
A Szent Anna tiszteletére szentelt siklósi Ágostonos ka-
nonokrendi templomot a területet birtokló Siklósi csa-
lád tagjai, feltehetően Siklósi Péter baranyai ispán ala-
pította a 14. század első harmadában. A prépostság
első említése az 1332–35 közötti tizedjegyzékben ta-
lálható, 1343-ban a templom épületét egy határbejárás
során említik.1 A Zsigmond ellenében a nápolyi Anjou-
párti Horvátiakhoz csatlakozott Siklósiaktól birtokai-
kat Zsigmond elkobozta, és Siklós várát végül 1395-
ben Garai Miklós és testvére János kapta meg. A Sik-
lósi család utolsó helyi tagja, Miklós, 1393-ban mint a
siklósi Ágostonos templom prépostja, később mint a
kanonokrend provinciálisa szerepel, ám őt a Garaiak
1399-ben Ossero püspökének nevezték ki, és ezek után
a birtokkal kapcsolatos vitákról többé nem hallunk. A
Garaiak Siklóson alakították ki birtokközpontjukat,
újjáépítve és kibővítve a várat, amelyet 1481-ig, Garai
Jób haláláig birtokoltak.2 Garai Miklós és testvére
szintén megújította a vár mellett álló Ágostonos temp-
lom szentélyének boltozatát, és megbízásukból a teljes
szentély egységes kifestést nyert, amely néhol korábbi
freskórétegeket takar el.3 A családi vár és a kegyúri ko-
lostortemplom egységével Siklóson is megjelent te-
hát a korszak legjellegzetesebb épületegyüttese, amely
mindenhol az arisztokrácia reprezentációjának szol-
gálatában állt.4

A siklósi Ágostonos-templom egyhajós épület; két
boltszakaszos, a nyolcszög három oldalával záródó
szentélyének oldalfalait és keresztboltozatát ma is
nagyrészt freskók borítják (1. kép). A déli oldal há-
romrészes ülőfülkéjének hátfalán épen fennmaradtak
az első periódus falképei (amelynek nyomai a második
réteg alatt is több helyen megfigyelhetőek), a további-
akban azonban csak a második periódus freskóival
foglalkozunk. Az ábrázolások többsége töredékesen
maradt fenn, különösen erősen károsodtak az északi
fal nagy jelenetei a később ott nyitott ablakok miatt. A
dekoráció eredeti programja azonban pontosan re-

konstruálható. Az oldalfalakon Krisztus és Mária élet-
ének legfontosabb jelenetei kaptak helyet: az északi fa-
lon egy jelenet Jézus gyermekségéből (Jézus szüle-
tése vagy a Királyok imádása) és a Keresztrefeszítés, a
déli falon Mária koronázása és mellette a nyugati sza-
kaszban talán Mária halála. Ebben a szakaszban a
felső részt egy ablak foglalja el, amelynek káváit festett
címerek díszítik, a záradékban a Sárkányrend jelvé-
nyével. A szentély keleti záradékában az apostolok áll-
nak egymás fölött két sorban elhelyezve (2. kép); so-
rozatukat egy Fájdalmas Krisztus-ábrázolás vezeti be
a hajdani szentségfülke fölött. A nagy jeleneteket a
diadalív belső oldalán a Traditio Legis et Calvium áb-
rázolása egészíti ki (4. kép).

