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...ami a stilust és alkalmazását 

illeti, /Palladio/ még a nagy 

Vitruviusnál is többet tett o mert 

alaposan tanulmányozta az ókoria-

kat meg az ókor milvészetét, és ez 

utóbbit igyekezett közelebb hozni 

igényeinkhez." /1/ 

Goethe 

/1/ Goethe,Utazás Itáliában. Forditotta Ronay György 

Magyar Helikon Budapest 1961. Padua t szeptember 27. 

43.  oldal 



BEVEZETO  RÉSZ 

Születési helye, eredete hossza ideig vita tárgya 

volt. Mivel Vicenzóban élte meg alkotói tevékenységének 

virágkorát, nehéz volt hitelt adni nem vicenzai szárma-

zásának.  A  legutóbbi kutatások azonban kétséget kizáróan 

bizonyitják padovai eredet6t; ezek szerint a Rosati nevü 

faluban született Padova  közelében 1508. november 30-án, 

Szent Andrea napján. /2/ Sorsának kezdeti évei a homályba 

vesznek; idős tanuk tudni  vélik,  hogy a család  átköltözött 

egy  másik,  közeli faluba. Tény azonban, hogy a 13 eves gyer-

meket atyja kumüvesnek adja /tagliapietra, vagy map szóval 

lapicida/ egy mesterhez, ahonnan szabadulva 1524-ben vég-

leg Vicenzában telepszik le, mint kömüves master. Itt be-

lép a kómüvesek"céhébe"/fraglia/ es mühelyt bérel. Már 

első vincenzai (Wei során kapcsoLatba kerül Giovanni di 

Giacomo /Giovanni di Pedemuro/ és Girolamo Pittoni szob-

rászokkal, akikkel együttmüködve tesz eleget első megren-

deléseinek. Meg 1540-ben is mint egyszerii "lapicidát" em-

legetik egészen 1542-ig, annak  dacára, hogy időközben el-

kezdte  első épitószi feladatárink megvalósitását a "Villa 

Godi"-t Lonedo-ban. 

tevékenysége során ismeri meg Giangiorgio 

Tristinot, a hires költőt és müvelt humanistát, akinek a 

plasztikus antikvitás iránti rajongása nagy hatást Gyako- 

rol rá. Loy adat szerint a  barátság  1538-ban már fennállt./3/ 

/2/ Zorzi Giangiorgio Ancora della vera origin() e della 
giovinezza di Andrea Palladio second() nuovi documenti 
"Arte Veneta" III.1949.140.old. Pane Roberto, Andrea 
Palladio. Torino 1948.felh.kiad. Torino 1961.25.old. 



Ez a hatás oly intenziv, hogy a fiatal Andrea q. Petri, 

amint az egykord források mesterünket nevezik, nevet is 

vAltöztat, és felveszi a klasszikus hangzású Palladio 

nevet, amely a görög "Pallasz" szóból származik. Trissino 

felismerte  benne  a tehetséget, elsősorban matematikai 

adottságaira figyel fel, és törődni kezdett fejlődésével. 

Kapcsolatuk a mester és a tanitvány, valamint az idősebb 

és az ifjabb barát  viszonyának keveréke lehetett. Az ő 

útmutatásai alapján  kezdi tanulmányozni az épitészet elvi 

kérdéseit, elsősorban Vitruvius könyveit. Ezt követően 

közös utazást tesznek Rómába, ahol Palladio meGisAerkedik 

az antik épitészet maradvAnyaival, amelyeknek "kitartó 

es türelmetlen" tanulmányozója lesz. Első római útját még 

további négy követi majd. Második római tartózkodását 

/1545-ben utazott el másodizben az  Örök Városba! 1546 

tavaszán megszakitja, visszatér Vicenzába, bogy Giovanni 

di Pedemuróval közösen elkészitsék a Basilica első terveit. 

a 2-os jegyzet folytatása: 
Rigoni Erica, Padova, cittá natale di Andrea Oalladio 
"Atti dell' Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti" 
CVII, II, 1948.49. 67-72.old. Pane Roberto, Palladio e 
la critica, anagrafica, "Ii Giornale di Viwenza" 1949. 
szeptember 17. 
/3/ Vicenza Arch. di Stato Not. Bartolo Carpo,  idézi 
Zorzi Giangiorgio, id.md 3.old. 

/4/ Archivio della citth di Vicenza, Liber Partium I. 
274.o34. idézi Zsorzi, icl.mü 5.old. 



A Basilica tervpályázatán hires épitéseek is részt 

vesznok, mint Sansovino, Sanmicheli és Giulio Romano, a-

kik személyesen ellátogatnak Vicenzába. A biráló bizott-

ságnak Palladio terve tetszik leginkább és ez fontos meg-

bizatást  jelent  keki. Kis túlzással  elhatározó  jelentósé-

günek is mondhatnók az eseményt, hiseen ezzel tulajdon-

képpen a vicenzai arisztokrácia kegyeibe lep be. A bi-

zottság tagjai, Girolamo Chiericati, Gabriele Capra és 

Giovanni Alvise Valmarana hercegek szinte azon nyomban 

fontos feladatokat biznnk rd. Girohamo Chiericati felkéri 

a "Sziget"-nek nevezett előkelő várusrészben lévő telkére 

létesitendő palota épitésére. Palladio hozzá is fog a 

Palazzo Chiericati terveinek elkészitéséhez. A  várostól  

havi javadalmazást kap a Basilica munkálataindl végzett 

felügyelőségért, amely megbizatás egészen haláláig tart, 

es amely alól időről-időre "szabadságot" kér, hogy más 

városokban is eleget tehessen megbizatásoknnk: igy 1550- 

ben Brescidba, 1551-ben Veronában, 1552-ben Trentóban, 

és igy tovább. 

Az 50-es  évek  elején készül el a S.Stefano-i Thiene-

palota es a Via Porti-n, álló Porto-palota tervrajzaival. 

munkálatok közben ismeri meg Alessandro Vittoria fiatal 

trentói származásd szobrát, aki a Palazzo Thiene stukkóit 

készitette. 1554-ben a filontagnnnában épüló hires Palazzo 

Pisani homlokzatárok diszitését is ketten végzik. A vi-

cenzai arisztokrácia kedvelt épitészeként egész sor vidé-

ki ház elkészitésére kap megbizatást. 



Ekkor készülnek többek között a Pisani testvérek bagnolii, 

Leonardo Mocenigo maroccei, Leonardo limo fanzolói, a Fo-

scari testvérek malcontentai és a Barbaro tcstvérek Maser-

i villáinak tervei. 

A Vicenzán kivüli és a Vicenza környéki munkálatokkal 

egyidőben Palladio magaan a városban is elkezd jelentős 

miiveket. Nagy p61tfogójának, a Valmarana hercegnek megter-

vozi inpozáns városi palotáját /jelenleg a Palladio kutatás 

központjának, a Centro Internazionale di Studi di Architet-

tura "Andrea Palladio" székhdza/.  Palotát  tervez többek kö-

zött 1,Iontano Barbaran hercegnek a Via Porti-n 6116 telkére 

és a Trissino testvéreknek, Francesco és Lodovico heroegek-

nek a Riale utcába. 

1556-ban eltávozik Vicenzából, hogy eleget tegyen 

Florian° Antonini herceg Udinébe szóló meghivAsának. Palladio 

megtervezi a Palazzo Antoninit. Vicenzai tevékenységét nem 

pusztán udinei, hanem, és elsősorban velencei mu,..kái  szakit-

jók  meg, amelyek az 50-es évek mhodik  felétől  °gyre gyako-

ribbak lesznek. Werveket készit a velencei San Pietro di 

Castello-hoz, amelyet a San Gioggio Maggiore sziget benedek 

rendi szerzeteseinek tervezett refekbórium követ 1560-ban. 

Az ezt követő évben készülnek a Convent° della Caritd ter-

vei /jelenleL az Accademia delle 3elle Arti épülete/, ame-

lyeket a középkori es a reneszansz kolostorok ihiettek, 

Ugyanakkor korszerü, tiszta éliitészeti eszmék hivtak életre, 



Atyai  barátja és szellemi mestere Trissino még  1550-
ben meghalt, hatása és Palladio antik milvészet iránti ra-

jongása azonban továbbra is intenziv maradt. Ez a lelkese-

dés szinte archeológiai szenvedéllyó válik, amoly djra és 

újra Rómába vezérli, ahol mérnöki precizitással felméri 

a még álló antik épületeket és romokat, valamint összeve-

ti a látható emlékeket az ogykorú leirásokkal. 1554-ben 

jár ötödször és egyben utoljára az  Örök Városban, és uég 

ebben az évben kiadja kis könyvét, amely az összegyüj-

tött anyagot tartalmazza: "L' antichiti di Róma raccolta 

brevemente dagli autori antichl e moderni" cimmel. /5/ 

Rómában együtt van Daniel° Barbaróval, Aquileia válasz-

tott pátriárchájával, aki a kor egyik legnagyobb Vitruvius 

szakértője, és aki ekkor már hat éve dolgozik a  császár-. 

kori épitész-iró tiz könyvének forditásán és kommentálá-

sán. Ebben a munkában Palladio is részt vesz, segit az 

olykor homályos latin szöveg értelmezésében és ő illuszt-

rálja metszetekkel az 1556-ban megjelenő kiadást. /6/ 

Könyvében egy helyütt Barbaro emlitést tesz arról, hogy 

Palladio könyvet tervez kiadni a magánházakról, összekap-

csoiva saját terveit az antik épülette rvekkel. 

A kor nagy épitészeihaz hasonlóan Palladio is ir 

traktátust az épitészetről közreadva benme ópitőmesteri 

életmüve gazdag tapasztalatait és az összegyüjtött antik 

/5/ aagrini Antonio, Memorie intorno la vita e le opera 
di Andrea Palladio, Padova 1845-46. n.19.idézi Pane, 
im.23.old. 

/6/  I dieci libri dell' architettura di M.Vitruvio tradotti 
e commentati da monsignor Barbaro eletto patriarcha d' 
Aquileggia. In Vinogia per Francesco Marcolini con 
prtvileggi MDLVI, 



épületrajzokat. A Négy Könyvb51 először az első rész jelent 

mog "I due libri dell' architettura" cimmel 1570 tavaszán 

Domenico de' Franceschinél, majd emellett a masodik, "I 

due primi libri dell* Antichita al serenissimo Duca di 

Savoie" cimmel, végül meg ugyanebben az évben a teljes mü. 

/7/ 
:qAtészi tevékenysége feljut a zenitre: a venetoi 

nemesség foglalkortatott épitésze és az egyház is szivesen 

ad megbizatásokat neki. A változatos feladatok  lehetőséget 

nyújtanak tág invenció—készsége kibontakoztatásához. 1565— 

ben kerül kapcsolatba Emanuel° Filiberto herceggel, Piemont 

fejedelmével és a következő évben rövid utazást  tesz Pie-

montban és Provence—ban. A franciaországi  utazás során 

NImesbe látogat, ahol me,:néz és lerajzol két antik épüle. 

tot, és talán Chambor&-ba is,  hogy aegnézze Ferenc király 

erdei nyaralóját.  43/ Az Első Könyv lépcsőket tárgyaló 

XXVIII. fejezetében  mindenesetre emlitést tesz arról, 

hogy egy "Sciambur"—nak nevezett, Franciaerszágban 

ható helyen  agy erdőben álló palotában a csigalépcsőnek 

igen szép  példájával találkozott. Mivel egyszorre több he-

lyen folynak épitkezései  annyira elfoglalt, hogy 1568 te-

lén vi:„szautasitaai kénytelen a Habsburg császár bécsi 

meghivását. AásodiX II.Miksa velencei követén klresztül 

olasz épitészt hiv meg Bécsbe, a  császárváros közelében 

épülő Neugebaude befejezésére. Igaz, a császári meghivás 

/7/ Pane, im.31.old. 
/8/ Zorzi Giustiniani, La vita di Andrea Palladio. 

Vicenza, 1970. 16.eld. 
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nem személy szerint Palladiónak szól, az osztrák követ 

azonban elsosorban  őrá gonuol, mint a legfoglalkoztatot-

tabb épitészre. Az utazásra Palladio elfoglaltsága mi-

att nea  kerül sor. /9/ 

Velencei tevékenysége még szerteágazóbbá válik, 

amikor a Köztársasá3 1570-ben fő3pitészévé nevezi ki 

Parchitectus Serenissimi Domini n/. /10/ Az új alas 

Allandó velencei tartózkodást i6éilyel, igy családjával 

egyutt átköltözik a lagunák városába és innen utazik 

olykor Vicenzába, hogy felügyeljen a Basilica munkála-

taira. 

Életének ez az utolsó.évtizede is tele van  Jelen-

tős  vállalkozásokkal. A legnagyobb kétségkivül a Roden-

tore, amelynek felépitését az 1575-tői 1577-ig tartó 

pestisja.rványtól való megszabadulás emlékére rendelte 

el a Szenátus. A templom a Giudeccán épült, egy bú-

csújáróhelyen, amely minden tekintetben szerencsés, 

- szemben a város  központjával - a városatyák urbanisz-

tikai izlését dicséri. Mint fáépitésznek, kötelességei 

közé tartózik a megrongálódott épületek kijavitása is. 

1574 tavaszán tüzvész következtében eleggé súlyos károk 

keletkeztek a Doge palota épületében, majd 1577 decembe-

rében még  súlyosabbak, szintón tüzvész következtében: 

/9/ Archivio storico dell' art°, 1()03. 408.o1d.idézi 
Zorzi Giustiniai, im.16.old. 

/10tAurzi Austiniai, im.16.old. 



beomlott a Nagy Tanács terme és a Szavazó terem. A res-

taurálási munkálatokat tanitványával, Francesco Zamberlan,- 

nal együtt végezték. /11/ 

2drhuzamosan épitészi munkájával filológus tevékeny-

sége is fontos eredményeket produkál. A Vitruvius-komman-

tátor :arbaro mintájára antik római szerző kiadAsára vál-

lalkozik. 1575-ben megjelenteti a Quattro Libri kiadójá-

nál Caesar Kommentárjait. /12/ Könyve bevezetőjében 

Trissinbra  emlékezik,  annak tanitói tevékenységét  dicsér-

ire. A bevezető részhez egy "saját" fejezetet iktat "Belle 

Legioni, dell'Armi,  at dell'Ordinanze delRomani", amely-

ben gyakorta idézi, Polybiust. /13/ 

A  70-es évek végén agy Velencében, mint Vicenzában 

nagy munkák foglalkoztatják, - amelyek mellett  azonban 

jut idejo és energiája kisebb megbizatások toljesitésére, 

jar Velencében a San Giorgio monostor számára, egy aj hi-

dat tervez a Piave felett Belluno  tanácsának kérésére 

ezek azonban mar posthumus alkotások lesznek. 1577-ben 

kezdi el a Redentore templom munkálatait, amelynek alap-

rajzát először köralakára készitette, később azonban a 

hosszanti olrendezést fogadták el. /14/ 

/11/ V.ö.Aorzi Giustiniani tanulmányai:  Ii contributo di 
A.P. e di Francesco Zamberlan al restauro del Palazzo 
Ducale di Venezia do2o l'indendio delX 20 Licembre 
1577. 	"Altre due perizie inedite per il restauro 
del Palazzo Ducale di Venezia dopo l'incondlo dol 20 
Dicombre 1577." találhatók "Atti dell'Istituto Veneto 
di :3cienze Lettere e Arti" 

/12/ I Comuentarii di C.(i.Cesare con le figure in ramp de 
gli alloggiamenti de'fatti d'arme, delle circonvalla-
tioni, delle cittá... 

/13/ Pane l  35.old. 
/14/ Magrini Antonio, Memorie intorno la vita e le opere 

di A.P. Padova 1845-56. 212.old.idezi Panetim.55.01d. 
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Vicenzdban, miközben a Basilica épitése °gyre folyik, 

egy másik nagy tery kivitelezését kezdik peg. 1579 nya-

rán jelölik ki a Teatro Olimpico  helyét  a régi börtönök 

helyén. A következő év elején fordulnak az Accademia 

degli Olimpici tagjai - akik előzneg mar elfogadták 

akadémikus társuk, Palladio klaikus  antik  lhletésü 

tervét - a vicenzai 1;andcshoz, hogy bocsássa rendelke-

zésükre a kiszemelt lelyet. Az alkotói erő utolsó fel-

lángolása ez. Testileg a betegs6g, lelkileg családjá-

nak  szothullása /két fia, Leonida - épitész, apja fog-

lakozásának fol.ltatója lett volna - és Orazio mór  

kész jogi doktor . meghalnak, felesége elhaGyjai  na- 

yon megviselik. 47edül a munkában találja moG lelki 

egyensúlyát. Az épitkezés még nem kezdődik el ebben as 

évben, igy  elsősorban  a Basilica munkálatai f,z1a1koz-

tatják.  Július  7-6n m6G 30 aranyscadót kap a Basilican 

végzott tevékenységéért. 

Augusztus 19.én nem csupán akadémikus társai, ha-

nem  as egész város helyezte mély fajdalommal örök nyu-

galomra legnagyobb müvészét. /15/ 

A reneszansz nagyjai :cözött azon kevesek közé tar6- 

tozik, akik a miivészetek közül szinte kizárólag az épi-

tészettel foglalkortak. Élete nélkülöz a kalandos, 

/15/ "...con dolorc non solo degli accademici, ma della 
cittá tutta passó agli eterni riposi Andrea Palladio." 
/dagli Atti dell'Accademia Olimpica/ Pane, im.38.old. 



rendkivúli eseményeket, nincsenek regényes, szélsőséges 

fordulatok amolyek révun a korszak  má  s  müvészei hiresek $  

vagy hirhedtek lettek. ivitészi miiködése csúcsán, a 

venetói nemesség nagy családjainak  barátjaként  is meg-

marad  annak  az egyszerü "tagliapietrának", aki pályafu-

tása kezdetén a Pedemuro utcai milbelyben volt. 

esterünk életével és müvésze6ével foglalkozó iroda-

lom rendkivül te.ojedelmes. aetrajzirói sorát a szorgal-

mas Vasari inditja el, aki müvószéletrajzai között Pall&- 

dióról is emlitést tesz. Tudni véli, hogy épitészetről 

irt mnnkájának kiadása mar a küszöbön áll. Hirül adja to-

vábbá, bogy ez a munka két könyvet fog tartalmnzni az an-

tik épületekről és egyet saját épüLeteiről. Többet nem 

mond, mert mint közli, elegend6 ennyi, bemutatni azt a 

kiváló épitészt akinek azok tartják, akik müveit ismerik. 

