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reneszánsz

gy új stíluskorszak megszületése mindig összehangolt társadalmi, gazdasági, politikai, vagy éppen 
tudományos változások eredménye, melyek együttesen alakítják az emberek gondolkodásmódját, E
világnézetét és mindennapi életét.

A francia eredetű reneszánsz szó újjászületést jelent. Meghatározó kultúr-, művészeti- és művelődéstörténeti 
időszak, mely Európa országaiban különböző időpontokban jelentkezik eltérő intenzitással. 
A 14. századi itáliai költő, Petrarca által elindított humanizmus leszámolt a középkor emberi léttől 
elrugaszkodott világával. Legfontosabb irányelvei voltak az ókori görögök és rómaiak kulturális 
örökségének, a klasszikus műveltségnek újrafelfedezése és az emberi lét méltóságának, szabadságának 
hirdetése. 
A reneszánsz formavilága ezért nem meglepő módon visszanyúlt az ókori klasszikus stílusjegyekhez 
valamint a természet utánzását tűzte ki célul. A festészetben és a szobrászatban az emberi testről szerzett 
anatómiai ismereteket, az építészetben az emberi arányrendszereket használták fel.
Az itáliai városállamokban a megerősödő polgárság, majd északon a protestantizmus kínált megfelelő 
táptalajt az említett eszmék és művészeti stílus számára. 
Mátyás király itáliai kapcsolatainak köszönhetően Magyarországon elsők között jelentkezik a reneszánsz 
udvari kultúra, mely ebben az időben Budára korlátozódik. Az ország többi vidékén a középkori kultúra, a 
későgótika formavilága uralkodik.
Reneszánsz művészeti központok jelentősebb egyházi és világi mecénások, majd a protestáns városi 
polgárság körében alakulnak ki. Ez utóbbihoz soroljuk Sopron virágzó későreneszánsz kulturális életét. 
A humanizmus, mint a reneszánsz polgárság világi ideológiája készítette elő Európa-szerte, így Sopronban 
is a reformációt.

Sopron reneszánsz kori műveltségének periodizációja (Mollay Károly nyomán):  
1550–1579: a reformáció győzelme
1580–1603: a humanizmus felülkerekedése
1604–1631: a reneszánsz kiteljesedése
1631-17. század végéig: későreneszánsz – korabarokk kultúra
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 „Sempronium” a humanista sopron

ozzáfogunk tehát most feladatunkhoz, s mindenekelőtt a nevét jegyezzük meg. Sempronium 
a neve. Hogy miért nevezik így, azt kétségtelenül meghatározni nem tudjuk, mert nem H
eléggé világos, és a történetírók sem tesznek erről említést. Mindamellett nagyon valószínű, 

amint sokan vélekednek így, a nevét alapítójától, Semproniustól kapta, aki, bárki lett légyen is, az ő 
örök emlékezetére építette ezt a várost.
…
Ami a város synonymáit illeti, magyarul Sopronynak hívják, s mivel ennek használata elterjedt, 
latinul is Soproniumnak nevezik, bár latinul helyesen Sempronium a neve. A németeknél 
közönséges neve Oedenburg, kétségtelenül ebből a német szóból: Oeden (azaz desertum, 
elhagyott hely) és másik szóból: Burg, ami várost, vagy kastélyt jelent. Az alapítás kezdetén a hely 
nyilván puszta, elhagyott volt, amelyen a fentebb említett Sempronius először épített várost, vagy 
kastélyt, amely azután az idők folyamán derék városunkká lett.
Rosner Mátyás: Sopron leírása 1660-ból, részletek
Fordította: Németh Sámuel

Sopron város nevének eredete humanista elképzelés szerint a római időkre nyúlik vissza. Sokakat 
foglalkoztatott az a városfalba falazott képmás, amelyet Sopron római kori alapítójának 
(Semproniusnak) véltek. Azt feltételezték, hogy Sopronium vagy Sempronium volt a vár neve, 
melyet Pannonia provincia egyik utolsó kormányzójáról Sempronius Grachusról neveztek el. Az 
elméletet Petrus Ransanus († 1492) és Antonio Bonfini (1427/34 – 1503) Mátyás király humanistái 
terjesztették. 
Később, 1541-ben Wolfgangus Lazius, a híres bécsi humanista látogatta meg Sopront. Ő 
Apronianus római kormányzóval hozza összefüggésbe a város nevét.

Lackner Kristóf rézkarca Sopronról a város 
címerével és a polgármester jelmondatával 

1611. 

Petrus Ransanus nápolyi követ 
Mátyás és Beatrix előtt.  

Petrus Ransanus: Epitoma rerum 
Hungaricum. Két változat: 1490-1492.
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Sopron város erődítményeinek 

tervrajza 1597-ből, eredetiről 

rajzolta Sterbenz Károly
(Zimmermann Vilmos Péter 

metszete)

 reneszánsz kori Sopron belvárosa Scarbantia helyén terült el. A városfallal övezett 400 

méter hosszú és 100 méter széles ellipszisben az utcahálózat és házhelyek már nem A
követték a római kori elrendezést, de megerősítették a régi városfalat. 1292-1344 között 

épült fel a hármas várfalgyűrű. A belvárost várárok védte, mely a mai Várkerület, Színház utca ívén 

helyezkedett el. A várárkon kívül terült el a külvárosi rész, melyet a 16. században fertályokra 

osztottak.

A tehetősebb polgárok házai a belvárosban álltak, míg a külvárosi részen főképp iparosok, 

gazdapolgárok laktak. Erre több korabeli utcanév is utal: Kovács szer (ma: a Várkerület 

Kisvárkerületnek nevezett része), Ezüst utca (ma: Ötvös utca), Halászok utcája (ma: Halász 

utca).  A belső várost az Elő- és a Hátsókapun keresztül lehetett megközelíteni, az Előkapunál állt 

(és természetesen áll a mai napig is) a Tűztorony. A Főpiacon (Hauptplatz), a mai Fő térten 1497-

től állt városháza. A külső városi részben volt a Halpiac, a Rozspiac, a Fapiac, a Szénatér, és a 

Marhavásártér. A belvároson kívül helyezkedett el az ispotály, az Ispotályhídon, azaz a mai 

Ikvahídon mely a város kezelésében volt. 