A boltozat tengelyében nyugaton a templom védő-
szentjének, Szent Annának az ábrázolása látható har-
madmagával, majd kelet felé haladva további kerek
medalionok foglalják magukba a Madonna és a Mai-
estas Domini (csaknem teljesen elpusztult) képét. A
központi Krisztus-ábrázolás körül a keresztboltozat
mezőiben a négy evangélista szimbólumának és mel-
lettük a négy egyházatya alakjának szintén medalio-
nokba foglalt képe látható. A keleti záradék boltoza-
tának mezőiben hat próféta félalakos képe tartozik
még a sorozathoz (3. kép). A dekorációs rendszer har-
madrangú szintjén, az ablakok bélleteiben szentek
medalionba foglalt képei sorakoznak. Az ablakzára-
dékok Krisztus-ábrázolásai közül a délkeleti ablak tri-
cephalus Szentháromság-ábrázolása érdemel különös
figyelmet.
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A falképek 1410 körül készülhettek, datálásukhoz
stílusukon kívül a déli fal később elfalazott ablakának
záradékában ábrázolt sárkányrendi jelvény nyújt tám-
pontot.5 A déli ablak bélletében csakúgy, mint a dél-
keleti ablak alsó részén és a boltozat számos pontján
(így az egyik zárókövön is) címerek teszik egyértel-
művé a megrendelő Garai család kilétét, ám a Garaiak
kígyós címere mellett nem felesége, Cillei Anna elvár-
ható Cillei-címere látható, hanem Cillei Anna anyjának
családjáé, a Schaunburgok fehér alapon vörös sávos cí-
mere.6 A birtokközponttá alakított siklósi vár melletti
templom családi temetkezőhelyként szolgált, itt került
felállításra az 1386-ban elhunyt id. Garai Miklós nádor
síremléke.7 A szentély falképekkel átlényegített terét a
Garaiak családi reprezentációjuk szolgálatába állítot-
ták, bár végül ifj. Garai Miklós nádor már Budán emelt
új sírkápolnájába temetkezett.8

A datálással kapcsolatban viszonylagos konszen-
zusról beszélhetünk, a freskók stíluskapcsolataival
kapcsolatban azonban több, egymástól eltérő állás-
pont is napvilágot látott. A falképek első művészet-
történeti leírását Lővei Pál készítette,9 de a stíluskap-
csolatok kérdésében elsőként Prokopp Mária foglalt
állást. Két fő mestert különített el, akik a közép-euró-
pai internacionális gótika jelentős alkotói, és művé-
szetük forrása a 14. század végi itáliai festészet, első-
sorban Velence, Padova, Friuli vidéke.10 Marosi Ernő
fontosabbnak érezte a Tomaso da Modenával és a bo-
lognai festészet észak-itáliai hatókörével kimutatható
rokonságot, de bővebb kifejtés nélkül.11 Az itáliai stí-
luskapcsolatokkal részletesen mindeddig egyedül Cla-
udia Piovano foglalkozott, de tanulmányában alapve-
tően tévúton járt.12 Itáliai analógiák alapján azt veti fel,
hogy a falképek heraldikai bizonyítékokon alapuló,
Lővei Pál és Prokopp Mária által meghatározott (Ma-

rosi Ernő által is elfogadott) datálása nem lehet meg-
felelő. Véleménye szerint a falképek korábban készül-
tek, az 1380-es években, és a Garai-címerekkel csak
később egészítették ki az együttest, illetve a címerek je-
lenléte esetleg valamilyen korábbi (1387 előtti) és is-
meretlen családtörténeti vagy birtoklástörténeti moz-
zanattal függhet össze. Ezek a feltételezések minden
alapot nélkülöznek, és megalapozatlanok az emlegetett
közép és dél-itáliai analógiák is (pl. a Giotto-műhely
freskói Assisiben vagy a nápolyi Santa Chiara temp-
lomban, vagy pláne Simone Martini, sőt, Pietro Ca-
vallini emlegetése), ill. a vezető festők ottani eredeté-
nek feltételezése. Az analógiákat, illetve a siklósi fres-
kók stíluskapcsolatait ennél jóval pontosabban is meg
lehet határozni, ráadásul olyan eredménnyel, amely
rávilágít arra, hogy az 1410 körüli siklósi falképek
mind korszakuknak, mind régiójuknak szerves fejlő-
désébe illő, kiemelkedő jelentőségű emlékei. Az aláb-
biakban erre teszünk kísérletet.