Jól-lehet Palladio még fiatal, igen nagyra hivatott - te- 

szi  hozzá  dicsérőleg. /16/ 131s8, valóban életrajznak nevez-

hető irás Paolo Gualdo tollából születik meg 1617-ben. 

Gualdo még személyesen  Ismerte  a uestert es könyvében 

személyes emlékeit és a még élő kortársak elbeszélte ese- 

/16/ "...e perché tosto verrá in luce untopera di Palladio, 
dove saraano stampati due libri d'edifici antichl e 
uno di quelli ehe ha fatto egli stesso edificare,non 
dire) altro di lui, perché questo basterá a farlo cono- 
score per quell° eccellente architetto ch'egli 6 tenuto 
da shiunque vede le opere sue bellissime senza $che 
essendo anco giovane ed attendendo continuamente agli 
studi dell'arte, si possono sperare ogni giorno di lui 
cose maggiori..." Vasari Giorgio, Le vite de'piú eccel-
lenti Pittori, Scultori  cd.  Architettofi t ed. Ilanesi o  
VII .1885.100. old.  



ményeket gyüjtötte össze. A könyv 1749-ben jelent meg, 

összekapcsolva egg 52eatro Glimpicoról szóló értekezés-

sel. Fontos hely illoti meg ebben a sorban Vinconso 

Scamozzig, aki annál is autentikusabb, mivel több, 

Palladio által befejezetlendl hagyott épületet végzett 

be. Többek között a Villa i,otondát, valamint a Redentore 

templomot. 

A XVII.században Gualdo életrajza után nem irtak 

számottev5 müvet Palladióról. ixiek oka, miként Pane 

megállapiLja els6sorban a század folyamán uralkodóvá 

vált uarokk stilusban keresendő, /17/ amelynek képvise-

15i  tál szabályospnk találták a klasszikus egyszerüségii 

palladioi épületeket. Jeglehetősen e cfféni véleményt ala-

kitott ki a velencei Giovann5 Battista Piranesi a 

"Ragionamento apologetibe cima mdvóben. Palladio -ál-

lapitja wog - képes homlokzatok es elrendezések kiala-

kitásánál nagyszerd megoldásokat kigondolni, hiányoznak 

azonban  	ötletei és ismeretei, amikor egy  épület 

belsejének diszitéséről van szó. llyonkor mindig ugyanp. 

azt az ajtót, ablakot rajzolja. Saját tervei nélkülözik 

az egyes részek organikus  egységét: ezen az alapon 411- 

va kritizálja meg Palladio terekkel  takarékosan  bá.ó 

szerkesztósmódját, gondolati szegénységgel vádolva meg 

őt. /18/ 

/17/  Pane,  im.46.old, 
/18/ Piranesi itéletét Pane a "L'acquaforte di G.B.Piranesi" 

c.tanulmányatan fejtegeti. Architettura e arti figura-
tive. Venezia, 1948. 
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A azázad második felében lát napvilagot újabb, je-

lentős Palladio-aetrajz, szernője Tommaso Terar7.a, ve-

lencel épitósz. 6 az, aki először alkalmazza a kritikai 

mádszert az épületek leirásánál, összevetve a Quattro 

Libri által közölt rajzohat az eredeti tervrajzokkal./19/ 

Röviddel  ezután  adta ki Giovanni Rossi Ottavio Bertotti-

Scamessi naGy vcallalkozázi16. Lertutti-Scamozzi több évig 

tartó tUrclues ós hozzáértő pumicaval összegyüjtötte és 

négy kötetbe rendezte Palladio egész épitészi életmüvét, 

Preciz aotszetekben megörökitve. Talán senki sem tett 

ennyit a vicenzai master hirének öregbitéséért./20/ 

1786-ba2. újra megjelenik Bertotti-Scamozzi "Le fab-

briche e disegni..." citaü üve. Ekkor tesz látogatást 

nála  Goethe, aki  igen  rokonszenvesnek találja az idős 

mestert. /21/ A költő azonnal ha:W.8a alá kortil a csodá-

latos  épitészeti alkotásoknak. Ugy érzi, hogy a palla-

dia  épületekben  az  antik  világ tökéletessége éled újjá. 

Elismeréssel nyugtázza, hogy az épitész kbnnyedén oldja 

mag a falak és az oszlopok ellentmondását.  Itáliai  uta-

zásáról szóló könyvében leirja benyomásait, Palladióval 

kapcsolatos élményeit. A villákról megállapitja, hkgy 

azok nem pihenőhelyek, hanem elsősorban a mezőgazdagági 

tevékegyek.; központjai. A kortare romantika szertelens6- .  

/19/ Tomanza Tommaso, Le vite aei piú celebri architotti 
e soultori veneziani del secolo XVI.Venezia 1778. 

/20/ Le fabbriche e i disegni de Andrea Palladio raccolti 
ed illustrati da Ottavio Bertotti-Scamozzi.Vénezia 1786. 

/21/ "ein gar braver Mann"- irja róla az olaszországi uta- 
zásárol irt könyvében.  Utazás  Itáliában.Ford.Ronay 
György.  Magna. Helikon, Budapest 1961.51.old4 
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gével és a gótikus épületformák bizarr kőcsipkéivel 

szemben türelmetlen és elutasitó goethe a klasszikus 

antikot csodálja, ereje, életkedve és egészségessége 

miatt. Valósággal rajong Palladióért, magasztalja an-

nak k1as6zikus tisztaságát, érAilethomlokzatain tapasz-

talható egyszerüséget és harmóniát* /22/ Szenvedélye 

Palladió iránt, egészen a broteszkig, semmi mas s  csak 

Palladio és Palladio, - irják 1618-ban a 70-éves 

Goethéről. 

.6gy egész korszak esztétikai itélete fejeződik 

Ici Fransesco iilizia  1787-ben megjelent könyvében t /23/ 

aki Palladiót az Augustus óta élt épitészek legnagyobb-

jának tartsja. A továbbiakban azonban elősorolja kifogá-

sait. Szemére hányja Palladiának, bogy nem törebadett 

tanulmányozni az antikok  hibáit,  igy nem is tudta azo-

kat kiküszöbölni. Folytatva a kritikát felületesnek ne-

vezi Palladiót, mivel, miként irja, ha jobban ismerte 

volna mestersége szabályait, nem alkalmazott volna any-

nyi piedesztált az oszlopok alatt, különböző magasságú 

oszlopokat ugyanazon a tervrajzon, és igy tovább. A 

szerző a templomok és egyes paloták homlokzatain hasz-

nált, eaeleteket összekapcsoló nagyoszlopokra céloz, 

ahol az épitész gyakorta folyamodik piedesztálok alkal-

ma%dsához. Nem érti meg, hogy ez Palladiónál nem afféle 

/22/ "Van valami valóban isteni a rajzaiban; tökéletesen 
miként a forma egy nagy költő számára aki az igazság-
1)61 és az elképzeltből ogy Ilnrmadik dolgot formál t a- 
melynek létezése magával ragad bennünket."Goethe, 
im.Vicenza t szeptember 19.37.old. 

/23/ Milizia Francesco,Dizionario delle arti del disegno. 
1787. 



"ossz használat", azaz túlzás /abuso/, hanem kifejező 

erejének egyik sajátcs eszköze. idi1izia számára a töké-

letesség egy olyan elehetetlen pont, amelyhez a miivész 

állandóan csupán közeliteni 10,)es. Nem ismeri el, hogy 

a milialkotás önmagában tökéletes lehet, azaz ha egy ere-

deti ebjéniség sajátos kifejezése. Iilizi.a itéleteit, 

amelyek azonban ilea befolyásolják alapvető véleaényA, 

misz_3rint a modern kor legnagdobb épitésze Palladio, 

a neoklasszicizuus maximalizmusba torkolló purizmusa 

szülte. 

A XIX. század első felében meL;jelent müvek között 

Leopoldo Cikognara Palladio-diefAiLése érdemel emlitóqt, 

/24/ amelyet a szerző, a velencei akadémia akkori elnöke, 

1810-ben olvasott fel. Cicognara megállapitásal abból a 

haligatólagosan elfogadott  konvencióból erednek, hogy a 

milvészeti realitás semmiféle kánonnak sem kell, hogy en-

gedelmeskedjék. Palladio pontat1ans4Gait tárgyalva észre-

veszi, hogy az antik emlékek leirásán41 a viconzai mester 

aggályos pontossággal megjogyzi minden egyes részletét 

annak, ami megmaradt, egy kissé szabad toret enged  azon-

ban élénk képzelőerejének és szabadan hozzáteszi azt, 

amit ilyen stilusban alkotva maga tervezett volna. Ez a 

szemlélatmód jellemzi a század elejének két  francia 

Palladio-interpretatutáb is. Quatremére de Fincy /25/ 

/24/ Ctcognara  Leopoldo, Elogio di Ardrea Palladio. 
Venezia 1810. 

/25/ 4uatremére de Piney 26tieane- -,Iarc, Histoire de la vie 
et des euvrages des plus célébres architectes,Paris 
1830. 
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Palladio sLilusában lutja a kőzépát megvalósulds6t a klasz-

szicisták szimmetrikus szigorUsága es azoknak a szélsőséges 

önkénye között, akik minden szabály betartása alól mente-

sii1 ,1 ,  igyekeznek.  A szerző meglátja a harmóniakus egységest 

a praktikum Lovetelte motivumok és as esztétikum megszabta 

arányok között felisaerve e kettő szétválasztásának lehe-

tetlenségét. Nem fogadható el azonban az albjtegetés,am-

lyet 42atremere de Fincy Palladio és az antikok viszonyá-

ról közül. i,ezete szerint mesterünk azokat a megoldásokat 

alkalidazta a modern követelményeknek megfelelően amelye-

ket as antikok használtak volna. Nem úgy  cselekszik  tehát, 

mintha azukrak  kortársa  lenne, hanem amint azok eselekedp-

nének, ha napjainkban élnének. 

A musik francia, Viollet-le-Duc /26/ hasonlu nézete-

ket vall as antik emlékek helyreállitásával kapcsoLatban; 

ha felmerUlne törtenetesen a szükséglete egy antik épület 

"dtrehdezésének", bele kellene helyezkedni az egykori épi-

tész gondolataiba us mgvalositani azt, amit ő terme ha 

a világ visszaiordulva a feladat rd hdramlana. 'Xermészete-

sen eliugadeatatlen mindkét feltételes módban fogalmazott 

elmélet, hiszen a müveszettörténet csak a konkrét és rész-

letes tényeket értela és mutatja be. A fentiekben vázolt 

hipotézisek new jelentonek segitséget, banem terméketlen 

fantazmagóriAlaoz vezetnek. 

Itállában 1845-ig csupán Temanza emlitett életrajza 

állt a Pa11udi6val foglalkozók rendelkezésére. Ebben as 

/26/ Viollet-le-Duc Eagene-Eumannel, Dictionnaire raisonné 
de 1' architecture francaise 
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évben jelent nog Antonio Marini könyve, amelyben terjedel-

moo es apróléks kutatásainak ereaményeit totte közzé./27/ 

A mil  tekintélyes adatmonnyisérxit tartalmaz, ezek azonban 

or rendsZerező szándék hiánya következtében no rendeződ-

nek áttikinthotő szerkezetbe. Fontos tudnivalók sikkadnak 

el a kevésbé lonyeges adatok között a részletek közötti 

fontossági sorrend megállapitásának elmaradása miatt. El-

kell ismerni viszont a szándék tükrében elért eredményt. 

Marini célja volt hozzájárulni a tudósok munkájához onem 

podia egy néoszerüsitő sönyvet irni. 'flint ilyen uindezide-

ig az elsők között van. 

Más cél  vezérelte  a  század másik biográfusát Giacomo 

Zanellát /28/, aki Vicenza loc;kiválóbb polgárának emlékét 

és müvét szándékozott magasztalni, mindennémü kritikai 

reviziö igénye nélkül. Igjekszik megvédeni Palladiót a 

neoklasszikusok vádjaival szemben, mondván, hogy az ins-

piráló antikvitás és a reneszansz épitészet viszonyát 

nem szabad esztétikai szempontból másként felfogni s mint 

ami a természet és  más figurális müvészetek között léte-

zik* Az épitószetet tanulmányozó neoklasszikus gondolko-

dók hibái a szobrászat és a festészet meL;itélésében is 

megmutatkoznak: az absztrakt klasszikus [canon amely az 

antik épitészetből táplálkozik, összeparositja a való-

szerüség követelményeit és a klasszikus görög-római szob-

rdszat által mutatott eszményi szépséget. 

/27/ Marini Antonio l id.kiauás 
/23/ Zanella  Giacomo,  Vita Li Andrea Palladio. Tilano 1880. 



A XIX. század második felében az első, hanem is 

az egyedüli, aki Palladiót a goethei szellem szabadságá-

val érzékeli ilemetországban, Jakob Burcknardt /29/ szá-

mára Palladio az egyetlen, aki épületei szervezetében 

nem mást követ, mint az arányok rendjét. Burckhardt is, 

miként korabban mar Milizia is tette, észrevesz bizo-

nyos  arány-beli eltéréseket az oszlop-magasság és a ha-

jók méretei között, sőt hozzáteszi, hogy a homlokzatok 

oromzati  1:"ÓSZOi sohasem tudnak megnyugtató megoldást 

nyújtani. /30/ Ennek  dacára  a radvész aindezeket az el-

téréseket egy bizonyos harmónia megteremtésével maja 

felül, ós Burckhardt szerint a részek  szigorú  ci7oz,erii-

s6p és a részek állandó alarcndelése az ogésznek,min-

dig  ellenállhatatlan  benyomást keltenek. 

Goethe és Burckbnrdt zseniális intuición alapuló 

ítéletei nem tudtak szabadabb szellemet vinni a későb-

bi német tanulmányok mesterünkről vallott nézeteibe. 

Cornelius Gurlitt /31/ p.ildául at irja, hogy a mü  inti—

vészi formája legyőzi a praktikus foradt az egész szép-

sége a funkció kifejezését. Liajd azt, hogy a szerkezet 

inkább  a csodálatot, semmint a szükséget kell, hogy 

szolgálja. E nézet gyökere az a szemlélet, amely nem 

tartja az épiteszetet szabad müveszetnek, ós amely örök 

/29/ Burckhardt Jakob, Der Cicerone, neudruck der ur-
ausgabe. Leipzig 1925. 

/30/ Burckhordt, im.344.old. 
/31/ '.iurlitt irását a G.Vinaccia 4;ondozásdban kiadott 

Palladio előszavakent publikaltak. Torino 1922. 
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alentmondást lát a praktikum es a  üveszi kifejezőesz-

közök között. Burger is a palladia  villákról  irt konyvé-

ben /32/ előszeretettel viseltetik a müvészetea kivüli 

metódusok iránt: a villák kapcsán Palladio  helyét  a le-

neszansz villa fejlődéstörténeti folyamatában kezdi ke-

resni, mintha abban, egy mechaulzmushoz hasonlóan, a  for-

mák  egy absztrakt fejlődése lenne felismerhető.  Majd  a-

lább hoziáteszi, hogy Palladio miivészetét a velencei mü-

vészet fejl6d6senek történotén belül lehet csupán  meg-

érteni.  Palladio  'velenceiségen 0161;0 furcsa fogalom 

és készséggel adódik a kérdés, hogy mit jelent Alberti, 

vagy lichelangelo "tockiinsága" és valóban ez óriásokat 

pusztán emo "tockánságukon" keresztül lehet megérteni? 

Az eltelt évszázadok során sok téves nézet,  után-

zás  alakult ki Palladioval kapcsolatban. lázek eloszlatá-

sára és a helyes értelmezés kialakitására törekszik az 

egyik legsikeresebb modern mü, Geofrey Scott könyve, az 

Architecture of Humanism /33/. Egy másik, szintén angel 

könyv,  amely  fontos adalékokkal szolgál a palladia stu-

diumokhoz Rudolf Wittkawer könyve, amelyben a szerző 

gyakran idézi es kritizálja meg Scutt nözeteib. /34/ 

/32/ Burger Fritz, Die Villon des Andrea Palladio. 
Leipzig 1906. 

/33/ olasz kiadása: L'Architettura dell'Umanesime. 
Contributo  aha storia del Gusto. Bari 1939. 

/34/ Witkawer Rudolf Architectural Principles in 
the Age of Hun sm. Alec Wiranti ltd.Lendon 
1952. 
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Attkower uzerint a modern, a reneszansszal foglal-

kozó épitészettörténeti irodalom figyelmen kivül hagyta, 

vagy  alábecsülte  azokat a matematikai és geometriai ará-

nyokat, amelyeket, szoros kapcsolatban a zenei arányok- 

kal, az épitészet épületeik arányainak meghatározóiként 

fogtak fel. A roneszansz épitészetetehát hiba lenne egy 

tiszta épitészetként elkönyvelni,  hiszen  ha a  hagyomá-

nyos interpretációnak igaza van, nkkor nem lehet lényegi 

küljnbséget megállapitani a XV. és XVI.,  valamint  a XIX. 

század eklekticizmusa között. A megoldást a két klassziciz-

mus között az a tény adja, hogy a reneszansz, mint a milt 

minden nagy stilusa az értékek olyan hierarchiájára épült, 

amely a  szakrális  épitészet abszolut értékeiben érte el 

csúcspontját. A müvészettörténészek elfogadott értelmezé-

se abból az egyszerü formából származik, hogy - teszi hoz-

zá Attkower - a középkor transzcendens vallásosságát a 

reneszanszban az ember autonómiája váltotta fel. 

