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Jelen munka szoros értelemben vett kéziratnak minősül.  

Tartalmi elemei átdolgozott formában a szerző alábbi, publikációra előkészített 

tanulmányainak tágabb kontextusába illeszkednek:  

 

A „pozsonyi kert” inventáriuma, 1666. január 14. (Az érseki nyaralókastély és 

berendezése). Ars Hungarica XLV. 2020/1. Megjelenés alatt. 

 

De aquæ ductibus et adiunctis. Lippay György esztergomi érsek pozsonyi 

kertjének építéstörténete és historiográfiája. Ars Hungarica XLV. 2020. 

Előkészületben. 
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„Tudós építészek”: 

 

Építészeti tervezés és kivitelezés a 17. századi Magyarországon. 

Esettanulmány: Lippay György esztergomi érsek építkezései, 1648–58 

 

 

Lippay György esztergomi érsek építészeti mecenatúrájához kevés mesternevet társíthatunk. 

Legnagyobbrészt ismeretlenek a pozsonyi nyaralókastély bővítésének és a kerti épületek 

kialakításának közreműködői: a „pozsonyi kert” építészeti elemeinek alkotói is.1  

Az 1643-tól zajló munkálatok résztvevői közül egyedül az építkezések vezető kőműves 

kivitelezője: Albertus (Albrecht) Vayr építőmester neve jelenik meg a forrásokban. A 

munkálatokban betöltött szerepéről az érsekhez szóló keltezetlen levele tanúskodik, amelyet 

az 1649. év végén írhattott megbízójának elmaradt járandóságaiért folyamodva, s egyben 

részletes visszatekintéssel szolgálva alkalmazásának kezdeteire és körülményeire.2  

Az 1643 és 1649 között zajló munkálatokat vezető Vayr származását nem ismerjük; 

személyéről és további tevékenységéről alig maradtak ránk további adatok. Annyit azonban 

elárulnak a források, hogy az érseki nyaralókastély körüli tevékenységével párhuzamosan a 

pozsonyi belvárosi Lippay-ház3 építkezésén is dolgozott az érsek öccse, Lippay Gáspár 

 
1 A nyaralókastély részletes építéstörténetéhez l.: Ecsedy 2020. 

2 PL AS AR, Cl. X, N. 196, 17. cs., 259–260 (Albrecht Vayr építőmester levele Lippay György esztergomi 

érsekhez, idegen kéz által lejegyezve, saját kezű utóirattal ellátva, hely és dátum nélkül). A minden bizonnyal 

Pozsonyban, az 1649. év végén írt, datálatlan sorok keletkezésének időpontjára egy utalás alapján 

következtethetünk: Vayr az 1649. évben beszedett tizedeinek következő évi utólagos jóváírását kéri az érsektől, 

mivel szerződése előírja számára a decimák elengedését.  

3 Az egyemeletes Lippay-ház egykor a régi érseki palota mellett, a későbbi Lőrinckapu utca és az Apponyi utca 

sarkán állt. (L. Johann Christoph Burgstaller rézmetszetes belváros-térképén: Vestigium Posonii. Grund-Riß Der 

innern Königl. Freyen Stadt Preßburg, 1734–35; 136. házszám.) 1592–94 között került Lippay János 

tulajdonába (Federmayer 2003, 203). Az apai házat Lippay Gáspár örökölte, majd idősebb fia, János (1637–

1683) a ház egy részét 1682-ben eladta Gattinger Mátyásnak. Úgy tűnik, ez az épületrész 1689-ben Ghyllányi 

György, majd Ruttkay István tulajdonába jutott, akitől 1709-ben Keresztély Ágost hercegprímás vásárolta meg 

(PL AS AR, Cl. G, N. 8, 10, 11–13). A ház másik részét Lippay János fia, Miklós (1660–1719) pozsonyi 

kanonok, vágújhelyi prépost birtokolta, aki 1711-ben szintén a prímásnak adta el ingatlanát (uo, N. 14–15; 

Kemény 1941, 12–13). 1711 és 1714 között Kollonich Ádám megvásárolta a ház egy részét (PL AS AR, Cl. G, 

N. 16–19), majd 1723-ban feltehetően a teljes épületet a prímási palotához csatolták (Prokopp MTA, 03787r). A 



 4 

kamaraelnök (1603–1652)4 megbízásából, mégpedig egy bizonyos Hans Caspar (!) Alberthal 

vezetése alatt működő, itáliai származású mestereket felsorakoztató („welsch”)5 kivitelezői 

csoport tagjaként.  

Lippay Gáspár házépítkezésére vonatkozóan nyolc, 1648 és 1650 között keletkezett átvételi 

elismervény maradt ránk.6 A munkálatokat irányító Hans Caspar Alberthaltól („signor 

architteto Maistro Halberto”, avagy „Hans bau Maister”) egyetlen saját kezű nyugta található 

az iratok között, amelyben elismeri járandóságának felvételét a kamaraelnök házánál végzett 

munkája fejében 1650. augusztus 4-én,7 miután az előző évben a pallér, Giovanni Maffeo 

(Maffe, „Maister Hanß balier”) vette át juttatásait.8 Albrecht Vayr kőművesmester két, 1648 

novemberében, illetve 1650 májusában kelt elismervénnyel szerepel a munkálatok 

dokumentumai között.9 

 
házat a 20. század elején lebontották. Birtoklástörténetének egyes adatait és 1945 körüli képét (Karol Frech, 

GMB, inv. č. C 7341 nyomán) l.: Federmayer 2003, 29, 202–204.  

4 Lippay Gáspár 1646-tól volt a Magyar Kamara elnöke; személyéről, életútjáról részletesen l. Soós 1995, 41–42; 

Federmayer 2012, 45–51, 73, 74.  

5 Általánosságban l. Fidler 1994, 15–23. 

6 MNL OL, A Batthyány család levéltára, P 1342 (A Lippay család levéltára), 3. d., 14. capsa, f. 141, 144–149. 

A dokumentumok nyilvánvalóan egyazon munkafolyamatra vonatkoznak, bár három irat szövegében nem 

szerepel az építkezés pontos helyszíne (l. a 7. jegyzetben). A munkálatokról semmi közelebbit nem közölnek a 

források.  

7 Uo, f. 147 (Pozsony, 1650. augusztus 14.): „An[n]o 1650 den 14 Augustÿ hab Ich hannß Caspar Albertal von 

Ihr g[nädigen] H[errn]: Caspar Lippaÿ derauf die arbeit in seinem hauß Empfangen 20 f.” 

8 Uo, f. 145 (Pozsony, 1649. május 3.): Maffeo elismervénye („quietantia murarÿ”) az építész nevében Lippay 

Gáspár építkezése kapcsán átvett 25 forintról („nella fabricha de il Lusttrisimo signor presedente anome del 

signor architteto Ma[i]stro Halberto”); f. 148 (Pozsony, 1649. október 1.): Maffeo elismervénye a 

kamaraelnöktől Alberthal nevében átvett 35 forintról („Von Ihr […] Herrn […] Lippay Caspar Camer 

presententen Zudem gebeÿ an gelt Empfangen auff zwo wochen anstatt deß Hans bau Maister”). –Maffeo két 

saját nyugtáját l. uo, f. 141 (Pozsony, 1649. április 25.): elismervénye („bau Maister qittug”) két alkalommal 

felvett 18 forintjáról; f. 146 (Pozsony, 1649. augusztus 22.): kétheti munkájáért átvett 35 guldenéről szóló 

nyugtája („quietantia murarÿ”).  

9 Uo, f. 144 (Pozsony, 1648. november 22.): Vayr elismervénye öt pozsonyi mérő gabonáról, amelyet Lippay 

Gáspár kamaraelnöktől kapott annak pozsonyi házépítkezésén végzett munkájáért, a kialkudott mennyiség 

részleteként („vom […] herrn Camer presidenten im Abschlag Meineß gedings im dero hauß gebaÿ alhir an 

getreit Empfangen”); f. 149 (Pozsony, 1650. május 17.): két nyugtája 42, illetve 58 forintról, amelyet Matthias 

Bibingertől vett át, a kamaraelnök pozsonyi házához szállított 1200 tégla árának fejében, illetve az építkezésen 

végzett munkájáért, a megegyezés szerinti összeg részleteként („im Abschlag Meines geding des haus gebaÿ 

H[errn] […] Camer presidenten Auf dero bauckh”). 



 5 

Az „architectus”, Hans Caspar Alberthal neve mindeddig nem merült fel a korszakban zajló 

más pozsonyi építkezéseik kapcsán sem. Nyilván rokonságban állt a királyi vár „Pálffy Pál-

féle átépítésének” (1635–49) vezető kivitelezőjével, a roveredói Johann Alberthallal 

(Giovanni Albertallóval),10 a graubündeni eredetű, többgenerációs építőmester-család 

legjelentősebb tagjával, azonosságuk azonban kizártnak tekinthető, miután utóbbi már az 

1648. év második felében (vagy legkésőbb a következő év elején) elhunyt.11 Elképzelhető, 

hogy apáról és fiáról van szó, bár Hans Caspar keresztnéven csupán egy, a família másik 

ágából származó építőmestert ismerünk, aki 1652 és 1699 között több alkalommal szerepelt a 

bajorországi Wallerstein plébániatemploma körüli munkálatok kivitelezőjeként.12 Pozsonyi 

tartózkodásáról azonban nem szólnak az eddig előkerült források, a „wallersteini ág” és a 

Magyarországon működő Johann Alberthal között fennálló (feltehetően igen közeli) reláció 

pedig mindmáig tisztázatlan.13  

Mindenesetre Hans Caspar Alberthal és a vezetése alatt dolgozó csoport, amelyhez a fentiek 

szerint Albrecht Vayr, az érseki nyaralókastély építőmestere is tartozott, minden bizonnyal 

szorosan kapcsolódott a pozsonyi „Burgbauhütte”14 élén álló Johann Alberthal kivitelezői 

köréhez, aki tudvalevőleg elsősorban graubündeni honfitársaiból válogatta embereit.15 Vayr 

távoli származására is több körülmény utal: latin nyelvű levélben, személyesen fordul az 

érsekhez, armálist nyer,16 a pozsonyi anyakönyvekben pedig semmilyen formában nem 

szerepel a neve. Feltehetően egy idegen vezetéknév „németes” verziójáról van szó, amely 

talán a Vairan névváltozatot is használó graubündeni kőművesmestert, Alberto Vaironit rejti, 

 
10 L. elsősorban Albrecht 1827, 107–109; Kemény 1933, 18; Keßler 1945, 132–137; Fidler 1990, 55–56, 77–80; 

1997, 332–334; 2015, 87–89; Rusina 1998, 393: č. 25b (Petr Fidler); Kelényi 1999, 356–362; ill. l. még: 

Menclová 1936, 508; Fiala–Šulcová– Krútky 1995, 81–84; Fundarek 2003, 18–22; Gampp 2014, 307.  

11 Johann Alberthal még életben volt, amikor fiát 1648. július 2-án megkeresztelték a pozsonyi Szent Márton 

templomban, 1649-ben azonban feleségét már özvegyként említik, l. Fidler 1995a, 82–83; 1997, 333; vö. 1990, 

55; 1997, 337–338: n. 87; Šulcová 1995, 6. Petr Fidler e fontos adatát a későbbi irodalom helyenként nem vette 

át, l. Kelényi 1999, 359; Pfister 1993, 214; Saur AKL 2 (1992), 65 (Juergen Zimmer).  

12 Keßler 1945, 141; Weißenberger 1946, I. 7–8, 36–37, 55, 59–60 (n. 8); II. 31.  

13 Keßler 1945, 139–144; Weißenberger 1946, I. 4–5. 

14 Fidler 1994, 218. 

15 Fidler 1990, 56. 

16 PL AS AP, Prot. 6 (Protocollum F. Lippay; l. Gálffy–Hegedűs–Tóth 2001, 166), f. 223r: „1647. die 28. 

Januarÿ, subscriptæ sunt Armalis Alberti Vayr, Taxa ex salario ejusdem defalcabitur Tall[eros]: 20 adquot 

D.[ominus] Præfectus uigilauerit.” (Vayr 1647. január 28-án, Pozsonyban aláírt armálisának húsz talléros taxáját 

(a prefektus ellenőrzése mellett) az építőmester fizetéséből kellett levonni.) 
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aki 1630–31-ben Johann Alberthallal együtt tűnt fel a mindelheimi jezsuita kollégium 

építkezésénél.17  

Kézenfekvőnek tűnik a feltételezés, hogy Albrecht Vayr szintén az Alberthal-kör 

összefüggésében vehetett részt a pozsonyi érsekkertben zajló építkezéseknél: a nyaralókastély 

átalakítása, illetve bővítése során (1643-tól az 1650-es évek elejéig), valamint a grotta 

kivitelezése kapcsán (1647/48 körül), talán ugyanazon kivitelezői csapat tagjaként, mint 

amely a belvárosi Lippay-házon dolgozott. Hasonló lehetett a helyzet Vayr harmadik 

(időrendben valószínűleg az első) pozsonyi munkája esetében is, amelyet maga említ az 

érsekhez szóló levelében: a ferencesek közelebbről nem részletezett (feltehetően a kolostor 

1637 és 1646 között készülő déli szárnyával kapcsolatos) építkezésénél,18 ahol a munkálatok 

kezdete körül, 1637-ben Johann Alberthal működését jelzik a források.19  

A pozsonyi Lippay-ház és az érseki kastély kiépítése tehát két újabb állomása lehet az 

Alberthal-kör kiterjedt (s úgy tűnik, 1649 után is folytatódó) magyarországi tevékenységének, 

amely eddigi tudásunk szerint jellemzően Giovanni Battista Carlone (1580/90–1645) tervezői 

 
17 Vaironi vezető kivitelezőként szerepelt a kollégium Alberthal szakvéleménye alapján megépült kelet- nyugati 

traktusának munkálatainál; l. Brunnemair 1821, 385; Zoepfl 1921, 14; Th–B 34 (Leipzig 1940), 44 (Norbert 

Lieb); Keßler 1945, 131; Habel 1971, 13, 259, 265. Friedrich Zoepfl a mindelheimi kollégiumépítkezés teljes 

levéltári iratanyagát feldolgozta, Vaironira vonatkozóan azonban mindmáig a már 1821-ben hivatkozott Historia 

Collegii Mindelheimensis (Stadtarchiv Mindelheim), I: 1618–1700, f. 87–90 az egyetlen (csupán tartalmi 

kivonatában közölt) forrás. – A délnémet területektől Lengyelországig működő graubündeni építőmesterek 

Arnoldo Marc Zendralli (1930, 1958) munkái nyomán Max Pfister által összeállított, majd újabb adatokkal 

bővített névjegyzékében szereplő roveredói kőművesmester, az 1711-ben említett Nicolao Vairo és a 

Mindelheimben feltűnő Vaironi (avagy a Pozsonyban működő Vayr) közötti rokonság nem ismert, ahogy az 

sem, hogy a pozsonyi Lippay-háznál dolgozó pallér, Giovanni Maffe(o) és az 1615-ben dokumentált Pietro 

Maffe gronói építőmester között milyen reláció állhatott fenn; l. Pfister 1993, 254, 287. A különböző 

névváltozatok öszekapcsolásának nehézségeihez vö. Zendralli 1930, 18–19. 