A siklósi szentély kifestését végző mesterkezek el-
különítését a freskók restaurálását vezető Boromisza
Péter végezte el.13 Megfigyeléseit Prokopp Mária is el-
fogadta, egy fontos észrevétellel kiegészítve: a Boro-
misza által elkülönített hat mesterkéz közül kettőt ha-
tározott meg vezető mesterként.14 Saját megfigyelé-
seim ez utóbbi tételt megerősítik, de én úgy vélem,
hogy a kifestést négy festő — két mester és két segéd
— végezhette. A freskók nagyját egy mester festette,
akit célszerűnek tűnik a Siklósi mesternek nevezni.15

Figurastílusának jellegzetességeit leginkább a boltozat
legjobban megőrzött próféta-figuráin lehet lemérni:
Dániel és Zakariás alakján a keleti boltmezőkből (3.
kép). Mindkét alak háromnegyed profilban van le-
festve, ami a mester által gyakran alkalmazott beállí-
tás. A figurák tömbszerű testét beburkolja köpenyük,
a részletezően ábrázolt arcok festése pedig jellegzetes:
a szemöldökök két félköríve folyamatos vonalban hú-
zódik az orrot meghatározó vonalakig — itt az egyik ol-
dal sötétebb, árnyékosabb, a másik fényesebb. Az orr
csúcsát egy másik vonal határozza meg, jellegzetes
vonalakkal az orrlyukaknál. A szájak többnyire aprók
és vörösek; a figurák haja hosszú, hullámos; a kezek és
ujjak hosszúkásak. Az arcok modellálása erős, és gya-
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kori a zöldes alapozás alkalmazása, amelyet vörös,
barna és fehér csúcsfények árnyalnak. A vezető mes-
ter festette a boltozat számos más alakját, köztük Szent
Anna harmadmagával és a Madonna csoportjait, va-
lamint az Evangélistákat és a többi prófétát. A meg-
maradt töredékek alapján ő volt a vezető mester az ol-
dalfalak nagy jeleneteinek kivitelezése során: a Ke-
resztrefeszítés, a Koronázás és a Traditio Legis kom-
pozícióknál egyaránt, továbbá ő volt a festője a keleti
fal felső részén ábrázolt remetének. Ha megnézzük a
Keresztrefeszítés jelenetéből kitekintő Centurio kife-
jező arcát, vagy a Koronázás jelenetéből megmaradt
angyal finoman modellált arcát, akkor valamelyest ké-
pet nyerhetünk a festő tehetségéről.

A másik vezető mester — a Boromisza által adott né-
ven nevezve a „Grafikus festő” — festette a fennma-
radó nagyobb alakokat, köztük az alsó sorban lévő
apostolokat (2. kép) és a Vir Dolorum alakját, vala-
mint a déli falon lévő Keresztelő Szent Jánost.16 Alak-
jai kecsesebbek, magasabb és karcsúbb testtel, ará-
nyaiban kisebb fejekkel. A Siklósi mester fényesen
csillogó drapériáival ellentétben az apostolok köpenyét
ugyanazon szín világosabb és sötétebb árnyalatai mo-
dellálják. A hajak és szakállak egyenesebbek, vonala-
sabbak. Ez a mester a boltozat kifestéséből is kivette a
részét, Szent Jeromos — és talán a többi Egyházatya is
— az ő munkájának tekinthető. Az ablakkávák meda-
lionjai közül néhányat szintén ő festett: a középső ab-
lak két szerzetese az apostolokkal egyező jellegzetes-
ségeket mutat. A délkeleti fal apostolait állapotuk mi-
att nehéz besorolni, de talán azok is ennek a mester-
nek a munkái. A két vezető mester közti különbsége-
ket a legjobban az azonos figurák összevetésével lehet
lemérni: Szent Péter és Pál ugyanis megtalálható a
diadalíven és a keleti fal apostolai között is.