Közbevetőleg megjegyzendő,  hogy  Wittkower egyszerüsi-

teui látszik egy jelenséget, amely valójában komplex vizs-

gálatot igényel, amikor agy teszi fel a  kérdést,  hogy mi-

lyen különbség van a reneszansz és a neoklasszicizmus kö-

zött. 

i!Irdckesebb Vittkowernek egy másik  tétele,  azaz a köz-

pontos templomalaprajz ideálja, mint az abszolut kifejezé-

se és nem mint a formális izlésó. A kérdés agy fogalmazható 



meg, hogy egy vallásos nézethez való feltétlen ragaszko-

dás teremtette-e meg az abszolút formát, vagy inkább a 

korizlés létrehozta forma keresett bsLzefüggést a tran5z-

bendens vallásos nézetben. De ha müvészetről akarunk be-

szélni, nem szabad elfelejtenünk, hogy a forma ön2agában 

nyer  igazolást,  és hogy a forma fantasztikus ha-0.8a a 

teórialétrehozása és nem megforditva. A szerző irja /35/ 

hogy as istenség-katepcióban változás következett be, a-

mennyiben Krisztus, mint a tökéletesség ós a harmónia 

lényege, felváltja krisztust, aki a kereszten as emberi-

ségért szenvedett: a Pantokratórt  felváltja  a fájdalom 

Embere. Azonnal  hozzáteszi  azonban, hogy ezt a koncepci-

ót tagadták is. Carlo Borromeo alkalmazza a trontói zsi-

nat elvoit a templomépitésre, pogánynak jelentve ki a 

köralakú templomot, és ajánlva a visszatérést a latin 

kereszthez. Az ellenreformáció  dacára  a középpontos te-

rek fontos Aelyet foglaltak el a XVII. és XVIII. század 

épitészetében, a matematikai  arányokat  kedvelő neoplato-

nizmusnak még komoly létfeltételei voltak. /36/ 

Ami tévesnek  látszik  ebben az okfejtésben az az, 

hogy  Wittkower egy meghatározott formai programnak bizo-

nyos kifejezőerőt  tulajdonit,  különböző müvek példájára 

hivatkozva, elfelejtve azonban, hogy maguk az expressziv 

tendenciák  teljességgel eltérő organizmusokban figyelbetők 

/35/ wittkower, im.27.old. 

/36/ Wittkower, im.28.old. 



meg: igy Brunelleschi és Palladio templomai meglehetősen 

különböző módon fejeznek ki szigord áttekinthetőséget, 

harmóniát  és formai e"ységet; azaz pontosan azokat az 

attributamokat, amelyeket, ha tervrajzokban gondolko-

dunk, kizárólag a középptnntos alaprajzdtemplomoknak 

kell tulajdonitanunk.. 

A formáló tudat és a vallásos eszmény elsőbbsége kö-

zötti vitatott sorrendcsere ismét megjelenik, amikor a 

szerző kétsáobeveaja, hogy Palladio ellenőrizte és he-

lyesbitetto volna saját veleszületett arányérzékét. 

Azaz, jóllehet elméletileg végiggondolta,  mégsem  alien-

őrizte zsenijét, sőt, fenntartotta uagának a jogot,hogy 

.iesszegje saját szabályait. /37/ Aint ismeretes, már 

Bertotti-Scamozzi észrevett ellentmondásokat a quattro 

Libriben foglalt szabályok és a valóságban tapasztalha-

Ló  méretek  között. E tények Wittkower előtt sem ismeret-

lenek, ő mégis "rendhagyásról" beszél. Az ópitészetben 

nem rendhagyó dolog az, ami kivételként j elentkezik,ha-

nem az absztrakt sz4,ály es plazztikus megvalósulása 

közötti reális meg2ielés. 

Ujabban kezd divatba jönni a "manierismo" kifejezés, 

amelyet n)hányan Palladióval is kapcsolatba hortak. 

Nicolaus Pevsner /38/ kommentálva az ismert ellentmondást, 

/37/ reserved for himself the right to break the rules. 
Wittkuvier, im.123.  old. 

/38/ Pevsner Nicolaus, Palladio and Europe. A "Venezia 
e 1 1 .uropa" -ban. XVIII.Congresso Internazionale 
di Storia dell'Arte. Vonezia 1956.és szintén tőle 
Storia dell'architettura europea. Bari 1959. 
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amely szerint a barokk mesterek számára Palladio tál 

szigord volt, a aeo,lasszikusok számára nem elég6é 

szigorú, nem  fedezi  fel bonne az épitész müvészi sza-

badságát, hanem a müvészben meglévő a manicriz,aus ás 

a klasszicizmus közötticllentmondás meserősitését. 

ialladio egyéniségének ismeretében semmit sem tartha-

tunL t6No1ibbnak tőle, mint s bolső konfliktust. Nem 

beszélhetünk ugyanakkor bizonytalanságról sem, hiszen 

hite az antik világban a kezdetektől szilárd és ez 

nem csupán a qúattro Libri alapján fogadható el,hanem 

néhány levelében található kijelentés tanusága alap-

ján is. 

Gingiorgio Zorzi kutatásainak eredményei fél év-

század makti is /39/ nékkülözhetatlen segitséget 

nyújtanak adataik pontosságával és számos mü legmé-

lyebb ismeretével. Azt lehet mondani, hogy nagy rész-

ben valóra váltotta azt, amit ,Aagrini az általa el-

kezdett kutatás folytatójának javasol, hogy tegyen, 

ha meg tudja Allapitani a kezdet é s a befejezés ide-

jét, azt no elsősorban Palladio élettörténete, hanem 

miivészetének története területén tegye. 

Az egész, Palladióval foglalkozó szakirodalom tar-

tozását rótta le Roberto Pane, amikor több  évi kitartó 

/39/ 2,orzi Giangiorgio,La vera orogine e la giovinezza 
di Andrea Palladio. "Archivio Storico Veneto Triden-
tino". 
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és koncentrált kutatómunka eredményeként 1947-ben  meg-

jelentette  Palladio-monográfiáját, /40/ elismerésre 

méltó filológiai apparátussal és az épületek összess6- 

gét bemutató grafikai és fotografikus anyaggal /mpg-

jegyzendő, hogy a képanyag az utóbbi kiadásokban vat 

teljessé/. 

Palladio "stilusához", azaz kifejező egyéniségének 

formájához nom könnyü közel kerülni. Mindenekelőtt 

szükséges, hogy a "stilus" szónak a szokásosnál egyéri-

telmübb jelentese legyen, azaz, hogy egyszerre no  taw 

karja  a  közös tendenciákat, amelyek meghatároznak egy 

figurális izlést és a mdalkotás egyéni jegyeit. Ha ma 

annyira szemantikai szigorúsággal is beszélünk, rá 

kell jönnünk, hogy nem lehet  használni  ugyanazt a szót 

a szabály és a kivétel együttes kifejezésére. Azok a 

végső igazságok, amelyek igazak a figurativ advészetek 

számára és a költészet számára, igazak az épitészot 

számára is, az összes tervrajz ellenére, amelynek en- 

cdelmeskedik. Talán a legnehezebb dolga a müvészet-

történésznek abban All, hogy mindig fenn tudja tartani 

a milvészi alkotás korlátlan szabadágát a praktikum és 

a technika konkrét követelményeinek súlya  dacára. Sőt 

annak a meggyőz3désének ad hangot, hogy a müvészot maga 

a szabadság élő képe, akkor is, amikor az épitészet külső-

ségeit veszi fel. /41/ 

/40/ Pane Roberto, Andrea Palladio id.kiad. 
/41/ Pane, im.69.old. 
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Pane olyan abszolUt  normákat  keres, olyan végső 

igazságok /estreme ragioni/ letezésében hisz, amelyek 

minden ouvészeti 4gra vonatkoztatva igazak;  ezáltal  

figyelmon kivül hagyja az épitészet sajátszerUsegét és 

azt, hogy ennek következtében apecialis szabályok er-

vénycsillnek. -E,zek a csak az épitészetre vonatkozó  tör-

vényszerségek Oontosan a müvészet és technika szinté-

zisében realizálódó architektúra sajátos jellegében 

gyökereznek: a szerke„ettől Lalönvalasztott esztétikum 

nem épiteszeti jellegü. 

Az épülethomlokzatok felületen milyen szinti stukkó-

diszttést alkalmazhatott Palladio? - teszi fel a kér. 

dest Pane. "Az usszes szinek közül egyik sem felel meg 

Jobban  a templomoknak, mint a feller; mivel a Jzin és az 

élet egyszerdsége a leginkább kedves Istennek" - irja 

maga Palladio, /42/ és ebben Pane az egyéni izlés és a 

fantázia elsőbbségét látja az egyházi motivumok felett, 

amelyek a törvényt  látszanak  diktAlni. Ugyanakkor érvet 

ér2z Wittkower már emlitett nézetével szemben is. Palladio 

diveszetének expressziv értékeit kutatva szerzőnk eljut 

a paradox állitáshoz, hogy a mevter aktualitása abban 

all, hogy teljes antitézisét adja a modern mechaniciz-

musnak; /43/ a piladiói épitészet tagadása a szerkezet 

ősziliteségének és mindezt egy költői logika nyelven ad. 

ja elő, amelyben maga a funkclonalizmus metal:Drava yank. 

/42/ "Tra tutti i  colon i niuno 6, che at convenga pia 
a i Tempij della bianchezza; conciosiache la purita 
del colore, e della vita sia sommamente grata a Mc): 
I Qgattro Libri,IV.7. 

/43/ Pane, im.71.old. 
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A szerző a funkcionalizmusban a szépség "elnyomóját" 

látja. /oppression° della funzioneY. 

A Négy Könyv grafikai kivitelezése ellentétben all 

Palladio elveivel. Mar a Barbaro-féle Vitruviuz kiadás 

is /44/ tartalmazott bizonyos ellentmondást: a  könyv  

houlokzati,n egy antik-római diadaliv mása  látható,  a fél-

körives nyilásokban antikos ihletettségü szoboralakok-

kal, az iv nyilásában pedig egy hasonló izléssel rajzolt 

eszményi nőalL,LLal. Az utolsó oleialon ezzel szemben 

barokkos kariatidák tartotta bizarr formájú párkány 

alatt, valószinütlen és realisztikus elemekből alkotott 

egyszerro szimmetrikus es asszimetrikus kompozició ta-

rul elénk. Azt mondhatjuk, hogy a  könyv  Palladioval kez-

dődik és egy olyan figural's kompozicióval ér véget, a-

mely  világosan  mutatja azt a barokk stilust, amelyet a 

mester később, a quattro Libriben el fog itélni. Ugyan-

ezt a barokk jelleget figyelhetjük meg a 4uatA.o Libri 

mind a négy könyve előtt, azonos formában; az "zlés va- 

lószinilleg a kiadót dicséri, senmint Palladiót. _1.'2»3LA/ A 

Deli abusi-fejezet /45/ megerdsiti ezt, ahol azt irja 

Palladio, hogy nem tud a józan ésszel ellentetesebb dol-

got elképzelni, mint azoknak az épületrészeknek a meg-

szakitása, amelyek eredetileg a házban lévőket és az 

oda belépőket védték az  időjárás  viszonfftagságaival 

szemben: igy a timpanonokat, oromzati párkányokat, stb. 

/44/ 1 dicci libri dell'architottura di 71.Vitruvio.1556. 
/45/ 1.22. 
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Mindez meghatározza a müvósz klasszioista meggyőződését, 

amely szemben alit egyrészt a barbár rossz szokásokkal 

/maniera gotica/ s  másrészt korának legújabb szokásaival, 

amelyeket,  ügy tünik, világosan jellemeznek a megszaki-

tott oromzatok és párkányok. A r6gi szerzők naiv &live-

lésenek, miszerint képes lett volna befogadni és mogbe-

csülnL a fenti meggyőződéssel ellentétes formákat is, 

ellentmond az a szilárd meg nem alkuvás, amely zsenijé-

nek feltétele; léte, mint laaeszeue annak a reneszansz-

nak, amely, miközben irt, byakorlatilag már lezáródott. 

/46/ 
Palladio  valóban szembeszáll a klasszikus formák 

megtörésével, meuhajlitásával. Akadémikus izlóso nem 

tar semmi  bizarrt, a geometrikusan egyszertivel szemben 

állát. Aiként azonban egy nagy-mOvész  egyénisé som 

lehet  szigorúan Lörülhatárolt kategóriába sorolni, Úgy 

vele sem tehet ezt megtenni: mar az eddigiekben is több 

helyen bukkaatlink  ellentmondásra  a palladia épitószet-

ben és elvekben, azaz egyszerre a szabályt és a  kivé-

telt  is prezentd4ja. A Degli abusi-fejezetben akadémi-

kusan szigorúnak mutatkozik, feltétlenül ragaszkodik az 

antik tiwpanonhoz, párkányhoz, ugyanakkor  0 , 1eleteket 

átfogó homloitzati oszloprendeket, kinyúló epülettömbö-

ket alkalmaz, megannyi, a kiteljesedő barokk épitésze-

tot jellemző formai, és nem csak formai elemet. Ez az 

egyéni stilus azonban mindvégig az antik épitószetben 

megtalált  tökéletesség diktálta normák szellemében fej- 

/46/ Pane,im.68.old. 
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lődik; miként A.ttkower deZiilálja, a palladiói mani-

erizmus akadémikus jellegü./47/ 

A magyar Palladio-irodalom korántsem olyan gazdag, 

mint a fentiekben vázlatszeruen tárgyalt külföldi. Az 

olazzzeneazunsz épitészei közül talán Alberti örvend 

nálunk a legnagyobb népszerdségnek; a közelmúltban je-

lent meg B.Szlics ;aargit értékes Alberti-monográfiája. 

Uasonló igénjü Palladio-felColgozás megirásával mind-

máig adós müvószettörténeti irodalmunk. A rendelkezé-

sinkre 6.1.16 anyagból, awely mesterünk épitészi és teo-

retikusi kvalitásait elemzi, Ládor Anna máig is funda-

mentálisnflk tekinthető tanulmánya vonja magára Itigyel-

münkot; dacára annak, hogy ez a mptika nem kizárólag 

Palladiónak  szenteli figyelmét /48/. 

A szerző a reneszansz 4s a barokk kor olasz épi-

tészetelméletének tárgyalása  során  a két periódust 

nem határolja el egymástól évszám szerint, rámutatva 

ennek veszélyeire;  mégis Agy tünik inkább Wölfflin 

nézetenek elfogadása felé hajlik, aki  as  1520-as évet 

jelöli meg batárpontnak: Palladiót a barokk kor elmé-

letirói közé  sorolja. Ebben a korszakban nem  születik 

Alberti De Be aodificatoriájához fogható tisztán tudo-

mányos elmélet,  as  elmélyült vizsgálódás helyébe gya-

korlaUas mooadolásokat szem előtt tartó szemlélet 

/47/ "in contrast to Michelangelo, Palladio's Idannerism 
is academic;..." Wittkower,im.83.old. 

/48/ Zádor Anna, Olasz épitészetelméletek a renes.wffinz 
es a barokk korában.Dektori értekezés.Budapest 1926. 
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lép. Palladio Serlio, Vignola és Lomazzo  sorában  szere-

poi. Lz természotesen nem jelenti azt, mintha Palladio 

egyértelmuen barokk mester lame. A szerző megkülönböz-

tet egy dtaeneti korszakot, aLiclynck legnagyobb mUvész-

egyéniségeként könyveli el. Törekvését elhatárolja 

Vignola és követőinek irányzatától, ő uzyanis az antik 

épitészetet akarja a maga teljeseégében f ltámasztani. 

Ez a szándék fejeződik ki ládor Anna szerint a Négy 

könyvben, amely nem tud olyan elméleti teljességü 

szert nyájtaai, mint Alberti könyvei tettek 100 évvel 

korábban. agy gyakorló épitészi, mint e1mé1etir3i mü-

vében "egésszé olvadnak  össze  antik reminiszconeiák 

barokkos törekvésekkel" ,efiniálja szerzőnk Palladio 

müvészegyéniségét. 

Hen maraalat ki a iln7.81 Pailai1óval for,ltakozó mil-

vek tárgyalásából Zadur Anna or későbbi tanulmánya 

sem, amely a magyarorsz.ági palladianizmust  vizsgálja.  

/49/ Megállapitja, hogy a palladianizmus lényege nem 

valamiféle akadémikus imitáció, hmem az az inspiráló 

erő, amely as európai épitészet fejlődésében egy igazi 

virágzást hiv életre, ott és akkor, ahol és  amikor  a 

helyi faltételek erre megérnek. 'Ezt lchet megfigyelni 

a XVIII. század második felében Lombardiában és a XIX. 

századelső felében Llagyarországon. A tanulmány ezután 

részletesen elemzi Palladio épitészetének hatását 

/49/ Zádor Anna,i1X Palladianesimo in Ungheria.Vicenza 
1963. Elhangzott előadás formájában a vicenzai 
Corso Internazionalc di Otudi di Architettura 
1963-as előadássorozatán. 