A 16. században már patikája is volt 

Sopronnak, ami a mai Storno-ház földszintjén 

működött Fekete elefánt néven.A patikát 

1642-ben átköltöztetik a szembeni épületbe 

(Fő tér 2.) .

Fürdő több üzemelt a városban. Ezek a 

Kovácsszeren  a várárok mentén álltak, 

vízellátásukról az épületek mögött folyó Ikva-

patak gondoskodott. A 16. században a városi 

fogadó, a Vörös Ökör, a mai Várkerületen állt. 

A következő évszázadra több fogadó 

működött itt, és az utcát az Ikvahídtól az 

Ötvös utcáig már Fogadósszernek nevezték.

A Storno-ház földszintjének  festett boltozata a 16. 
századból. A csillagokkal díszített kék boltozat  a 

korai középkor óta szakrális, kultikus jelentést hordoz: 
a korábban elképzelt geocentrikus világkép  

mennyboltozatának tükörképét.
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mi most már a politikai helyzetet illeti, tudnunk kell, hogy a legfőbb kormányzó hatalmat (mint 
egész Magyarországban) a király és a nádor gyakorolja, másodsorban a polgármester, a A
városbíró, és a többi szenátor kormányozza, védi a várost. Ha boldognak mondják azokat a 

városokat, amelyeknek közügyeit bölcs férfiak kormányozzák, akik a városok boldogulását, 
gyarapodását szolgálják, akkor ezek között a városok között nem utolsó helyet követelhet 
magának a mi Sopronunk, mert mindig voltak olyan vezetői, elöljárói, akik a közügyeket nemcsak a 
lehető legjobban igazgatták, hanem hűségesen törekedtek a város javára, gyarapítására, 
fejlesztésére.

Rosner Mátyás: Sopron leírása 1660-ból. Fordította: Németh Sámuel

Sopron 1321-ben Buda után elsőként választhatott polgármestert. A város közügyeiben a legfőbb 
jog az ő személyét illette. Utána következett a városbíró, aki a kisebb, de annál kellemetlenebb 
polgári ügyeket intézte. A város egyéb közigazgatási ügyei a belső tanácsban (12 tagú) valamint a 
külső tanácsban (24 tagú) helyet foglaló polgárok feladata volt. 

Lackner Kristóf, a humanista 
műveltségű polgármester 1571-1531

Lackner diákévei nehezen indultak, sehogy sem 
füllött a foga a tanuláshoz. 1579-ben a csepregi 
evangélikus iskolában tanult, ahonnan végül 
megszökött és a Felvidéken, Morvaországban 
bolyongott. Majd hazatért apja mellé az 
ötvösmesterséget elsajátítani. Később azonban 
újra nekiállt a tanulásnak, és beiratkozott több 
egyetemre, végül Padovában jogi doktori címet 

szerzett. Sopronban ő volt az első világi ember, aki 

doktori címmel büszkélkedhetett. Először 

városbíró, majd 1613-tól 1630-ig több időszakon 

keresztül polgármestere volt Sopronnak.

A korabeli  soproni tanács-
jegyzőkönyvek több manierista 
rajzot őriznek  Lackner Kristóftól.
(Soproni Levéltár)    

Lackner Kristóf portréja,
részlet az 1602-es prágai festményről 
(Soproni Múzeum)

Soproni városbírói jogar a 
17. százaból. 
(Soproni Múzeum)



RA bécsi császári haditanács által Sopronba küldött Trautmannsdorf Ádám ezredes megütközött 

Bocskay hajdúval és 1605. június 5-én a soproni Szent Lénárd dombjánál (Kurucdomb) 

megszalasztotta őket.
„Egyébként az erősség (erődítés), egyáltalán nem megvetendő. Mindenfelől kettős sánccal, 

alsóval és felsővel s ugyanannyi kitűnő fallal van övezve, körülvéve. Van neki még négy nagyon 

erős és jókarban levő bástyája, ezekből az ostromlottak eléggé tudják magukat védelmezni, s 

gyakran ellenségeikkel szemben serényen védelmezték is magukat, s győzelmet arattak így a 

törökök és több más ellenséggel szemben. Körül van kerítve kellő mélységű és szélességű vízi 

árokkal is. Van fegyvertára is, amely zsúfolásig tele van különböző hadi eszközökkel, így 

különösen ágyúkkal, puskákkal. Nagyon jó és alkalmas puskaportornya is van a városnak 

megfelelő helyére építve. Található itt azonkívül lóval vagy ökörrel hajtott malom is, amely 
különösen hasznos és alkalmatos háború vagy ostrom idején, amikor az ostromló ellenség 
megakadályozza a közlekedést, elzárja az élelmezést. Erre az esetre áll fenn a magtár is, amely 
mindig zsúfolva van bőséges gabonával. S hogy semmi se hiányozzék az erődítéshez, közel van 
a tó, amelyet három mérföld szélesnek, hét mérföld hosszúnak mondanak, és közönséges 
szóhasználatban magyar tónak (stagnum hungaricum) hívnak, mert ehhez hasonló egész 
Magyarországban nincsen. Mindezek nyilván bizonyítják, hogy Sopron eléggé erős, hatalmas 
vár, amit az ostromlók nagy kárára gyakran tényekkel bizonyított, és megmutatott…”
Rosner Mátyás: Sopron leírása 1660-ból, részletek
Fordította: Németh Sámuel

1605-ös rézmetszet a városról egy augsburgi könyvből,
Bocskay hajdúinak harca az előtérben

ackner Kristóf 

L
polgármester 

külön figyelmet szentelt a 

város védelmére. 
Megépült a külső várfal illetve a 

belső várfalon is több változtatásra 

került sor.  Legismertebb emléke  a 

Várkerületen látható ún. Nagy 

Rondella, melynek megépítésére a 

fejlődő haditechnika miatt volt 

szükség. 