A Siklósi mesternek volt egy közeli tanítványa is,
aki a mester megoldásait másolta, időnként manie-
risztikusan eltúlozva azokat. A három keleti ablak 5–
5 felső medalionja — köztük a legfelső, kiemelt ábrá-
zolások — tekinthetőek a művének. A mester képeihez
hasonlóan ő is gyakran alkalmazta a háromnegyed-
profilt, és megfigyelhetünk más hasonlóságokat is: az
apró, vörös ajkakat, a folyamatos szemöldök-orr vo-
nalakat és az erősen modellált arcokat, de egyszerűbb
kivitelben és sivár arckifejezésekkel párosítva, gyakran
már-már karikatúraszerű eredménnyel. A restaurá-
torok ennek megfelelően a „Naiv festő” szükségnévvel
azonosították ezt a festőt. Az ablakmedalionok mellett
a keleti fal felső sávjának három apostolát is ő festette,
bár ezek kopottsága megnehezíti besorolásukat. Az
alsóbb apostolokkal összevetve azonban a kontraszt jól
látható: a Grafikus festő kecses és finom figurái élnek
a rendelkezésükre álló terekben, míg a felső apostolok
nagyobb és nehezebb figurák, akik szűk terekbe szo-
rulnak. Még egy segéd bizonyosan festett arcokat is a
templomban: az északkeleti ablak alsó négy medali-
onja elüt a templom többi freskójától: egyszerű, vo-
nalas stílusa miatt a „Holdarc festő” nevet kapta. Ta-
lán ő volt a dekorációs festés felelőse is, hiszen bizo-

nyosan több segéd is kellett a boltozati bordák, az ab-
lakok dekorációja és a különböző keretek, valamint a
lábazati zóna kifestéséhez.

A restaurálás során tett megfigyelések lehetővé tet-
ték a készítés-technika pontos megfigyelését is. A fal-
képek valódi freskótechnikával készültek, a napi var-
ratok (giornata) jól megfigyelhetőek, valamint az elő-
készítő eljárások is (a vonalzóval és körzővel készített
bekarcolások, a kicsapott vonalak, stb.). Bizonyos je-
lek — pl. a finom előkészítő vonalak a próféták és
evangélisták alakján — kartonok használatára utal-
nak az előrajz elkészítése során. A sinopia elkészítése
után (a sinopia néhány helyen ma is megfigyelhető),
először a háttereket festették meg, majd a figurák tes-
tét. Utoljára maradt az arcok megfestése, amelyeket
rendszerint külön varratokon kaptak helyet. A dicsfé-
nyek domborúan kiképzettek, felületüket benyomott
minták díszítik. Néhány apró befejező fázis — kisebb
díszek, attribútumok — készültek csupán secco-tech-
nikával. Minden jel arra utal, hogy az itáliai freskó-
technika minden csínját-bínját ismerő műhely mű-
ködött Siklóson.

A legjobb siklósi alakokat határozott kifejezés jel-
lemzi, és megfigyelhető rajtuk egy jellegzetes jellem-
vonás: néhány figura szája kissé nyitva van, amely az
alakok életteliségét hangsúlyozza. Ez a jellegzetesség
a korszak legjobb alkotásainak társaivá teszi őket: Ko-
lozsvári Tamás garamszentbenedeki oltárán, a budai
szoborlelet lovagjain és a váradi Szent László hermán
egyaránt megfigyelhetjük ezt a motívumot.17 Ugyan-
akkor ezekkel az udvari, az internacionális gótikához
kötődő alkotásokkal szemben a siklósi freskók mind
technikájukat, mind stílusukat tekintve az itáliai tre-
cento festészetéhez kötődnek, különösen Észak-Itáli-
ához. Az alábbiakban ennek a stílusnak az eredetét kí-
séreljük meg közelebbről behatárolni.

Ezekhez a vizsgálatokhoz elsősorban a nagy jelene-
tek kompozíciójának és részleteinek az elemzése lenne
szükséges. Sajnos ezek olyannyira töredékesen ma-
radtak fenn, hogy a kompozíciókat csak fő vonásaik-
ban tanulmányozhatjuk. Az északi fal Keresztrefeszí-
tés-képe egy sokalakos Keresztrefeszítés volt, abból a
típusból, amely Itáliaiban Duccio (Siena, Maestà) és
Giotto (Padova, Aréna-kápolna) kora óta elterjedt
volt.18 Ennek a típusnak a leggazdagabb változatai Pa-
dovában készültek, a 14. század második felében, köz-
tük Altichiero képe a Santo-hoz épített Capella di S.
Felice freskóciklusában (1379) és a Szent György ora-
tóriumban, valamint Giusto de’ Menabuoi freskója a
padovai székesegyház keresztelőkápolnájában (1375
k.).19 Siklós persze léptékében és a figurák számában
is messze elmaradt ezektől a példáktól, de a több sávba
rendezett figurákból álló kompozíció alapelve azonos.
A 14. század végén egyébként ez a képtípus Közép-
Európában is széles körben elterjedt volt.