Leopoldo Pollach és Po/lack Mih4y mAtnlids:,ágában. A 

Lombardiában müködő Pollach az elsök közt,tt reflektál 

a francia klasl,zicizmusra. 4itészeti elveiben a  részek 

tiszta meghatározottságára, az egyes részek szétválasz-

tására és szigorú szimmetriára törekszik. Pollack Mi... 

hály Aagyarországon emlgozik. Első munkája, a pesti 

protestáns  -6- emplom a velencei Redentore homlokzatkép-

zésének hatását mutatja. Az ő tervezési elve is a köz-

ponti tengelyre s2,ervezett szimmetrikus homlokzal; volt. 
Fej1őd6s6nek c3úcspontját a Eemzeti  Múzeum po..bja je-

lenti amelynek homiokzata a palladiói ho. . kzatok ki-

érlelt eyensúlyát és arányosságát tükrözi, /arányos, 

nyugodt ritmusban elhelyezett, azonos formájú ablakok, 

iGen müvészien kialakitott, erősen előreugré párkány, 

a földszint mindig, mint a teljes épület lábazata szol-

Gal/. 

Palladio eszméinek legjobb követe a világban Négy 

Könyve; az a hatás, amelyet a későbbi századok épitésze-

tere Gyokorolt, elképzelhetetlen e tad nélkül. A hatás 

természetesen ott érvényesül a legnagyobb mérl.;ékben, a-

hol a fogékonyság irányába a legintenzivebb volt. La-

nek eredményeként több forditás es kladds készült, mig 

ott ahol hatása aliL; érvényesül, könyveit le sem fordi-

tották /50/. hgyetlen országb:ra seal volt népszerdbb 

/50/ igy pl. Németországban,  ahol tudomásom szerint még 
jelenleg sem forditottak le a  Né L;y kllinyvet. A tel-
jes kiadások felsorolását lásd a FüGgelékben. 
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Palladio, mint Angliában, mivel Angliában es talán ki-

zárólag Angliában fogauták el lenitartasok nélkül a 

palladia klasszicizmust. 

Az első angol kiadások többnyire holland, vaLy 

flamand kiadások alapján készültek és egyikilk sem tar-

talmazta a teljes traktátust /51/. Igy az 1663-as Godfrey 

Richards-féle is, rmAly csak az Llső Könyvet tartalmazza. 

1720 után az angol épitészetben valóságos forradalom kö-

vetkezik be. Lgy olasz hatástmagán viselő klaszicizmus 

válik uralkodóvá, a XVIII.század br;"..t demokráciájának épi- 

tészeti stílusa. Az dj kort két naGy publikáció nyitja meg: 

a Vitruvius Britannitus és Giacomo Leoni Palladio-kiaahna. 

A velencei származású  Ioni  ezzel a d.adással a meginduló 

épitészeti mozgalom elméleti alapjait vetette ueg. A nagy 

vállalkozás több mint öt évet vett igénybe: az Llső Könyv 

1716-ban jelent meg,  mi  g a Negyedik Könyv két részletben 

1719-.ben es 1720-ban. Looni a cimben igéretet tett arra, 

hogy Inigo Jones odd ig k...adatlan jeuTzeteit is bele-fog-

lalja a miibe, ezt azonban csak 1742-ben tudta valóra v41- 

tani. Hatalmas sikert aratott a kiadás, 1726-ban franciáw 

ul is kiakiták. Uj megjelenésére, ismét aagolul, 1742-ben 

került sor t  ebben mir szerepeltek Jones jegyzetei, és 

. az egyetlen aagolul meglévő faGgelékként a l'Anti-

chit& di Rama  is.000.i  azonban nem ragaszkodott mereven 

Palladio klasszicista szemléletéhez,  as  illusztrációkon 

/51/ Az anpl kiadásokat Rudolf Wittkower  tanulmánya alap- 
ján talGyt2.1juk: Lc odisioni inGlosi del Palladio. 
Elhangzott a XII.Corse Internazionnle di Storia 
dell'Architettura keretében 1970.szeptember 12-én 
tartott előadhs altalmával. 



szabadon érvényesitette egyén, elképzeléseit. Ez volt az 

a pont, ahol összodtkCzésbe került Burlingtonnal és köré-

vel, akik a "neo-palladianizmus" ortodox irányzatát kép-

viselték. Burlin,;ton, aki olasz  kiadások  egész sorát 

gyüjtötte össze l  (köztük  négy eredeti, 1570-es példányt/ 

egy  Újabb  kiadás sDiritus rectora volt. A feladat  elvég-

zésére Colin Gampl- ell vállalkozott. 

A szerencse azonban nem kedvezett a munkán7kk, csu-

pán az Első Könyv jeleat meg 1729-ben, Campbell haláld-

pot  évében /valószinüleg mar posthumus mdként/. Végül 

ketten, Eduard Hoppus ős .Jenjamta Cole fejezték be ezt 

a kezderaényezést; a hátralévő harem könyv szinvonala  azon-

ban  mélyen alatta marad az elsőénék. Valamiféle elegy 

Jött  létre a Campbell-féle Els3 Könyv és a Leoni-féle 

előző kiadás stilusábél. 

Igen gondos munka eredmémeként jeleatette  meg  

ao . tare, egy komoly i)alladidnus ápitész 173d-ban 

Palladio-kiadását. A mu cime4 The Four Books of Archi-

tecture by Andrea Palladio volt. /52/ Ware Dur1inf3ton 

ta,litványe volt, ia igyekezett úGy a szöveE;et, mint az 

illusztrációt a  lehető  leghdségesebben uissl,af:uni. A md 

élua 6.116 "Bevezetés" -ben Ware eluondja miert  látott  hoz-

zá a mulikáho3 e  Eddig mintmondja két angol  kiadás  látott 

napvilágot, am3ljei: nem méltóak az olasz szerzőhöz. Az 

egyik,  a  Leoni -féle inkább egy eredeti münek látszik, 

/52/ Wittkower, im.19.old. 
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semmint Palladio tök6lei;ositésének. A másik, az 1735-ös 

Hopous- es Cole- kiadás oly keves intelligenciával Its 

Oly  nagy mérvii felületességgel készült, ho,y ncm lehet 

masként elbirálni mint sértést a kultúra emberei szánd-

ra. Campbell korrekt kiadásáról nem ejt  szót, valószinü-

leg azértoort az csupla az Első Könyvet tartalmazza. 

Lave 3urliAgtonnak ajánititta 	és biztosak lehetünk 

abban, hogy Burlin;ton volt a vállakozás kezdeményezője, 

aki azáttal nam =loan azzal törődött, hogy a feladat 

elvégzésére méltó személyt biztositsan, hanem - miként 

Ware az ajánlásban Allitja -  ellenőrizte  a forditást, 

sajút kezidleg korrigálva azt. 

A , , ichards-f3le első kiadás őta 75 évre volt szük-

ség, hogy dare "hibátlan" kiadA.qa megjelenjók,  Ig  kell 

azonban mondani, bogy ez a tökéletes  kiadás csupán az 

után jelent meg, hogy az angol noopalladianizmus mar 

dicsőitoni kezdte sajit ne4_7jait. A klasszikus kiadás 

tebht attól a hatástól fü:s.getlenül jelent mg, amely 

a müvészetct ösztörözte; az épitészeti mozgalomhak nem 

volt többé szüksége euf klasszikus angol kiadásra. Az 

intelletu6lis ortodoxia valójában, bizonyos értelembeu, 

arra korlátozódott, hogy egy mvészeti "tényre" nyomja 

ra a bélyogzőt. 

A mély belylmis, melyet Palladio Négy Könyve váltott 

ki Angliában, 63 kül nösen az Llső Könyv az oszloprendek- 



ről, mindenképpen olyan volt, hogy ez a lad elkerülhotet-

lemil az  angol művészet szinterének integer részévé vált 

és élt még a XVIII. sLázad másadit félében is. Maga Ware 

publikált 1742-bop egy "népszorü" nar sikerü Llső Könyv-

kiadást az 1738-as teljes kiadásbél. 

A palladiarizmus elterjedése, amelyet a Négy Könyv 

váltott ki, folytatódott a XVIII.szazad második  felének 

nagy részében. Itben a periódusban azonban a folyamat 

felhiGult ós a formák megváltoztak. Ez az iroCalom 

egy szóval, az épitészettel ösL,zefüggésben, mas irány-

ban kezdet fejlődni. 

Palladio 6pitészete kimutatható hatást Gyakorolt 

a lengyel épitészetre is, ha ezt a  hatást  nem is ki-

sérte a Négy Könyv kiadásának olyan sorozata,miként 

ez  Angliában  történt. A neoklasszicizmus Lengyelország-

ban a XVIII.század  'iásodik felében jelentkezett ós a 
francia, valamint az angol és az olasz nec,klassziciz-

musra reagált. A hatás az emlitott országok részéről 

a milvészek  közötti direkt kapcsolatokban realizálódott, 

vagy az illusztralt kiadványokon keresztül. Itália a 

Settecento második felében  mágnesként vonzotta  az antik-

vitas iránt "rdeklődöket. Az egylk contrua  kóma  volt, 

amely nom csak a müvészeket,  hanem  a Gyüjtőket is  von-

zotta Lz egész világról. Rómán kivül a  másik város, 

amely felkeltette többek között a lengyel utazók lelke- 
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sedősét Vicenza volt. Palladio alkotásai a XVIII.század 

emberoi számára mintAi voltak az antik ideAl thkalnazásá-

nak a jelenkor követelményeinak mcgfelelően. Vicenza cso-

dálói 'teat/1 mindenekfelett Stanislaw Potocki herceg érde-

mel emlitóst, aki az  első történésze a lengyel milvészet-

nek, és az "Antikok mdvászetéről, avagy a lengyel Winckel-

mann" cima könyv azerzője. /53/ A palladiói Traktátus és 

épdleteinnk il/usatrilt kiadásai számos lengyelorsz4gi 

könyvtárban megtalálhatók. Tudduk, hogy pl. Stanikaaw 

August  király könyvtárában mouvolt Ottavio Bertotti-

L;camozzi "Le fahbriche e i disegni di Andrea Palladio" 

cimd advének második kiadása. /54/ A JOalladio-kiadások 

le&uagyobb számban mindenképpen a már emlitett Potocki 

herce3 tulaz:donában voltak; a mar emlitett Bertotti-

3camozzi-féle első és második kiadásou kivül megvoltak 

a Leoni-féle angol és francia verziúk is, nem kevésbé az 

"Architettura di Andrea Palladio" kilenc kötete olasz es 

francia szöveggel, amelyet a hires Francesco _uttoni épi-

tész kószitett és adott ki VicenzAban az 1740-GO közötti 

két évtized alatt /55/. 

A lengyelek. érdeklődése Palladio iránt, amely a neo-

klasszicizmus elsó.' korszaka alatt igen erős volt, 1800 

után gyengülni kpadett. Ez a megfigyelt  érdeklődés azon- 

/53/  Jaroszawski aueusz, L'interprotazione nnoclassica 
del Palladlo in Poloria. Lezione al XII.Corso Inter-
nazionnle di aboria de11'Architettura.Viccnza.1970.5.old. 

/54/ Jaruszewaki, iH.G.old. 
/55/ u.o. 7.old. 



ban, mikéng lattuk, 	eredményezett egy lelgyel 

Palladia .kiadást. 

Oroszországban hamarabb jelentkezett Palladio 

hatása, mint Longyelországban. Az érdeklődés a vicen-

zai master  iránt  mar a XVII.század végéq uoL;figyelhe-

tő, anikor leforditották traktatusát az épitészetről 

/56/. Peltételez!lető, hor7 ez a kiadás nem tartalmaz-

ta a teljes Négy Könyvet, hanem pusztán részeket, mi-

ként ezt Anglia esetében is megfigyeltük. Ez annál 

valósziabb, mivnl tény, hogy a palladiói elméleti 

és gyakorlati nézetek nem tudtak mély syökeret oresz-

teni a baxokk uralta orosz müvészoti életbe. Amikor 

OrosIc2szágban a klasszicizmus kezdetc olterjedni és 

a fiatal orosz épitészek egyre gyakrabban lettogattak 

Itáliába,  növekedett meg az érdeklódés Palladio esz-

mói és raüvoj  iránt.  Palladio két fő követője Tyikolaj 

Lvov és Giacomo Quarmghi voltuk, /57/ akik az ismert 

épitészeti formáknak egy sajátos egyéni interDretáci-

ey'c adtak. Az első teljes orosz iyLvi Palladio-kiadás 

a fenti neoklasszicista fejlés dacára csupán 1936- 

ban jelent 

Amikor Goethe 1786-ban It(liában jart, megvásárol-

ja Palladio könyvoit, amelyek, mint irja, nem eredeti 

kiadásak, hanem esy angol által gondozott utAnnyomás 

/56/ Iljin 	 classicisuo russo e il Palladianesimo. 
Lezione al XII.Oorso hbür.c1i Storia dell'Arch.Vicanza 
197o.1. old. 

/57/ u.o. 
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példányai. Megjegyzi, hogy az angolok régóta meg tud. 

ják becsülni az iL;azi értékeket; és emögött érződik 

elégedetlensége, hogy hazájában nem isuerik eléggé a 

viconzai =start; ús hogy még nines német forditása 

vének.x 

Nématgrszágban a MI.században kezdenek  érdeklőd-

ni  Palladio iránt, éz ezt; az urdeklődést a palladiói 

elmélet keltette fel. /58/ A német épitészek utazáso-

kat tesznek itáliaban, és Vicenzábau felkerésik Palladio 

ép ■iieteit. Igyekeznek magszerezni a Négy Könyv valaue-

lyik kiadását és alaposan tanulmányozzák szövegét. A 

30 éves háború sajnos alaposan visszavebi ezt a fejlő-

dóst, és utana is csak laasan terjedtek Palladio néze-

tei német földön. Az első, aki neki kezd a Eégy Könyv 

leforditásának, Georg Andreas Boakler, épitész és 

szakiró. Csak az clző kút könyv  jelenik  mee egyenlőre, 

meglehatőson terjedelmes cimmel: "Az alkotó Pallasz 

avagy as újjáéledt Palladio Németországban". /59/ Nem 

pusAAn az eredeti e_asz szöveg forultása a könyv,tar-

talmazza a fordit3 bevezetőjét és az egyes fejezetek a 

forditó jecyzetelval egészülnek ki, amelyek a "Boecklers 

Zugabe" cirnt  viselik.  Ezek a kotraenteirok a palladiói 

eszmék és a nómet köv.2to1mények összeogyeztetését akarják 

megvalósitani. A kiadás folytatása az első két könyv fo-

gadtatásától .731c,g. 

/50/ "L'Lnteresse per il Palladio in Germania... veniva 
indubbiamente destato da I quattro Libri..." 
SchweiLhart GUnter,La 2ortuna aei quattro Libri in 
Germania. Lezione al XII.Corso... Vicenza.1970.2.o1d. 

/59/ A cim oiaszul iEy 	zik: "Pa11ae„Costruttrice 
ovvero 	 o in Ger 



A könyv hatásáról nem tudunk semmit. Hogy a folytatás nem 
következett  be, nela feltétlenUl a keuvez6tlea foga,tatás 

eredménye, hanem a szomoiú tényaes. bogy Boeekler közben 

meghal. 4sgyébként nem érte meg a Lét alső könyv a ,,jele-

nését sem. Visszatérve a kiadáshoz, felmerül a kérdón, 

milyen szerepet jatszott a Boeelliler-J:éle iorditás a Jab-

meterezági Palladio.tradició k:ualakitásában. Aelelet 

egyértelmü, nagyon minimális del:3111;606bl volt, egyréezt 

azért, mart i_em tartalmazta a telos mdvet, másrészt, és 

ez ebből k6vetkezik azt a negyedik Abnyvet, amely a leg-

natobb hatású réeze volt Pálladio quattro Librijének a 

XVIII. században. /60/ 

Több német kladas nem kaszült. Palladio épitószete 

nem tudott may hatást gyakorolni a Jai:met épitészetro. 

Elsősorban ennek tudható be, hogy nem készült és máig 

sines teljes Palladio kiadás. 

,lacjarerszá.„on, miként a fentickb3n vázlatazerüen 

elemzett Zádor,-taaulmánybt51 kidurült, nea volt erős }ir-

tása Pa11adi6na, es ez t,ermészetesen megmagyarázza azt, 

bogy nem adta ki magyarul a Eégyhönyvet. Ezt a tartőza-

sát most igyekszik leróni a magyar épitészettóktenet, 

tekintve, hogy aszoaszédos orszagokban a kezelmúltban 

egymás után jelentek meg a Loreoxii Palladia.kiaaások /614 

amikor megjelenteti a magyar Palladia e sorok irójának 

forditásában. 

/GO/ Im.12.old. 
/61/ Lásd az egyes kiadásokat a Yüggelékben. 



X. RAW 

PALLALIO aTEIISZETSVALETE - A 1,ÉGT.  KÖNYV 

14. Aciü megszületésének elvi inditókal 

A roneszán zban megváltozik a tudomány Os a advészet 

viszollya. A közé/ikorban a gondslkodas hierarchiájánnk é-

lón a teológia All Os a filozófia /amelytől ekkor es még 

később sem válik  el a tudomilny/ ehnok ideológiai hatását 

vtgig magAr viseli, sót külön filozófiáról és tudományok-

ról beszélni valójában eretLekség volt. Az  érett középko-

ri gondolkodis is, amonLyiben feltótolezte külén létüket, 

rámutatott szoros kzpcsolatükra, viszonyukban a teológidé 

az elsőbbség do a filozófia aintegy logikus szerkezotet 

és format kellett, hagg szolgáltasson a hitnek, :aint tar-

talombak - philopoohia est ancilla theologiae - aondja 

Aguinói Tamás. A triviumoan és a quadriviumban egyesitett 

szabad müvószetet valójában a ko:o frazeológiájában Jelen-

tettek "müvószetet", tartalauk inkább a tudományokhoz 

állt közel. 