18 A kolostor 17. századi építéstörténetének e részletéhez l. Kósa 1774, 382–383; Nyürő 1850, 384; Maszárik 

1897, 12; Vutkovich 1904, 153; Karácsonyi 1923, 241. 

19 Keßler 1945, 137: A pozsonyi ferencesek a templom tetőépítési munkálatai kapcsán foglalkoztatták Alberthalt 

1637-ben. Bár Keßler adatát Ovidius Fausttól eredezteti, kettejük vonatkozó levelezésében (Faust AMB, šk. 3, 

sz. n.) nem szerepel erre való utalás. Az adat forrását Kemény Lajos Weyde Gizella kutatására és a pozsonyi 

káptalani levéltár iratára (Capsa K, F. 4, N. 8, A. 9 és 18) hivatkozó feljegyzése tartalmazza, amely szerint 

Alberthal a klarissza zárda tetőzetén végzett munkájáért 1637. december 8-án 120 forintot és búzát kapott, a 

ferences templom tetőzetén pedig 165 forint fejében dolgozott (Kemény AMB, šk. 1, 7). 
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működését kísérte, és amelynek elsősorban Pálffy István és Pál megrendelésére létrejött 

eredményeit részletesen ismerteti a korszak művészettörténeti irodalma.20  

 

Talán a rendelkezésre álló csekély adatmennyiség alapján is felvethető, hogy Lippay 

érsekségének első éveiben kezdeményezett művészeti megrendelései legalábbis részben a 

pozsonyi Pálffy-építkezések összefüggésében szerveződhettek. Giovanni Battista Carlonéval21 

Lippay Pálffy Pál kamaraelnök közvetítésével vette fel a kapcsolatot még 1641-ben (mint egri 

püspök és udvari kancellár), mégpedig Pázmány Péter pozsonyi epitáfiumának terve ügyében: 

Carlone árajánlatát és a síremlék kétféle tervezetét Pálffy küldte meg Lippaynak, felajánlva 

egyúttal, hogy márványt adományoz a műhöz, s azt javasolva az érseknek, hogy adjon ötszáz 

forint előleget a mesternek a mielőbbi munkakezdés érdekében.22 A nagyszabású, végül 

meghiúsult projekt Lippay haláláig több művész bevonásával alakult.23 Az a lavírozott 

tollrajz, amely a londoni Sotheby’s egyik 1978. évi aukcióján bukkant fel, és amelyet Rózsa 

György azonosított és publikált, minden bizonnyal a síremlék egyik első, formális tervezetét 

mutatja – s talán épp az 1641-ben készült delineációk egyike,24 Lippay és Carlone további 

kommunikációjáról azonban semmit nem tudunk.  

 

 
20 L. elsősorban: Fidler é. n.; 1990, 55–56; 1995a, 82–83; 1997, 332–335, 337–338: különösen n. 87; 2015, 67–

68. L. a 9–10., ill. a 16. jegyzetben hivatkozott munkákat is. 

21 Fidler é. n.; 1990, 43–46; 63–123. 

22 PL AS AR, Cl. X, N. 196, 10. cs., 58–59 (gróf Pálffy Pál levele Lippay György esztergomi érsekhez Bécsből 

Regensburgba, 1641. április 10.): 58: „[…] P[ost]. S[criptum]. Edes Battẏam Uram Im k[e]g[yelmedne]k megh 

[küldöm] az szegény Cardinal Epitáphiumiat ketszer delinialua, az Carlon kiuansagaual egẏüt ha 

k[e]g[yelme]dnek igẏ tetzik k[e]g[yelme]d paransollia, miben tudok ezutantis eörömest szolgallok 

k[e]g[yelmedne]k, maruan köböl is segitseggel leszek, en azt velem, ne[m] sokat kér illie[n] munkatöl, Az 

I[ste]nis megh algẏa k[e]g[yelme]det hogẏ ennek az Jambor vrnak megh tsinaltattia az memoriaiat áki tobetis 

erdemlet, ne[m] is velem hogi egesz magiar országban lehesse[n] masa ennek az Epitaphiumnak. Jo volna ha 

idegi[n] kezdenék hozza, annal jobanis megh tsinalhatnak, mostan adnák neki valami. 5. szaz forentot, azt velem 

el kezdhetne munkaiat. […]” Részben idézi: Frankl III (1872), Tizedik könyv, VIII. 298: 2. jegyzet; a teljes 

szöveget közli Rózsa 1989, 123: 7. jegyzet (német fordításban l. uo, 121). 

23 A Pázmány-epitáfium tervezetéhez kapcsolódó forrásokról részletesen l. majd: Ecsedy 2020a. 

24 Rózsa 1989, 122 (Abb. 1), 123, 10. jegyzet nyomán: Important Old Master Drawings From The Collection Of 

David Daniels, Esq., New York City […] which will be sold by auction by Sotheby Parke Bernet & Co. […] At 

their large galleries, 34 & 35 New Bond Street, London […] Day of Sale Tuesday, 25th April, 1978 […], 35: N. 

52 (460×279 mm). 
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Lippay György és a bécsi udvarhoz kötődő építészek, építőmesterek kapcsolataira 

vonatkozóan egyetlen további – szintén elszigeteltnek mutatkozó – epizódról tudósítanak a 

források: 1648. június 10-én Luzsénszky Joachim esztergomi kanonok az érsek megbízásából 

felkereste Bécsben Filiberto Luchese császári udvari építészt (1606–1666), a pozsonyi grotta 

központi vízsugarának problematikája kapcsán.25 Luzsénszky levelében részletesen beszámol 

Lippaynak látogatása eredményéről: „Philibertus úr” rajzokat és a kellő nyomás 

kialakításához szükséges vízszintekhez való szifont küldött számára, betegsége miatt 

későbbre ígérve további szolgálatait, „ha ugyan elkerülheti a halált vagy a hosszas 

gyengélkedést”.26  

Semmilyen támpont nem áll rendelkezésünkre annak megítéléséhez, hogy e látogatás csupán 

kivételes epizód lehetett-e a pozsonyi érsekkert történetében, amelynek során az érsek 

Lucheséhez mint közismert tekintélyhez fordult e kiemelt fontossággal kezelt ügyben (ahogy 

ugyanezen tárgyban Athanasius Kirchert már megkereste),27 avagy talán már korábban 

foglalkoztatta a vízépítésben is jártas mestert,28 aki 1640-től kapcsolódott be a pozsonyi 

Pálffy-villa építkezésébe, és akinek legjelentősebb akkori magyarországi megbízói közül 

nemcsak Pálffy Pál, hanem – Lippay más művészeti megrendelései kapcsán – Batthyány 

 
25 Részletesen l. Ecsedy 2013, 179–180, 182, 184.  

26 PL AS AR, Cl. X, N. 196, 17. cs., 51–52 (Luzsénszky levele Lippay György esztergomi érsekhez, Bécsből 

[Pozsonyba], 1648. június 10.): 51: „[…] D.[ominus] Philibertus [Luchese] delineationes aliquot et siphonem 

aliquot librarum, qui sua eructatione altius aquam propriat mittit cum litteris; sed situs languidè, sub cura trium 

medicorum obambulans, promittit se fideliter Vestri Cel[situ]dini Ill[ustrissi]mi seruiturum, si mortem vel 

diuturnam infirmitatem euaserit. […]” – Luchese betegeskedésének hátterét és következményeit Détshy Mihály 

(1991, 167–170) kutatása nyomán ismerjük: 1648 májusában „alázatosan könyörgő” levélben fordult III. 

Ferdinándhoz, hogy az uralkodó vonja vissza parancsát, miszerint haladéktalanul Magyarországra és Erdélybe 

kell utaznia I. Rákóczi György tokaji vára és más végvárak felmérése és újjáépítése ügyében, jelezve, hogy, az 

ország levegője különösen nyáron nem kedvez az egészségének, s emlékeztetve évekkel korábbi utazását követő 

betegségére, amelybe csaknem belehalt. Az uralkodó ugyan júniusra visszavonta utasítását, Luchese 

magyarországi kiküldetése azonban továbbra is napirenden maradt, majd végül feltehetően súlyosra fordult 

egészségi állapota döntötte el az ügy kimenetelét: Rákóczi váraihoz csak delineációkat küldött szeptemberben, 

személyesen nem látogatott el a helyszínekre. 

27 Kiss 2005, 442, 26. jegyzet; 443: 27. jegyzet; Ecsedy 2013, 182, 184. 

28 Luchese vízépítő mérnöki tevékenységéhez vö.: Fidler 1988, 188–189; 1990, 177–179 („Der 

Wasserbauingenieur Luchese”), különösen 177; l. továbbá: Winkelbauer 1999, 217–218. (Luchesének a Morva 

hajózhatóvá tételének tervéhez császári megbízásra készített, 1654. február 13-án kelt leírása és költségvetése 

Lippay érintett birtokai okán kerülhetett a Prímási Levéltárba; l. PL AS AR, Cl. X, N. 196, 20. cs., 127–135.) 
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Ádám is szerepelt közvetítőként.29 Az érsekkerti építkezések 1648 előtti szakaszában a 

kápolna belső kialakítása, valamint (különösen) a grotta jelenthetett volna tervezési feladatot 

Luchese számára, mely utóbbihoz az épülettípus, illetve (a metszetábrázolások alapján 

megismerhető) motivikus jellemzők tekintetében elsősorban a bécsi Brigittakapelle (1650–

51),30 illetve az alsó-ausztriai Petronell kastélyának rusztikás földszinti kapunyílást övező, 

balusztrádos korláttal kísért kettős udvari díszlépcsője (1666 körül)31 szolgálhatna analógia 

gyanánt „Dominus Philibertus” mai tudásunk szerinti életművéből. Az pozsonyi érsekkertet 

bemutató látképsorozat lapjai azonban valójában nem nyújtanak elegendő információt stiláris 

kapcsolatok meghatározásához,32 forrásaink között pedig nem található utalás Luchese 

építészi közreműködésére – mindössze annyit tudhatunk biztosan, hogy később, az 1650-es 

években Lippay őt bízta meg a Pázmány-epitáfium újabb tervezetének kidolgozásával, és 

feltehetően a síremlék kivitelezésével is.33  

 
29 Alapvetően l. Garas 1975, 211–229; a Pálffy-építkezésekhez l. még: Fidler 1988, 183–186; 1990, 159–168; 

2015, 157–165; Batthyány Ádám megbízásaihoz: Koppány 1982, 228–231; 1984, 548–554; 1988, 457–458, 460, 

462, 464–466, 468, 478, 483; 2002, különösen 185–186; 2014, ad indicem; Fidler 1988, 180–183; 1990, 150–

157; 2015, 149–156; Koltai 2012, 170, 203–206, 213, 220–221, 230–231, 369, 439–442. Luchese későbbi 

magyarországi munkáihoz l. továbbá: Fidler 1988, 186; Buzási 2013, 233–244 (Nádasdy III. Ferenc 

sopronkeresztúri kerti palotája, 1659–59). – Az érsek és Batthyány Ádám művészeti megrendeléseinek 

kapcsolataihoz l. majd: Ecsedy 2020a.  

30 Fidler 1988, 188; 1990, 174–175; 2015, 170–171; legújabban l. Walter Kalina: Die Brigittakapelle in Wien 20 

(1650/51). „… in Capella a nobis nuper in sylva Thaber inter pontes Danuby extructa...“. Österreichische 

Zeitschrift für Kunst- und Denkmalpflege LIX. 2005/ 3/4, 246–258: 252–256. 

31 Fidler 1988, 192; 1990, 199–201; 2015, 191–194. Vö. Werner Kitlitschka: Dass Schloss Petronell in 

Niederösterreich beiträge zur Baugeschichte und kunsthistorischen Bedeutung. Arte Lombarda XII. 1967/2, 

105–126: 116 – Koppány Tibor (1985, 141–142) még Carlo Martino Carlone műveként hasonlítja Petronell 

díszlépcsőjét a köpcsényi kastély megfelelő részletéhez. 

32 Galavics Géza (2000, 172) csupán egy esetben utal ilyen összefüggésekre a metszetek alapján, megjegyezve, 

hogy a hortus italicus 1663-as metszetábrázolásán megfigyelhető tetőablak-keretelések analógiái Albrecht 

Wenzel Eusebius von Waldstein prágai palotájának (1623–30) megfelelő részleteiben azonosíthatók, amelyekhez 

a nagyszombati jezsuita templom alkotójára vonatkozó kezdeti, Jaroslav Dubnický (1948, 48–49, Tab. IV, fig. 4) 

nyomán elterjedt, mára meghaladottnak tekinthető (l. Fidler 1990, 119–120: 248. jegyzet) hipotézis is 

kapcsolódott, miszerint a templom mestereinek köre kapcsolatban állt volna a prágai palota feltételezett 

építészével, Andrea Spazzóval. N.B.: A tágabb korszak traktátusirodalmában is gyakran felbukkanó 

kereteléstípusról van szó; l. pl. Furttenbach 1667, „Das Kupfferblat” N: 6; Böckler 1687, f. 40, Fig L. N. 9. 

33 PL AS AR, Cl. X, N. 196, 35. cs., 296–298 (Daniel Neuberger császári udvari szobrász és viaszmintázó levele 

Polycarpus Procopius Bonannushoz, Pozsonyból Selmecbányára, 1658. június 25.): 297: „[…] brauh doch offt 
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A kerti épületek munkálatainak további résztvevőiről nem maradtak ránk adatok. 

 

Ami azonban Lippay építészeti mecenatúrájának további színtereit illeti, a levéltári források 

nyomán jól körvonalazható az a jellegzetes, mintegy önálló szervezeti rendszert alkotó 

szokásrend, amely valamennyi érseki építkezés esetében meghatározónak bizonyult, és 

nyilván érvényesült a kerti együttes építészeti fejlesztése, kiépítése során is. Dokumentumaink 

ugyan csak elvétve szólnak az alkotókról, sokat elárulnak azonban az építészeti tervezés és az 

építési gyakorlat e sajátos közegben érvényes szabályairól.  

A korszak neves mestereit foglalkoztató magyarországi főúri építtetőktől eltérően34 az érsek e 

téren kezdettől fogva elsősorban bizalmas tanácsadóira hagyatkozott: a jelek szerint udvari 

szakértőire bízta nem csupán a programalkotás és a véleményezés, hanem olykor az 

elsődleges építészeti tervezés munkafázisát is. A művelt „dilettáns” kora újkori típusáról van 

szó: a jezsuita egyetemeken a matematika tantárgyi keretében oktatott architectura 

tudománya (a kor építési gyakorlatától a legtöbb tekintetben független, a vitruviánus teórián 

alapuló ismeretanyagként) széles körben hozzáférhetővé vált,35 s az így megszerzett 

építészetelméleti (valamint geográfiai és kartográfiai) tudással felvértezett, az egyetemek 

környezetében lényegében autodidaktaként specializálódott, „tudós építészek” a terület 

elismert, ám az építészeti praktikum terén kevéssé jártas szakértőiként érvényesültek 

(jellemzően a szűkebb korszak egyházi építtetőinek szolgálatában), nemritkán a tervezői 

gyakorlattal és aktuális stílusismeretekkel rendelkező, rangos mesterekkel egyenrangú alkotói 

szerepkörben.36 Ezen „építésztípus” egyik legnevesebb 17. századi képviselője a bencés 

Gabriel Bucelinus (1599–1681) volt, aki Kemptentől Sankt Gallenig rendje számos 

kolostoregyüttesének és -templomának átépítéséhez készített tervet – többek között Domenico 

Allióval együttműködve az admonti bencés komplexum 1644 és 1649 közötti 

építkezéseihez.37  

 
glükh; wie dann mit deß fürsten Epitaphӱ, Ietz schon Inn die 7 Monath Vmbgehe Doch philiperto [Luchese] vndt 

die welschen das beste darvon Ziechen. […]” Részletesen l. majd: Ecsedy 2020a. 