A Mária koronázása képről sem tudunk sokkal töb-
bet mondani. A gazdag építészeti háttérrel kialakított,
de alapvetően hagyományos képtípus szintén Észak-
Itáliában volt elterjedt a 14. század második felében,

131

Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára

pm05:Layout 1 2009.02.07. 20:38 Page 131



amint Altichiero (Padova), Guariento (Velence, Pa-
dova) és Giusto de’ Menabuoi (Padova) számos képe
illusztrálja.20 Ezeknek a képeknek a középpontjában a
két főalak kapcsolata áll, míg az előtérben és kétoldalt
számos mellékalak jelenik meg — szentek és angyalok.
Siklóson ma a trónus két oldalán álló angyalokat fi-
gyelhetünk meg, bár kevesebbet belőlük. Úgy tűnik
azonban, hogy a kép előterében további szenteknek is
hely jutott — egy glória töredéke legalábbis ezt tá-
masztja alá. A teljes kompozíciót hasonlóan képzel-
hetjük el Giusto de’ Menabuoi egyik oltárképéhez (Na-
tional Gallery, London). Az 1367-ben készült kép Gi-
usto lombard korszakának kiemelkedő műve.21 A sik-
lósi Koronázás jó — bár gazdagabb — analógiáját Al-
tichiero freskója nyújtja a padovai Szent György ora-
tóriumban.22 Ezen a képen megfigyelhető az a gazdag
építészeti háttér, amely Altichiero ilyen képeinek egyik
fő jellegzetessége, és amit követői olyan előszeretettel
másoltak Észak-Itáliaban. Siklóson a trón valóságos
építmény formáját ölti, tetővel és kétoldalt nyíló bejá-
ratokkal.

Fontos megjegyezni, hogy ez a két kiemelt kép ha-
sonló párosításban jelenik meg Altichiero freskóin az
Oratorio di S. Giorgio-ban, az oltár fölötti falon (1377–
1384 k.). Ott a további képek a rövid falakon Krisztus
gyerekségének történetét illusztrálják, és minden bi-
zonnyal hasonló tárgyú jelenet kapott helyet a siklósi
szentély északi falának nyugati szakaszában is. A fala-
kon tehát nem egy összefüggő narratívát láthatunk,
hanem az üdvtörténet legkiemelkedőbb momentu-
mait megörökítő válogatást. Az itt ábrázolt története-
ket megjósoló, megíró és értelmező próféták, evangé-
listák és egyházatyák kaptak helyet a boltozaton. A
próféciának és exegézisnek ez a három generációja
komplex rendszert alkot, és megint csak Altichiero-t
követi: A padovai Szent Jakab kápolna és a Szent
György oratórium boltozatának három szakasza ha-
sonló figurákat ábrázol medalionokban foglalva.23 A
félalakos figurák a siklósiak jó előképeit jelentik (pl. a
Jeromos-kép azon motívuma, ahol tollát maga elé
emelve megvizsgálja — a Giottótól eredő motívumot
Altichiero is alkalmazta). A kompozíciók és azok el-
rendezésének gyökerei tehát Altichiero padovai kör-
nyezetében találhatóak.