Ha a toolóbia u hittel iissze nea egyeztethető filozófiá-

ban es tuOpmányokban eretnekséget  látott, u6y a müveszete-

ket, mint olyat, egyenosen a  bűnök  egyik forrásának tekin-

tete es elitelte. Augustinus a lAbliára hivatkozva ki- 

kelZ a v4.ulasztikus saóad mdvöszetek alien is, azt állit-

va, hogy ativelőikhek neu ho  gv "szabadságot" nea adnak tha-

nem egyenesen rabságra tasziAák őket. Az  0 egyetlen iroda- 



lom, amely nmegszabadit", a Biblia./62/ Ennek  folyománya.. 

ként  a uúvészi produktum tudomloyos igényü vizsgálata, az 

ókorhoz viszonyitva, szinto telj383n megszünt; az alkotó 

tevékenység tapasztalatait nem Altaldnositották az elmé-

let sikján, igy neu feGalidazódtak meg a kor miivészetének 

alapelvei/ amint például azókori Rómában ez megtörtént, 

Vitruvius 10 könyve az épitészetr51 zz ókori ópitészeti 

elvek összefoglalásal: hiányzik az ókorhoz, vaGy a rene-

szánazhoz  fogható  középkori c_ztétikei rendszer, de az 

ewes müvészeti 4gak speciális elvi és Gyakorlati kórdé-

aeit tárgyaló müvészetelmélet is. 

MeGszüntet ,,e-e aindoz a taüvszet es a tudomány kap-

csolatát, kiirtot'Ga-e az eszkótikus müvészottaGadás az 

esztétikát, hoGy az antik osúosporit után búvópatak mód-

jára több mint másfélezer évis a hivatalos köztudat fel-

szine alatt folydoLálva a reneszánszban diaealmasan újra 

a felszinre bukkanjon? A kérdésre nemloGes a válasz. Az 

esztétika tovább 61, anélkül, hogy részévé lenne a tea-

lóiánk, ós sikerül sok halhztatlant és müvniket - ha 

átértékelve is . mcg6rizni a kereszténység écrisze alatt. 

miként ..larcus Aurelius bronz lovaeszobra, amelyről 

azt hitték, Nagy Konstantint  ábrázolja  és kegyesen meG- 

átnentették többek között Vitruviust is, aki-

nek azt az érdomet tulajdonitották, hoGy a helyes temp-

lomépitészetre tanitotta az embereket. /63/ 

/62/ Balogh Juzsef, SzeLt 116oston a lev6liró.Budapest,1926. 
101.1evél 73-80 old. idézi Gilbert-Kuhn,Az esztétika 
torbéne6e. Budtvel,t 1966. 101.old. 

/63/ Gilbert-Kuhn, im.106.o1d. 
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&it, az antik gondolatok interpretációján -1;111 /klatón, 

Arisztotelész, Plotinosz/ a LLzépkori bölcselet dj elve-

ket is dolgozott ki. 

Mindezek az elvek statIkusak, a t' ória QS a prak-

tikum nincsenek kölcsönhatásban egymassal. A gonaolatok 

nem hatnak megtermékegyttőleg az 414 adveszetre, ahhoz 

a tudomány túl arisztokratikus, a divészet pedig túl  ple-

bejus.  Ugyanez a helyzet, ha mas okokból exedendően is, 

az 	aUvészeti elvekkel is: a középkor ugyan megőr- 

zi Vi-;ruviust, hatása azonbcn nem érvényesdl, könyveit 

elveszetnek hisz* mig nem Poggio Bracciolini 1416-ban 

felfedezi őket Szent Uallen-i monostorban. A Gudomány 

nem törekszik arra, hogy eredményeit közkinccsé 

hogy demokratikus müfajjá vAljék. E változáshoz elsősor. 

ban a mUvészet tArsadalmi szerepének kell megválioznia. 

De meg kell változnia a vallás ér, a tudományok, valamjnt 

a tudományok és a természet, a tudományok és az ember vi-

szonyának is. Ehhez pedig olyan, a tirsadclui  élet  minden 

területére kiterjedő, "össztársadalmi folyamat" 164/ szialk-

séges, mint a reneszánsz. 

A történelmi fejlődés dialektiliója lz előző kor taga-

dásában is revelálódik: ez fejeződik ki öntldatlanul abban 

a makacs elutasitAsban, amelyben az "újjászdlutés" korsza-

kának gondolkodói részesitik a középkort. Leopardo da Vinci, 

aki vilásosan felismeri, bogy egy új korszak kifejlődésének 

/64/ Heller Agnes; A reneszánsz ember. Akadémiai Kiadó. 
Budapest 1967. 



részese, a magelűző kort a hanyatlás és az értékek deval-

válódásának periódusaként aposztrofálja; a festészet,mivel 

a "természet dolgaiból tanult", a római korban még "jó  ered-

ményeket ért el", a rómaiak utaai festőknél, akik egymés 

veit iitanozták, war aanyatlas állt be, "és minden korral 

lejjebb sUlyedt a szóban forgo müvészet". mélypontra 

Giotto mozaitja ki a festészetet, aki ezt az eddig alkotott 

összes mesternél magasabb tökéletességre ewali /65/. A rene-

szánsz  kezdeti iLiőszaka ténylegesen mégsem  jelent  merev sza7- 

kitást mindazzal, ami középkori, és  Jóllehet, eszményképét 

minden  Vat= a klasszikus antik korban véli felfedezni, a 

középkorraa való szakitás nem történik meg egy szempillan-

tás alatt. Hiszen maga a társadalmi vglóság is közelebb al 

a hüberi társadalomhoz, mint az ókorihoz,  szert nam lehet, 

többek között, a reneszánsz klasszicizmusát az antik miivé-

szet egyszerü fejUjitásaaak tekinteni. A hwaanistak gyakor. 

ta fordulnak vital:1k során segitségért Augustinusnoz, Os ak-

koriban a költészetet  azért tartották fennkölt divészetnek, 

met a teológia egy fajtája, vagy mart a teológia a költé-

szet egy fajtája volt "...a teológia is költészet, istenre 

vonatkozó költészet" iXja Petrarca /66/. Ugyanez vonatko-

zik a festészetre is, awaly isteni miivészetként szerepel a 

kor sz,emléletébea. Leonardo irja, hogy az a müvészet a ter 

mészet undkaja és mint il,yan isten rokona /67/, a legfőbb 

tökéletesség tehát sziamára a terweszeten keresztül istentől 
111■■••••1111■011.7.M. Owls ••■■•=1... 

/65/ Leonardo da Vinci,Tudomány és miivészet.Bp.1960.9.01d. 
/66/ Robinson aad hole, i2eti-arch.cw York 1853. 261.old. 

idézi Gilbert-Kuhn, im.135.old. 
/67/ Leonardo da Vinci, im.W.old. 
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szármmik. A reneszánsz milvészet•lmélet vallásos jellege 

csak fokozatosan halványul és ezt a tudományosság szinvo-

nalának emelkedése váltja ki: a festészet és költészet 

csak úgy válhat elismert, szabad mUvészetté, ha alkotó-

ja nagyon mUvelt, szinte minden tudományhoz értő férfiú 

lesz, azaz, ha a divész tudós is egyszemblyben, és a mU-

vészet tudomány. 

A reneszánszban megváltozik a tudomány és a advészet 

viszonya: az eddigi alárendeltségi viszony mellérendelt-

séggé  változik, az elvont rendszereket alkotó bölcselő 

és a lenézett, csupán mesterségét gyakorló mesterember-

nek minősitett divész kontrasztja feloldódik a tudós 

miivész alakjában. A müvész tájékozottsága folytán az 

nerudición  birtokában a teológus szinvonalára emelkedik 

fel. A tudomány elveszti a mar  megfigyelt  statikus jelle-

gét, a természet és mUvészetilk törvényeit tnulmányozó 

mlivészek tapasztalataikat as elmélet filozófiai sikján 

általánositják és ez visszahat a miivészetre: a tudás di-

namikuss& válik. A kcr minden nagy milvésze traktátust ir 

elméleti kérdésekről, amelyek a természet, és a társadalom, 

a politika és a technika, a világnézet és a filozófia, as 

etika és a mdvészet minden eddigi témáját felölelik, sőt, 

as új ismeretek fényében új témákat is tárgyalnak. Mind-

ezt a nagy terjedeldi irodalmat a közlésvágy vezérli,az 

ismeretek  közkinccsé tételének vágya. Igy szinte törvény-

E,ocrU, hogy as első század gondolkodLsa Lcoa 13aista 

Albertiben, a múvészben kristályosodik ki. ő az, aki össze- 



foglalja és feldolgozza mindazt, amit a firenzei virág-

kor gazdasági gondolkodásban, müvészetelmélotben, tech-

nikai ismeretekben, stb. elért. /68/ Alberti egyesiti 

magában az intuitiv robbanékony alkotómüvész és a hig-

gadt bölcselő tulajdonságait - az első igazi megteste-

sitője a reneszánsz eszményi "egyetemes emberének". 

Egész tevékenységét tudásszomj, a természet az antik 

világ felfedezésének vágya vezérli, amely a nyilvAnosia 

tevés igényével párosul.  Etikai kérdésekkel foglalkozik 

első jelentős müve, a "Della famiglia", ebben irja le 

azt a pátseszal teli mondatot, amely szinte az egész 

renesziinnz egyik mottója is. lonetuss "...a természet 

azért alkotta az embert, hogy kigondolja és véghezvigye 

a dolgokat a  világon..." /69/. A teória és a praktikum 

egysége modern eszme és az alkotói  cselekvésnek  ez szab 

irányt. Megvalósitója olyan tudós-müvész, mint Alberti, 

aki a festószetről és az ópitészetről - elméleti, azaz 

esztétikai és ezzel összefüggő  világnézeti, valamint 

Gyakorlati kérdéseket eggyé foglalva - könyveket ir l de 

maga is r,-yakorló épitész és a festészettel is megpró-

bálkozik. Lzen elméleti müvek célja nem csupán az új 

esztétika kidolgozása, hanem a gyakorlatra ható új 

müfaj megteremtése is. A törvónyszerüségek felismerése 

és Irasba foglalása Alberti szerint azért szükséges, 

bogy a müvész belőle ismeretet  mentsen müvészete 
	4.••■■• 

/68/ Heller Agnes,  mi. 
/69/ C.Graysoy, Leon Batista Alberti.Upere Volgari.I. 

Bari,1960.1')2.old. 2-5 sor idézi B.Szücs Margit, 
im.21.old. 
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gyakorlásához. A "Della pittura" előszava ezt igy fogalmaz-

za meg: "Három kcjnyvet fogsz  látni:  ...A harmadik 206 -tar:it-

ja a miivészt: mit lehet és kell tennie ahhoz, hoGy a festé-

szet egészének tökéletes módját és isueretét birtokoljan/70/. 

A hatni  akarás  az inditékok tengelyJbe kerül. 

Alber'zi elméleti tevékenységének hatását a reneszánsz-

ban Vitruviuséhoz lehet  csupán  mérni, valúban lény ,Lében 

minden alapvető kérdést felvetett és a kor szinvonalán meg 

is oldott. Inspirálója volt a két század gazdag épitészet-

elméloti irodalmának, és ha a "második században" nem is 

született a De re aedificatoria teljességéhez mérhető szin-

tézis, amely méltó folytató lett volna, gondolatai az o-

gyes müvekben továbbélnek. Palladio Négy könyvének beve-

zetőjében is együtt szerepel Vitluvius és Alberti neve, 

6s, mint ezt a későbbiekben részletesen igazolta látjuk 

majd, Albertit ugyan4gy "mesterének és vezetőjének" /per 

maestro e guida/ választotta, mint az antik mestert. 

Palladio alakjában is a reneszansz tudéstmüvész tipu-

sát ismerjük fel, ha Albertitól több vonatkozásban külön-

bözik is alakja. A palladia elméletben a gyakorlatias 

jelleg nagyobb szerepet kap, elméleti alapvetése nau lát-

szik olyan alaposnek, mint a quW6Grooento-kori 	mug 

Alberti az elmélet felől érkezett el a gyakorlathoz, és 

lényének alapvető meghatározója a humanista magatartás, 

addig Palladiónál ez forditva történt. Ez talán  Úgy  sum- 
01.11010Maw 411•1•■•■••=■MSIM 

/20/ u. 0.4-2 . old. 



mázható, bogy Alberti  tudos-ópitász, Palladio ópitész-

tudós /71/. 

A reneszénszban a mdvtsz kitoljesedése tudásának min-

denre kiterjedő alaposságával következett be, müvészeté-

nek súlyát felkészültsége  határoz  t,1 .1eG. Fontos volt te-

hat az elvégzett  tanulmányokat hangsúlyozni, kiemelve 

azok nehézségét. Palladio müve becsót emelondő részlete-

son tárgyalja épitészeti tanulmányait, amely nem szorit-

kozott kizárólag az  elődök könyveinek tanulmányozására, 

hanem ,Uterjedt - a kor szokásának megfelelően - az an-

tik épületmaradványok felmérésére is: "A's mivel gyermek-

korom óta mérhetetlenül gyönyörködtettek az épitészet 

dolgai, amely fel6 nem csupán azok könyveinek hosszú 

évekig tartó tanulmányozásával fordultam, akik szelle-

mük bőséges áldáf;Aval tökéletes  szabályokkal gazdagitot-

talc ezt a nemes tudomanyt: hanem Gyakran olutaztam Rómá-

ba; és  más helyeire Itáliának, és azon kivül;  ahol sa-

ját szemeimmel láttam, és saját kezeimmel mértem fel 

sok antik épület maraclványát." /72/ Ez a reneszanzz 

emberre jellemző mohó tudAsvagy az antik irásos és tárk-

gyi emlékekben a lényeg, az arányelv megismerésére irá, 

nyml.  Meggyőződése  ugyanis, hogy az antik rómaihk, "mint 

sok más dologban, a helyes élAtkezésben is, mossze meg-

előzték minarw.okat, akik  utánuk voltak," és miként a 

kor oly sok müvésze és gaadolkodbja - példát Leonardo 

/71/ A "tudós"  szét  itt abban a reneszánszra jellumző 
értelemen használjuk, amelynek tartalmat az előzőek-
ben igyekeztünk feltárni. 

/72/ A Négy Könyv ajánlása. lalladio Andrea,' Quattro Libri 
dell'Architettura.Felh.kiad.:Edizione in facsimile da 
Ulrico Hoopli, Milano 1945. 
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da Vincitől hortunk az antik müvészet esoddlata köz-

ben közömbösen roagál a középkorra /75/. 

Az épitész régész is, aki gyakran utazik Rómaba, 

de a türelmetlenség tovább viszi más vidékekre is,ahol 

ókori római épületmaradványol* vaok. RajiyIn acjiröki-

ti a felmért épületeket és összeveti őket a Vitruvius 

által leirtakkal. Mivel ezekben az elkérzelhotő tökélyt 

leli meg, mindant igyekszik megtenni, hogy e felismeré-

sét tudatositsa a tortársakban. A klasszikus proporoiók 

olyannyira  örökérvényüek, hogy azoknak a modern épité-

szetbon 	hatniok kell. Az antikok teremtette elvek 

és a modern követelmények meghatározta Gyakorlat para-

doxonjából megszületik a szintézis, az új épitószetel-

mélet.  A  dinamikus valóságból ily módon absztrahillódott 

teória maca  is dinamikus, amennyiben visszahat a praxis-

ra. A reneszánsz mindent  átható hasznosság-elve /74/ a 

gondolatot is ilyen szellemben termékenyiti meg. Palladio 

szbuiva természetes, hogy, mint olyan ember, aki "nem 

csupán  a  maga, hanem a mások hasznára is él", közkinccsé 

tegye a felhalmozott ismereteket és a felimaert igazsá-

gokat. Icyekszik tLvábbadni a  felmért épületek rajzait, 

az ezekből leszürt használható szabályokat, és azokat a 

fontos dolbokat, amelyeket épitl.ezés közben figyelt meg, 

hoGy, mint irja, "azok, akik elolvassák ezeket a könyvei-

met, fel tudják használni mindazt a jót, ami bennük van, 

/73/ Az Első Könyv el5szava Proomio ai LeLturi. 

/74/ Lásd később a hasznosság elvének részletes elemzését. 
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és azokba a dolgokba behelyetesitoni, amelyekriil /talán 

lesz ilyen/ en no irtm."/75/ 

A "tudatosan alkotni" /az ápitészet - tudomány/ 

elv megvalósitására törekszik tehát Palladio, amikor 

közreadja az ópitészetről irt Nécy Könyvét, amelyek meg- 

irásába  És főként illusztrálásába sok "fdradságos munkát" 

fektetett. 

2.. A ud uegszületésének körülménye 

Palladio tudatos müvésszó és müvelt humanistává fej-

lődésében nagy szerepet játszott irissino hatása. Gian-

Giorgio r2rissino a kor müvelt,  latinul  és görögül tudó, 

filozófidval, irodUomatal, de még épitészettel is fog-

lalkozó humanistája, aki 1529-ben kiadja olasz nyelven 

Dante "A köznyelvi ékesszólásról" cimil latin nyolvü md-

vét. E tette arra mutat, hogy a Trecento-kori  nagy költő-

höz hasonlóan ő is harcol az olasz irodalmi nyelv megte-

remtéséért /76/. -int filozófus és mint literátor Aris-

totelész követője. Az 1515-ben irt "Sofonisba" cimd Lira-

májában szinte tálzásba is viszi az arisztotelészi elvek 

követését, amikor következetesen ragaszkodik a tár és 

Idő  egységéhez /V7/. "Italia liberata dZi COW  cjmU epo-

sza is következetas Arisztotolész-követőnek mutatja /78/. 

/75/ Az Első Könyvelőszava. 
176/ Koltay-Kastner  Jenő,  Az olasz reneszánsz irodalomelmé- 

lot története. Az olasz reneszánsz irodaloiaclAálote 
c.kötctben.  Akadémiai.  iadú B1).1970. 4u5.old. 

/77/ B6.n. Imre,Az olasz renészeinsz irodalomelmelete.A fenti 
kötetben, 37.old. 