34 L. Koppány 1988, különösen 456–461. 

35 A nagyszombati egyetemen folyó, a 17. századi tradíció nyomán tematizált 18. századi építészetelméleti 

képzés (alapvetően vitruviánus) elméleti alapjairól l. Tóth Áron: Jezsuita építészetoktatás a nagyszombati 

egyetemen a 18. században. AH XXXV. 2007/2, 255–288. A témához átfogóan l. továbbá: Ulrich Schütte Hrsg.: 

Architekt und Ingenieur. Baumeister in Krieg und Frieden. (Ausstellungskataloge der Herzog-August-

Bibliothek, 42.) Wolfenbüttel 1984.  

36 Vö. Fidler 1998, 158–160. 

37 Stump 1976, különösen 22–41; Mannewitz 1989, 64–95. 
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Zacharias Traber jezsuita (1611–1679)  

 

  

Tobias Sadeler: Zacharias Traber Nervus opticusának címlapja. Bécs 1675 (Hollstein XXXVII.162.128; 

Szépművészeti Múzeum, Grafikai Osztály, lt.sz.: G99) 

 

Hasonló alapokon működött közre Lippay György szinte valamennyi építészeti megbízása 

körül Zacharias Traber jezsuita (1611–1679) az 1648 és 1654 közötti években, abban az 
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időben, amikor gyakorlatilag párhuzamosan indult öt, érseki megrendelésre, illetve Lippay 

elsődleges támogatásával megvalósuló nagyobb léptékű vállalkozás: a pozsonyi 

nyaralókastély mellett a körmöcbányai ferences templom és kolostor, majd a trencséni 

jezsuita templom, kollégium és novíciátus építkezése (1651-től, illetve 1653-tól), továbbá az 

érsekújvári vár fejlesztése és a soproni jezsuita konviktus első építkezésének kísérlete (1654). 

A pozsonyi érsekkert katoptrikai szerkezeteinek tervezőjeként korábban már bemutatott 

Traber38 volt a fenti építkezések elsődleges delineátora és szakértője is.  

1611. június 24-én született a stájerországi Mürzzuschlagban; apja tanácsos („Ratsfreund”) 

volt.39 Bécsben, 1629. október 9-én lépett be a jezsuita rendbe. 1630–1634 között bécsi 

egyetem (1623-tól a Társaság irányítása alatt álló) filozófiai fakultásán végezte tanulmányait. 

Leobenben, majd Klagenfurtban töltött oktatói évei után 1639–1642 között a gráci egyetemen 

hallgatott teológiát. Grácban szentelték pappá 1642. április 5-én. 1643-ban a pozsonyi 

kollégiumban oktatott grammatikát,40 s a továbbiakban (két év megszakítással) egészen 1654-

ig a pozsonyi és a nagyszombati kollégium, illetve a trencséni jezsuita rezidencia tagjaként 

élt.41 1643–44-ben a nagyszombati egyetem matematika-professzoraként működött.42 A 

következő évben a passaui egyetemen töltötte be ugyanezt a tisztet, majd 1646-ban a linzi 

kollégium minisztere és prefektusa volt. 1647-től 1651-ig ismét Nagyszombatban, 1652–53-

ban pedig újra Pozsonyban találjuk. 1654–55-ben a bécsi, illetve a gráci egyetem matematika-

professzoraként tevékenykedett. A bécsi katedrára varasdi superiorként töltött évei (1656–

1660) után 1661-ben három évre visszatért, majd tíz éven át különböző tisztségeket töltött be 

 
38 Traber 1675-ben Bécsben (Johann Christoph Cosmerovius nyomdájában) megjelent nagyszabású traktátusa, a 

Nervvs opticvs sive tractatus theoricus, in tres libros Opticam Catoptricam Dioptricam distribvtvs (Traber 1675) 

a tudományterület közép-európai történetének egyik 17. századi klasszikusa, amely az érsek számára tervezett 

katoptrikai konstrukciók rövid visszaemlékezésekkel tarkított, részletes és illusztrált bemutatásával bővíti az 

pozsonyi kert forrásainak körét; részletesen l. Ecsedy 2013, 180–198.  

39 Az életrajzhoz alapvetően l. Lukács Cat. Prov. Austr. II (1982), 773; ill. l. elsősorban a 45. jegyzetben 

hivatkozott kéziratos forrásokat. A továbbiak bibliográfiai összefoglalását l. Ecsedy 2013, 131. jegyzet. – Traber 

születési helyeként Mürzzuschlag és a szintén steiermarki Mürzhofen egyaránt előfordul a forrásokban; a gráci 

egyetem anyakönyvében Traber „Mierzzuschlagensis, Styrus”-ként szerepel, l.: Johann Andritsch: Die Matrikeln 

der Universität Graz, I. 1586–1630. (Publikationen aus dem Archiv der Universität Graz, 6/1.) Graz 1977, 86: M 

1628/63. Keresztelőjét Mürzzuschlagban tartották 1611. június 28-án; l. Matriken der Diözese Graz-Seckau: 

Pfarre Mürzzuschlag, Taufbuch 1610–1633, 18.  

40 Lukács Cat. Prov. Austr. III (1990), 71. 

41 Uo, 97, 234, 272, 301, 327, 357. 

42 Uo, 97; Fischer 1987, 150.  
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a leobeni, klagenfurti, judenburgi és passaui kollégiumban. 1673-tól élete végéig Bécsben 

maradt, ahol több évig újra „az egyetemi matematikaoktatás élén” állt.43 A jezsuita 

szeminárium rektoraként halt meg Bécsben 1679. április 6-án.  

Elógiumai szerint Traber összesen nyolc évet töltött Lippay környezetében: levelezésében 

1647-ben szerepel első ízben,44 s feltehetően már ettől az évtől, de 1648-tól biztosan érseki 

udvari misszióban élt, ahonnan csak 1654-ben távozott, amikor a bécsi egyetem matematika-

professzorává nevezték ki.45  

1648 nyarán költözött be a pozsonyi érsekkerti kastélyba, Lippay gyóntatójával, Paczot 

Ferenc jezsuitával együtt,46 éppen abban az időben, amikor feltehetően már elkezdődtek az 

 
43 Uo, 397, 429; ill. l. Traber 1975, 3.: „[…] praesertim cum post plurium annorum impensum studium, quo 

disciplinis Mathematicis in celeberrima Universitate Viennensi, aliisque Provinciae nostrae Austriae domiciliis 

praefueram […]”. 

44 PL AS AR, Cl. X, N. 196, 14. cs., 303–304 (Luzsénszky Joachim levele Lippay György esztergomi érsekhez, 

Bécsből Pozsonyba, 1647. január 1.): 303: „[…] Exemplar ex quo Calendarium est impressum cum correcturis 

vtrumq[ue] ad conferendum remitto â Patre Traber postulatum.” (Egy kalendárium nyomtatásra szánt példányát 

a javításokkal együtt visszaküldi jóváhagyás végett, Traber atya kérésére.) 

45 A katalógusok csak 1649-től 1653-ig említik Traber érseki misszióban való tartózkodását; l. Lukács Cat. Prov. 

Austr. III (1990), 234 (a trencséni rezidenciából, 1649), 272 (a nagyszombati kollégiumból, 1650), 301 (uonnan, 

1651), 327 (a pozsonyi kollégiumból, 1652), 357 (uonnan, 1653). Az 1647. és 1648. évben neve nem szerepel a 

katalógusokban, 1648-ban pedig már biztosan érseki udvari missionarius volt, ehhez l. majd a 44. és 45. 

jegyzetet; vö. Kádár 2016, 124; 2018, 281. Az 1654. év nagy részét még Lippaynak való szolgálatokkal töltötte 

(l. a 62–63. és 69. jegyzetet), ez indokolhatja életrajzíróinak egybehangzó állítását, miszerint nyolc évet töltött az 

érseki udvarban (nyilván 1647-től számítva); l. EKK, Ms. Ab. 140 (Epistolæ. Elogia defunctorum Societatis 

Jesu, IV.), 127–128 (Elógium Traber 1679. április 6-án vagy 7-én bekövetkezett halálára Michael Sauttertől, a 

bécsi kollégium rektorától, Johann Lindelauffnak, a kremsi kollégium rektorának címezve, Bécsből Kremsbe, 

1679. április 27.): 127: „[…] Eminuit singularis indefessus zelus quouis tempore aliorum subsidÿs, tum 

spiritualibus, tum corporalibus paratissimus, qui cum apprimè Celsissimo Principi Primati Hungariæ 

Archiep[isco]po Strigoniensi Georgio Lippay placuisset, eiusdem operosa charitate, et industriâ, simulq[ue]’ 

agendi dexteritate octennio integro tum pro missionibus sibi vicinis casus est, tum pro conscientiæ suæ 

directione; qvâ erat innatâ svauitate, plurimorum ubiq[ue]’ poenitentium animos sibi conciliauit […]”. Rövidebb 

elógiumát l. ÖNB HS, Cod. 12076 (LA 1679), 37 (ua: Cod. 12225, f. 233r), „Elogia aliorum sine peste 

mortuorum” szakaszcím alatt: „[…] Exemplari eius conuersatione et conscientiæ moderatione, Celsissimus 

Strigoniensium Archiepiscopus Georgius Lippay octennio frui uoluit, cum maxima quoq[ue]’ domesticorum 

suorum satisfactione, apud quos P[ater]. Zacharias omnia probe potuit. […]” Bécsbe való távozásához a fent 

hivatkozott forráshelyeken túl l. Lukács Cat. Prov. Austr. II (1982), 773; III (1990), 397 (1654), 429 (1655). 

46 Paczot Ferenc (1598–1649, l. Lukács Cat. Prov. Austr. II (1982), 696) elógiumai szerint hat éven át volt 

Lippay gyóntatója, l. EKK, Ms. Ab. 118 (Liber Societatis Jesu, qui continet mortuos Collegii Tyrnaviensis cum 

suis elogiis et suffragiis, ab anno 1617–ad a. 1717), 59–60; Ab. 144 (Epistolæ. Elogia defunctorum Societatis 
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épület déli oldalszárnyának munkálatai.47 Úgy tűnik, elsődlegesen nem confessariusként 

érkezett az érseki misszióba – e tisztet feltehetően csak Paczot halála után vette át.48 

Különleges feladatait a pozsonyi kert optikai és katoptrikai látványosságai kapcsán részben 

már megismerhettük;49 építészeti szakértői működéséről szintén alig néhány, ám hasonlóan 

tartalmas forrás tájékoztat. Traber ezirányú tevékenységének első fennmaradt 

dokumentumában egy, vélhetően saját tervrajza alapján („iuxta delineationem factam”) épülő 

érsekújvári malom munkálataira kötött kőműves-szerződés tartalmát foglalja össze az érsek 

számára 1650. augusztus 5-én, saját észrevételeivel és javaslataival egészítve ki 

beszámolóját.50  

Traber további megbízásainak helyszíneit az 1651–54 közötti időszak legnagyobb érseki 

építkezései jelentették. 

 

 
Jesu, VIII.), f. 106–107; ÖNB HS, Cod. 12046 (LA 1649), 57–58 (f. 33r, v; ua: Cod. 12220, f. 186v–187r). A 

katalógusok csak 1645–46-ban és 1649-ben említik érseki misszióban, l. Lukács Cat. Prov. Austr. III (1990), 

136, 158. Vö. Kádár 2016, 124; 2018, 280–281.  

47 Vincenzo Caraffa, a Társaság generálisa Turkovich György osztrák tartományfőnökhöz szóló, 1648. június 27-

én kelt levelében komoly aggodalmait fejezi ki afelett, hogy a rendtársak Pozsonyba költöznének az érsekhez, a 

város falain kívül eső „másik villába”, és arra kéri a rektort, hogy értekezzen jezsuita és főúri tanácsadóival a 

dologról, s érdeklődje meg legalább, hogy az érsek milyen gyakran engedné vissza az atyákat a kollégiumba; l. 

OSZKK, Fond 366 (Lukács László SJ hagyatéka), Ms. 365 (Epistolae P. Generalis S. J. ad Prov. Austr. 1643-

1670. Gyűjtés a római Központi Jezsuita Levéltárból), f. 47–48 (gépelt átirat az Austr. 5 II p. 1184 irathelyről): 

48: „[…] De commoratione P. Francisci Paczot et P. Zachariae Traber cum Ill.mo Archiepiscopo Strigoniensi in 

villa altera duntaxat lapide dissita Posonio, quia graves variaque difficultates pervideo, expendat rem serio V. 

R.a cum consultoribus suis, et si non denegandum videbitur id obsequium tanto viro de Societate et religione 

catholica in Hungaria optime merito, rogetur saltem ut per intervalla quoties fieri poterit et maxime ad annuam 

collectionem redire eos permittat ad collegia […]”. 

48 Trabert csak 1652-ben enlítik Lippay confessariusaként a katalógusok, l. uo, 357. Éveken át tartó lelkivezetői 

szolgálatára maga is utal, l. Traber 1675, II. 115. (Ecsedy 2013, 182; Függelék II. 2.) Vö. Kádár 2016, 124; 

2018, 280–281. 

49 E tevékenységének további részletesen l. majd: Ecsedy 2020a. 

50 PL AS AR, Cl. X, N. 196, 18. cs., 49: szignálatlan, helymegjelölés nélküli szöveg, Zacharias Traber 

kézírásával, miszerint 1650. augusztus 5-én megkötötték a szerződést Balthasar Boniger murarius mesterrel a 

malom építésére. Traber összefoglalja a szerződés tartalmát: a mester kötelezettségeire és fizetségére, valamint 

az építkezés folyamatára és műszaki követelményeire vonatkozó tudnivalókat. A helyszínt az irat külzetén 

olvasható későbbi felirat azonosítja („Érsek Ujvariensis Molæ erigendæ planum. 1650. II. 14.”), utalva egy 

ugyanezen építkezésről szóló szignálatlan, magyar nyelvű beszámolóra is, l. uo, 48 (az érsekújvári malom körül, 

pozsonyi kőfaragó részvételével zajló munkálatok 1650. február 14-én kelt leírása). 
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A körmöcbányai ferences templom és rendház  

 

 

A körmöcbányai együttes 1742 körül. Lavírozott tollrajz Benedict Mayerl Historia Conventus Cremniciensis-

éből (Oriško 1984, obr. 36) 

 

A körmöcbányai ferences templom és rendház építkezése 1651-ben indult, miután a rend az 

év februárjában birtokba vehette az épületeknek helyet adó két főtéri házat.51 Tavasszal már a 

 
51 A körmöci templom és rendház 17–18. századi történetéhez l. Fridrich 1759, 71–78; Szabó 1921, 291–292; 

Oriško 1984, 56–57, 95–97; Rusina 1998, 392: č. 23 (Petr Fidler). 
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kivitelezés előmunkálatai zajlottak: az érsekség birtokainak prefektusaként működő (ifjabb) 

Hölgyi Gáspár kancellári kamarás52 májusi beszámolója szerint Szőllőssy János, az építkezést 

mindvégig felügyelő garamszentkereszti érseki provizor53 épp a kőművessel való helyszíni 

egyeztetésre készült egy bizonyos (az alábbiak szerint feltehetően feltehetően Trabertől 

származó) tervrajz alapján.54 A levelében említett delineáció összefoglaló jellegű rajzi 

tervezet lehetett; jelentőségére utal, hogy megtekintésére Burganovsky Vitus gvardián Paulus 

de Tauris provinciális atyát is el akarta hívni Körmöcre (F 1).55 Augusztus 16-án Giovanni 

Pietro Spazzo („Peter Spacz nemeo Pau Mester”, 1609–1671), „a nagyszombati jezsuiták 

építőmestere”56 Garamszentkeresztre érkezett, hogy a tervrajz nyomán összeállítsa a körmöci 

templomépítkezés méret- és anyagkimutatását, amely magában foglalta a kőművesnek szóló 

elsődleges instrukciókat, így többek között az alapozási szélességek meghatározását is (F 2). 