A kapcsolat persze nem közvetlen, és pontosabb
megértéséhez szükséges az itáliai trecento festészet
közép-európai elterjedésének ismerete, különöskép-
pen annak Anjou-kori magyarországi recepciója. En-
nek feltárásában Prokopp Máriának igen jelentős ér-
demei vannak, de jelenleg nincs terünk a kérdés tá-
gabb összefüggéseit részletesebben megvizsgálni.24

Csupán egyetlen aspektusra koncentrálunk: Altichiero
festészetének hatására, amely erős volt és hosszú ideig
meghatározó. A hatás kiterjedt Altichiero szülőváro-
sára, Veronára, valamint fő működési területére, Pa-
dovára, és számos kisebb észak-itáliai központra. Köz-
tudomású, hogy Padova Nagy Lajos egyik fő szövetsé-
gese volt (mielőtt a városállam maga is Velence uralma
alá nem került), így Altichiero művészete talán a Ma-

gyar Királyságban is ismert lehetett. Padova, Verona és
Treviso Velence általi bekebelezése azonban azt je-
lentette, hogy ha ilyen közvetlen kapcsolatok léteztek
is, azok a 15. század elején már ritkák lehettek.25 A sik-
lósi freskókra mindenképpen Altichiero környezete
gyakorolta a legnagyobb hatást, amely hatás egész
észak-kelet Itáliában jelentkezett, és Padova környe-
zetében egészen a Quattrocento első évtizedeiig érez-
hető volt.26 Altichiero követői egészen eddig az idő-
szakig az ő kompozícióit variálták, és igazi változást tu-
lajdonképpen csak Pisanello feltűnése jelentett (aki
Ferrarában 1432-ben mutatható ki). Altichiero pado-
vai-veronai stílusa ugyanakkor nem állt meg az Al-
poknál: a Brenner-hágó mentén gyorsan megjelent
Dél-Tirol területén is. Ez a terület egyébként mindig
fogékony volt az itáliai újításokra: a padovai Giotto-
műhely egy festője hamar meghaladottá tette a lineá-
ris gótika stílusát (Bozen — Bolzano, Domokos temp-
lom Szent János kápolnája).27 Maga Guariento is dol-
gozott Bozenben, thébai remeték jeleneteit festve a
domonkos templomban (1360–65),28 és 1378-ban
ugyanebben a templomban egy Altichiero hatását mu-
tató votív freskó készült.29 A területen számos Alti-
chiero és segédei (Avanzo, Stefano da Zevio, etc.) kör-
nyezetében iskolázott mester tűnt fel, és gyakorolt ha-
tást a helyi műhelyekre is.

A brixeni (Bressanona) katedrális vagy a neustifti
(Novacella) ágostonos prépostság kerengőiben talál-
ható freskóciklusok igazolják a helyi műhelyek válto-
zatosságát. A 15. század első évtizedeiben az egyik leg-
fontosabb műhely élén Hans von Bruneck állt, akinek
a művei — Neustift (1417) és Brixen (1418) — jól de-
monstrálják, ahogy a padovai eredetű késő-trecento
stílus az internacionális gótika északról érkező hullá-
mai hatására megváltozott. A brixeni 4. számú ke-
rengő-szakasz freskói mindazonáltal igazolják Alti-
chiero késői hatását: a medalionokba komponált pró-
féták, evangélisták és egyházatyák ennek legjobb pél-
dái.30 Neustift freskói pedig arra is jó példát nyújta-
nak, hogy olyan — Siklósról is ismert — itáliai ele-
mek, mint a fiktív építészeti hátterek vagy a boltozati
bordák márványos díszítése szintén elterjedtek.31