/78/ Koltay-Kastner,im.405.olu. 
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A  tudós férfiú akadémiát alapit Vicenza közelében. a 

30-as évek  végén,  az arisztotelészi tanok terjeszté-

sére, anelynek székhelyébi egy tisztán klasszicistu 

stilusú épületet épittet. Cricoliban felépitett vil-

la Palladio tervei alapján készült, .6z időtől egészen 

Trissino 1550-ben bekövetkezett haláláig a tudós bu-

mauista és a fiatal épitész kapcsolata szoros és ba- 

ráti. 

A m(Inik fontos tényező mesterünk humanista érdek-

lődésének fejlődésében a mar emlitett Daniele Barbaro, 

akinek Vitruvius-kiadásában Palladia is tevékenyen 

részt vesz. Trissino és Barbaro környezete megtercnr-

tették számára azt a légkört, amelyben megismerhette 

mindast, amit az épitészetelm6letéről és gyakorlatá-

ról a Négy Könyvben elmond. 

Velence ebbenaz időszakban a traktátusirodalom 

persgő tevékenységének legmozgalmasabb központja; 

épitészetelméleti miivek egész sora jelenik meg ezek-

ben az évtizedekben. Itt adják ki például először o-

lasz nyelven Alberti 1485-ben latinul irt De re aedi-

ficatoriáját /1550/, négy évvel később lát napvilágot 

Pietro Cattaneo épitészetelmbleti dive az "1 quattro 

primi libri di archibettura". Velencében nyomtatják 

Jacopo 13arozzi /Vignola/ "Le regole delli cinqua 

di architettura" alma müvét is /nyolc évvel a 

Fiégy Kbayv el )bt, 1.6e-bon/ /79/. 

/79/ Pane, im.80.old•  



Nehcz lenne nontosan datAlni, melyik évben kezdte 

"röviden rögziteni" azt, amit az antik épUletmaradvá, 

nyokon, végzett felméréseiből, valamint amit saját épü-

leteinek kivitelezése során szerzett tapasztalataiból 

közlésre méltónak talált. Azt tu .juk mindenesetro t hogy 

a Barbaro-féle Vitruvius megjelenesekor /1556/ mar dol-

gozik  a  könyveken /80/. A milnka nem lehetett folyamatos, 

Palladio éldtészi tevékenysége ekkor már igen :,z,:rte-

ágazó, egyszerre több  épület  munkálatainál is jelen van 

és nem is ega helységben.  Fontos ösztönzéjelentett 

Vignola fentebb emlitett öt oszloprendről irott könyve, 

amelyet ugyan nem emlit  forrásai  k5zött, de hatása fól-

reérthotetleniil tükkőződik a Négy Könyvnek mind szöve-

gi, mi,nd illusztrációs részén. /81/ 

Amikor 1570-ben megjelenik az"I Quattro Libri dell'Ar-

chitettura di Andrea Palladio", a wester alkotó tevékeny-

ségének csúcsára érkezik, /cart emlitettük, a Serenissima 

ebben az évben nevezi ki "proto"-4/ és számos 6116 épü- 

lete mellett egy  könyvet  is megvalósult tervének mond-

hat, a "L'Antichitá di Róma..." cirnü  népszerű.  munkát /82/. 

Mint  már  emlitettilk, a mü először két egymást követő rész-

ben lat napvilágot,  as  első réz az Első és a Második 

Könyvet tartalmazza, wig a második rész a Harmadik és a 

hegyedik könyvet. Ez a magyar&zata annak, hogy a Harmadik 
1110■11110 •••■■••••=1110•1•0•40Milln• 

/8C/ Pane,im.15.old. 
/31/ Ottavio Cabiati behat3aL ta-ialm5alyozza azt a kérdést. 

Cabiati Ottavio,Nota al Palladio. 6.6s az azt követő 
oldalakon.Bev.tanulm.az  emlitett quattro Libri  kiadáshoz.  

/82/ lásd az 5-ös jegyzetet. 
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Könyv clőtt kitlön ajánlás van. Az elsó rész, 4s igy az 

egész Négy Könyv élőn Giacomo Anaranno nercognek szóló 

ajánlás al. Az 50-es evek elején került kapcsolatba 

"m./mosser/ Andrea" az Angarnnno hercegekkel; ogy 1552 

decemberéből származó adat szerint Giacomo herceg 10 

aranyscádt küldet a Trentóba  utazott épitész után„ a 

követ ező év januári ős februári "munkadijakone/salario/. 

/83/ Több megbizatásnak tesz eleget, igy többek között 

palotát tervez a hercegi család számára San Faustinban 

a mtivész rangjának a reneszászban bekövetkezett Vál-

tozását, mep;becsülését ékesen példázza az a szinte csalá-

dias közelség, amely Palladio és cz Angaranno hercegek k„. 

zött az évek során k alakult. Josterünket nemcsak mint 

alkotómüvész, hanem mint embert is respektálják: Giacomo 

Angarnnno Beatrice nevii lányának es Antoo Garzadorinak 

1569-bon tartott esküvőjén tanuként szerepel /35/. Az 41- 

ső Könyv élére került ajánlás  hálával  van tele a herceg 

iránt, akinek természetesen  eltúlozva  a jelentőségét - 

a mü megszületőseask érdemét egyedal tulajdonitja;  minden-

esetre  az ajánlás csak a mü első részéről beszél. 

Más inditékú a harmadik Könyv Olen álló ajánlás. 016 

a vicenzai hercegnek készült ajánlás hálásan köszön, a 

savoyainak szóló kér. Erkölcsi /6s valószinüleg a kiadds 

költstgeire vonatkozóan nnyagi/ támogatást  remél könyve 

/83/ Antonio :lacrini t ira. 
/84/ Pane  idézi Zorzi tanulányát erre  vonatkozóan. Il. 

16.old. 
/85/ Zorzi,im.152.old.időzi Pane,im.16.old. 
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szbmAra Emanuele Filibcrtótól,  akivel  nem sokkal 

ban került kapcsolatba. A advészotkedvelJ horccig 

ta aesteranket ós ő - miként 7,dr szóltonk er.wől 

tesz llemontba. Feltétlenül fontos szea:ope van a 

a palladiói müve  !dadásában, adatok bizonyitják, 

mogatta a Caesar-i:ommentárok kiadAs.i.t is. /86/ A 

lásból azonban érdekesebb Os fontitsabb dolgok is 

nek. 

kortib-

meghiv- 

utazdst 

hercegnak 

bogy tit,- 

11:6t aján-

kiderdl- 

A Négy Könyv nem  befejezett  mil. Ha már a könyvek  szá-

mával  jelei a mil  cinét  a szerző, önként adódik a kérdés, 

hogy miért négy kemvet tartalmaz, hiszen a példaként sze-

replő Os emlitett két nagy előd, Vitruvius és Alberti, 

tiz-tiz könyvet irtak, illetve tiz  részre osztottak mun- 

káikat.  Pietro Cattaneo, aki szintén négy könyvet irt,a 

cimben jelezte a mil befejezetlenségét /I quattro print 
libri di architettura/. Palladio esetében ilyen megjeld-

léssel nem talúiii:ozunk. A ma  folytatásának szándéka két-

ségtelen Os a szöveg ogyes utalásaiból ki is  derül.  Amit 

a föcim alatti rövid témamegjelölés tartalmaz, az a Négy 

Könyv summás tartalmi összefoglalásának teLinthető. A 

könyvekben ezek szorinA "az öt oszloprendet és az épité-

szethez leginkább szükséges ismereteket tárgyaló rövid 

értellezis után; a magénházak:61, az Crtakról, a hidakról, 

a terekről, a tornacsarnokokról és a templomokról van 

szó." /87/ Az előszóban azonban mhr tágabb a felsorolás. 

/36/ 	 XLVIII.  Idézi Pane s im.17.01d. 
/87/ A Négy Könyv aj(Lnlása. 
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A magdnházak leirásával kezdi - uint irjr)-majd a középü. 

letek  következnek;  a brtön6k, a bazilika!:, ternatermak 

és a versenypályák. Ezután lesz szó "a Tk;uplomakról és 

a Szinházakról és az Amphitoatrumokról, a Diadnlivok-

ről, a Pürit;krőlw a Vizvezotékekről és végül a vurosok 

és kikötők megerositésénck módjáró1!l./88/ A két folsoro-

lás  között  a döntő különbség az, hogy az Előszóé a temp-

lomokon kivül még egy egész sor épületet megjelölomely 

az előzetes témamegjolölésből, do magából a miiből is 

hiányzik, A  felsorolt épületekből a tomplomokat tárgyal-

ja utoljára - a Negyedik Könyv kizárólag a templomok lo-

irását adja a szinházakra és a többire mar nom  kent  

sort.  A  Uar .2arqik Könyv bevezotője bizonyság arra ohogy 

Palladio nem tekintette  befejezett egésznek a megjele-

nő Négy Könyvet. A Harmadik Könyv olvasókhoz intézett 

előszavában irja, hogy szeretné a munkát  folytatni  és a 

következő könyvekben olyan ismereteket  átadni,  amelyek 

mind az antikvitás rajongat, mind az épitészet tanul-

mányozóit kielégitik /89/. Az ajánlásbanasavoyai her-

cog kegyes jóindulatát kéri, hogy ,iadhassa a megkezdett 

munka  fennmaradó  részét. Mint irja, ebben a további rész-

ben "a szinházzkról, az amphi.tcatrumokról s más antik 

es  büs.ke épituényekről lesz szó." /90/ Itt  Újra talál-

kozunk a szinházakkal es a többi, az Első hönyv boveze-

u5jábon mar emlitett középülettel, igy nom  lehet  ott 

pusztán  elojtott mondat. 

/88/ Proemio ai Lettori /Az I.ir,önyv el6tt/ 
/39/ "Per la qual cosa in quest() libro,... et no gli altri, 

he piacendo Iddio seguiranno;/.eroomio ai Lettori 
előtt/ 

/90/ A Harmadik Körkiv ajánlasa. 



A fentiekből világosan kiöerül„ hogy az 1570-ben 

megjelent Bégy iiönyv az épitészetról szóló münek  egy  

része csupán, amelyet a szerző a későbbiekben szándé-

kozott befejezni. Hogy pontosan hány könyvre tervazte 

a teljes munkát, (tom tudni, nem képzelhető el azonban, 

hogy a felsorolt további középületek közül például a 

diadaliveknek, vagy a vizvezebékeknek a templomokhoz 

banonlóan teljes könyvet szentelt votnn. Talán peg-

volt a  szándék, hogy  végül ő is tiz könyvvé egészitse 

Id. traktátusát, ez azonban nem bizonyitható, de egyéb-

ként is meglehetősen  jelentéktelen  kérdés. Undeneset-

re a nagy  elődök  mintájára ő is egy mindent atfogó 

értekezést kivánt irni az épitészetról. 

A mU elvi alapjai 

A klasszikus antik világ felé forduló reneszánsz 

a miivészetben és a gondolkodásbz.n egyaránt me66alálta 

eszményitett példaképeit. A filozéfietban Platon es 

Arisztotelész szabtak két irányt az egész reneszánsz 

eszmerendszerében.  Miután  Pléthon Firenzébe horta a 

platóni eszméket, a Mediciek kezdeméngezésére termé-

keny neoplatonista iskola bontakozott ki itt. Az 

arisztotelizmus valamivel később, és Padovában fejlő-

dött ki és vat uralkodóvá. Ha voltak is ellentétek 

a két "irányzat" között, abban mindenképpen  egyet-

etettek, hogy a doboatitus koroszténység nem lehet 
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a  továbbiakban megfelelő világnézet alapja. _Lz temésze-

tesen neu jilwt byökerus szakitást a keresztony 

sal,  hiszen  a trádiciók sokkal intenzivebbek, semhogy a 
hagyományokkal nem biré antik filozófia egyik percről a 

másikra a helyükbo léphetett volna. Rgyébként :;agák a 

reneszánszkori gondolkodók sem igyekezetek szakitani ez-

zel az örökséggol, hanem valamiféle 8zintózisbe igyekez-

tek hozni az antik bölcselottel. Egy a klasszikus antik-

vitáshoz való vonzódás párosul a vallásos eszmékhez való 

kötődéssel, auiből egy sajátos elméleti kettősség alakul 

ki.  z  az eszmei dualizmus lényegében azzal magyarázható, 

hogy a reneszánsz "a gondolkodás kultárális hagyatékát, 

alapanyagát" /91/ kutatja az antikvitásban és a keresz-

tény hagyományban. A neoplatonikus Jlarsilio Iicino va-

lamiféle "filozófiai vallás" kidolgozására törekszik, 

de az arisztotelikusok is, noha axiómájuk, hogy Ariszto-

telész nem egyezik mindenben a keresztény tanitással, 

nem szakitanak a vallással, világnézetük  sajátos pante-

izmus lesz. 

iioha a Négy Könyv elsősorban nom elvont kérdésekkel 

foglalkozó mad, gondolatrendszorébon mégis fcllelhető eme 

eszmei dualizmus. Az antikvitás iránti kozdc'61 spontán 

rajongás a későbbiek során tudatos programmá yank: mes-

terdnknek meggyőződése, hogy az antikok, mint minden más 

dologban az épitészetben is a tökéletest alkottak. Arra 

törekedtek, hogy az epületet a tökéletesség olyan fokára 

/91/ Heller Agnes, Lin.  



fejlesszék, "amelyet mi, fogyatékosságunkban igen nagyra 

tartunk", és ezek az épületek méG igy, romos  állapotuk-'  

ban is fenséges látványt nyájtanak /92/. Palladio, mint 

számos elődje, igyokszik közelébe ferLőzni az elvcknek, 

amelyek alapján az antikok tökéletes épületeiket létre-

hozták. Szerteagazó tclnelmányal soran, mint  rja, oly 

türelmetlen kutatója lett a fennmaradt antik épületek-

nek,  nosy  Itália különböző tájait bejárta felmérésükért, 

és, mint irja, nem ismert meg bennak  mast, "csak olyan 

dolgokat, amelyek értelemmel és jó arányokkal készültek" 

/93/. Ezt az antikban továbbmutató lényeget, az értel-

met és jó arányokat /ragione o  bella proportione/ igye-

kezett megra,Pdni, és mint hagyomanyt saját müvein al-

kalmazni, izlésének és  as új követelményeknek megfelelő-

en towbbfejleszteni. 

Az antikvit6s mellett a másik példakép a természet, 

amely precizen mtikedő .aechaeizmusával a müveszet mintá-

ja. A Világ, mint eGy szép gépezet  működik  saját töviré-

gyei  szerint,  önmagat is fenntartval  mig az Egek folyto-

nos forgásukkal  as évszakok váltakezdo,It idézik elő. Moz-

gásuk eGyenietes ás  "szolid harmóniaval" tell. Ez a ter-

mészet azonban teremtett természet, amelynek létrehozója 

a legfőbb jó,  as abszolut tökéletesséG. Isten, mind= 

dolgok Weremtője /Fattore/ és Adomiwyozója /Datoroi a 

legfőbb tökéletesség, aki "végtelen jóságából" alkotta 

/92/ Palladio, Proemio ai Lettori. A III.Könyv előtt. 
/93/ Palladio, Proomio ai Lettori. Az I.Xönyv előtt. 
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meg  o  tiszta harmóniát /94/. Isten a tökéletesség meg. 

személyesitője, a iét ogalom szinte teljes egészében 

fedi egymást. A kor gondolkodásában meglévő panteizmus 

egy változatával állurk szemben. Iliadebben hol talál-

kozunk az épitészettel? tehetjük fel a kérdést. Az 

épitószetnek, és főként a templomépitészetnek, ezt a 

tökéletességet kell megvalósitania, cz épületoket o-

lyan arányokkal kell meEkonstruálni, hogy minden ré-

nzük együtt "a szemlélők szenbben cgy  szolid  harmóniát 

keltsen"  /95/ g azaz gyönyörködtessen. Palladio számá-

ra igentntos a vallás, mert Pint például a Harmadik 

Könyv elején mondja, enélkül lehetetlen, hogy egy ci-

vilizáció ia fennm3radjon./96/ Ez a vallásosság azon-

ban tartalmában Inds, mint a középkori. A transzcenden-

cia helyébe "racionális" müvtszi meggondolások lépnek: 

a cél a va1V-31 élmény a müvészet  produkálta  szépség-

ben való gyönyörködéssé változtatni, azaz divészi 61- 

mennyé tenni. 

A  tárgyalt  kettős tradició  hatása  megfigyolhető 

mind az épitészeti, mind at esztétikai  kérdések  meg. 

oldásában, az antik elvek és a keresztény hagyományok 

sajátus JzLitézisét figyelhotjük meg Palladio éDitó-

szeti és esztétikai nézeteiben. A továbbiakban, az cl-

mélet részletesebb tárgyalása során, igyekezni fogunk 

/94/ Palladio, Proemio ai Lettori. A IV.Könyv előtt. 
/95/ u.o. 
/96/ "...alla religioue, senza la uale é impoaibile 

che si mantenga alcuna Civiltd". 
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erre rAmutatni anélkül azonban, hogy a két elemet külöxis. 

választanánk, mivel oz erőszakolt, túlságosan spekulativ 

eljárás  lenne. A palladiói épitészetelmelet elvi alapja 

ez a "vcritas duplex", alap, amelyen minden felépül,  a-

melyre  ainden visszavezethető: antikvitás es keresztény-

tradició. 

