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Róma vagy Párizs? Megjegyzések a váci székesegyházhoz
Kézenfekvő volna, hogy az ünnepelt köszöntéseként
Isidore Gannevalról (1729–1786), az ő székesegyházáról,
annak megrendelőjéről, Christoph Anton Migazziról
(1714–1803), továbbá Oswald Gáspárról (1727–1781), a
francia előképekről és a forradalmi építészetről szóljunk. Mégis Eszterházy Károllyal (1725–1799) kell
kezdenünk, mert bár úgy tűnik, hogy az előbbi szál a
váci székesegyház esetében jól elválik a Franz Anton
Pilgram (1699–1761) – Róma – Hausmann János (1733–
1798) vonaltól, a helyzet ennél némileg bonyolultabb.
Már a pilgrami tervrajzok előkerülése előtt is találkozunk Bónisné Wallon Emmánál az építtető Eszterházy
római neveltetéséből következő „nagyszabású olasz
építészeti tér és épületconceptiókon érlelt” ízlésével,1
a tervek publikálása után pedig elkerülhetetlenné vált
a Giovanni Lorenzo Berninire (1598–1680) való hivatkozás.2 Ezt követte Mojzer Miklós is 1960-as cikkében,
mely szerint az a lokális hagyomány, hogy a váci székesegyház a római Szent Péter után épült, nem a jelenlegi épületre, hanem Pilgram terveire vonatkozik.3 Bő
egy évtizeddel később azonban igen érdekes felvetéssel élt, amikor a Pilgram tervének „kolonnádját” Jules
Hardouin-Mansart (1646–1708) párizsi tervéhez, az
Invalidusok Dómjához (1676–1691) tervezett, de meg
nem valósult „kolonnádhoz” kapcsolta.4 Ugyanebben
a tanulmányában szembeállította egymással Ganneval
esztergomi ideális papi városát (1761–1762) és a pesti
Újépület (1786–1814) ideális katonavárosát.5
Pilgram váci terve azonban mindkettő, ha elfogadjuk,
hogy egy időben jóval közelebbi, de ugyancsak párizsi
analógián alapul: Jacques-Ange Gabriel (1698–1782)
École militaire-jén (1752–1760). XV. Lajos (1715–1774)
elődje példáját követve kívánt létrehozni egy, az Invalidusok Palotájához (1670–1679) hasonló méretű intézményt és épületet. Ennek megvalósulatlan tervváltozatai Georges-Louis Le Rouge (1710–1778) 1751-es és 1752es metszetei alapján széles körben ismertek voltak.6
Gabriel tervén a középpontban az intézmény kápolnája áll, Vácon a székesegyház, ezt kapcsolja össze az
árkádsor Párizsban a katonai oktatási intézményekkel,
Pilgramnál a szemináriummal és a piaristák épületével.7
A kápolnával szemben a vezérkar (état-major), a székesegyházzal szemben a püspöki palota kapott helyet.
Úgy tűnik tehát, Eszterházy építészeti ízlését nem
csak közvetlen római környezete határozta meg, ezt támasztja alá Egerben megőrzött könyvtára is,8 melyben
megtalálható többek között a két Blondel (François,
1618–1686; és Jacques-François, 1705–1774), AugustinCharles Daviler (1653–1701), vagy Jean-François de
Neufforge (1714–1791) műve is, ez utóbbi egyik metszete nagy valószínűséggel a könyvtár berendezésének

alapjául is szolgált.9 Marc-Antoine Laugier (1713–1769)
ugyanakkor a jelenlegi állományban csak egy történeti
munkával van jelen,10 szerepel viszont Christian Rieger
(1714–1780) műve a Laugier-hez köthető, őskunyhót
ábrázoló címlappal.11
Még többet árulnak el Eszterházy ízléséről egyéb építészeti megrendelései: elsősorban azonban nem a megvalósult épületek, hanem a festett architektúra. Az Egri
Líceum Johann Lucas Kracker (1719–1779) és Joseph
Zach-féle (1727–1780) freskóinak gótikus architektúrájára (1777–1778) már felfigyelt a szakirodalom,12 még
jellemzőbb azonban a pápai plébániatemplom mennyezetfreskóinak látszatarchitektúrája.13 Ezen egyszerre
van jelen a klasszikus és gótikus építészet. Pigler Andornak köszönhetően rendelkezésre állnak Eszterházy