A padovai hatás az Alpok északi oldalán is megjelent,
amint azt a stamsi ciszterci apátságból származó ha-
talmas oltártábla (a Grussittafel) igazolja. A Mária
koronázását ábrázoló központi kép a siklósihoz ha-
sonló módon ábrázolja a témát, Mária és Krisztus
alakját díszes, áttört hátú és oldalú trónépítménybe
foglalva, és a nyílásokon benéző angyalokkal. Az el-
rendezés, beleértve az előtérben álló szentek csoport-
jait is, Giusto de’ Menabuoi már említett 1367-es ol-
tárának középképét követi (London, National Gal-
lery).32 A stamsi festmény talán Konrad im Tiergarten
von Meran műve, akit Tirolban udvari festőként em-
lítenek, és a mű 1390 körül készülhetett. A padovai ha-
tást igazolják a tiroli Hall-ban található Salvatorkirche
1406-ban készült freskói, amelyek Guariento-nak a
Chiesa degli Eremitani-ban található ciklusát köve-
tik.33 A padovai festők és dél-tiroli ill. tiroli követőik-
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nek hatását ebben az időszakban már Karintiában és
Stájerországban is ki lehet mutatni, elsősorban az ún.
einersdorfi mester műhelyében, akik számos temp-
lom kifestését végezték: Einersdorf, Altenmarkt bei
Wies (Stájerország), és Ravne (Szlovénia), de egyre fo-
kozódó provinciális jelleggel és más hatásokat is be-
olvasztva.34 Ezen freskók számos tulajdonságukban
hasonlítanak a siklósi falképekhez, így a boltozatok de-
korációs rendszerében és hasonló díszítőelemek al-
kalmazásában (pl. márványozott bordák, gazdag ke-
retek, festett márvány-imitáció táblák a lábazati zó-
nában). Egy másik, hasonlóan Altichiero dél-tiroli kö-
vetőiig visszakövethető eredetű műhely a mai Szlové-
nia területén működött: Tainach, Ptujska Gora (za-
rándoktemplom).35 Közép-Európában ugyanakkor Al-
tichiero közvetlenebb hatása is kimutatható: a bécsi
Szent István dómban egy votívképet a mester közvet-
len követője festett 1380–1400 között.36 A kép meg-
bízója talán egy Bécsben működő padovai kereskedő
volt, a mester pedig mindenképpen Padovából vagy
Veronából érkezett, de tartósabb hatása Bécs környé-
kén nem mutatható ki.37

A korszakban a művészeti újítások terjesztésében
egyre jelentősebb szerepet játszottak a rajzok. A ne-
ustifti ágostonos prépostság graduáléjából származó,
a Madonnát ábrázoló rajz jó példa arra, hogy ebben a
műfajban hogyan terjedtek Altichiero újításai, hiszen
a finom rajzon pl. az Altichiero által alkalmazott gaz-
dag építészeti hátteret figyelhetjük meg.38 A bozeni do-
monkos templom és a bécsi Stephansdom votívképei
hasonló rajzok birtokában készülhettek, és talán a sik-
lósi mesterek birtokában is lehettek hasonlók.

A siklósi freskók stílusa távolabb áll Altichiero mű-
vészetétől, mint közvetlen követőinek — így pl. a bécsi
votívkép mesterének — stílusa. Ugyanakkor nem csak
magasabb színvonalú, de közelebb is áll az itáliai elő-
képekhez, mint a fentebb ismertetett helyi műhelyek,
így pl. az einersdorfi mester műhelye, amely fokoza-
tosan lokális jelentőségűvé süllyedt. Az egész kompo-
zíciókat és a figurák részleteit tekintve a siklósi freskók
egyaránt sokkal magasabb színvonalúak, mint a kor-
társ stájer, karinthiai vagy akár magyar falképek. Itá-
liai kapcsolataik is jóval erősebbek, mint az 1400 kö-
rüli időben egyéb arisztokraták számára kifestett
templomok. Ebben az időszakban a közép-európai in-
ternacionális gótika hatása egyre jelentősebbé vált, és
ezek az elemek gyakran keveredtek itáliai eredetű sti-
láris megoldásokkal. A Lackfiak által megrendelt ki-
festés a keszthelyi ferences templom szentélyében
(1397 előtt) pl. bár tanúskodik az itáliai trecento fes-
tészet ismeretéről, sokkal erősebben a cseh festészet
által meghatározott.39 Ez a kettősség jellemzi a ma-
gyar-stájer határvidéken működő radkersburgi festő,
Johannes Aquila műhelyét is. Veleméren még legin-
kább az itáliai tanultság dominál, itt Aquila freskóit
leginkább Tomaso da Modena trevisói képeihez érez-
zük hasonlónak, később a műhely stílusában ez az
irányzat háttérbe szorul a prágai hatások mellett (lásd
Bántornya falképeit).40 A siklósi freskók és az itáliai

trecento kapcsolata leginkább egy másik, újonnan
megismert emlékhez hasonló: a Lackfiak által 1376-
ban alapított, és minden bizonnyal az 1380-as évek fo-
lyamán kifestetett csáktornyai pálos templom szenté-
lyének freskói egy Vitale da Bologna művészetében
gyökerező közép-európai vándorműhely munkái.41 A
hazai környezet vázolásakor meg kell említeni Gerény
freskóit is. Itt a Drugetek kegyurasága alatt álló ro-
tunda falképei szintén az 1360-as évek velencei-pa-
dovai festészetének (elsősorban Guariento) ismereté-
ben készültek, még 1398, a család gerényi ágának ki-
halása előtt.42

