsak J. M. Feuchtmayr 
hasonló alkotásaiban látjuk. Borgia Sz, Ferenc 
imába mélyedő alakja s a jászói főoltár taber-
nákulumát közrefogó angyalok megmintázása vi-
szont azt sejtteti, hogy mesterünk művészetére 
a pozsonyi Donner-hagyományok sem voltak egé-
szen hatástalanok. 

Ma még a további kutatásra vár, hogy igazolja 
vagy helyesbítse első megfigyeléseinket s for-
rásszerűen tisztázza a mester vérségi és művészi 
leszármazásának kérdését. A hazai rokokó díszítő 
szobrászat eddig oly szegényesnek látszó törté-
netében itt ismertetett alkotásai máris kimagasló 
helyet biztosítanak számára. 

7 Az adásvételi szerződés Jászó 1778 szept. 7.: jászói 
titkos levéltár fase. 31. No 1244.; másodpéldánya u. ott. 
fasc. 38. No 26. 

8 Á visszaváltás: u. ott. fasc. 91. No 103. 

Kapónál] Jánoó, 

- Wuzeo/ogiai^flV 
, u Intézatének Cl) 
"l ö Könyvtára J^J 

Meister bekannt geworden. Bezüglich seiner Ab-
stammung und seiner künstlerischen Schulung 
fehlen uns jegliche Daten. Umso überraschender 
ist es, dass der Formenschatz und der dekorative 
Geist seiner Werke über die österreichische Kunst 
hinaus auf südbayerische Stilzusammenhänge 
verweist. Selbst der Aufbau des Hochaltars zu 
Eger, wenn es auch nicht sein Werk ist, hat im 
südbayerischen Rokoko seine nächsten Analogien. 
Die umrahmte freiplastische Darstellung an Stelle 
des Altarblattes ist ebenfalls in der südbayeri-
schen Kunstübung heimisch. Die formale Erschei-
nung des kleinen Altars, vor welchem der Heilige 
Franz von Borgia kniet, erinnert an die Otto-
beurener Nebenaltäre des J. M. Feuchtmayr; die 
Ponderation der Mosesfigur, deren Standmotiv, 
ja auch der Kopftypus steht dem Hl. Paulus des 
J. B. Straub in Ettal auffallend nahe. Die herab-
stürzenden Engel der Nebenaltäre in Jászó, sowie 
die graziösen Figuren an der Orgel haben ihre 
nächsten Stilverwandten ebenfalls unter den 
Werken des J. M. Feuchtmayr. Die inbrünstig 
vertiefte Gestalt des Hl. Franz von Borgia, sowie 
die Engels figuren am Hochaltar zu Jászó lassen 
hingegen vermuten, dass auf die künstlerische 
Entwicklung des Meisters auch die Formtradi-
tionen der Donner-Schule nicht ohne Einfluss 
gewesen. 

Es harrt noch der weiteren Forschung, die 
Ergebnisse unserer ersten Beobachtungen zu be-
stätigen oder richtig zu stellen, und die Frage 
der genealogischen und künstlerischen Abstam-
mung des Meisters urkundlich zu klären. Durch 
seine hier beschprochenen Schöpfungen nimmt 
er in der Geschichte ungarländischer dekorati-
ven Rokokoplastik allenfalls eine hervorragende 
Stelle ein. 

J. Kapoááy. 

f r a n k u n - t A r s u l a t nyomuA ja . 