A levélben szereplő kőműves feltehetően azonos Urban Gautsch selmecbányai mesterrel, aki 

a garamszentkereszti érseki kastély 1656-tól zajló (s a körmöcbányai együttes építkezésének 

későbbi szakaszával összefüggésben bonyolított) átalakítását vezette, majd vezető szerepet 

 
52 Ifjabb Hölgyi Gáspárról (1612–1666) részletesen l. Federmayer 2016, 195–198. Frederik Federmayer 1644-től 

1664-ig adatolja Hölgyi érseki prefektusi működését (uo, 196), azonban már 1643. június 19-én e minőségében 

szerepel („Archiep[isco]pi Strig[oniensis]. Cubicularius et Aulæ Præfectus”, l. Spáczay Márton komáromi 

levelének címzésében, PL AS AR, Cl. X, N. 196, 12. cs., 90–92), tehát feltehetően még az előző év végén sor 

került kinevezésére.  

53 Szőllőssy szerepéről l. Fridrich 1759, 75.  

54 PL AS AR, Cl. X, N. 196, 61. cs., 111–114 (Hölgyi Gáspár levele Lippay György esztergomi érsekhez, 

Nagyszombatból [Pozsonyba?], 1651. május 27.): 111: „[…] Ez elmult Estüe erkezüen megh Vyuarbul, talalam 

Szölössy Janos Vramot it Szombatban, az kӱ hogy touabb is az Na[gysá]god K[e]gy[e]lmes parancholattiat érche 

az körmöczy Epület üeget, Na[gysá]godhos föl kültem. Az kömӱes ele nem giüt ö K[e]gy[e]lmeüel, mind azon 

altal talan job leszen, ha az Delineatiot magaual el uiszy Szölössy Vram, es asszerent elintezüen az dolgot 

Körmöczön, oz giünnek ele alkudny Na[gysá]goddal, Egieb aránt alkalmas præparatoӱaӱ uannak ö 

K[e]g[yelme]nek, bar ez Estendöben chak az Fundamentumot üegezzek el. […]” 

55 A körmöcbányai építkezésre vonatkozó forrásokat itt csak részben elemzem; az iratok tartalmáról bővebben 

tájékoztatnak a forrásokhoz (F 1–2) mellékelt regeszták.  

56 Pietro Spazzo elsődlegesen építőmesteri, kivitelezői szerepének tisztázására a nagyszombati kollégiumhoz 

köthető építkezések vonatkozásában legutóbb Petr Fidler tett átfogó kísérletet a jezsuita templom alkotóját övező 

kérdéskör ketetében (l. Fidler 1990, 54, 119–122, különösen 119–120: 248. jegyzet; 2015, 123–127); a korábbi 

irodalomból vö. elsősorban: Kapossy 1927, 253, 265: 4. jegyzet; 1931, 40–41; Dubnický 1948, 48–51; Voit 1970, 

13–17; Kresák 1972, 59–65; Bureš 1973, 337–339; Štibrányiová 1987, 82–85. A vonatkozó források főbb 

csoportjához – MNL OL MKA, E 152 (Acta Jesuitica), Regestrata acta, Collegium Tyrnaviense, Fasc. 7 (99. d.), 

N. 7–9, 15, f. 147–152, 161 – l. Gyéressy MTA, 02542r–02547r. (L. továbbá uo, N. 1, f. 21r; N. 12–14, f. 156–

160; N. 16–19, f. 162–168.) L. a7 58. jegyzetet is. 
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játszott Hölgyi Gáspár laszkári castellumának 1660-ban induló építkezésében is.57 A mester 

közvetlenül az érsekkel kívánt szerződni. Lippay szándékai azonban a bejárat feletti torony 

építését illetően, úgy tűnik, akkortájt még nem voltak véglegesek.  

Bár a templom ünnepélyes alapkőletételére csak 1653. február 16-án került sor,58 1651 

novemberére már csaknem teljesen elkészültek a templom és a kolostor alapjai. Szőllőssy 

ekkor ismét megemlíti az épületek delineációját, amelyet hamarosan eljuttat a kőműveshez.59 

1656-ban még beboltozás előtt áll a templom, a kolostorban pedig már az emeleti helyiségek 

mennyezete készül, amikor újra szóba kerülnek az együttes tervrajzai (F 2).60 Hölgyi Gáspár 

március 26-án kelt levelében arról számol be az érseknek, hogy a kivitelezés során a 

kolostorral déli oldalán érintkező templomfal (a bejárati karzat miatt) szélesebbre épült, mint 

Zacharias Traber tervrajzán („temerdekeb hogy szem talan Pater Traber delinealta”), ezért a 

kolostor kapubejárata a szükségesnél keskenyebbre sikerült. Soraiból kiderül, hogy az 

építkezés e szakaszában a kolostor két emeleti szintjéhez a konvent gvardiánja, Burganovsky 

 
57 Urban Gautsch Maurermeister két, Polycarpus Procopius Bonannushoz címzett levelében ír a szentkereszti 

építkezés részleteiről, mindkét alkalommal utalva egyúttal körmöci munkájára is; l. PL AS AR, Cl. X, N. 196, 

36. cs., 204–206 (Szentkeresztről Pozsonyba, 1656. október 9.): 204: „[…] wier haben Zur Cremniz Zwar harte 

stein […]”; 201–203 (Körmöcbányáról Pozsonyba, ill. Bécsbe, 1662. március 5.): 201: „[…] Wenn wegen deß 

Chlosters waß herr Pater quordian geklagt, als solte daß waßer durh daß flaster in Keller durh dringen […]”. 

1655-ben Selmecbányán, mint „katholikus kőmíves legényt” említik, egy kocsmai verekedéssé fajult vallási vita 

kapcsán: Breznyik János: A Selmecbányai Ágost. Hitv. Evang. Egyház és Lyceum története. Második és 

harmadik füzet. A XVII–XIX-ik századbeli események. Selmecbánya 1889, 22. Gautsch 1663. április 3. előtt 

kevéssel halt meg, a laszkári munkálatok befejezése előtt; l. Hölgyi aznapi, Trencsénben kelt levelét 

Bonannushoz: BEMS, MSS. I.172 (Epistolæ A[rchi]ep[isco]pi Lippay etc. ad Polycarp[um] Bonanno), f. 204–

205: 204r (110. levél). A szentkereszti és laszkári építkezésekhez részletesebben l. majd alább. 

58 Fridrich 1759, 75. 

59 PL AS AR, Cl. X, N. 196, 18. cs., 470–471 (Szőllőssy János levele Lippay György esztergomi érsekhez, 

Szőllősről Pozsonyba, 1651. november 5.): 470: „[…] Az keormeoczj Szent egẏhaznak es kalasstromnak 

delinatioiat fel uiszem az kömiuesnek. most az Sanctuar[i]umnak fundamentomath rakẏak. ha megh két hetigh 

illen melegh idök Jarnak fel hozzak az feold szinẏre aztis – az derek Szentegẏhaznak fondamentomat fel 

hosztak: elegh uasstaghon. telben Szeükseghes keöuekett foghnak uaghni az kömiuesek.” L. még uo, 507–508 

(uő, 1651. november 19.): 507: „[…] Hogẏ ha derek nem lesznek ezen az heten el ueghezik az keörmeoczj 

Sanctuariumnak fundamentonak rakasat az keömiuesek.”  

60 Az együttes építkezésének 1655 utáni eseményeihez (beleértve a rendház új, 1657-től épülő szárnyának 

munkálatait is) az idézett forráson (F 1) túl l. elsősorban: PL AS AR, Cl. X, N. 196, 26. cs., 60–61 (a körmöci 

városi elöljáróság levele Lippay György esztergomi érsekhez, 1655. október 5.); 70–72 (Burganovsky Vitus 

levele Lippayhoz, Körmöcbányáról [Pozsonyba?], 1655. október 5.): 71; 29. cs., 277–278 (Szőllőssy az 

érsekhez, Garamszentkeresztből Pozsonyba, 1657. április 27.): 277. 
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Vitus és a kőműves delineációja állt rendelkezésre, míg Trabertől származott a teljes 

komplexum (a templom és a kolostor) földszinti tervrajza, azaz feltehetően az építkezés 

kezdetén már szóba került „vezérterv”. A későbbi gondok éppen abból adódhattak, hogy az 

épületek kitűzésének alapjául eredendően Traber delineációja szolgált, amelyet még az 

alapozási munkálatok megkezdése előtt, az 1651. év első felében készíthetett, amikor Lippay 

még nem döntött a homlokzati torony és ezzel együtt a bejárati karzat megépítéséről. Úgy 

tűnik tehát, hogy Spazzo az alapozási munkálatokat megelőzően Traber tervrajzához 

készíthetett kimutatást – esetleg mindketten szállítottak delineációt az együtteshez az 

építkezés kezdetén.  

 

 

A trencséni jezsuita templom  
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A nagyszombati mintájára épült trencséni jezsuita templom kivitelezésének mindeddig 

ismeretlen forrásai még inkább megerősíteni látszanak a feltételezést, hogy Traber delineátori 

közreműködése nem csupán a kivitelezést segítő tervrajz-másolatok, illetve funkcióvázlatok 

előállítását jelentette. Az építkezést irányító Pietro Spazzo,61 úgy tűnik, ezúttal egyértelműen 

Traber koncepciója nyomán dolgozott.  

 
61 L. az 53. jegyzetet is. Pietro Spazzo trencséni közreműködésének bizonyítéka 1662-ben I. Lipóttól kapott, 

Lippay érsek és Orbán István által is szignált nemesi levele, amely hivatkozik a nagyszombati és a trencséni 

jezsuita templom és kollégium („Basilicæ, ac Collegӱ Religiosorum Patrum Societatis IESV Tyrnauien[sis] & 

Trinchinien[sis]”) építkezésére: MNL OL MKA, E 152 (Acta Jesuitica), Regestrata acta, Collegium 

Tyrnaviense, Fasc. 25 (104. d.), N. 79, f. 156–167; l. Dubnický 1948, 50; 173. jegyzet; Voit 1970, 17 (másolata 

Štibrányiová 1987, 83; 90: 19. jegyzet nyomán: EKK, Collectio Kaprinayna, Series B, Tomus 68, 81–86 

(Excerpta ex veterum Scriptorum […] Tomo I. Opera Domini Edmundi Martene et Domini Ursini Durand […] 

1724, XXXVII.a): 82), továbbá Lippay György testamentuma (lejegyezve 1665. december 31-én, a pozsonyi 

érseki kúriában lejegyzett végrendelete (a pozsonyi káptalan által 1666. január 1-én kiadott hiteles másolatban: 

PL EKHL, Capsa 71, Fasc. 1, N. 1, 1–14; négy további kópiáját Tusor Péter adatai nyomán ismerteti Hargittay–

Kránitz 2006, 167 (32. jegyzet), ill. Hargittay–Käfer–Kránitz 2007, 27; l. továbbá pl. ÖStA FHKA AHK HFU 

Akten 504 (RN 221), 1666. február, f. 134–139; részben idézve legutóbb: Hargittay–Käfer–Kránitz 2007, 26–

27; részleges tartalmi összefoglalásban: Korneli 1739, 442–445; Hardi 2001, 29; Tusor 2003, 301). 

Testamentumában az érsek a trencséni kollégium és a novíciátus folyamatban lévő munkálatainak költségeire tett 

hagyományról is rendelkezik, biztosítva Pietro Spazzo szokásos évenkénti kifizetésének esetleges hátralékát, 

továbbá a mester által készített anyag- és munkadíj-számítások alapján, illetve a provinciális atyákkal és a 

kollégium rektorával való egyeztetés értelmében legfeljebb hatezer forintot az épületek befejezésére, valamint 

ezer tallért az oltárok kivitelezésére (PL EKHL, uo, 9): „[…] Et quidem ad Fundationem Trenchiniensis Collegÿ 

& Noviciatûs. […] demum quoād Fabricam Ædificӱ Collegӱ, ac Novitiatus Complementum; Itā cum P[at]ribus 

Provinciali, & Rectore Trenchiniensi conveni, & concordavi, ut siquidem’ facto computu per M[a]g[ist]rum 

Petrum Spacz tam de materialib[bus] Requisitis, qvam etiam de Operariorum Mercede, & alӱs ibid[em] 

denotatis, compertum est sufficere sex Millia Florenorum ab Anno & Die in signatura eiusdem Petri Spacz 

annotatis; Cuius quidem interim dum viro qvotannis exolvam Partem, prout & hoc Anno feci; qvod verō 

Residuum fuerit, in Testamento legabo. Hinc ergō cum præfatis Patribus Provinciali, & Rectore factæ 

Transactioni me accommodando, dentur post mortem meam si qvi super essent residui, usq[ue]’ ad sex Millia 

Florenorum P[at]rib[us] Collegӱ Trinchiniensis. Pro summo Altari, qvantum possibile est, eleganter extruendo 

lego Mille Talleros, si in vita mia perficere non potuero. […]” A fentiek nyomán általában összefoglalóan 

utalnak trencséni működésére, l. Štibrányiová 1987, 82–85 – Pietro öccse, Gottardo Spazzo (1621–1674 előtt) 

részvételét is feltételezve; Fidler 1990, 54; Rusina 1998, 390: N. 15,16 (Petr Fidler). Mária Štibrányiová (1987, 

85). – Feltehetően Spazzo trencséni munkájának elmaradt kifizetéséről szólnak Szegedy Ferenc Bécsben, 1668. 

november 13-án kelt sorai, amelyben Salgovich Ádám esztergomi kanonokot, komáromi főesperest értesíti az 

ügy fejleményeiről, l. PL EKML, Lad. 98 (régi jelzet: Capsa 14. Eccl.), Fasc. 4, N. 36, 81–84: 83–84: „[…] 
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Az 1657. július 1-én Xavéri Szent Ferenc tiszteletére fölszentelt templom építkezése nem 

sokkal az 1653. május 2-i alapkőletétel előtt indult, nagyrészt az érsek bőkezű adományából,62 

öccse, Lippay Ferenc jezsuita (1608–1674) felügyeletével, aki 1652 októberétől 1655 

októberéig volt a kollégium rektora.63  

Csaknem elkezdődtek már a főhajó oszlopsorainak és az oldalkápolnák féloszlopainak 

kőfaragómunkái,64 amikor Traber 1654. szeptember 9-én arról ír Lippaynak immár Bécsből 

(az érsek számára készülő, általa tervezett katoptrikai szerkezetek mellett), hogy terhes 

kötelezettségei miatt nem tud eleget tenni meghívásának: különösen fájlalja, hogy nem 

utazhat el, mivel igen szeretné látni a trencséni templom épületét, hogy vajon az ő tervrajza 

szerint épül-e, és ha véletlenül valahol eltértek a delineációtól, ki lehet-e vajon még javítani, 

 
Spacz Péter Uramnak mondgya szolgálatomat K[e]g[yelme]d, megh jrtam eő K[egyel]mét, ha az[z]al contentus 

lészen, megh lesz az eő K[e]g[ye]lme contentatiója, ha penigh per partes nem akarja az ezer tallért léuálni eő 

K[e]g[ye]lme, mégh egÿ jdeigh [84] várakozni keől eő K[e]g[yelmé]nek. Várom mindazonáltal jde fel Czobor 

Ádá[m] uramot, azon leszek végezhessek eő K[e]g[ye]lméuel, contentálÿa mennél hamaráb Spaz Péter uramot. 