megrendelői magatartásának dokumentumai,14 melyekből egy, a részletekre is nagyon ügyelő mecénás
képe rajzolódik ki, aki kapcsolatai segítségével nyomon
követi korábbi székhelye történéseit,15 és részletes információkkal rendelkezik az Egertől igen távoli Pápa
kapcsán is. A festészeti program meghatározásakor az
építészeti elemekkel kapcsolatban Eszterházy így ír:
„3° in den anderen, oder so genanten haupt Cupel
solle daβ übrige Von diesen Capitl biβ Zum Ende
und ersten vers Von 7. Capitl gemahlen werden
mit der beobachtung daβ mann sucht eine gute
Architecture anzubringen Von Tempel, wo diese
anklagung und anfrag geschehen; und die Englische gestalt Stephani auch gut vorzustehet ; in denen füβen könten symbol seyn Von denen gelagen,
wider die Gebott, und gesetz Moysis etc.”16
Az „eine gute Architecture” egy általános utasításnak
tűnik a kivitelezés minőségére nézve, és önmagában
nem is lenne elegendő arra, hogy messzemenő következtetéseket vonjunk le belőle. A Templommal együtt
említve, és figyelemmel az elkészült műre azonban
mégis meg kell jegyeznünk, hogy a kifejezésnek létezhet egy jóval mélyebb értelme is.
Hubertus Günther tanulmányában részletesen elem
zi a „gute Architektur” eredetéről alkotott elképzeléseket a salamoni Templom oszloprendjével kapcsolatban.17 Hogy a gótikának a salamoni templomhoz
kapcsolódó értelmezése, illetve a korszaknak a gótikához való viszonya18 hogyan befolyásolta Eszterházyt, a
rendelkezésre álló adatok alapján nehéz megmondani.
Az ábrázolt belső tér mindenesetre erősen emlékeztet a század közepének nagy párizsi építkezéseire, így
Jacques-Germain Soufflot (1713–1780) Sainte-Ge
ne
viève-ére (1757–1789), illetve a végül szintén csak festett
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architektúraként fennmaradó Pierre Contant d’Ivryféle (1698-1777) Madeleine-re (1757).19
Talán Contant d’Ivry művén érhető leginkább tetten
a korszak építészetelmélete,20 és talán ennek soha meg
nem épült belső terére hasonlít leginkább a pápai festett architektúra.
Jól látható tehát, hogy kizárólag római orientáltságot
feltételezve sem a váci tervek, sem a más, Eszterházy
mecenatúrája alá tartozó épületek nem érthetőek meg.
Mindennek ellenére Róma mint előkép természetesen jelen van a váci terveken, akár olyan részleteken is,
melyekre eddig kevesebb figyelmet fordított a szakirodalom. Érdekes módon a székesegyház és a püspöki palota
között Pilgram által építészeti keretbe foglalt központi
tér kialakítása szimmetrikus ugyan, de nem szigorúan
geometrikus, szemben a Duna felé nyitott püspöki kerttel. Ez utóbbit akár a francia kertépítészet egyik példájának is tekinthetnénk, a teraszos kialakítás, különösen
pedig a teraszok közötti speciális lépcsők azonban a római Belvederével (1506-tól) és annak híres színházszerű
lépcsőjével teremtenek kapcsolatot. Ezek a lépcsők itt
ugyan nem valósultak meg, de ismerünk még egy példát
az Esterházyak építkezései között, ahol ez a római eredetű21 megoldás Gabriel stílusával találkozik: a tatai kert
(kissé félrevezető módon néha kiskastélynak is nevezett)
intézőházának22 teraszán (1783-84), ha kis léptékben is,
de ez a lépcsőkialakítás valósul meg a La Muette (SaintGermain-en-Laye) vadászpavilonra23 (1775) emlékeztető
épület előtt. Rómához áll közelebb az árkádsor funkciója
is: az École militaire esetében az egyes épületeket köti
össze, Vácon azonban inkább csak kulisszáról van szó,
mely eltakarja a már létező épületeket.24
Gabriel École militaire-je nem csak Pilgram terve
szempontjából jelentős. A kápolna tornyok által közrefogott oszlopcsarnoka jól illeszkedik a korszak által