16-17. századi páncél és alabárdok a 
Storno-gyűjteményből

Soproni Múzeum

keréklakatos puska a 17. 
századból.

Soproni Múzeum
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uther Márton (1483–1546) 1517. október 31-én a Wittenbergi vártemplom kapujára 
kifüggesztette 95 pontból álló vitairatát, mellyel a keresztény egyház megreformálását Ltűzte ki célul. Tételei, tanulmányai nyomtatásban terjedtek és bizonyosan néhány éven 

belül Sopronban is hozzáférhetővé váltak.
1524-ben Szalkai László esztergomi érsek és királyi főkancellár a soproni tanácshoz írt 
oklevelében Kristóf soproni ferences ellen vizsgálatot indított, mert a barát a „szentatyák 
dekrétumai és a római egyház határozatai ellen kezdett rendszeresen prédikálni”.
Valamint elrendeli, hogy „Luthernek és követőinek könyveit, traktátusait, műveit, akár latinul, 
németül vagy más nyelven is jelentek meg három napon belül, elégetés céljából összegyűjtsék, és 
megtiltja, hogy Sopronban ilyeneket bárki otthon tartson, olvasson, dicsérjen, erről az 
eretnekségről nyilvánosan vagy zárt körben, vitatkozni merjen”.
Egy pápai követ jelentésében arról számolt be, hogy „Magyarországnak Németország felé eső 
részében két német könyvárust, kik Luther iratait nyilvánosan árulták, elfogtak és igen szép tüzet 
rakván azon mindkettőt nagy ünnepélyességgel megégették.” 
A különböző elrémisztő intézkedések ellenére már 1532-ben – a nürnbergi vallásbéke után – Sopron 
evangélikus prédikátort kér, és 1533-ban elkezdődik a soproni diákok kirajzása a wittenbergi 
egyetemre.

Az 1555-ös augsburgi vallásbéke után két évvel a városi tanács a 
latin iskolát protestáns szellemben alakította újjá, majd 1565-
ben nyíltan evangélikusnak elismert és hitéért fogságot is 
szenvedett lelkészt fogadott fel Gerengel Simon személyében.

Az evangélikus gyülekezet 
perselyládája. 

17. század.
A soproni evangélikus 

egyházközség gyűjteményéből

A következő évtizedekben az ellenreformációs törekvések erősödtek 
Sopronban, de a lelkészek és a tanítók elleni nyílt támadások hasztalannak 
bizonyultak, Sopron lakosságának többsége már a lutheri tanokat vallotta.
Az 1606-os bécsi béke hozta meg Sopronnak is a vallásszabadságot, mely 1674-
ig nyugalmasabb időszakot biztosított a város számára.
A német területekről érkező humanista – Rotterdami Erasmus (1466-1536) 
művei –  és protestáns tanoknak a 16. század folyamán Sopron is a hatása alá 
került. Virágzó időszaka Lackner Kristóf polgármestersége idején következik, 
aki szinte egy személyben alakítja ki Sopron későreneszánsz kulturális életét. A 
város számára a későreneszánsz, manierista formavilág szorosan összeforrott a 
reformáció eszméivel és kitartott egészen a 17. század végéig, a barokk stílus
térhódításáig.

Michel Zachariás:
Gerengel Simon lelkész 
portréja. 17. század vége
A soproni evangélikus 
egyházközség gyűjteményéből

Luther Márton  bibliafordítása, 
Új  testamentum, metszetes címlap 1540.
A soproni evangélikus egyházközség 
könyvtárából

Lutheri tanok terjedése, a reformáció Sopronban
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sTUDIA hUMANITATIS, A RENESZÁNSZ ISKOLA
z itáliai humanizmus eszméinek elterjedése az Alpoktól északra az iskolázott városi 
értelmiségnek és a szaporodó egyetemeknek köszönhető. A 15. század végére alakul ki A
Európa szerte a humanista városi iskola, minden későbbi humán gymnasium prototípusa.

A gimnáziumok curriculumaiba (tanterveibe) a studia humanitatis elvének megfelelően olyan 
humán tudományok is bekerülnek, mint a rétorika, poétika, történelem, kozmológia, filológia, 
erkölcstan. 
A művelt emberek előtt tehát megnyílt a társadalmi felemelkedésnek egy olyan útja, mely nem 
egyházi pályafutást jelentett, hanem a „közszolgálattal”, közhivatalok betöltésével vezetett a 
legmagasabb világi méltóságokig. 
A humanizmus mellett a reformáció eszméi is gyorsan terjedtek Magyarországon. Döntő szerepük 
volt ebben a peregrinus diákoknak, akik külföldi egyetemekről hazatérve a város életében 
meghatározó hivatásokat (lelkész, tanár, orvos, jogász, városi tanácsos stb.) töltöttek be. 1440 és 
1514 között Sopron egyike volt annak a kilenc városnak, amely több mint 100 tanulót küldött ki 
külföldi egyetemekre. 
1557-ben Hummel Kristóf polgármester támogatásával, annak telkén, a mai belváros szélén, az 
egykori „kövezeten” (am Pflaster) új, latin iskola (a mai Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium 
és Líceum jogelődje) épült, megelõzve ezzel magának az evangélikus gyülekezetnek a 
megalakulását is (1565).