[...]” 

62 A trencséni jezsuita épületegyüttes 17. századi történetéről mindeddig nem jelent meg részletes összefoglaló; 

alapvetően l.: Vlahovics 1895, 9–14, 43–48 (Lippay 1653. január 3-án kelt adománylevelének újraközlése: uo, 

43–44; l. továbbá: Kádár 2016a, 199); művészettörténeti értékeléséhez l. az előző jegyzetben említett munkákat. 

Az épületek 17–18. századi berendezéséhez: Bardoly – Cs. Plank 1999, 408–410. Az építkezés eseményeit 

ismertető kéziratos források közül l. elsősorban: EKK, Ms. Ab. 114 (Historia et annuae Collegii Societatis Jesu 

Trenchiniensis ab anno 1645 ad a. 1685), 39–143; ÖNB HS, Cod. 12048 (LA 1651), 6 (ua: Cod. 12220, f. 375r); 

Cod. 12220 (1647–1652: 1652), f. 403v; Cod. 12050 (1653), 25–26; Cod. 12052 (1655), 23–24, 57 (ua: Cod. 

12221, f. 113v–114r,); Cod. 12053 (1656), 56 (ua: Cod. 12221, f. 155v); Cod. 12054 (1657), 59–61 (ua: Cod. 

12221, f. 181r–182r).  

63 Lukács Cat. Prov. Austr. II (1982), 660; EKK, Ms. Ab. 114 (Historia et annuae Collegii Societatis Jesu 

Trenchiniensis ab anno 1645 ad a. 1685), 33–50; elógiumaiból l. EKK, Ms. Ab. 144 (Epistolæ. Elogia 

defunctorum Societatis Jesu, VIII.), f. 102–103; MNL OL MKA, E 152 (Acta Jesuitica), Irregestrata acta, 

Collegium Tyrnaviense, 6. tétel (235. d.), N. 227, f. 316–317. 

64 PL AS AR, Cl. X, N. 196, 23. cs., 141–143 (Lippay Ferenc levele Lippay György esztergomi érsekhez, 

Trencsénből Nagyszombatba, 1654. november 28.): 141: „[…] Valamennyre az Hold tólte utánn meg enyhúdótt 

az údó, és tiz kőmivessel eróssen épittetek, nem egyebet hanem az kózép falon tizenkét oszlopot másfél ólny 

magasságuakat, mellyeken fog az héjjazatnak széki állani az kápolnák fólótt, á’kikre immár mind két felól fól 

rakattam az héiazatra ualo szúkséges gerendákot. és ha az Úr I[ste]n’ bár czak tiz nap adgion illyen lágy údot, az 

más hat oszlopotis fól emeltetem, és igy a’ télen, I[ste]n’ uele léuen meg fóratom. Uagyon immár másfél ezer 

deszkám készen czak haza kell hordatnom. […]” 



 21 

mielőtt a vakolat rákerül falakra.65 Reméli, hogy amint elkezdődik az iskolai szünidő, a 

provinciális atya (Bernhard Geyer) engedélyével az érsek szolgálatába tud állni, négy nappal 

később pedig arról számol be, hogy eltávozása lehetővé vált, és kész haladéktalanul útra kelni 

Lippay kívánságára.66  

1655 márciusában már a a templom tetejének többszínű, mázas cserépfedésén dolgoztak.67 

Szeptemberben zajlottak a templombelső dekorációs munkálatai: ekkor kivitelezték a 

vörösmárvány padlóburkolatot, valamint a szentélyboltozat Lippay Ferenc sorai szerint 

páratlan szépségű stukkóit.68 A templom tornyai 1655-ben még csak a falkorona-magasságáig 

 
65 PL AS AR, Cl. X, N. 196, 22. cs., 157–158 (Zacharias Traber levele Lippay György eszetrgomi érsekhez, 

Bécsből Pozsonyba, 1654. szeptember 9.): 157: „[…] quod nuper gratiosæ inuitationi ob officij impendimenta 

respondere prohibitus sim, non parum dolui, præcipue cum desiderarem semel uidere ædificium templi 

Trinchiniensis, an in illo delineationem meam sint assecuti, forte si in aliquo aberrassent, posset adhuc emendari, 

antequam incrustatio inducatur: si sua Celsit[udo]: mandauerit, cum ad festum S[ancti]. Matthæi quies laborum 

huius anni indicta sit, potero ad obsequia me sistere, nihil adhuc locutus sum hac de re cum R[everendo]. P[atre]. 

Prouinciali, sed puto omnino, si eidem negotium proposuero, siquidem iam uacantiæ sunt, non futuram 

difficultatem, accedam illum cras, uel perendie, die Veneris enim suum iter ex officio intendit inchoare, 

perscribamq[ue]’ suæ Celsit[udinis]: quamprimum quid responsi acceperim. Deus conseruet suam Celsitudinem 

in optima ualetudine, meq[e]’ in gra[ti]a conseruet. […]” A levél más részleteihez l. majd: Ecsedy 2020a. 

66 PL AS AR Cl. X, Nr. 196, 22. cs., 172–173 (Zacharias Traber levele Lippay György esztergomi érsehez, 

Bécsből Pozsonyba, 1654. szeptember 13.): 172: „[…] nunc significo suæ Celsit[udini]:, me uol[en]tem suæ 

Celsitudinis proposuisse R[everendo] P[atri]. Prouinciali, qui non tantum non [sic!] libentissime concessit, sed 

mandauit, ut si sua Celsitudo opera mea indiguerit, quamprimum me ad desiderata obsequia expediam […]”. 

67 PL AS AR, Cl. X, N. 196, 24. cs., 301–302 (Lippay Ferenc levele Lippay György esztergomi érsehez, 

Nagyszombatból Pozsonyba, 1655. március 26.): 301: „[…] Az mázos czerepekre héjazatra, fogadtam tizenkét 

io fazekast, ezerétúl tizen három forintot. Hiszem Istent, hogy az mig ki kopom Rectorságombúl, ha nem 

mindenestúlis; nagyob részét be fódóm czeréppel ez Szent egyháznok. […]” L. a következő jegyzetet is. 

68 PL AS AR, Cl. X, N. 196, 25. cs., 344–346 (Lippay Ferenc levele Lippay György esztergomi érsehez, 

Trencsénből Garamszentkeresztre, 1655. szeptember 9.): 344–345: „[…] Az Szentegyházot éppen el végzik 

belól egy holnap muluán az stukaturán kivúl, az kit igen szépen czinálnok. […]” L. továbbá uo, 253–255 (uő, 

1655. szeptember 23.): 253–254: „[…] Az Szentegyhaznak immár minden része olly kész lehet Szt Martonj 

napiáro […] Hanem tartoztattja a’ stucatura, mellyet olly feiedelmi modon czynálnok, hogy én mássát nem 

láttom Magyarországbon egy Templombannis. […]” A templombelső kialakításáról l. továbbá: EKK, Ms. Ab. 

114 (Historia et annuae Collegii Societatis Jesu Trenchiniensis ab anno 1645 ad a. 1685), 49; ÖNB HS, Cod. 

12052 (LA 1655), 57 (ua: Cod. 12221, f. 114r): „Præterea fornix Sanctuarӱ arte plastcia gypsatus, et exornatus. 

Adhuc Templum ipsum maiori ex parte imbricibus uario colore tinctis figuratum, et contectum est.” L. még: 

ÖNB HS, Cod. 12053 (LA 1656), 56; EKK, Ms. Ab. 114 (mint fentebb), 56: „Sed et Templi interior facies 

incrustata et opere plastico fornix elaboratus insigni Ill[ustrissi]mi Fundatoris N[ost]ri liberalitate.” L. továbbá 

uo, 58–59: „tam fornix, quam muri incrustati ac dealbati starent, et Sanctuarӱ gypsatura non inelegans summi 
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álltak;69 befejezésükhöz csak 1658 őszén kezdtek hozzá, amikor az 1656-tól épülő új 

novíciátus emelete már nagyrészt készen állt.70 (Az épület 1661-re jutott el a csaknem teljes 

befejezésig; a kollégium és az iskola 1660 körül induló munkálatai az évtized végéig tartottak, 

a templom tornyainak kivitelezését pedig végül csak 1673-ban komplettírozták.) 71  

Traber, úgy tűnik, végül valóban meglátogatta a trencséni építkezést 1654 őszén; október 22-

én már „Bécsbe visszaérkezvén” jelentkezik újabb levelében, amelyből kiderül, hogy 

magyarországi tartózkodása során az érsekújvári vár körül akkortájt induló (majd 1655–56-

ban nagy erőkkel zajló) fejlesztési munkálatait is megtekintette. Soraiban tájékoztatja Lippayt, 

hogy ottlétekor elmulasztott jelezni egy hibát „az újvári épületben”, amit helyszíni mérései is 

igazoltak, és amelyről már szólt Balthasar Boniger kőművesmesternek.72 

 
Altaris locum ornaret, et pauimentum albo rubroq[ue]’ marmore stratum nitidioren totam sacram ædem 

redderet”. – A templom belső faldekorációja az 1708. évi tűzvészben elpusztult (Vlahovics 1895, 18; l. az 59. 

jegyzetet is); készítőinek nevét nem ismerjük. 

69 EKK, Ms. Ab. 114 (Historia et annuae Collegii Societatis Jesu Trenchiniensis ab anno 1645 ad a. 1685), 49. 

70 PL AS AR Cl. X, N. 196, 31. cs., 10–11 (Miturovich Dániel –l. Lukács Cat. Gen. Prov. Austr. II (1988), 1034 

– levele Lippay György esztergomi érsekhez, Trencsénből Pozsonyba, 1658. október 28.): 10: „[…] Nouiciatus 

Contigna[tio]nis supremæ pars maior est confecta, reliqua, sicut et eius tectum est in fieri. Prospectum habet 

deliciosum. […] Turres Templi suum quoq[ue]’ capiunt incrementum. […]”  

71 Vlahovics 1895, 13–14. – Az új novíciátus építkezését Vid László (1619–1686) felügyelte, aki 1655-től 

magister novitiorum, majd 1658-tól a kollégium rektora volt, l. Lukács Cat. Prov. Austr. II (1982), 780. Az 

építkezéshez l. az 59. jegyzetet is, ill. PL AS AR, Cl. X, N. 196, 28. cs., 395–396 (Vid László levele Lippay 

György esztergomi érsekhez, Trencsénből Pozsonyba, 1656. december 20.): 395; uo, 30. cs., 28–29 (uő, 1657. 

július 13.): 28; EKK, Ms. Ab. 114 (Historia et annuae Collegii Societatis Jesu Trenchiniensis ab anno 1645 ad 

a. 1685), 69, 84. A kollégium és az iskola építkezéséhez l. még uo, 96, 112, 150, 152, 156; PL AS AR, Cl. X, N. 

196, 26. cs., 437–438 (Hannula Jakab – 1662-től a trencséni kollégium rektora, l. Lukács Cat. Prov. Austr. II 

(1982), 612 – levele az érsekhez, Trencsénből Pozsonyba, 1665. december 9.): 437.  

72 PL AS AR, Cl. X, N. 196, 22. cs., 346–349 (Zacharias Traber levele Lippay György esztergomi érsekhez, 

Bécsből Pozsonyba, 1654. október 22.): 347–348: „[…] debeo gratiæ Suæ Celsitudinis abscribere, p[er] laus Deo 

saluus et incolumis Viennam redierim, […] Oblitus fueram referre Suæ Celsit:[udini] aliquem errorem in 

ædificio nouæ arcis, quare nunc subiungo: rect[um] murum nouum 5 circiter pedibus fore altiorem, quam sit 

antiquus in propugnaculis olim factis, cum enim [348] ibi fuissem, duplici modo et libella et aqua mensuraui 

altitudinem […] in nouo ædificio et depræhendi 5. ferme pedibus altiorem, quam sit […] in antiquis 

propugnaculis, si non sensim descenderint, nouum ædificium non correspondebit cum antiquo, p[er] quidem 

M.[agistro] Balthasar murario iam com[m]endaui, nihilominus non fuerit malum, si sua Celsit:[udo] ipsa 

mandauerit ulterius. […]” (Az új építmény hátsó fala öt lábbal magasabb a régi erődfalnál.) L. a 47. jegyzetet is. 

– Az 1655–56 közötti újvári munkálatokhoz l.: PL AS AR, Cl. X, N. 196, 24. cs., 237–242 (Hölgyi Gáspár 

levele az érsekhez, Pozsonyból [Nagyszombatba?], 1655. február 20.): 239; uo, 26. cs., 339–341 (Bernhard 

Krausz geometra levele Lippayhoz, Érsekújvárból Nagyszombatba, 1655. november 16.): 339 (az újvári vár 
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A soproni jezsuita konviktus első építkezése 

 

Ugyanerre az időre esik Lósi Mihály esztergomi kanonok73 kísérlete a soproni jezsuita 

„Seminarium Nobilium” első önálló épületének kialakítására. A nemesi konviktus Draskovich 

György győri püspök 1650. évi végrendeleti hagyományának köszönhette eszmei alapítását; 

bár végleges keretei között csak 1661-ben, Lippay adományával jött létre,74 az érsek, úgy 

tűnik, valójában már ennél korábban: az 1654. év elején gondoskodott hivatalos 

megalapításáról, valamely (ismeretlen) gesztussal formálisan is létrehozva az intézményt,75 

amelyet Lósi működtetett néhány nemes ifjú részvételével.76  

 
küszöbönálló javításairól, a régi falak és az utólagos toldások közötti eltérésekről, etc.); uo, 27. cs., 190–195 

(Hölgyi Gáspár levele az érsekhez, Érsekújvárból [Pozsonyba?], 1656. március 3.): 194–195; uo, 26. cs., 286–

289 (uő, Bazinból [Pozsonyba?], 1655. november 9.): 286–287. 