kívánatosnak tartott szakrális építészet követelményrendszerébe.25 Érdemes megjegyezni ugyanakkor, hogy
Walter Krause Ganneval váci oszlopcsarnokának előzményét Göttweigben (1718-tól) látja.26

1. kép
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Amíg a nagyszabású építkezés zajlik, ideiglenes helyet
kell keresni az École militaire-nek. A legalkalmasabbnak az udvar által elhagyott Vincennes tűnik, Gabrielt
kiküldik, hogy mérje fel az épületet, és készítsen terveket az átalakításra. A Robert Laulan által közölt dokumentumok27 számos érdekes adalékkal szolgálnak
Ganneval szűkebb pátriáját illetően, aki egyébként nem
sokkal Gabriel látogatása után kezdi meg építészeti tanulmányait az Akadémián.28
Nem kevésbé érdekes Contant d’Ivry Madeleine-je
sem: talán nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy a Pierre
Patte (1723–1814) által közölt tervváltozat szentély melletti tornya29 (1. kép) előképül szolgált a jelenlegi homlokzati tornyokhoz. A kerek ablakos forma korábbi forrása nem ismert, talán köthető Soufflot Sainte-Gene
viève-jének egyik tervváltozatához,30 ahol az elsődleges
cél minden bizonnyal az, hogy a torony ablakformája
harmonizáljon a kupola megoldásával. Annyi azonban
bizonyos, hogy – szemben a jelenlegi állapotokkal – a
váci torony eredetileg nem óratoronynak épült, mint
ahogy előképe sem, ez jól látható az egyes ábrázolásokon is (2. kép).31 A torony tehát óra nélkül és sík lefedéssel is befejezett volt, úgy tűnik azonban, hogy a helyi
közönség nehezen barátkozott meg a toronyformával,32
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így több kísérlet is történt annak „befejezésére”. Az órák
beépítésével a torony már a XVIII. század végén funkciót kapott, és terv készült a tornyok kupolás lefedésére
is (3. kép). A szakirodalom által „csonka tornyos”-ként
említett,33 de nem elemzett ábrázolás aláírása és datálása nehezen olvasható, a „fait par […] Hermann 1777.”34
olvasat helyett nem elképzelhetetlen, hogy itt valójában
Hausmannról van szó. Ez a kecskeméti templom egyik
tervváltozatával35 összevetve új megvilágításba helyezheti Pilgram pallérjának mestere halála után kevéssé
dokumentált tevékenységét.
1761. november 10-én, Eszterházy egri püspökké való
kinevezése napján kelt az a levél, mely a pilgrami szé
kesegyház lábazati tervét is tartalmazza (4. kép).36 A
dokumentum jó pillanatképet ad a munkálatok állásáról, és említésre kerül benne Chmelik Mátyás is, ami
alátámasztja Dercsényi Dezső olvasatát az Eszterházy
építkezéseivel kapcsolatban említett Henelig Mátyás
kőfaragó mester tekintetében.37
Az új székesegyházon tovább dolgozó Chmelik38 példája is jól mutatja, hogy a két váci székesegyház-változathoz kötődő előképek, megrendelők, építészek, kivitelezők, szobrászok, festők szerepe kevésbé választható
szét, mint azt elsőre gondolnánk.

Voit Pál a noszvaji kastély (1774–1778) kapcsán részletesen kitér arra a kérdésre, hogy vajon a megrendelő
egyes családtagjainak származása, vagy Bécshez kötődő dinasztikus kapcsolatok révén kerül Petitot műve
Magyarországra.39 A fent írtak alapján azt mondhatjuk, hogy az építészeti és építészetelméleti újdonságok
olyan gyorsan és olyan sok csatornán érik el a régiót,
hogy egy ilyen elemzés az esetek jelentős részében nem
vezethet eredményre.
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körüli kétségek miatt azonban nem lehet eldönteni,
hogy milyen kapcsolatban áll az 1765-ben kiadott,
de korábbi terveken alapuló Contant d’Ivry-féle
tervekkel (vö. Kretschmar, 1981. 168.)