Az 1606-os bécsi béke után a mindenkori 
városi tanács intézte az evangélikus 
gyülekezet ügyeit és tartotta fenn az 
iskolát. A latin iskola gimnáziumi rangra 
emelésében elsődleges szerepe volt 
Lackner Kristófnak, aki arra törekedett, 
hogy akár távoli vidékek kiváló tanárait is 
megnyerje a város iskolaügye számára 
A XVI. század végétől kezdve a latin és az 
1569-ben alapított német iskolában is 
szinte a teljes tanári kart sikerült 
külföldiekből feltölteni

Neves rektoroknak (iskolaigazgatóknak) 
(Trotzendorf, Sturm, Neander és Wolf) 
köszönhetően Európa majd minden 
protestáns gimnáziumában nagyjából 
azonos szinten, azonos szempontok 
szerint, azonos tananyagot tanítottak a 
XVI. század végétől a XVII. század 
közepéig.
A gimnáziumi oktatásban jelentős 
szerepet kaptak az antik klasszikus 
szerzők művei, a zeneoktatás és a 
színjátszás is.

Lackner Kristóf 1613-tól az iskola részére 
három latin nyelvű iskoladrámát is írt. Cura 
Regia seu Consultatio Paterna, a helyes 
pedagógiai elvekre neveli közönségét, 
Electio Trigoniana című drámájában 
Lackner a fejedelmi és alattvalói erényeket 
ismerteti. Harmadik műve a helyes 
gazdálkodásról szól  Actus Oeconomicus 
címmel.

Lackner Kristóf címere és a 
Soproni Nemes Tudós Társaság 

emblémája,
rézmetszet, 1617.

Felül Johannes Sturm, 
1507-1589. Humanista, 
pedagógus, rektor.
Alul Hieronymus Wolf, 
1516-1579. Humanista, 
könyvtáros, rektor

A metszetek forrása:
Boissard, Jean-Jacques; Bry, 
T h e o d o r  d e :  
Bibliotheca chalcographica, 
hoc est Virtute et eruditione 
clarorum Virorum Imagines. 
Heidelberg: Clemens Ammon, 
1669. Partes 1-5: 1669.- Pars 
6: Frankfurt a.M.: Johann 
Ammon, o.J.- Pars 7: Frankfurt 
a.M.: Clemens Ammon, 1669.- 
Pars 8: Frankfurt a.M.: Johann 
Ammon, 1652.- Pars 9: 
Heidelberg: Johann Ammon, 
1664. 4° 
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MÛVÉSZI MÛVESSÉGEK

opron 16. századi kézműves múltjában 
reneszánsz stílusjegyekkel néhány egyedi darab S
kivételével nem találkozunk. A bencés 

templomból előkerült reneszánsz oltártöredékek 
egyedülálló módon mégis azt bizonyítják, hogy 
Sopronban is léteztek az itáliai reneszánsz 
formakincséből táplálkozó alkotások. A három 
reneszánsz kőtöredék valószínűleg ahhoz az 
oltárépítményhez tartozott, melyet az írott források 
szerint a kolostor káptalan-termében Jacobus 
Siebenburger (templomatya, valamint többször 
megválasztott polgármester) 1508–1512 körül alapított a 
Háromkirályoknak. 

A soproni képző- és iparművészet szempontjából 
jelentősebb időszaknak tekinthető a 17. század. A 
vallásszabadságot biztosító bécsi béke után tovább 
fejlődött a város, különböző kézműves céhek alakultak. A 
gazdagabb protestáns polgárság és az Ausztriából hite 
miatt elüldözött nemesség biztos megrendelőrétegnek 
számított Sopronban. 

A kőműves és a kőfaragó céhnek állandó munkát 
biztosítottak az épülő városfalak, lakóházak. 
A század végéig jelentősebb, reneszánsz stílushoz 
sorolható épületplasztikai díszítéseket mégsem 
alkalmaztak a homlokzatokon. Erre utal Vitnyédi István 
jegyző esete, akit perbe fogtak, mert a városiak ítélete 
szerint fényűzően építkezett, ezért megtiltották neki, 
hogy házához (Szt. György u. 7.) erkélyt építsen.

A reneszánsz építészet bizonyítékait a házak belső 
udvarain kialakított toszkán oszlopos loggiákban 
kereshetjük, melyek hosszú időn keresztül megfeleltek a 
polgárok ízlésvilágának.
Az 1676-os nagy tűzvész után a lakóházak felújításánál 
megjelennek a korabarokk stí lusjegyek. Az 
épületplasztika a későreneszánsz növényi ornamentikát 
még sokáig használja. A homlokzatokon tovább élnek a 
csigavonalas virágos vagy gyümölcsös szalagdíszek. 

A kőfaragás területén fontos ágazattá nőtte ki magát a 
síremlékművészet is, mely a Sopronba temetkező 
menekült protestáns nemesek igényeihez igazodott.
A legkorábbi evangélikus későreneszánsz síremlékek a 
Szent Mihály templom temetőkertjéből származnak.  
Majd 1674-után a régi ev. temető fennmaradt emlékek 
nagyobb része már a barokk jegyeit viseli magán. 

Az Eggenberg ház (Szent György u. 12.) udvari 
loggiájába épített szószék, 1674.

Geymann báróné (szül. Schallenberg grófnő) 
későreneszánsz síremléke, 1682.

Reneszánsz fríztöredéke a bencés templomból, 
16. század eleje.
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A szék és asztallábak 
gyakran esztergályozottak, 
míg a tárolóbútorokat 

p o g á c s a -  v a g y  

orosz lánmancs lábak 

tartják. A díszítésben 

közkedveltté váltak a 

lombfűrésszel kivágott 

applikált minták. Valamint 

elterjedt a furnérborítás, 

majd az intarzia.

 17. században a különböző metszetes 
mintalapok hatására a német későreneszánsz A
d í s z í t ő  m o t í v u m o k  n e m c s a k  a z  

épületplasztikában, kőfaragásban uralkodnak, 

hanem a bútorművesség, fafaragás, ötvösség, 

vasművesség területén egyaránt. 
Jellegzetes díszítő motívum a fülkagyló alakú inda, 

melynek hátán apró porcok (porc-stílus) futnak végig, 

a halpikkely-motívummal kirakott pilaszter, szárnyas 

kerubfejek, valamint virágok, levelek és emberi 

maszkok szövedékéből álló díszítősor. 
A bútorokon előszeretettel alkalmazták az 
architektonikus elemeket (oszlop, pilaszter, 
párkányok) illetve groteszk maszkokat, puttókat, 
levéldíszítést, rozettát. 