73 Kollányi 1900, 268. 

74 Alapvetően l. Horváth 1895, 23–31; Payr 1917, 391–394; Kuczogi 1936, 121–123; Schwartz 1935, 35–37; 

Szabady 1936, 104, 114; Bán 1939, 206–208. (A konviktus mint intézmény eredetét egyértelműen Draskovich 

György 1650. október 28-án kelt végrendeletében tett hagyományához köti Velics 1913, 77–78; vö. Szabady 

1936, 114: 15. jegyzet.) A soproni jezsuita kollégium és a hozzá kapcsolódó intézmények létrejöttének történetét 

legújabban Kádár Zsófia (2011, 2012, 2016, 2016b, 477–485) dolgozta fel nagy részletességgel; a kollégium 17. 

századi épületállományának történetéhez az ő munkái szolgáltatnak a kutatás mai állását tükröző alapot. A 

konviktust illetően l. elsősorban Kádár 2016, 84–85, 101–106; 5. ábra.  

75 1654. február 14-én az általános rendfőnök, Goswin Nickel üdvözli a konviktus alapítását Rómából Lippay 

György esztergomi érsekhez szóló levelében (PL AS AR, Cl. X, N. 196, 20. cs., 141): „[…] Diuino planè 

consilio Ill[ustrissi].ma D[ominatio]. V[estr].a animum adiacet ad fundationum Conuictuum pro nobilibus 

Adolescentibus. libenter in partem rei tam gloriosæ, ac Religioni Catholica futuræ tam utili, veniet minima 

nostra Societas, fideli ac diligenti istorum Conuictuum administratione, quam Ill[ustrissi].ma D[ominatio]. 

V[estr].a nobis imponit. […]” Az esemény megjelenik az 1654. évi jelentésben is: ÖNB HS, Cod. 12051 (LA 

1654), 35–36 (ua: Cod. 12221, f. 75r): „[Széljegyzet-cím:] Sopronӱ seminarӱ initia. Sopronӱ datum est initium 

Seminario, constituta fundatione, qæ alendis 30. Iuuenum sufficiat. At cum Ill[ustrissi]mus Archipræsul 

Strigoniensis præuideret Sopronienses remis uelisq[ue] acturos ne piæ cogitationes effectum sortirentur, si hæc 

Provincia Nobis administranda committeretur, misit ē Capitulo Metropolitanæ Ecclesiæ suæ Canonicum, qui 

huic operi proficeretur. […]” Lósi Mihály esztergomi kanonok Sopronban, 1654. november 20-án kelt levelében 

a konviktus regulájának mielőbbi elküldését kéri Lippaytól (PL AS AR, Cl. X, N. 196, 19. cs., 144–145: 144).  

76 Lósi Mihály 1654. január 20-án kelt levelében néhány kocsi fát kér a várostól a konviktus számára, március 

21-én pedig ugyanezen célból kilenc hordó bor vámmentes behozataláért folyamodik a tanácshoz; l. Horváth 

1895, 23. Az adatokat ismétli: Payr 1917, 393, 3. jegyzet; Schwartz 1935, 35 (hibásan 1653-as évszámmal). 
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E kezdeti időszak forrásai77 alapján úgy tűnik, Lósi Sopronban a Társaság használatában lévő 

Keresztelő Szent János templom és az 1640 óta a jezsuiták gimnáziumát befogadó volt 

johannita konvent telkén, az úgynevezett „Kreuzhof” területén78 készült felépíteni a 

konviktust, az egykori keresztes javadalom kegyura, (a beneficium átadása okán magát a 

soproni kollégium fundátoraként tekintő) gróf Nádasdy Ferenc ugyanis láthatóan részese volt 

az építkezés ügyének, amelyre maga utal január 6-án kelt levelében.79 Lósi február elején 

sürgeti az anyagszállítást az építkezéshez, kérve az érseket, hogy mielőbb hozzon döntést „az 

oda való épületről”, mert jelenleg egy szobában lakik konviktoraival egy „rossz és savós” 

házban,80 majd beszámol arról, hogy „delineáltatta” az új konviktust, amely a terület 

adottságainak megfelelően csak a telek egyik oldalát foglalná el.81  

Feltehetően már ez a februári tervezet is Traber munkája volt, az építkezést közvetlenül 

előkészítő rajz ügyében mindenesetre bizonyosan ő érkezett a helyszínre: július elején Lósi 

arról tájékoztatja Lippayt, hogy elhozatta Trabert (Bécsből) Sopronba, akivel Trinckel 

 
77 A konviktusra vonatkozó források és adatok (Lósi személye és megfogalmazásai révén) általában jól 

elkülöníthetők a jezsuiták más soproni építkezéseire utaló említésektől. 

78 A mai Bécsi utca 7. sz. helyén álló egykori jezsuita épületekről l. legújabban Kádár 2012, 78; 2016, 103–104; 

2016b, 482–483; a korábbi irodalomból vö. elsősorban Schwartz 1935, 28–30, 34–35; Gabrieli – Kelemen – 

Nemes 2013, 122–123. 

79 Nádasdy alapítói szerepléséről l. Kádár 2016, 84–85, 103–104; 2016b, 477–485. – Sopronkeresztúron kelt, az 

érsekhez címzett soraiban szót ejt a konviktus szükségleteiről, amelyeket Lósi majd ismertet számára, „az 

épületekkel” kapcsolatban pedig Lippay megegyezését kéri, l. PL AS AR, Cl. X, N. 196, 20. cs., 9–10: 9.  

80 Lósi feltehetően nem az 1653-ban átalakított és kibővített (Fövényverem utcai) rendház épületére utal; erre 

vonatkozóan l. legújabban Kádár 2016, 102–103; 2016b, 482.  

81 PL AS AR, Cl. X, N. 196, 20. cs., 90–92 (Lósi Mihály levele Lippay György esztergomi érsekhez, Sopronból 

[Pozsonyba?], 1654. február 2.): 90–91: „[…] Tengődőm az en Convictorimmal, […] Ennek előtőis tudositottam 

N[agysá]godat hogy mostanaban kőllenne az epűletre valo materialis ezkőzőkrűl providealny. mivel most az 

utak iok, es az szeginsegis űres az munkatul, mellyekre niszve oczob volna az szekerezes, es az gyalogh 

művesis. Az materialis ezkőzők kőzűl legh baiosb lesz az mesznek megh szerzese, mivel itt az varifiaktul czak 

kedven es nehezen kaphatnak, azert egyszeris massoris io volna szerzeny. Groff Nadasdj es Eszterhazj Páll 

Uraim ő N[agysá]gok ez arant segetseggel lehetninek. Kegyelmes Uram valamit gondollyon N[agysá]god az ide 

valo epűletrűl mivel az haznak az rosz es savos volta miat az nyaron egessegessen nem lakhatunk benne. Eddigis 

mind egy szobaban laktam magamis velek. Im en delinealtattam, s az Delineatiot N[agysá]godnak kűldőm, ezek 

az epűletek czak egy felől lesznek, de az helnek capacitassara nizve in qvadro mind igy lehet, es megis elegendő 

areaia es kerte liszen, de most szinten eligh lenne az. Van nalam 8 szaz Forint azzalis erhetnink valamit. Groff 

Nadasdj Uram Lindvara mentiben izent volt N[agysá]godnak ezen Convictus epűletirűl es mas dologrulis de 

szinten [91] akor estem nyavalyamban. […]” 
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Zakariás Ignác provinciális (Trinkellius, 1602–1665)82 előtt (újabb) delineációt készíttetett 

„az egész helyről”, majd hozzálátott az alapok és a pince ásatásához, Traber rajzát pedig 

elküldi az érseknek Pozsonyba.83  

Az új konviktus alapkőletételére hamarosan: július 9-én sor került; az épületet a következő 

évben kívánták tető alá hozni.84 Az építkezés 1654 novemberében még folytatódott;85 további 

eseményeit nem ismerjük.86  

 

A források tanulságainak összefoglalásaként megállapítható, hogy Traber pozsonyi 

tartózkodása alatt, illetve még kevéssel azután is Lippay építészeti tanácsadójaként, illetve 

szakértőjeként működött, és az érsek kérésére delineációkat készített az építkezésekhez, 

amelyek a munkálatok alapjaként szolgálhattak. Bár tevékenysége feltehetően nem minden 

 
82 Szinnyei XIV (1914), 545–546; Lukács Cat. Prov. Austr. II (1982), 775; elógiumaiból l. EKK, Ms. Ab. 145 

(Epistolæ. Elogia defunctorum Societatis Jesu, IX.), 336–339; MNL OL MKA, E 152 (Acta Jesuitica), 

Irregestrata acta, Collegium Tyrnaviense, 6. tétel (235. d.), N. 440, f. 621–622; ÖNB HS, Cod. 12222 (LA 1661–

1666: 1665), f. 194v–195v. 

83 PL AS AR, Cl. X, N. 196, 21. cs., 337–338 (Lósi Mihály levele Lippay György esztergomi érsekhez, 

Sopronból Pozsonyba, 1654. július 3.): 337: „[…] It leven P[ater]. Provincialis Uram postan ala hozattam az P 

[ater]. Trabert, es ugyan azon P[ater]. Provincialis előt delinealtattam az egesz helt mely delineatiot az napokban 

N[agysá]godnakis megh küldök. Én I[sten]nek hirivel ma kezdettem az Fundamentu[m] es pincze asatashoz, az 

mikor le tetete[m] az első kővet tudositom N[agysá]godat Felőlő. […]”  

84 ÖNB HS, Cod. 12051 (LA 1654), 35; (ua: Cod. 12221, f. 75r), a 72. jegyzetben idézett szakasz folytatása: 

„[…] Nona Iulӱ fauente Deo, frustra hæreticis ringentibus datum initium, Lapis fundamentalis iactus. Et exinde 

tam solerter negotium promotum ut spe bona ducamur, futurum ut in sequentem annum ad tecti culmen 

deducatur.” 

85 Az építkezésről szóló utolsó híradás Lósi Sopronban, 1654. november 20-án kelt levele, amelyben jelzi 

Lippaynak, hogy minden nála lévő pénzt elköltött „a ház épületeire”, és költségtérítés nélkül nem veheti fel a 

konviktusba azokat sem, akiket az érsek befogadott (PL AS AR, Cl. X, N. 196, 19. cs., 144–145: 144). 

86 A Traber közreműködésével készült épület talán azonos azzal a befejezetlen iskolaépülettel, amelynek négy 

fala 1662-ben még a Kreuzhof területén állt, miután a jezsuiták végül félbehagyták munkálatait – feltehetően a 

terület birtokjogának eredetével kapcsolatos bizonytalanságok miatt (Nádasdy vs. Draskovich György 

adománya); erről l. Kádár 2016, 103–104; 2016b, 482–483; forrása: ÖNB HS, Cod. 14002 (Historia Collegii 

Soproniensis I.), 178–179. Az épület nyomai eltűntek a későbbi építkezések során, vö. Gabrieli – Kelemen – 

Nemes 2013, 122–124. – A konviktus elhelyezésének új megoldása csak 1659-ben kezdett körvonalazódni 

(Schwartz 1935, 35–36); 1661-ben az intézmény elfoglalhatta az időközben elkészült külvárosi épületet (a mai 

Szélmalom utca 17. sz. alatt, l. Kádár 2016, 105; Csatkai 1956, 415), amelyet 1674 után a belvárosba költöző 

konviktus elhagyott, és még 1695 előtt Esterházy Pál nádor vásárolt meg; l. Galavics 1996, 198: 10. jegyzet; 

helyszínrajza a 18. század első feléből: MNL OL, T 2 (Jezsuita tervek), N. 1213 (Johann Georg Weinisten, é. n.). 
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esetben jelentett egyet az alkotói közreműködéssel, úgy tűnik, ilyen minőségben 

szerepelhetett legalábbis a trencséni jezsuita templom és a körmöci ferences templom és 

kolostor esetében. Bár a par excellence építészi tervezet hiányából adódó hiányosságokat 

részben kompenzálhatták a Pietro Spazzo vezetésével zajló kivitelezés során, a folyamat e 

sajátossága megmagyarázhatná többek között a trencséni templom homlokzati megoldásainak 

esetlenségeit, nagyszombati mintaképéhez képest lényegesen gyengébb kvalitását.87 

Mindebben nem annyira a provincializmus jelenségét kell látnunk, mint inkább az érseki 

udvari közeg egyik alapvető sajátosságát: Lippay bizalmi körének elsődlegességét, amely az 

érsek más művészeti megrendelései esetében is érvényesült.88  

Traber missziós évei alatt: 1648 és 1654 között fejezhették be a pozsonyi nyaralókastély déli 

oldalszárnyát, és ekkor készült az érsekkert szinte valamennyi építménye (a grotta kivételével, 

amely érkezése idején már állt). A narancsház tetőzetének bádogosmunkái éppen távozásának 

évében, 1654-ben zajlottak.89 Bár a kert épületei kapcsán nem említik nevét a források, az 

érseki misszióban végzett tevékenységének fenti adatai alapján elképzelhetetlennek tűnik, 

hogy ne vett volna részt az együttes építészeti fejlesztésének tervezésében, „lelki 

szolgálatokban néhány évet nála töltvén, a kertben, amelynek csodás új ragyogásában a 

vendégekkel együtt, akik számosan voltak nála, de gyakrabban egyedül megpihent.”90  

 
87 Wagner 1930, 163. 

88 Az eddigieken túl l. majd: Ecsedy 2020a. 

89 A hortus italicus épülete (l. az együttes 1663-ban kivitelezett nyugati metszetlátképén „L” betűjel alatt, ill. 

önálló lapon; bibliográfiával l.: Ecsedy 2013, 200: Függelék, I. 5. sz.) 1654-re készült el: októberben mint „új 

narancsházat” („das neue pomeranzenhauß”) említi a tető két zászlógombját készítő pozsonyi bádogos 

elszámolása. L. PL AS AR, Cl. X, N. 196, 23. cs., 255–256 (Jobst Schornstetter bádogos kimutatása a 

Polycarpus Procopius Bonannus megrendelésére, Lippay György számára készült tételekről, Pozsony, 1654; 

Bonannus kézírásával, általa tanúsítva és szignálva október 29-én): 255: „[…] dito 2 Knőpff im Pandtlein auff 

das neűe pomeranzenhauß 1 [forint] 25 [krajcár]”. A forrás teljes közlését és ismertetését l. majd: Ecsedy 2020a. 

– A hortus italicus-ról szóló következő említés az 1655. év végéről maradt ránk; l. uo, 26. cs., 493–494 (Kralics 

Gergely pozsonyi provizor levele Lippay György esztergomi érsekhez, Pozsonypüspökiből [Nagyszombatba?], 

1655. december 19.): 493: „[…] Az pestis I[ste]nn’ek hala Posomban megh szünt. Az cseled[ ]is io egességhben 

vagion. Az olasz kert[ ]is bekével maradot – mégh eddigh.” A narancsház építkezéséről nem kerültek elő további 

adatok. Az épületről alapvetően l. Lippay 1664, 130–133, idézi: Fatsar 2014, 73; l. továbbá: uo, 63; Stirling 

1984, 335; 1996, 98; 2008, 100; Galavics 2000, 172. 

90 Traber 1675, II. 115: „[…] Posonij in horto Illustrissimi Archiepiscopi Strigoniensis Georgij Lyppay dum in 

obsequijs spiritualibus eidem per aliquot annos adstitissem, cujus novo, & miro splendore una cum hospitibus, 

quos frequentes habuerat, saepius singulariter recreatus fuit. […]” L. a 45. és 48. jegyzetet. – Traber Pozsonyból 

való távozása után Bécsbe, majd Varasdra került, ahol superiorsága alatt – 1656 és 1660 között, l. Lukács Cat. 
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Polycarpus Procopius Bonannus (1623/24–1663) 

 

 

Bonannus filozófiai disszertációjának címlapja, 1646 

 
Prov. Austr. II (1982), 773; III (1990), 475, 514, 552, 592, 633 – készült a rezidencia új épülete; l. ÖNB HS, 

Cod. 12053 (LA 1656), 49–50 (ua: Cod. 12221, f. 151r); Cod. 12054 (LA 1657), 41–42; (ua: Cod. 12221, f. 