II. mAsz 

PALLADIO :el,PI2113ZETI ELVEI 

Epit6anyagok és részletformák 

A Négy Könyv logikus tárgyalási sorrendet követ, 

az ervyszerdtől halad a bonyolult, a konkréttel  as álta-

lános,  as  antiktól a modern felé.  Miként  a követett 

Vitruvius és Alberti, Palladio is az epitőanyagok rész-

letes tárgyalásAval kezdi müvét. Ezután az alapozási és 

falazási módok következnek, majd as ot oszloprend laird-

sa. ,,észletesen tárgyalja ezután a luggiákat, a termek 

és a szobák  formáit,  majd a padlózatok és a aenlvezetek 

fajtAlt. Az Első Könyvet a lépcsők es a tet6zetek lei-

rasa zárja. A Második Kiiiijv a városi és az azon kivül 

álló magánépületck számtalan :  elsósorbaq suját terve-

zésü példán keresztül történő - elemzése. Lzt•a L6nd-vet 

as antikok villájának leirása és  néhány  különleges fek-

vésii telek beépitésére vonatkozó  tanács  zárja. Az  utak,  

a hidak, a terek, a bazilikák és a L,yakorló-termek le-

irása a Aarmadik könyv  témája,  mig a Negyedik Könyv 

teljes eGészében a templomokkal foglalkbzik. L könyv 
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első felét avok a római templomok rajzai töltik meg, 

amelyek Rómában vannak, a másikat azoké, amelyek Itá-

lia más területein, illetve amelyek Italian  kivül ta-

lálhatók. A római Neptunus templommal befejeződik a 

Négy Könyv./W/ 

A logikai sorrendet as elődök müvein okulva alaki-

totta ki, cl.E; conk főbb vonalakban köveu1 E6 -6 amit "Vit-

ruviusnál, Leon Battista Albertinél és mis t  Vitruvius 

után élt kiváló irónál" olvasott. Az ,Jpitészetről kez-

lendőkaorrendj6be tudatosan igyekszkk rendszert vinni 

A magánháliak tárgyalásával kell kezdeni eszerint az 

épületek tárgyalásának sorrendjét, mivel ezekből alta-

lánoitják a közösségi épületek alapelveit. A középüle-

tek egy minőségi változás evedményeként a magánházból 

alakultak ki; az egyes házak első halmaza, a falu, még 

nem hozott változást, csupán mennyiségileg. A falvak-

ból kialakult vros a megváltozott közösségi életmód 

következtében teremLette a L6z6_111etek létrehozásának 

szükséget. 

A szerkezet egyszorübb, taint amazok esebében o nem 

talakezunk például azokkal az ismétlésekkel, amelyeket 

B.Sziics Margit emlit Alberti De re aedificatoriája ese-

-teben /98/. Igaz t  nem hoz olyan bőséges irodalmi,törté-

nett és földrajzi példaanyagot, mint humanista elődje. 

/97/ Az E106 iiönyv 29, a lasodik csak 19, a Harmadik 21 
és a Nagyedik Körvy 30 fejezetből all. 

/98/ B.6zdcs Margit,im.56.old. 



A lényeGre szoritkozó tdrgyalási módszer egyébVént 061, 

törekves azoknak az észrevételeknek a rögzitése, amelyek 

a legszükségesebbeknek tdnnek. "Kerülni fogom, . taint ir-

ja - a szavak  nyújtását... és azokat az elnevezéseket fo-

gom használni, amelyeket a mdvészek egységesen használ-

nak." /99/ Az előzőekben elemzett  törekvés,  jelesen az 

elv és a Ljakorlat termékeny e6ységbe foglalAsa, verbá-

lis megfegalmazást nyer ebben az esetben is. Valóban, 

igyekszik lényegretörő fogalma7iással  i 	sok rajzzal 

/"...ideiktatom a tervrajzát sok épületnek..."/ prakti-

kus könyvet adni elsősorban a Lwakorló építészek kezébe. 

ilester5nek elsősorban Vitzuviust tartja, szemében 

a legfőbb szaktekintély. Az ókori mester nézeteit, az 

általa közölt  méreteket  és arányokat nem megfellebbezhe-

tetlen tételekként kezeli, haaeu következetesen szembe-

siti  azokat a valóság tényeivel. A "modern" mesterek 

közül Albertit tiszteli meg a Vitruvius utd:aí második 

hellyel, /100/ majd Giorgio Vasarit, Giacomo Sansovinót 

és Trissin&t euliti, aiat kiváló mestereket, "kora di-

szeit", akiknek könyvei felé több eves kitartó munkával 

fordult. Nem szerepel közöttük klerlio és.Vignola neve, 

akik pedig komo.4 hatással voltak a hégy  Könyvre  .1101/ 

099/ Proeuio ai Letter'. Az I.Könyv előtt. 
/100/ Tiabár nem alit fel hierarchikus sorrendet az 

tala emlitett épitészek között, mint pl. Vasari tot-
te, a nevek egymás-utánja m6gsem közömbös. 

/101/ "Nem kétséges, irja Qttavio Cabiati - hogy Palladio 
könyve Jerlioeból származik, praktikus jellege, kevés 
kisérőszöveget tartaluazó szerkezote és sok illuszt-
raciója ulattu . Majd alább felhivja a figyelmet az 
1762-ben megjelent "Regolo delli 6inque ordini"-re 
Vignola könyvére, amelynek  hatást  kétségtelennek 
tartja. /Nota al Palladio/ 5.old. 
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Találkozunk  azonban a Négy Könyvben egy másik 

"névsorral" is, még pedig Bramante körtemplomának le-

irásiulál• A korturs kiválóságok eme felsorolásánál 

nem latjuk Alberti nevét. A hódolat es a nagyrabecsu. 

lés Bramantót illoti meg, akit "huomo eccellentissimo". 

nak nevez, majd sorra megnevezi Michelanrelót, Sans°. 

vinót, Baldassar% da Sientit, Sangallót /bizonyára az 

ifjabbat,/,  lehel  da San lichelét, Serliót, Vasarit, 

Vignoldt és Cavalier Leona. , akiknek mint irja, CS10.■ 

dálatos épületeik láthatók, Rómában, Firenzében, Ve-

lencében, Milánóban ós másutt. ,lint mar megfigyeltük, 

Alberti neve nem szerepel, de ry; -d emliti ugyanakkor 

Raffelló nevét sem, akinek müveit pedig feltéLlenül 

ismernie kellett. Ugyanakkor mindkét esetben a leg-

nagyobbak között emliti Sansevinót és Vasarit, és ez-

esetben megemliti Serliót és Yignmlát is. 

A valozáson észre kell vennünk a római utazások 

hatását. Az antik romok mellett  Piadió  megismeri az 

els5sorban  pápai  megbizatások eredményeként születő 

remekmliveket. Bramante iránti lelkesedése abban leli 

maiffarázatát, hogy a Tempiettóban a reneszAnsz közép. 

pontos téreszményének megvalósulását ünnepli. Hogy 

ribcrti neve miért hj.ányzik ebb61 a  második felsorolás- 

l? Palladio Albertiben els,5sorban a teoretikust is- 

merto és tartotta nagyra; Nem annyira megvalósitott mun- 

káit,  mint  inkább  elméleti kérdésekben vallott nézeteit 



idózi ős kommentálja. A Néuy Künyvben AlberJi nave 

általában  együtt szere2e1 atruviuseval, azaz bizo-

nyos "zakt,ekintélyként" számit. A másik ok az,hoGy 

a 4lattrocento-beli antikos ihletettségü teoretikus-

építész semmiképpen sem illik a Ginquecento barokkos 

törekvésekkel dolgozó építészeinck  sorába. 

Ténylegesen azonbad Vitruvius szakmai és esztétikai 

nézetei azok, amelyeket követ, elfogad, megkritizál 

- Palladio a kortárs és milt századbeli társak udvari-

as meghallgatása mellett közvetlenül az antik mesterhez 

fordul, mtnt minden épitészeti tudás forrásához. Igy 

a Négy hbny-v egészét  Úgy tematikailag, mint gondolati-

lag meghatározzák a romai épitészet Vitruvius által 

közvetített maxima. Miként a reneszánsz egész gon, 

dolkodAsmódjával, úgy Palladióval is találkozik a col-

szerüséget, tartósságot központba allitó stemlélet. 

"Három dolgot kell minden életnél figyelembe venni 

/smint Vitruvius  mondja!,  ezek a hasznosság,  vagy  ké-

nyelmesség /L'utile  ó commeditai, a tartósság /la per,- 

petuitA/ és a szépség /la bellezza/: mivel nem lehet 

tökéletesnek nevezni azt a müvet, amely hasznos, de 

csak rövid időre; vagy amely hosszabb idő után nem 

kényelmes;  vagy  a mely  mindkettővel  bir; de  semmiféle  

kecsességgel nem rendelkezik." /102/ is ez annál is 

inkább szükséGszerü, more a Ginquecentóban megnövek-

szik a  gyakorlatias hajlam, ami mesterünkre is vonat-. 

/102/  1./1. 
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kozik. A célt.zeriiséget es tartósságot alapvetőnek tartó 

szemléletnek önként adódik az elemzett logikai sorrend, 

igy érkezik el az dbszolut épiteszati szése t, Llegteste-

sitőjéhez, a templomhoz, auely ugyanakkor a három kayo-

telmény mindkgyikének a le6magasabb fokon felel meg. 

Amikor Pallaelo Loitószetelmélet elemezzük, végered 

menztu mi IL ezt a gondelatmene -tet követjük. 

Apitészoti elveinuk kialakitásában a  legtöbbet  a 

gyakorlatból meritette. Tapasztalatból tudja, mennyi 

körültekintést igényel or  épület helyes megépitése, 

mennyi tényező befolyásolja a tartós, oélszeru Cis szép 

épület elkészitését. Feltétlmül szükséges a kivitele-

zés megkezdése előtt a megfelelő mennyiséga épitóanyag 

beszerzése és az épitkez:is helyen való felhalmozása. 

Nagy hasznot jelent ugyanis  u-z  épüleGLzámára ha gyor,- 

San, az egyes munkálatok heljes szervezésével, a falak 

egyenletesen emelkednek, nom kell a omkul; anyag, vugy 

munkáskéz hiánya következtében félboszakitani. A munka 

megszakitása és újrakez(bse káros repedéseket eredmé-

nyez a falakon ,  amelyek az épület korai roolasához ve-

zetnek. Természetesen az anyag minősége sem itozömbös. 

A fannyagokat Vitruvius szerint is - ősszel 

és télen a legajtanlatosabb kivágni, valamint olyan JO-

ben,  amikor  minimális a nedvesség. A kérgükön kell tá-

rolni a  kivágott  rönköket és óvni kell őket a harmattól. 



Hogy melyik fafajta mire használható, nem részletezi. 

A kövek között a leghálásabbak a márvány és az úgyne-

vezett nyers kövek, mivel ezek kifejtésük után azonnal 

felhasználhát61:. A téglák készitésébez a -aviosos és 

homokos talajoc alkalmatlanok. A kiformált téglák szá- 

ritás  útján  keményednek, ajAalatos árnyékos helyen szá-

liitani, mivel igy bolsojak is egjenletesen kiszárad. 

Bizoiy elégé hosszadalmas ez a folyamat, nem kevesebb 

mint két évig tart. Alan 

Alap az épületnek általában az a raze, amely a 

föld  alá  kerül, éL fenntartja az egész súlyt. Pontosan 

ezért az alapozásnál elkövetatt hibák a legveszedelme-

sebbek, uivel az egész épület pusztulását előidézhetik. 

Az alapozás készitésénél tehát le kell hatolni a szi-

lárd talajig, amely néhol olyan kemény, hogy a vas is 

képtelen átjárni. 1Iagát a fu.idementumot  általában  két-

szer olyan szélesre kell késziteni, mint a falat. 

Az antikok  által használt hat falazási fajta közül, 

mint Palladio irja, az úgynevezett "hálós falat" mar 

nem használják, mivel azonban Vitravius tárgyalja, a 

teljesség  kedvéért ő is leirja, és közöl egy rajzot 

róla. A többi falfajták lcirásánál antik  példákat  hoz, 

mint általában teszi. Modern példákhoz eaak az ókoriak 

hiányázan folyamodik. 
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Oszloptanában Albertihez és ezen a téren  közvetlen  

elődjéhoz, V'i'olához /103/ hasonlóan, bt oszloprendet 

tárgyal. Ezek a toszkán, a dér, az ión, a korihthoszi 

és a kompozit rendek. Az oszlop as épületnek olyan  szer-

ves  része, amely els6sorban annak szilárdsábát hivatott 

fokozni. /104/ A fenti sorrend megfelel a beepités sor-

1-endjének, aho'.,az egyes rendek masszivitása a szempont. 

Ugy kell  ugyanis  as oszlupokat egymás alatt elhblyeZni, 

hogy a szildrdabb Lorilljön az alsószintre, n karcsúbb, 

finomabb a felsőre /tulajdonképpen antik elv ez, Vitruld-

usnál is magtalálható, de minden többszintes antik épüle-

ten megfigyelhető pl.a Colosseum homlokzatán, stbd; 

ez nem jelenti azt, hogy  dórra  csak ión következbet, le-

het korinthoszitis s  közvetlenül a dór fölé  helyezni,  1- 

lyonkor is ragaszkodva termés.letesen ahhoz, hogy mindig 

a  szilárdabb  rész legyen  as a2.sóbb szinten. 

Palladio arra törekszik, hogy megalapitsa és lehe-

tőleg egységesitse az oszloprendek arányait, ebben azon-

ban saját felméréseinek eredményeire igyckszik telmaszkod-

ni. E1ö1jár6ban azokat a mecállapiudsokat veszi sorra, 

amelyek aind  as  öt oszlo?rendre Orvényesek. Az oszlopok 

felső  részének  mindig kisebb kereeztmetszetUnek kell 

nie s  mint az alsónak /ha az oszlop tfizenöt  láb  magas,  as 

alsó keresztaletezet hat s  fől  egyaftnyi lesz, és öt és 

fél egységnyi a felső keresztmetszet/ s  ez mind as  öt o5z- 

/103/ Az ot oszloprend tárgyalázónál a méretek és arányok 
egységeeitéeére való.törekvOsben, valamint a logikai 
menetben sok rokonvonds fedezhető fel a  Négy  Könyv 
és a "Regole..." között. JAded 101.jegyzet. 

/104/ Alberti ezzel szemben  as  épület legnagyobb diszének 
tartja  as  oszlopot. Llésőbb  azonban  eltávolodik ettől 
a felfogástól és eljut a szerkezeti elemként val.()  fal-
fogáshoz.  B.Szücs 



loprend esetében if;z7 van. Az oszlopok felfelé keskenyedé-.

s , nek módját Vitouvius III.Könyvének második fejezete alap-

j.in targyalja, az oszlop közepén történő mervantardtásának 

módját azonban saját tapasztalata alapján irja le, mivel 
Vitruvius ugyan meEigéri, hogy ezt a módszert is közölni 

fogja, valójában azonban nem  kent rá sort. Az antik min-

táknak megfelelően az oszlop alsó 1/3-át függőlegesen haGY-
ja és a felső 2/3-ot hajlitja a felső sudarasodLsi ponthoz. 

Az oszlop-között meghatározott nagys6.gúnk: másfél  oszlop.-

átmérő /azaz 3 Modul pyitiostylos/, két átmérő /4 M . 

systylos/ 	és (-Icy negyed /4,5 M - eustylos/, három 

/6 M - diastylos/, és enaél nagyobb, interkolumniumokat 

jelöl meg. De, mint hozzáteszi, az antikok nem használtak 

három átmérőnél nagy,bb távolságot az oszlopok között. 

Hangsúlyozza ugyanakkor az osFlopközök és  as  oszlopmagas-

ságok harmóniáját:  kellemetlen látvAnytyi nyújtanak szük 

közökbenelholyezett vaskos oszlopok és forditva. ivel  

minden oszloprondnek megvannak a  speciális arányai t  ennek 

megfelelően mindegyikhez egy, többé kevé3bé  csak rá jellem-

ző, oszloptávolság  tartozik. 

Az oszlopok a homluk:;oton páros  számban állnak,  a 

közéosó ket-Gő távolsága  valamivel  nagyobb a többinél, ez 

a bejárat, látni engedi as ajtót,  amely szokás szerint kö- 

zépen van. Az oszlopok méretezésére közös mérték a Modulus, 

litruvius mértéke. A Modul minden oszlop alsó At:aérője t  

away hatvan részre imi7utti/ 	kivéve a dér rendet, 
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amely esetében a 7.edu1 az oszlop atmérőj6noll felo 6o 

harminc részre osztott. 

Az oszloprendek eGyenkénti tárgyalászlnál először az 

atchitrávos sze2kezeteket elemzi, majd a boltiveket, vé-

Gül a részleteket /mindeGyikhez részletes rajzokat mellé-

kelve/. A kiin, aláLi poat a Vitruviuz által közölt oszlop-

tan ez azoaban valébau osak kiindulási pont: ".,:s ezek a 

párkányzet mér3toi Vitruvius szerint: amelyt51 otykor el-

tértem, aeGváltoztatva a részek méreteit..." /105/, vaGy: 

"Ezek az ión bázis móretei Vitruvius szerint: Ja mivel 

sok antik épületnél ennél az oszloprendnél attikai bazi-

sok láthatók és nekem  jobban  tetszenek; a piedesztál  fö-

lé atti.kát rajzoltam /106/. A  szabályok  több összetevő 

eredőjeként születnek mect egyrészt a vitruviusi alap-

elvek, másrészt az antik romo,c, mirt ezek Gyakorlati mo-.

valosulásai /gyakran nines megegyezés a Vitruvius AlVa1 

leirtak és a  római épületmaradványokon tapasztaltak  kö-

zötti. Mesterünk ezek mellett követi saját kora izlését, 

mások /ViGnola/ nézeteit /az antikok - mint maga irjaA 

nem alkalmztak lábazatot a dér oszloprendnél, ő ennek 

dacára lábazattal rajzolja a dér oszloprendet, mert, mint 

irja, "Az antik épUleteken flea látható.piedesztál  ennél 

az oszlDprendnél, annAl  inkabb a moderneken..." /107/. 

/105/ I.15.fej. 
/106/ I.16.fej. 
/107/ I.15.fej. 



A toszken rendnól hanGsúlyozza az egyszorúséget. 