Maszkos szék és a soproni 
kádárok céhládája 
a Storno-gyűjteményből 
(Soproni Múzeum)

Wendel Dietterlin: Architektura – 1598. 
A Storno-gyűjteményből

Reneszánsz falikút, Várkerület 19.
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Vas és ötvösművesség

opronban 1514-ben alakult meg a kovácsok 
céhe. A vasművességet művészi szinten végző S
lakatosok készítették a kapukra és ablakokra a 

díszes rácsokat, vereteket, zárakat; az ajtók 
ékességeit, a kopogtatókat. A különböző méretű és 
funkciójú vasládikák a reneszánsz vasművesség 
remekeinek számítanak. 

A vas kelengye- és utazó ládák mellett a kisebb méretű 
pénzes- és ékszeres ládikák a 17. század folyamán 
jelentek meg a polgári otthonokban.
Az iratok és egyéb értékek őrzésére szolgáló 
kincsesládák általában egymást keresztező, 
szegecselt vaspánthálózatból épülnek fel. Művészi 
kivitelű fortélyos zárjukat, áttört és vésett lap rejti a 
ládafedél alatt.  A kulcslyuk sokszor szintén rejtve van 
a fedélen, míg a láda oldalára álkulcslyuk-pajzsot 
készítettek. 
A leggyakrabban előforduló motívumok a vereteken, 
pántokon és ládákon az indák, levelek, maszkok, 
arabeszk, maureszk minták, csigák, melyek a rézbe 
metszett mintalapokon terjedtek széles körben.

A soproni ötvösök céhe a 17. század közepén alakul 
meg. Az alapító levél mindenre kiterjedő szabályzatot 
tartalmaz, többek között a mestermunkát is szigorú 
előírásokhoz kötötték:
„Az első ívóedény a nürnbergiek mintájára, hat 
hólyaggal a felső szélén, hat-hat hólyaggal és 
porcszerű dísszel a hasának alsó részén s talpán. 
Legyen rajta kiverve legalább tizenkét arc vagy hat 
gyümölcs, a fedélre öntött hólyagocska, vagy más 
öntött dísz kerüljön, szemben a többi résszel, ahol 
trébelve kell lenni mindennek.” (Csatkai Endre ford.)
A mestermunka második darabja egy gyűrű, a 
harmadik pedig egy pecsételő kellett, hogy legyen, 
melyen oroszlán és kiterjesztett szárnyú griff 
szerepel.

Álkulcslyukpajzsos pénzesláda, 
zárja díszes áttört verettel takart. 
17. század. Storno-gyűjtemény.

Felül Georg Wechter reneszánsz mintalapja 
ötvöstárgyhoz. Csavarodó indákkal, groteszk 
alakokkal, gyümölcsökkel díszített. 16. század 
második fele.
Alatta a soproni Kininger Kristóf ötvös 
remekmunkájának rajza 1588-ból. A kehely 
terve a céhes előírások szerint készült.
(Soproni Múzeum)
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Jost Amman(1539-1591): Pénzverő műhely. 
Fametszet. 
Megjelent: Das Ständebuch, Frankfurt am Main, 
1568.

árgyi emlékek kevésbé, inkább csak 
történeti adatok tanúskodnak arról, T
hogy a soproniak az 1400-1540 

közötti időszakban előszeretettel rendeltek 
ötvöstárgyakat. A módosabb családok 
végrendeleteiben gyakran szerepel 
ezüstkupa, serleg, kanál, különböző 
ékszerek, gyűrűk. Az ötvöstárgyak nagy 
része külföldön készülhetett vagy külföldről 
ideérkező vándor ötvösök munkája.
A középkorban az ötvösökhöz tartoztak a 
pénzverők is. Sopronban 1460-1463 között 
pénzverde működése mutatható ki. 

Mátyás király aranyforintja. Előlap és hátlap

Trükkös molnár-
céhpohár

17. század
Storno-gyűjtemény
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ázi Jenő 1929-ben a következő sorokat 
találta a soproni városi levéltár egyik H
középkori könyvének hártyaborítóján: 

W˙rag th[u]d˙ad, theuled el kel 
mennem
Es the ̇ rethed kel g˙azba 
ewlteznem.
A soproni virágéneket a magyar irodalomtörténet, 
mint nemzeti nyelvű világi költészetünk legrégibb 
ismert emlékét tartja számon. Gugelweit János, 
Sopron városi jegyzője jegyezte le az 1490-es évek 
elején.

virágos reneszánsz

Üvegművészet
 
A római kultúrával együtt terjedt el és került az üveg 

a római provinciákba. A középkor folyamán az 

európai üvegművesség központja Velence. A széles 
lapos talpon álló, fordított tölcsér szerű test jellemzi 
a velencei kelyhek egyik klasszikus 15-16. századi 
formáját. Hazánkban a 16. században készültek 
hasonlók, míg azonban a velencei minták festettek, 
ezek dísztelenek.

Kályhamesterség
A kályhamesterség az agyagművesség egyik 
fontos ága. A középkorban a cserépkályha 
elődjét, az agyagkemencét használták, 
melynek agyagfalába fazekas által készített 
bögréket, úgynevezett kályhaszemeket 
helyeztek (üregükkel kifelé vagy befelé) a 
hősugárzás fokozására. A klasszikus 
cserépkályha akkor alakult ki, mikor bögrék 

helyett szögletes, tál alakúra formált 

kályhaszemeket raktak egymás mellé.
Ezt a formát aztán különböző témájú 

domború ábrázolásokkal díszítették. A 

gótikában elterjedt fantázia szülte állatalakok, 

bibliai jelenetek mellett a 15. század elejétől 

divatba jött a címer-ábrázolás és az 

allegórikus téma. A reneszánsz kályhákon az 
alakos ábrázolásokat építészeti elemek 
keretelik (pilaszterek, hermák, párkányok, 
boltívek).