175v–176r). Az épület tervezésében való közreműködésére ezúttal nem utal forrás. – Lippay 1663-ban még 

egyszer biztosan kapcsolatba lépett Traberrel, üzenetben kérve tőle, hogy rajzolja meg számára Magyarország 

térképét, jelezve, hogy igen megbotránkoztatná, ha régi barátja kedvéért Traber atya még ilyen kicsinységre sem 

volna hajlandó. L. EKK, Collectio Hevenesiana, Tomus 16, 343–347 [263–266] (az érsek levele ismeretlenhez, 

feltehetően Trinckel Zakariáshoz, Pozsonyból Bécsbe, 1663. július 15.): 346 [266]: „[…] Patrem Prouincialem 

salutet, Patri Traber dicat, ut pro me describat Tabulam Ungariæ qvantocyūs, saltem in minori formæ. Si non 

uult, imponat ipsi Pater Prouincialis. Scandalizer, quod in gratiam antiqui sui Amici, ne quide[m] tantillu[m] 

facere velit Pater Traber. […]” Közli: Tusor 2014, 174–175: 175, Anhang, Nr. 7a (a teljes dokumentum 

szövegével); l. még Tusor 2015c, 224: 23. jegyzet. 
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1648-tól állt Lippay szolgálatában Polycarpus Procopius Bonannus bécsi medicus is, aki az 

érsek orvosaként, illetve tudományos és művészeti kérdésekben egyaránt jártas bizalmasaként 

(mint „aulae aepiscopalis familiaris et medicus”) Traberétól némileg eltérő, ám igen kiterjedt 

feladatkörrel vett részt a pozsonyi kerti együttes kialakításában.91  

Az egyházi és világi főurak által foglalkoztatott, széleskörű műveltséggel rendelkező udvari 

orvosok típusának jellegzetes képviselőjeként Bonannus a kor társadalmának legkülönbözőbb 

tagjaival tartott fenn sokrétű ismeretséget. Szinte minden területen jártas volt. Bölcsészkari 

disszertációja, amelyet 1646 júliusában nyújtott be a bécsi egyetem filozófiai fakultásán, az 

Ichnographia architecturæ macro et microcosmi philosophica főcímet viselte.92 Orvosi 

doktorátusát 1653-ban szerezte a padovai egyetemen.93 

A források szerint a pozsonyi érsekkert kialakításának csaknem valamennyi részletét 

hivatalból figyelemmel kísérte. Lippay orvosaként és bizalmasaként, mintegy az operarius 

magister szerepkörében koordinálta az érsek művészeti megrendeléseinek lebonyolítását, a 

mesterek kiválasztásától és a velük való kommunikációtól kezdve a munkaszervezési és 

anyagbeszerzési kérdéseken át a számlák jóváhagyásáig; az érsekkert berendezésének szinte 

alig volt olyan eleme, amelyhez ne lett volna köze.  

Alkotóinak minősíthető közreműködése elsősorban a hidraulikai konstrukciók, a 

zeneautomaták és hangutánzó szerkezetek esetében nyilvánvaló:94 A Parnasszus és a 

víziorgona kialakításának részleteiről 1648–49-ben levelezett Lippayval; a dudás és a szirének 

grottájához készült rézműves-munkák kimutatását ő hagyta jóvá 1654-ben. Tervei szerint 

készült el a madarak grottája is; hasonlót készített Brandenburgi Katalin sógora: Julius 

Heinrich von Sachsen-Lauenburg híres schlackenwerthi díszkertjébe is 1655-ben, míg 

Ostrában, Gundaker von Liechtenstein herceg morvaországi birtokán a nagyszabású 

 
91 Személyéről és működéséről mindeddig l. elsősorban: Ernyey 1912, 122–128; valamint újabban Kiss 2005, 

442, 445; 26, 35. jegyzet; Viskolcz 2013, 194–196; Kiss 2014, 164–165, 174–176, 180; Ecsedy 2014, 131–133; 

Viskolcz 2015, 33. Részletes biográfiáját és az érsekkert berendezésével kapcsolatos tevékenységének adatait l.: 

Ecsedy 2020a. 

92 Ichnographia architecturæ macro et microcosmi philosophica […] Pro actu repetitionis a Polycarpo 

Procopio Bonanno Austriaco Vienn: Philosophiæ & Lieberalium Artium Magistro, J. U. S. Wien: Matthaeus 

Cosmerovius 1646. Példányai: EKK, Bar 10523 coll. 5; ÖNB, 215750–B. Alt Mag. 

93 Kiss 2005, 165: 31. jegyzet. 

94 A szerkezetekről l. Ecsedy 2013, 176–180. 
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„Wasserkunst” (szökőkutat és vízvezetékrendszert működtető vízmű) tervezésében és 

kivitelezésében, valamint az ottani grotta dekorációjában működött közre.95 

 

Bonannus, úgy tűnik, csak 1655-től (tehát Traber távozása, illetve a pozsonyi nyaralókastély 

és a kert nagyobb épületeinek befejezése után) készített építészeti delineációkat Lippay 

György és környezete számára; épülettervezeteiről tanúskodó dokumentumok legalábbis 

főként azokból az évekből maradtak ránk, amelyeket – császári és királyi főbányaorvossá való 

kinevezése (1657) után – nagyrészt Selmecbányán és környékén töltött.96 

 

A garamszentkereszti érseki kastély átépítése 1656-ban kezdődött. Első dokumentuma a 

körmöcbányai templom és rendház együttesének munkálatait is vezető Urban Gautsch 

kőműves-mester97 október 9-én kelt levele, amelyben beszámol Bonannusnak az építkezésről, 

és kéri, hogy küldjön delineációt a kápolnához mielőbb, elkerülendő, hogy a tervezet nélkül 

készült falakat vissza kelljen bontani.98 Szőllősy János 1657 tavaszán ugyanezt kéri a 

doktortól Lippay által: előrelépést jelentene, ha Bonannus elmenne a Szentkeresztre, és 

tervrajzot készítene a kápolnához, illetve személyesen instruálhatná a kőműveseket.99 1658 

 
95 Winkelbauer 1999, 449 (235. jegyzet), 454 (28. jegyzet), 463–464 (100–110. jegyzet); 631. 

96 Összefoglalóan l. Ernyey 1912, 125–126. 

97 L. az 57. jegyzetet. 

98 PL AS AR, Cl. X, N. 196, 36. cs., 204–206 (Szentkeresztről Pozsonyba, 1656. október 9.): 204: „[…] Bitte 

Eur Exellenz sie wollen vnß woegen der Capellen aufs ehist einen Abriß herein schickhen, darnach wier vnß 

Zurichten heten; […] Meinet woegen Eur Exellenz Zuberichten, stehe ich warhafftig biß dato in grossen 

schaden, dann weilen wier keinen Abriß gehabt, so hat der herr hoffrichter haißen Pauen, vnnd hernach wie der 

Abris kumen, hat man gar viel wider einbrechen miessen; wem ich Aber dißen meinen schaden klagen, oder wo 

ich denselben suechen solte, waiß ich nit, […]”. 

99 PL AS AR, Cl. X, N. 196, 29. cs., 277–278 (Szőllőssy János levele Lippay György esztergomi érsekhez, 

Garamszentkeresztből Pozsonyba, 1657. április 27.): 277: „[…] ha az Doctor Bonanus el jőhetne es az Capolnat. 

Delinealna, hogi anniual Sereniebben proficialhattnam az epöttben.” L. továbbá uo, 126–127 (Szőllőssy az 

érsekhez, Garamszentkeresztből (Pozsonyba), 1657. május 8.): 126: „[…] Mindhogẏ kegielmes Uram Vagẏan 

Serénnẏen akarnek az Szentkereszti Epölethez hozza foghnom, kérem alazatossan N[agysá]ghodatt az 

Capolnanak Delineatioiat meltoztassa k[egyel]mes Vram megh küldenj Auagẏ Bonanos Doctor Vramatt ide 

bocsatanj. Sokkal inkab akarnam, ha eö k[egyel]me el jöhetne es szoualis informalna az keömiueseketh […]”; 

61. cs, 184–185 (Szőllőssy Lippayhoz, Garamszentkeresztről Pozsonyba? 1657. szeptember 15.): 184: „[…] 

Varom oda Doctor Bonanus Vramoth, Consulalkodnj az Capu feleuel mit cselekedhetunk legh jobban, […]. 
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augusztusában az érsek tetszését fejezi ki Bonannus terve felett, amelyet a kastély tornyához 

készített, és utasítást ad a falak párkánymagasságig való megépítésére.100  

 

Hölgyi Gáspárt 1657-ben iktatták be laszkári birtokába;101 kastélyához Bonannus 1658-ban 

küldte az első tervrajzokat.102 A feltehetően 1660 tavaszán induló építkezésről 1663-ban 

bekövetkezett haláláig gyakran konzultált Hölgyivel, számos tervrajzot küldött (egy 

alkalommal Hölgyi modello kidolgozására is kérte),103 és nemegyszer a helyszínen irányította 

a munkálatokat.104 Az építkezés vezető kőművese ezúttal is az 1663 tavaszán szintén elhunyt 

Urban Gautsch volt.105  

 
100 BEMS, MSS. I.172 (Epistolæ A[rchi]ep[isco]pi Lippay etc. ad Polycarp[um] Bonanno), f. 45–46 (23. levél: 

Lippay György esztergomi érsek Polycarpus Procopius Bonannushoz, Pozsonyból Selmecbányára? 1658. 

augusztus 27.): 45r: „Accepi l[itte]ras una cum delineatione domus S[anctæ]. Crucis quā per omnia mihi placet, 

turris sub litera F elegantior uidetur, murus in turribus usq[ue] ad altitudinem tecti eleuandus.” – Lippay 

novemberben már az épület mielőbbi befejezését sürgeti; l. uo, f. 47–48 (24. levél: Lippay Bonannushoz, 

Nagyszombatból Selmecbányára? 1658. november 16.): 47r: „[…] Domum S[ancti]. crucis cupio esse 

perporta[m] multi suadent, […]”. Az építkezés további eseményeihez l. uo, f. 39–40 (20. levél: Lippay 

Bonannushoz, Pozsonyból Selmecbányára? 1658. május 10.); f. 78–79 (39. levél: ua, 1661. augusztus 2.). 

101 Ernyey 1912, 126. A laszkári kastély 17. századi építés- és birtoklástörténetéhez Ernyey József 

kéziratgyűjteményéből nyerhetők adatok; Hölgyi beiktatására vonatkozóan l. OSZKK, Fol. Lat. 4067 (Analecta 

historica miscellanea ex variis archivis, statum bonorum in partibus Hungariae superioribus existentum saeculis 

XVII. et XVIII. Spectantia, a Josepho Ernyey collecta), f. 213–214: 213r. Az épület későbbi korszakaihoz l. 

Barbora Matáková: Laskár – pamäť krajiny. Pamiatky a múzeá LIX. 2010/4, 35–39. 

102 BEMS, MSS. I.172 (Epistolæ A[rchi]ep[isco]pi Lippay etc. ad Polycarp[um] Bonanno), f. 117–118 (63. 

levél: Hölgyi Gáspár Polycarpus Procopius Bonannushoz, Laszkárról Selmecbányára? 1658. szeptember 23.): 

117r: „[…] Mihi certe dispositio domorum, et habitationum apprime placuit […]”. 

103 BEMS, MSS. I.172 (mint az előző jegyzetben), f. 125–126 (67. levél: Hölgyi Gáspár Polycarpus Procopius 

Bonannushoz, Stubnyáról Selmecbányára? 1660. április 22.): 125r,v: „[…] Delineatio Laskariensis mihi apprime 

placuit, quam etiam inmitto, rogando […] dignetur Excell[entia]m Dominatio V[est]ræ ulterius etiam in Eadem 

delineationem laborare, ut in maiori Charta, uel si fieri possit, in Modello habere, […].” (Bonannus ismét küldött 

egy rajzot levelével Hölgyi laszkári kastélyához, akinek tetszik a tervezet. Kérdezi a doktort, elkészítené-e 

nagyobb méretben vagy modello formájában.) A levél előzménye: uo, f. 127–128 (68. levél: Hölgyi 

Bonannushoz, Garamszentkeresztről Selmecbányára, 1660. április 18.): 127v. 

104 Hölgyi levelei Bonannushoz a tárgyban: BEMS, MSS. I.172 (mint az előző jegyzetben), f. 123–124 (66. 

levél: Nagyszombatból (Selmecbányára?), 1659. július 22.); f. 129–130 (69. levél: Trencsénből, 1662. május 

12.): 129r; f. 131–132 (70. levél: Trencsénből, 1662. május 14.): 131r; f. 204–205 (110. levél: Trencsénből, 

1663. április 3.): 204r; f. 139–140 (74. levél: Laszkárról, 1663. április 16.): 139r. 

105 L. az 57. jegyzetet. Gautsch maga is megemlékezik az építkezésről Bonannushoz szóló levelében: PL AS AR, 

Cl. X, N. 196, 36. cs., 201–203. (Körmöcbányáról Pozsonyba, illetve Bécsbe, 1662. március 5.): 201. L. 
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továbbá: BEMS, MSS. I.172 (mint az előző jegyzetben), f. 133–134 (71. levél: Hölgyi Bonannushoz, 

Garamszentkeresztről, 1662. szeptember 27.): 133r,v: „[…] Expecto etiam Magistrum Vrbanum hanc; Quasi 

Delineationem et uel maxime V[est]ram Excellentiam hic habere passim conuenirem cum Vrbano.” (Kéri 

Bonannust, hogy küldje el laszkári „házának” tervrajzát. Várja Urban Gautsch murariust a helyszínre, továbbá a 

delineációt és magát Bonannust, valamint a kőművessel való megegyezést.) Gautsch szerződését Hölgyi 

Nagyszombatból, 1662. december 28-án küldte el Bonannusnak, kérve, hogy a továbbiakban ő tárgyaljon vele és 

irányítsa: uo, f. 135–136 (72. levél): 135r; l. még uo, 137–138 (73. levél: Hölgyi Bonannushoz, Nagyszombatból 

Garamszentkeresztre, 1663. január 16.): 137r: „[…] Nihil video in Delineatione, […] quare eande[m] 

delinea[ti]one[m] manu mea supscripta[m] remitto V[est]ræ Excellen[tissi]mæ D[omi]ni. Rogando diligenter 

habere ulterius etia[m] cura[m], ne Urbanus deflectat à Delinea[ti]one, solidumq[ue]’ faciat fundamentum, cum 

omni & materialium copia[m] habiturus sit.” (Köszöni a Bonannus levelével küldött tervrajzot. Aláírásával 

jóváhagyja, és kéri, legyen gondja rá, hogy Urban Gautsch, a kőműves ne térjen el a rajztól, hogy szilárd alapot 

készítsen, és hogy bőséges építőanyag álljon rendelkezésre.) 
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FORRÁSOK 

 

1. 