Az itt közölt, magántulajdonban lévő kép a tornyot
óraszerkezet nélkül mutatja, azonban nyílás helyett
inkább fülkeként értelmezhető a kerek építészeti
elem, a kereten pedig szerepelnek az óra számai
(talán későbbi kiegészítésként). Az óraszerkezet
hiánya 1792 előttre datálná a rajzot (mivel az ekkor
készül el Splényi Ferenc püspök megrendelésére,
vö. Pest megye műemlékei. Szerk. Dercsényi Dezső. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1958. 284), a papír
vízjele alapján azonban inkább XIX. századinak tűnik a kép (Pankaszi István véleménye alapján). Órával ábrázolja viszont a székesegyházat a Magyar
Nemzeti Múzeum Történeti Arcképcsarnokának
egyik rajza (Közli: A Szép és a Jó: Kazinczy és a mű
vészetek. Szerk. Kovács Ida. Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2009. 153–154), valamint a Tragor
Ignác Gyűjtemény később említendő rajza is.
Vö.: Bibó István: Europäische Einflüsse und lokale
Entwicklung in der ungarischen Architektur um 1800.
Acta Historiae Artium, 18. (1972). 269–299: 277.
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A rajz jelenleg a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának Tragor Ignác Gyűjteményében található: katalógusadatok: ltsz.: 52.220.1. Hermann:
A nagytemplom 1777-beli rajza, 1777, papír, tus,
660×450 mm.
Bibó, 1972. 272, 2. kép.
Vác Város Levéltára, XII. 15. a) A Váci Püspöki
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lom geometrájának iratai, 1761. november
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fondban található rajzokra felhívta.)
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Lőrincz Viktor
Rom oder Paris?
Bemerkungen zur Kathedrale in Waitzen
Die ersten Baupläne von Franz Anton Pilgram zu der
Kathedrale in Waitzen (Vác) zeigen eine große Ähnlichkeit mit dem Entwurf Jacques-Ange Gabriels für
die Ecole militaire (gestochen von Le Rouge). Der Auftraggeber, Bischof Károly Eszterházy scheint nicht nur
durch römisches Barock beeinflusst zu sein. Sowohl
seine Bibliothek als auch seine Briefe zeigen eine Vorliebe für französische Architektur und Architekturtheorie. Die Fresken von Eszterházys Pfarrkirche in Pápa
und vom „Liceum“ in Eger können an die gotisierende
Tendenzen und an die Frage der „guten Architektur“
des Tempels von Salomon angeknüpft werden. Zweifellos gibt es aber Einzelheiten auf den Plänen von Pilgram, die eher aus der ewigen Stadt stammen können.
Die Vorhalle der Kapelle der Ecole militaire kann
aber auch als Vorbild für die heutige Kathedrale, erbaut
von Isidore Marcellus Amandus Ganneval (Canevale),
dienen. Ganneval hat seine Kindheit im Vincennes verbracht, wo das Schloss von Gabriel umgebaut wurde,
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um einstweilig die Ecole militaire beherbergen zu können bis zur Vollendung der Bauten am Champ de Mars.
Das Vorbild der Türme der Kathedrale von Ganneval stammt wahrscheinlich auch aus Paris. Eine Planvariante der Madeleine von Contant d’Ivry, herausgeben von Patte, zeigt eine ähnliche Turmlösung. Diese
fremde Form hat aber in Waitzen kein Erfolg gehabt:
sie wurde als unvollendet angesehen. Deshalb wurde
in die kreisförmigen Öffnungen schon im 18. Jahrhundert eine Turmuhr eingebaut, und es gibt auch einen
Plan zu der kuppelförmigen Abdeckung der Türme,
der eventuell von János Hausmann, dem Polier von Pilgram stammen könnte. Dieser Plan steht dem Entwurf
der Kecskeméter Pfarrkirche nahe.
Nicht nur die architekturtheorischen Quellen, sondern auch die ausführenden Meister sind schwierig zu
trennen: Außer dem oben genannten Beispiel Hausmanns zeigt dies ein Plan des Sockels der Pilgramschen
Kathedrale, der mit dem Namen von Mátyás Chmelik
versehen ist. Chmelik arbeitete nämlich als Steinmetz
ebenfalls an der heutigen Kathedrale.