Egy római kori zöldüveg pohár és egy 16. 
századi talpas kehely töredéke Sopronból. 

(Soproni Múzeum)

Császáralakos reneszánsz kályhaszem
Sopronból.

(Soproni Múzeum)
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 16. századra kialakulnak az udvari városi fazekasműhelyek. Technikai tudásuk oly mértékben 

fejlődött, hogy a színes mázak ismeretével az egyre változatosabb formájú, mintájú használatra szánt A
kerámiák mellett megjelennek a főúri, polgár asztalokra szánt művészi kivitelű díszedények. 

A gótikus ólommázat a 16 század folyamán felváltotta az ónmáz. Az olaszok által elterjesztett ónmázas 

kerámia a fajansz, mely a kínai porcelánt próbálta imitálni. A 17. században már sok helyen működtek 

fajanszműhelyek. Közép-Európában, így hazánkban is a habánok honosították meg a fajanszkészítést. 

Fazekasság, kerámia

Habán tálak és korsó a 17-18. 
század fordulójáról
Soproni Múzeum

A habánok, (anabaptista, más néven újkeresztény 
közösség) feltehetően Németalföldről bevándorolt 
német ajkú népcsoport legismertebb tevékenysége a 
keramikusság volt. 
A habán közösségek tagjait parasztok, de főleg 
kézművesek alkották, kerámiakészítés mellett 
foglalkoztak késgyártással, szőlőműveléssel és a 
kézműves ipar különböző ágaival. A magas technikai 
tudással rendelkező habán kézművesek munkáit 
kezdetektől fogva nagyra becsülték. Magyarországon 
először a Nádasdyak, Nyáryak birtokain tűntek fel a 
16. század közepén. A 17. században Sopronban és 
Sopron környékén is letelepedtek.
 Sopronban még a 18-19. században is 
találkozhatunk habánok emlékeivel.
A habán fehéredényesek legkorábbi ismert művei 
1590 után készültek. Edényeik formáin és mintáin 
először az olasz hatás érvényesül. A 16. század 
végére Közép-Európában is elterjedt virágos-
reneszánsz motívumkincseit alkalmazták. A 17. 
században divatba jött az úgynevezett olaszkorsós 
motívum, melyek típusai korábban már a Corvina-
kötéseken is előfordultak. Később a kerámián túl a 
h í m z é s e k e n ,  b á b s ü t ő m i n t á k o n ,  f e s t e t t  
famennyezeteken vált kedvelt motívummá. 
Magyarországon sokáig használták a népi 
díszítőművészetben. A 17. század közepétől a habán 
edényeken a virágokon kívül más figurális 
ábrázolások is feltűntek (címerek, állatok, alakok).

Anabaptista fazekas.
Régi erdélyi viseletek. Viseletkódex a 17. 
századból. Budapest, 1990. 37. kép
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Arabeszk
opron későreneszánsz formavilága elsősorban német mintákra épül. A német reneszánsz 
ornamentika terjedésében nagy szerepe volt a metszetes mintalapoknak. Többek között a S
Nürnbergen dolgozó Peter Flötner (megh 1546.) reneszánsz díszítményei Dél-

Németországból a Közép-Kelet európai területekre mintalapokon keresztül terjedtek. Az általa 
divatba hozott és a 16. század második felétől különösen kedvelt indás, arabeszkes motívumok 
felfedezhetők a legkülönfélébb képző- és iparművészeti alkotásokon.

Az arabeszk síkdíszítmény, az arab-mór 

művészet népszerű díszítő motívuma. 
Alapeleme hajlott, lándzsás kettős levél. 
Sajátossága a levelekből induló újabb és 
újabb kacsok végtelenségig folytatódó 
s z ö v e v é n y e ,  a m e l y b ő l  m ű v é s z i  
indarendszerek fejlődtek. Hasonló dísz a 
maureszk, stilizált növényi elemek, indák 
szövevénye.
A Magyar  Tudományos  Akadémia  
kézirattárában található Lugossy-kódex 
része az a legrégibb hazai rézmetszetes 
mintalap-sorozat, mely Peter Flötner 
metszeteihez hasonló díszítéseket tartalmaz. 
A lapokon a 16. században közkedvelt 
arabeszk, (maureszk) díszítések láthatók, 

melyeket nemcsak nyomdadíszeknél, 

ötvösműveken, hanem a festészet különböző 

műfajaiban is felhasználtak.
A R e j p á l - h á z  f ö d é m é n e k  f e s t é s e  
arabeszkdíszű festett sávokból tevődik 
össze. A festés a fiókgerendákon és azok 

közeiben látható. A geometrikus keretbe 

foglalt finom vonalú levél és virág-

motívumokat festés előtt szabad kézzel 

előrajzolták. Valószínűleg mintalapok 

segítségével dolgozott az ügyes kezű festő.

Az amatőr művész munkájának tudható be a 
szintén növényi ornamentikával díszített 
egykori jezsuita konviktus emeletén 
fennmaradt festett famennyezetek. A 17. 

század végén divatba jött csavarodó, stilizált 

akantusz-ornamentika látható a födémeken. 

Az akantuszlevél motívumát és a belőlük 

alkotott sordíszt a kőfaragók és a fafaragók is 

előszeretettel használták. A korai barokk 

művészet jellegzetes díszítőmotívuma 

Sopronban.

Arabeszkes mintalap a Lugissy-kódexből 
(MTA tulajdona)

Peter Flötner (1490 k. – 1546) nünrbergi szobrász, 
plakettművész egy mintalapjának részlete és egy 17. 

századi falképtöredék a Storno-házból

A soproni Rejpál-ház festett 
famennyezete, 17. sz.
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 könyvnyomtatás feltalálása 1450 körül a mainzi 
patríciuscsaládból származó Johann Gutenberg A
(1400-1468) nevéhez fűződik.