Összefoglalva tehát, minden jel arra mutat, hogy ha
Altichiero-val közvetlen kapcsolatra nem is gondol-
hatunk, a freskók mestereinek eredetét az Altichiero
nyomán felvirágzó dél-tiroli festészet környezetében
kereshetjük. A kapcsolatra talán magyarázatot adhat
a siklósi és a neustifti ágostonos kanonokok ma isme-
retlen összeköttetései, vagy Garai Miklós 1413-as, a Ve-
lence elleni hadjárat kapcsán Zsigmond kíséretében a
területen tett utazása. A freskók magas színvonala és
közvetlen párhuzamaik hiánya akár Magyarországon,
akár a nagyrészt Garai Miklós apósa, Cillei Hermann
által uralt Stájerországgal arra utalhat, hogy a meste-
reket kimondottan a siklósi templom kifestésére hoz-
ták ide. A műhely — az ismertetett két vezető mester
irányításával — minden bizonnyal kellőképpen be volt
rendelkezve a hasonló igények kielégítésére. Kérdés,
hogy sor került-e alkalmazásukra máshol is — Sikló-
son mindenestre mintegy egy évtized múlva már más
tanultságú festők készítették a várkápolna falfülkéinek
freskóit.
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The Style of the Frescoes at the Augustinian
Church of Siklós

The present study focuses on a medieval church in
Hungary and its fresco decoration from the begin-
ning of the fifteenth century. The church is located in
the southern Hungarian town of Siklós, adjacent to an
important castle of medieval origin. In the Middle
Ages the church belonged to the Augustinian canons;
presently it is the Roman Catholic parish church of the
town. The Augustinian canons settled at Siklós in the
early fourteenth century, probably under the induce-
ment of the Siklósi family. Their first church, dedi-
cated to Saint Anne, was built in the first decades of
the fourteenth century in a simple manner resem-
bling contemporary mendicant churches. When at the
end of the fourteenth century the town and church had
new patrons, the Garais, the church was remodelled
and its sanctuary was decorated with a complete cycle
of frescoes. The decoration consisted of large scenes
on the side walls (Crucifixion, Coronation of the Vir-
gin, Traditio Legis), of apostles on the eastern walls,
and of the representation of prophets, the Evangelists
and the Church Fathers on the vaults.

The Siklós frescoes exhibit a style of comparatively
high quality in relation to Hungarian painting of the
period. The near perfect survival of some of the figures
enables us to fully grasp the character of the painters,
even if so much of the original decoration has been
lost. The technique and details of the execution are
deeply rooted in the painting of the Italian Trecento.
Altogether four painters worked on the figural deco-
ration, and two clearly identifiable masters were re-
sponsible for the bulk of the decoration. The Siklós
frescoes are indirectly related to the work of Altichiero
in Padua and Verona, whose style was transmitted
through a number of monuments in Northern Italy
and Central Europe. A number of direct comparisons
can be established with the work of Altichiero—in-
cluding the dependence on Paduan compositions and
picture types—but Siklós repeats these elements in a
simplified form indicating that its painters are at least
one step removed from the great Paduan master. It
can be supposed that the Siklós frescoes are perhaps
directly related to works in South Tyrol (Brixen,
Neustift, etc.), where the impact of Altichiero was the
strongest. Siklós is thus a very significant monument
as it demonstrates that the Italian connections char-
acterizing much of the fourteenth century lived on
during the rule of King Sigismund as well. The con-
nections followed a trend established in the second
half of the fourteenth century, and the work was exe-
cuted by workshop-members or followers of an im-
portant Northern Italian workshop.
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