Szőllőssy János, garamszentkereszti érseki provizor106 levele Lippay György esztergomi 

érsekhez 

Garamszentkeresztből (Pozsonyba?), 1651. augusztus 16. 

PL AS AR, Classis X, N. 196, 61. csomó, 115–116: 115. 

Pietro Spazzo építőmester („Baumeister”) megérkezett Garamszentkeresztre, hogy kimutatást készítsen a 

körmöcbányai ferences templomhoz annak tervrajza alapján. Szőllőssy tárgyalt a kőművessel (feltehetően Urban 

Gautsch-sal)107 az épületről, de az csak magával Lippayval akar megalkudni. Ezt azzal magyarázza, hogy nem 

tudja, óhajt-e az érsek tornyot a templom utca felőli kapuja fölé, ami nélkül szerinte csonka lenne az épület. 

Addig is, míg Lippay el nem látogat Körmöcre, a kőműves igyekszik megépíteni a falakat a földfelszínig, s csak 

annyi pénzt kér, amiből legényeit kifizetheti. Spazzo kimutatásásból az érsek arra adjon megbízást a 

kőművesnek és a ferences testvéreknek, amire óhajt. Burganovsky Vitus gvardián szeretné elhívni a provinciális 

atyát (Paulus de Taurist), hogy megmutassa neki a templom tervrajzát. A pizétumot Szőllőssy augusztus 23-ig 

felveszi és elviszi az érsekhez. A kőműves hétfőn kezd a körmöci templom alapozásához. A homlokzati fal 

alapjának szélessége egy ölnyi, a felmenő falé egy láb lesz; a többi fal négy láb széles lesz az alapozásnál, a 

pillérek alapozási szélessége pedig öt lábnyi lesz, ahogy azt Spazzo a kőművesnek meghagyta.   

 

[1: 115] 

Illustrissime Princeps Domine Domine Patrone mihi Grat[iosissi]me  

Humillium Seruitior[um] meorum perpetuam subiectionem. 

Az feolseghes Ur Istenteól sok iokat io Szerenches Eghesseghess es hoszu eletett kiuanok 

Nagẏsoghodnak megh adattnẏ. 

Keörmeoczẏ Szentegẏhaznak kӱ mutatassara az Delinatio szerent ide erkezet Peter Spacz 

nemeo Pau Mester. Az keömiuesnek eleiben aduan uoltakeppen értelmessen az epeoletnek mi 

uoltat akartam mingiarast megh alkodnom[,] az kömiuessel halasztotta az alkouast addigh 

megh I[ste]n’ ide hozza N[agysá]ghodat ilẏ okbol, hogẏ nem tudgẏa ha tornẏot czijnaltaté 

N[agysá]ghod az Szentegẏ haznak ucza feleol ualo kapuia felet; melẏ heaual czẏonkanak 

mongia lenni az epölletet, az ideö alat bedighlen migh az Ur Isten ide hozza 

N[agysá]ghodat[,] az Szentegẏ háznak fundamentomahosz hozza kezd á kömiues es azon 

 
106 L. az 50. jegyzetet. 

107 L. az 54. jegyzetet. 
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leszen hogẏ ha az ideo enghedi fel hozza az fundamentombol az feöld Szinẏre az kö falakot, 

es csak anni penszt adgiak nekie kiuel az kömiues leghenẏeket ki fizethesse, Pau Mester 

Relatiot teszen k[egyel]mes Ura[m] N[agysá]gh[á]nak. es az mi teczik azokban, azokrol 

meltosztassa N[agysá]ghod Certificaltattnj a keömiuest es az fratereketh[.] Itten Pater 

Superior Frater Vitus ohajtja az fraterek Prouincionalissat miuel eörömest latna hogẏ ide 

Jónne es megh tekintene Pater prouincionalis az delineatioth[.] Az Pisetumut pro die 23 

Augusti kezemhesz ueszem es fel uiszem k[egyel]mes Vram N[agysá]ghodnak. az kömiues 

hetfeón az fundamentom rakashosz hozza kezd Istennek seghetseghebeol[,] egẏ czipelleós 

benn egẏ eölẏ leszen az elseö falnak temerdsheghe, az teöb keöfalaknak fundamentomban 

leuö temerdegsheghe Negẏ czẏpeleösni leszen. az Pillereknek feöldben ualo temerdeghseghe 

is 5. czipelösnӱ leszen az mint az Pau Mester rendelte es a kömiuesnek eleiben atta. Eltesse 

Isten kegielmes Uram N[agysá]ghodath Édes hazanknak iouara es az Romai Szentegi haznak 

eöreghbülesere sokaigh io Szerenches Egheseghben. In Sancta Cruce die 16 Augusti Anno 

1651 

Ill[ustrissi]mæ Celsitud[inis] Vestræ Perpetuus Seruitor 

Joannes Szeolleossi m[anu] p[ropria]. 

 

[2: 116: címzés a külzeten]  

 

 

2. 

Hölgyi Gáspár, az érsekség birtokainak prefektusa, kancellári kamarás108 levele Lippay 

György esztergomi érsekhez 

Körmöcbányáról (Pozsonyba?), 1656. március 26. 

PL AS AR, Classis X, N. 196, 27. csomó, 226–229. 

Hölgyi megnézte a körmöci templom építkezését, észrevételeit közli az érsekkel. Úgy látja, az oltár mögött túl 

kicsi a hely a kórusnak. Akkor fér el csak, ha az oltár előtt (amely amúgy is elég magas) csak egy kis lépcső 

épül, és az oltár előrébb kerül. Ha a kórus a bejárati karzatra kerül, mint Érsekújváron, nem veszi el a fényt a 

templomtól, de szebb volna az oltár mögötti elhelyezésben. A szentély alatt drága kripta készült a szerzetesek 

számára, mintegy harminc, egymás fölött kialakított, egyenként boltozott sírhellyel. A templomhajó alatt nincs 

kripta, de nem is alakítható ki, egyrészt, mivel ahhoz el kellene bontani középen három kőoszlopot, amelyekre a 

templom boltozata kerülne, másrészt, mert a leendő (ablaktalan) kripta boltozata akkor túl magasan benyúlna a 

hajóba, miáltal túl magasra kerülne a templom padozata és a templomboltozat is. Ez költséges megoldás volna, 

ráadásul elrontaná az épület szépségét is. Jobb tehát nem változtatni mindezeken.  

 
108 L. a 49. jegyzetet. 
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Zacharias Traber atya csak a kolostor és a templom földszinti részéhez készített tervrajzot, és ebből adódott, 

hogy a kolostor bejáratán nem fér be egy szekér, a kolostorral déli oldalán érintkező templom fala ugyanis 

vastagabb lett a kivitelezés során, mint Traber rajzán, mivel a bejárat fölé karzat került. A kolostor kertje 

azonban nagyobb lett, így a szerzetesek remélik, hogy ott akad majd hely a lovak és a szekerek számára. 

A templom bejárati karzatát három kőoszlop tartja. A karzat boltozatát tartó oszlopok szintén kőből készülnek 

(mivel a kőműves azt mondja, téglája nincs), így sokba fognak kerülni. 

A kolostor földszinti részének boltozatai elkészültek, és állnak az ottani refektórium, a konyha és az éléskamra 

falai is. Az emeleten lévő hat lakószoba (cella) falai elkészültek, és a mennyzet gerendázata is készen áll, csak be 

kell deszkázni a gerendaközöket. Az ehhez szükséges deszkák az érseki nehezékházban (domus pisetaria) 

vannak, csak le kell gyalulni őket. Az ablakkeretek most készülnek, ha elkezdik a vakolást, két hétig még 

üvegezhetik őket. Ha a száraz, szeles idő megmarad, egy hónap alatt megszárad a vakolat, és beköltözhetnek a 

barátok, így nem kell átköltözködniük a nehezékházba. Az érsek hagyja őket ott, ahol vannak, amíg el nem 

készülnek a hátsó traktus szobái („a hátsó épületek”), azután le lehet bontani „az első épületet”. A kőműves 

(feltehetően Urban Gautsch)109 Garamszentkereszten több emberével dolgozzon az alapozáson, és akkor mindkét 

épület ügye előnyösen alakítható.  

A körmöci építkezéshez három tervrajz áll rendelkezésre: Traber atya tervrajza a kolostor földszinti részéről, a 

kőműves rajza a két emeleti szintről, valamint Burganovsky Vitus atya rajza szintén a két emeletről. E tervek 

szerint összesen huszonegy szerzetesi lakószoba (cella) lesz a kolostorban, továbbá egy betegszoba, egy 

szabóműhely, egy mosóház, egy éléskamra, egy refektórium és egy konyha. A refektórium alatt lesz egy kis 

pince, de a többi helyet, ahová a szerzetesek pincét óhajtottak volna, betöltötték. A régi pincék megmaradnak. 

Szentkeresztre visszaérkezvén bővebben tájékoztatja majd Lippayt. Minden úgy legyen, ahogy az érsek 

elrendeli; ha a szerzetesek maradhatnak a mostani helyükön, Szőllőssy Jánosnak adjon utasítást (Körmöcön) a 

homok szállítására, az emeleti mennyezethez való deszkák gyalultatására és az ablakok kivitelezésére 

vonatkozóan. A kőműves a két rajzot elviszi magával Szentkeresztre.  

 

[1: 226] 

N[agys]agód[na]k mint kegy[el]mes Vramnak holtigh alazatossan szolgalok. Isten 

Na[gysá]godát szokaigh szerenchessen eltesse! 

Tegnap ide Körmöczre érkezüen megh tekentettem mind tegnap s mind ma, az Sentegyhaz, es 

kalastrom Epületӱt. Tagadhatatlan hogy az Sentegyhaz Szep es abban fogiatkozas nynchen; 

Az Chorus, az mint most az oltar uagion, nyncz mod benne hogy megh lehessen, hanem ha az 

oltart elrontiak, es kẏllieb uiszik, de az Sanctuarium igen kichin leszen hanem ha chak kis 

Garadichot chinalnak az oltar elöt, mert hanem az Garadich, Azertis magoss az oltar. 

Egiebarant kegyielmes Vram ha az SzentEgyhaz Aytaia fölöt leszenis az Chorus, az mint 

Vyuarban uan, az Szentegyhaz vilagossagat el nem ueszy, Tagadhatatlan dologh szeb uolna 

az Chorus az oltar meget. 

 
109 L. az 54. jegyzetet. 
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 Az Sentegyhaz alat, chak az Sanctuarium alat chynaltak az Baratoknak Temetö helt, 

circiter 30 azok mind maganassan, egik az maszik fölöt uannak mind maganios apro 

botoczkak, mint az Meliek fekeӱ, tagadhatatlan nem keües költszegbe telik; Az Sentegyhaz 

Nauissa alat szemmy Cripta nӱnchen, de hogy ot Na[gysá]god most Sentegyhazat [értsd: 

kriptát] chynaltasson abban mod nӱnchen[,] oka hogy harom faragot köbül ualo oslop, nagy 

Pillér uan közepette, az kӱre az Botozatot raktak, Ablakӱa szem lehet, hanem ha mind el 

bontiak, az oslopokatis, és ugy rakӱak az Botot az mint [2: 227] Az Fölszö bot uagion, de ugis 

io magassan menne föl az Sentegyhazban az bot, szokkalis föllieb kölene tölteny az 

Sentegyhazat, az ky szok költszegben esnek, megis rutulna az Sentegӱhaz; Az en iteletem 

szerint azt chak abban köl mar hadny. 

 Pater Traber az kalastromnak chak az alszo Reszet delinealta, az Fölszöt nem, az 

Alszobanis az fogiatkozot, hogy szemmy szekerrel be nem mehetni miüel az Sentegyhaznak 

az fala temerdekeb hogy szem talan Pater Traber delinealta, ot immar az bejaro helet Ambitus 

leszen, es Anal nagiob leszen az kertiek, Remenlik az Baratok talalnak Szekereknek, 

Louaknak mashuttis helt, 

 It alat az mint az Ambitusnak az Oslopit chinaltak ugy uagion az chak harom, azt 

faragot köbül chynaltak, az kiken az Ambitus Bottia fogh allany, az költszeges leszen, de azt 

mongia az kömӱes hogy nem leüen Tiglaӱa Faragot köbul köllöt megh chynalny neky. 

 Az my az vy Epületet illety az kalastromban, it alat az Refektorium, konyha, dispensa, 

ot fönt hat Cellanak falay mind keszek, it alat beẏs uan boltozua, ot fön chak az dezkat köl le 

rakny az Gerendak közze, az deskais az Pizetaria haznal keszen uan, chak megh köl gialulnẏ, 

Az Ablak Ramakat chynalliak. és ha az vakolashoz hozza kezdenek, az kit Egy, uagy legh 

föllieb két hetigh elüegezhetnek, [3: 228] Amint hogy az vakollas illien szarasto szellel hamar 

megh szarad, byzuast Egy holnap alat bele költözködhetnek az Paterek, es igy nem 

szügszegges hogy uiszont az Pizetaria hazhoz költözködgienek keteputaӱokkal es borokkal, A 

mint hogy keremis Na[gysá]godat alazatossan Na[gysá]god hagia az mostany hazban öket 

addigh az migh az hatulszo hazak el keszülnek, Azokban költözuen, azutan mingiart 

Ronthatny az elszö Epületet. Azomban az kömӱes töb Szolgayual munkalodgiek S: köröstben 

az Fundamentum chynalaszaban, es igy bizony mind az két Epületet commodo 

elueszelhettiük. 

 Az delineatio it harom, Egik az Pater Trabere de chak az Alszo Epületrül, az maszika 

az kömӱes delineatioӱa az ket fölszö Continuatiorul, az harmadik Pater Vitusse azis az ket 

fölszö Continuatiorul, az komӱes, Pater Traber, es Pater Vitus delineatioӱok szerint az Eges 

Kalastromban leszen Cella No 21. Egy Infirmaria, Egy Sartoria, Egy Moszo haz, Egy 
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dispensa, Egy Refectorium, egy konyha egy kis Pincze az Refectorium alat holmy ezköznek, 

az töb vresseget hatul az hol az Paterek Pinczeket kiuantak, be töltek. Az Regÿ Pinczek mind 

megh maradnak az Eszö szem fogh artany nekik. Mind ezekrül [4: 229] Iten uisza üiüen S: 

köröstre alazatossan beüebben informalom Na[gysá]godat. Touabba az Na[gysá]god 

kegy[e]lmes dispoitioӱán allianak mindenek, ha az Baratokat az mostany helben hagia 

Na[gysá]god, alazatossan kerem Na[gysá]godat, meltoztassek megh parancholny Szölössy 

Vramnak az en Rendeleszemet az Föuenӱ hordasban, es az dezkak Gialolaszaban; es az 

Ablakok megh chÿnaltataszaban Serenkedgiek[,] megh lattia Na[gysá]god, hogy jol leszen az 

dologh. Szölössy Vram Na[gysá]godat beüebben informalhattia Na[gysá]godat. Az kömӱes az 

ket delineatiot be uiszy magaual S. köröstre. Touabba kiuanom szübül Isten Na[gysá]godat 

eltesse szokaigh jo Egessegben. Datum Cremnicӱ die 26 Martӱ 1656 

Na[gysá]god[na]k Alazatos holtigh ualo szolgaӱa 

Hölgӱ Gaspar m[anu] p[rop]ria 
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