Találmánya előtt már készültek fametszetet nyomtatással 
sokszorosított röplapok, kártyák, de Gutenberg újítása a 
szedésnyomás forradalmasította a nyomtatást. Míg a 
fametszetes nyomtatásnál minden laphoz egy-egy 
fatáblát kellett kivésni, az ún. szedésnyomással a betű 
negatívokat rögzítették egy fakeretre, és a festékes betűk 
papírra való préselésével jött létre a szöveg pozitív képe.
Az 1500. december 31. előtt nyomtatott műveket 
ősnyomtatványoknak nevezzük. Az első nyomtatott 
művek még nagyon hasonlítottak a kódexekre.

A könyvtermelés és forgalmazás Gutenberg találmánya 

óta máig több, világosan elkülönülő foglalkozási ágra 

oszlik, mint amilyen a kiadás, nyomtatás, illusztrálás, 

kötés, kereskedés.

Könyvnyomtatás

Festett fametszetekkel díszített ősnyomtatvány a soproni 
evangélikus egyházközség könyvtárából.

Jacobus de Therano: Der Teütsch Belial. Augsburg, 1497.

Albrecht Dürer: Unterweisung der 
Messung... 1525. Nürnberg 

Storno-gyűjtemény

A 15 .  század  másod i k  f e l ében  meg je lenő  
ősnyomtatványok (inkunábulumok) díszítésénél 
kezdetben a kéziratos könyveket utánozták. 
A szöveget és az illusztrációkat sok esetben kézi festéssel 
tették díszesebbé. 1423-ban jelent meg az első fametszet.
16. század közepétől illuminált könyveket egyre ritkábban 

készítettek. A nyomtatványokat fa- és rézmetszetekkel 

díszítették. 

Rauch András: Musikalisches 
Stammbüchlein egy lapja. 1627. 

Soproni Múzeum

Johannes Gutenberg feltételezett 
sajtójának rajza.
http://www.oszk.hu/hun/kiallit/virtualis/nyomdak/nyo
mtatott_konyv_index_hu.htm 
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Könyvkötés és díszítés

 városi polgárok könyvigénye, az iskolák számának 

növekedése szükségszerűvé tette a világi könyvkötők A
elterjedését. 

A 17. században a könyvkötés egyike volt a legnehezebb 
mesterségeknek. A könyvkötő (bibliopega) általában más 
szakmában is jeleskedett. Lehetett többek között 
könyvdíszítő, nyomdász, könyvárus vagy metsző. 

A 15. századtól a kódexek kötésénél alkalmazott fatáblát 
mindinkább felváltotta a papírtábla, melyet bőrrel, 

bársonnyal, hártyával, textillel  fedtek.  A papírlemezekből 

álló táblát költségcsökkentés céljából kiselejtezett papírok, 

sok esetben kódextöredékek összeragasztásával állították 

elő. Középkori kódexek pergamenlapjait még a 17. századi 

kiadványok, céhes iratok, regiszterek borítójához 

felhasználták.
A könyvkötések felületét kézibélyegzőkkel, vaknyomással, 

metszéssel valamint aranyozással festéssel tették 
díszesebbé.
A Soproni Múzeum őrzi egy soproni könyvkötő 
remekmunkáját 1675-ből. Michel Zacharias nemcsak 
könyvkötő, hanem metsző is volt, több rézmetszete ismert 
(pl. az 1700-as Sopron látképe).

Michel Zachariás könyvkötő remekmunkája, 
1675-ből és egy 

. 
Soproni Múzeum

aranyozó szerszám, melyet 
a könyvkötők bőrkötések aranyozására 
hasznátak. Pecsétszerű fejét stilizált 
virágokkal, levelekkel díszítették

Felül a Nürnbergi Biblia egy színes 
fametszettel díszített lapja,1483.  
Soproni evangélikus egyház-
község könyvtárából.
Alul Jost Amman: Könyvkötő 
műhelye, fametszet. 
Das Ständebuch, Frankfurt am Main, 1568.

Wolfgang Huber nürnbergi nyomdász 
1509. évi falinaptára. Egyetlen ismert 
példánya Sopronban. Soproni Levéltár

Schraps Mihály 
könyvkötő pecsétje

 17. század. 
Soproni Levéltár



 régi időmérő szerkezetek amellett, hogy fontos 

technikatörténeti emlékek, értékes és sajátos A
iparművészeti alkotások is. A 14. században 

jelentek meg az első nagy mechanikus szerkezetű 

órák, a városok tornyain. Sopronban a toronyóra 

legrégibb ismert írásos nyoma 1532.
Majd a technika fejlődésével a 15. század végén a 
háztartásokban is megjelennek az órák. Az első 
szerkezetek olyan különleges formájú órák voltak, 
mint a könyv vagy doboz alakú illetve a közkedvelt 
toronyalakú asztali órák.
A polgárok, főleg a kereskedők rájöttek arra, hogy az 
idő pénz, ezért megnőtt az igény a könnyen 
hordozható óraszerkezetek iránt. 16. század elején 

Peter Henlein nürnbergi lakatos nevéhez fűződik az 

első rugó alapú zsebóra elkészítése. Korai típusát 

„nürnbergi tojásoknak” is nevezték. 
Az óra működéséhez szükséges energiát 

legkorábban a súlyhajtás szolgáltatta Hajtórugó adta  

– az ugyan kiegyenlítésre szoruló – erőt, de 

alkalmazásával az órák hordozhatóvá váltak. Akár 

letekeredő súlynak, akár felhúzott rugónak 

köszönhető, az állandó erő az órákban gyorsuló 
mozgást idézne elő. A gyorsulást a gátszerkezet 
(járat) akadályozta meg, az óra mozgását pedig a 
szabályozó tette egyenletessé.

Óraművesség

Jost Amman: Örakészítő műhelye. 
Das Ständebuch, Frankfurt am Main, 1568.

Manierista asztali óra. Tört oromzattal, kagylós 
fülkével és csavart oszlopokkal,

17. század.
Soproni Múzeum, Storno-gyűjtemény

Óraszerkezet metszete
Park Benjamin (ed.)  Appleton’s Cyclopedia of Applied 
mechanics. New York, USA 189 fig. 4217.

17. századi 
zsebóra áttört 
indadíszű lapja a
Rábaközi Múzeális 
Kiállítás 
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z étkezési szokások jelentősen változnak a 

reneszánsz korban. Az étkezés idejében, a terítékben A
csakúgy, mint a feltálalt  ételek sorában.

A középkorhoz hasonlóan a 16. században két fő étkezés 

volt napirenden. Az ebédet 10, a vacsorát 5 vagy 6 órakor 

fogyasztották el. A 17. században egyre több családnál 
változtak az említett időpontok. Az ebéd 11 órakor, a 
vacsora néhol már este 7 órakor az asztalra került. A 
reggelizés csak a 16-17. század végén jelent meg, és ezen 
alkalmakkor általában kenyeret fogyasztottak.

Reneszánsz konyha

Teríték
Az asztalt úgynevezett asztali ruhával fedték le az étkezések alkalmával, néha több rétegben is. Alulra 

általában egy egyszerű fehér terítő került erre következett akár több díszesebb abrosz. Az asztali ruhák 

anyaga lehetett kender-, vagy lenvászon, a módosabb háztartásokban kamuka, azaz damasztabrosz. 
Mintázatuk rendkívül változatos volt, a főúri házaknál előfordult arany vagy selyemfonállal hímzett 
abrosz is. Az abroszon kívül használtak egyéb asztali ruhákat, mint az asztalkendő vagy a cipótakaró 
kendő.
Az asztalok közepére helyezték az ételekkel megrakott tálakat, melyekből közösen ettek, míg el nem 
terjedt a saját tányér használata. A leggyakoribb táltípus az ón-, réz-, és a mázas kerámia tál volt, főleg a 
polgárok körében. A főúri udvarokban használtak arany és ezüst tálakat is, a szegényebb réteg fatálból 
étkezett.
A 16. században jelenik meg a saját tányér használata – addig az asztalokon lévő közös tálakból ettek – 

ezek mai szóval lapos tányérok voltak, mert levest Magyarországon csak ritkán fogyasztották. Az asztal 

terítékében a tányér mellett ebben a korban terjedt el a külön pohár és evőeszköz használata.
A kések minden étkezésnél előkerültek, míg a kanalat ritkában használták, akkor sem leves, hanem 

mártások fogyasztásához. A kétágú villa kezdetben a tálalás eszköze volt, majd a 16. század végétől 

már az étkezésben is fontos szerepet kapott. Mindezek ellenére a kézzel evés a 17. század végére 

szorult ki az étkezés kultúrájából. 
Ebben az időszakban az asztalra csak a tálaláshoz szükséges kések, villák, kanalak kerültek, ugyanis 
mindenki hozta magával a tokban tartott evőeszközeit. A terített asztal fontos tartozéka volt még a só- és 

Terített asztal

Illusztráció a Küchenmaistrey 
(Szakácsmesterség) című 
szakácskönyv címlapjáról. 

Augusburg, 1507.

Mázas tálka
16-17. század

Soproni Múzeum



R

Lakáskultúra

 vagyonos városi polgárok lakásai kőből épültek, ajtajaikat nehéz zárszerkezetekkel zárták. 
Egyre gyakrabban került az ablakokba aprólékosan kidolgozott ólomkeretes üveg. A padlót A
mázas vagy mázatlan téglával, vagy deszkával fedték le. A falakat festményekkel, 

szőnyegekkel, festéssel díszítették.
A szobák bútorzatán megjelent az építészetben használt díszítő stílus. Tipikus példája a ládák és – 
a 16. században még ritkaság számba menő, de egyre terjedő – kétajtós ruhásszekrények épület 
homlokzatot felidéző díszítése oszlopokkal, párkányokkal.

A ládák és szekrények mellet a lakások tárolásra szolgáló bútorai között érdemes megemlíteni a 
tálaló szekrényt, amelyben, mint a neve is utal rá, az asztal terítéséhez, az étkezéshez szükséges 
tárgyakat tartották. A szekrény nyitott, polcos részén a díszesebb, drága asztal neműket helyezték 
el, míg az alsó zárt részben az asztali ruhák és az egyszerűbb mindennapi használatra étkészletek 
kerültek.

Az asztalok formája is változott a 16-17. században. Az asztallap elcsúsztatásával nyitható 
asztalokat, lassan felváltják az lap alatt fiókkal, szekrénykével ellátott kecsesebb, kevésbé 
ládajellegű darabok. Az asztalokon és a ládákon míves ládikókat helyeztek el, melyekben 
értékeket vagy patikaszereket tároltak. Abrosz még csak az étkezések alkalmával került az 
asztalra.

Az ágyak más néven nyoszolyák is 
díszesebbé válnak, a mennyezetes 
ágyak oszlopait és a szuperlátot 
vagyis a függönyt tartó keretet is 
faragott motívumokkal, festéssel 
díszítették. Szép példája a Fabricius-
ház, polgári lakások kiállításában 
megtekinthető, festett, 17. századi 
mennyezetes ágy.

A lakószobákat cserépkályhával 
fűtötték, melyek a reneszánsz korban 
többnyire szögletes formát kaptak, a 
legelterjedtebb színű máz a zöld volt. 
A Soproni Múzeum őriz néhány 
kivételesen szép kivitelű, jellegzetes 
r e n e s z á n s z  k á l y h a c s e m p é t .  
Melyeket biblia jelenttel, allegorikus 
ábrázolással, vagy császárportréval 
díszítettek. A kályhákat többnyire 
kívülről és nem a lakótér felöl fűtötték.

Polgári lakószoba a 17. század 
elején, reneszánsz kiállítás

17. század polgári lakás. Fabricius-ház