Mivel architrávja általábau fából készül az oszlopsor 

egyes elemei  igen  nagy közönhónt Allnals. Az  oszlopok  ma-

gasságának meL,határozázában és az egyes részletformák le-

iásában követi Vitruvius tanitását. A dör oszlopnak  két 

módozatát emlLti, a pilaszter nélkülit és a pilaszterrel 

mogerősitette. Az első módozat  esetében  het es fél, vagy 

nyolc fő /testa/ magasságot állapit meg, /ez tizenöt, 

vagy tizenhat ,odulusnak felel meg/ amely meghaladja a 

görögök és Vitruvius méreteit /nyolc-tizenhárom  Modul!. 

Az oszlop-közök diasYyles tipusuak /azaz  három  oszlop - 

átmérő nagyságúak/. Ha azonban a dór oszlopot pilasz-

terrel erösitik meg, magassikpi még nagyobb, ebben az 

e.)etben 17 és 1/3 Modul lesz. Ilyenkor lábazattal ké-

szül. Ez utóbbi módozatcl; Vi5ruvius nem emliti, teljes-

séggel modern megoldás. A pákányzat részformáinial be-

tartja a klasszikus kánon előirásait /a tri6lifek három 

függőleges vájattal készülnek, a triglifek felett hosz-

szában hat, keresztben  három  csepp - guttae van, a me-

topák négyzet alakúak,  stb.!.  A parkányzat moreteinel 

ismét elszakad as  antik noroaktol t  as egyes részeket 

gyobbra alakitja, iint ahogy Vibruvius előirja. 

:KZ 
Az ion oszlop leildls,4(1:11 is antikkal szemben saját 

uércteket használ:  as oszlop  magassága  kilenc Modulnyi 

/ez a méret a dér oszloprenddel összevetve csak akkor 

ad valódi méretet, ha megkettőzzük, mivel a dér oszlop 
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epotelbon az alsó keresztmetszet bugara a .lodul, mig 

az iónna mar az dtmérd/, azaz a dórnál karcsúbb. Az 

oszlopközök a legideálisabbnak mondott Eustilos /azaz 

kettő és egy negyed átmérő/ naL,;yságúak. A lábazat 

Vitruvius szerintd leirása atellé  or  mArlikat is be-

iktaL, meg .06(14; ogy a'tuikai lábazat-változatot. Az 

attikai lábazat elgondolását  sok antik épület példá-

ja inspirálta /103/. 

A korinthoszi oszlpp magassága meghaladja az iónét, 

talons és fél 2.todul, azaz, ha a dórhoz hasonlitjuk, ti-

zenkilenc 	_iuozonnégy kanellurával készül, ame- 

lyek nem élben, hahem sávban futnak össze, miként  az 

ión kanellurák. Az oczlopközök 4stylos módozatúak, 

azaz két oszlopkeresztmetszet nagyssAgúak. lóg karc:Jabb 

a kompozit oszlop, amelynek magassága tiz 	/dór 

léptékkel 20 M/ azaz a legkarcsúbb az oszlopok között. 

Az oszlopközük azonban kisebbek, másfél átaérőnyiek 

/2ykaostylos/, amely a legkisebb használt interkolma-

nium. Palladio szerint az ión us korinthoszi eleuukból 

kialakitott kompozit oszlop a legmilvászibb. 

Oszloptarulban a klasszikus foradk feltétlen hive- 

Ahol a Vil,iuvias Altai leirtakon változ-

tat, mikÉnt megfigyaltük, ott ezt vagy az antik  romokon 

megigyeltak, vagy saját tapasztalatai diktálta ész- 

/108/ I.16.fe . 
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szsrséc /esetleg a kortársak példája/ hatására teszi. 

A változtatásoka..; minuenesetbea as  úkori emlékek pól-

dája és a célszerdbb megoldás indokolja. Ez a szigorúan 

klasszicista s.;ellem nem tür semuiféle felesleges diszi-

tést„ illetve a i:ormáknak bárminő megváltoztatását, a. 

muly úgymoad a "józan ész ellen van". Palladio elitéli 

és rossz használatnak "abuso" nevezi az olyan ópitésze-

ti modorosságokat mint például a csavart osz1e7, 1:27:m 

as oszlop, a fákhoz hasonlóan, fenn keskenyebb, alúl 

szélesebb, egyszerü elem, amelynek fejezetén Js lábaza-

tán kiaJ.akiott ;3zalagparkianyok, peremek, kidudorodó ré-

szek, a rilneheuedő súlyt érzékeltetik. Az oszlopból fo-

nathoz hasonló elemet alakitani, elszakadást jelent a 

természetes modelltól. Hasonlóképpen rossz szokás a log-

giák, oszlopsorok oromzatos homlokzatát középen megsza-

kitani, hiszen ez a rész a lakók, valamint as  esőből, 

hóból az épületbe belépők védelmét szimbolizálják. A 

három, zögü,és ives oromzatok barokkos megszakitása és 

bizarr átformálása Palladio szemében eltávolódást jelent 

attól a szándéktól, amely eredetileg atokat l'Jtrehozta 

volt. Távol  áll  as igazi épitészeti hatastol a falra fes-

teL ::DdlcUelem /1,1 osUop/ is, amely ez6ltal esupán szin-

lcli azt a szerepet, amelyet egyébként be kellene tölte-

uic. ,Andes as "ésszerden változtatni", az "ésszerüen 

d,;jitani" eszmélyét jelenti, távol valami merev klasszi-

cizmustól. Az új dolgok mindenkinek kell, hogy birják a 

tetszését, "nem szabad azonban azt a miivészet  szabályai 

elleusalkalmazni, és  as ellen, amit a józan 63z mutat 

nekünk: amiért látható, hogy as antikok is táltoztattak: 



uér  sem távolodtak e/ a mavészet eGy egyetees és szük-

séges szabályától sem..." /1 ■-)9/. 

Az oszloptan  után  a loggiák, a termek és a szó-

bait formáit veszi sorra. A homlokzati loggiák elhelye-

zesét, foradját es méreteit az épület nagysága határoz-

za meg; Azoknak mindenkor arányban kell lenniök az e-

gész épülettel. 

Fontos az é  ület szervezetében kialakitani agy 

központi  helyiséget,  vagy helyiségeket, amely, vagy 

amelyek mintegy koordinálják a kisebb helyiségek hasz-

nálatát, ezekbe ayilnak a többiek, megfelelnek eGytaás-

nak, és a többieknek. A  szobák elosztásának elve az 

épületben  az  egyensúly:  as  épület  egyik részének ri-

melnie kell a másikra, nehogy  as  egyik oldalon a tető-

zet Gyengebb falakra nehezedjék, mint a másikon. For,- 

máik közül a legsikorültebbek a kör /ezt  ugyan ritkán 

alkalmazzák/ és a negyzet két centrális forma - és 

további öt hosszanti forma. Palladio központos ter-

formák iránti vonzalma itt, a szobt.k roman:411 is 

megmutaukozik. 

Az ajtók ós abiakok épületben történő elhelyezé-

sét  u gzobákéhoz hasonló szabályok határozzék meg: el-

rendezésilkben is érvényesül  as  egyensúly-elv,  az egyik 

oldalon 16v5 ablakok megftlelnek a másik oldalon lévők- 

.........04. 41.1.1101POYM110.••••■•■• 

/109/ I.20.fej. 
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nek.  A  főleges főtengellyel párhuzamos egyenesekre 

esnek az  ablakok  ás hal'onlóképpen egymás fölé  kerülnek  

az ajtuk is. Az elv tehát a ritmus elérése az épületen 

belül: nyilás fölé nyilást, tönör rész fölé tömör reszt 

kell tervezni. Ez a szerkezeti beosztás az aranyosság 

mellett nagyban fokozza a  mi  szilArdságát, Az ablakok 

és ajtók didzitésénél els5sorban ismét Vltruvius /IV. 

Zönyv 6.fej.1 nézeteit kell figyolembe vcrini. Az owl-es 

párkányok, rézdiszités6<méretei  és formái az ot oszlop-

rendnél részletesen tárgyalt módszere szerint alakul-

nak. 

A  tüzhelyek tárgyalását a rómaiak fütési eljiarásai-

nak leirásAvul kezdi. Mr nem nyilvánit véleményt, a 

falakban elhelyezett csőrendszert .Zejlettebb megoldás-

nak tartja mint a szoba  közepén  elhelyezett 

A fütés mellett a hütés nem kisebb meLoldandó nehezség. 

Nagyon dicséretre méltó megoldásnak tzatja a szélvezeté-

kek /ventidotti/ alkalmazását, auelyek nyáron Walden he-

lyiséGbe eljuttatják a friss levőt es ameleket tot-

szés szer:Lnt el lehet zámni, vas-y meg lehet nyitni. 

A  lépcsők megkonstruálásánál a 7lajdani használó 

kényelmi szempontjait kell alapul venni: a lépcsöknek 

vilAgosaknak, tágasaknak és kényelmeseknek kell leanlök. 

A ház méreteihez kell természetesen igezodnia lépcsőnek„ 

megis tágassága lehet3v6 kell, hogy tegye  két  embernek 

egymás mellett való elhaladasat. Szükségvz pihonöket 
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beiktatui, hogy a magas szinteknél a gyengék tudjanak 

hol me6piheani, és a felülről lefelé aső tálvy met; 

tudjon állni. A szükebb helyeken általában csiGalép-

csöt alkalmaznak, és az a jobb, amelynek középen nyi-

lása van, igy felülről fényt kaphat. Az ewlegetett lép-

ccötipasokhoz ókori és kortárs példákat etz?-aránt °milts 

Trajanus oszlopa, i,ionastero dells GaritA„ stb. Itt köz-

41 a iranciaorszagi atja Loran megcsodált chambouri 

királyi kastély lépcsőházána4 leirását és rajzát ovala-

mint egy hires lépcsőházét, amelyet Bramante tervezett 

itómában. Ez a hires Belvedere lépcs6háza amelynek nin-

csenek lépcsőfokai, hanem csak  egy svivalis rampa vezet 

felfelé. 

A fundamentumok tA.1:.Gyalásától  végül igy érkezUnk 

el a tetőzetekhez. Vitruviusra aivatkozva emliti the t54 

az első emberek lapos teteju épületekei, alakitottak ki. 

sőbbi a tetőcsúcs kialakitása. A nyerebtető hajlás-

szöge  vidékek szerint változó: Germániában pl hegyes-

szögü, meradsk tetőzetek  készülne k, mivel a hó igy ke-

véssé tud felhalmozodui rajta; délen ezzel szemben mér-

sékeltebb a tetőzet hajlásszöge. A tetőkről lezúduló 

es6vizet a falaktól tavolabe elhelyezett vizGyüjtőLbe 

/gorrai vezetik. 
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2.§. Magánházak és villák 

Az egyes épdlettipusok elemzése a városi házakkal 

kezdődik. A büszke városi palotákkal szemben támasztott 

legfőbb követelmény a kényelem .  Ez az igény két oldald; 

egyrészt jelenti a  használó  rangjának  való  megfelelést, 

másrészt az ores részek megfelelését is jelenti az e-

gész épületnek, és egymásnak. Végeredményben ez is Vit-

ruviusi gondolat - maga Palladio idézi ókori mesterének 

első és hatodik könyvét. Hasonló gondoLatokat fejteget 

Alberti is a Do re Aedificatoria első könyvében. /110/ 

Amint behatóan foglalkozik a különböző társadalmi 

rangú es vagyoni helyzetü emberek házaival, elvonulnak 

szemünk előtt a kor venetói  társadalmának  azok a réte-

gei, amelyek vagyona megengedte, hogy városi házat épit-

tessenek. Természetesen ez azoknak a "névsorát" is je-

lenti, /a példák során a megrendelő nevettis közli/ 

akik Palladio megrendelői, mudkáltatói voltak. A leg-

diszesebb paloták a "nagy embereknek" és a "köztársa-

sag nagyjainak" /111/ készülnek /e kifejezések a vene-

tói nemesség legbefolyásosabb, leggazdagabb tagjait je-

lölik,  a  Chiericati, a fOrti, a Thieni, a Valmarana, a 

Barbarano hercegeket, és ma's nemesi családok tagjaiti :  

Ezek az előkelő emberek házaikban loggiát és tágas, di-

szes termekot kivArnak  elhelyezni .  Kisebb, olcsóbb és 

kevésbé diszitett palotákat épittetnek a nom ilyen ma-

gas állásá nemes drak. Hasonlóan méltóságteljes városi 

73 175773:51ics Margit,im.71.old. 
/111/ II.l.fej. 
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házat kell tervezni az ügyvédeknek, legyen a házban 

diszes várakozóhelyiség, elkerülendő az ügyfelek tü-

relmetlenkedését és unatkozását. A kereskedők városi 

házaiban északi tájolású helyiségeket kell kialakitani, 

megfeleleőeket a kereskedői tevékenység folytatására, 

és olyan biztonságos módon szervezend4 meal ezen he-

lyiségek elhelyezése, hogy a tulajdonosnak no kelljen 

tartania a tolvajoktól. 

A megrendelő, a majdani használó igényei tehát 

deteraináló  fontosságúak  az épitész tehetségét, galá, 

lékonyságát ennek kelt alárendelnie. Sajnos - miként 

Palladio, gyakorlatban szerzett kedvezőtlen tapaszta-

latal alapján elpanaszolja - Gyakran előfordul, hogy 

az ópitész kénytelen eleget tenni azok akaratának, a-

kik "fizetnek",  háttérbe szoritva ezáltal a saját meg-

győződése  által diktált megoldást. /112/ A reneszánsz 

korának öntudatos müvészegyánisége lazed itt a vagyo-

nosok parvenüsége ellen. 

A  kényelem, miként mar emlitettük, kettős követel-

mény: jelent a fenti, ember os épület közötti megfele-

lésen túlmenően egy más, épületrészek közötti megfele-

lést is. A hasznossági mellett esztétikai jelentősége 

is van ennek a követelménynek és abból az elvi meggon-

dolásból származik, amely  az  egyes részformák - mar 

tárgyalt - egymáshoz való szerves viszonyát  is meghatá- 

/112/ II.l.fej. 



rozta. A megfelelés ebben az értelemben azt jelenti, 

hogy a n.e4hretü épületekNAgymeretü helyiségei legye-

nek, a kisméretdoknek kicsinyek, és igy tovább, ugyan-

akkor a megfelelj nagyságrendü helyiségek kerüljenek 

egymás mellé. Ez a gondolat azonban  átvezet  bennünket 

az  egyes  helyiségek épületen belüli elrendezésének kér6. 

déséhez. 

Palladio nem csupán méretben, azaz mennyiségi, 

hanem fontossági, azaz minőségikülunbséget is tesz az 

egyes termek, szobák és más helyiségek között /113/. 

A városi hhzban vannak olsőrendii, tekintélyes részek, 

ezek központi helyre  kerülnek,  valiaak ugyanakkor kevés-

bé szépek, amelyek, a lehetőségek szerint, a kevésbé 

szembetűnő,  a szem elöl rejtett helyre keruknek. Ezért 

a legszerencsésebb megoldás a borospincéket, a fáskamrá-

kat, az éléskamrákat, a konyhákat, a  személyzeti  bbédlő-

ket, a mosókonyhákat, a kemencéket ős más hasonló helyi-

ségeket a legalsó szintre helyezni, részben a föld alá, 

igy a felső szintek szabadak lesznek és egészségesebbek: 

a szobák padlózata ezáltal távol kerül a föld nedvessé-

gétől. A felsőbb szintek helyiségei köhül a nyári helyi-

ségek  tágasak és északi fekvésüek, mig a téliek lényege-

sen kisebbek, és déli, vagy nyugati  tájolásúak,  az ősz-

szol its tavasszal használt helyiségek kelet felé fordul-

nak és kertre, növényzetre néznek. Ilindezek a helyiségek 

/113/ Az épületrészek ilyen felosztáJánál az emberi tes-
ten meglévő hasonló különbségekre hivatkozik /van-
vok  "nemes és szép részek" és néhány "nemtelenebb 
és csúgyábboint a többi"/,amely gondolat az egész 
palladia épitészetelmélet egyik legfontosabb eszté-
tikai alapelvéhez l az antropomorfizmushoz vezet el 
bennünket.Elemzésevel alább részletesen foglalkozunk. 
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egymással olyan organikus easéget alkotnak, hoa az épü-

let egyik része megfeleljen a másiknak. 

;.iindezekből megállapithatjuk, hoEy a városi palotám. 

nak arányos megjelenésével, azaz előkelóségével és ké-

nyelmes elrendezésével méltóképpen kellett stolgálnia 

a  köztársaság  magas tisztségét  ellátó,  vagy saját ügyeit 

intéző tekintélyes férfiút. tads követelményeknek kell 

megfelelnie a villAnak, a vidéki háznak /114/. Az antik 

rómaiak villaépitészetéhez hasonlóan Palladio sem vala-

minő hétvégi  pihenőházat  konstruált, legalábbis nemcsak 

azt. ő nem különböztet meg római mintára altipusokat, 

mint a városi paloták elvei alapján készült vidéki há-

zat /villa urbana/ és a gazdalkodA$i céljaira készült 

majorsági épületet /villa rustica/, inkább a két antik 

előkép szintézisét igyekszik megteremteni. E kettősség 

nyomai fellelhetők azonban a palladia ópitészetelmélet-

ben; a klasszikus szépségü Villa Caprit /la Rotonda/ 

például a városi paloták között tárgyalja. ezzel mint-

egy 	urbane-nak minősitve /115/. Vidéki épületei- 

/114/ "Fabrica di Villa", "Fabrica in Villa", "Casa di, 
vaa In Villa" - Palladio frazeológiájaban ezekben 
a formákban szerepel a vidéki ház. Maga a "villa" 
szó birtokot, vidéki gazdaságot jelent /villa - 
villaggio/, a "fabricate , vagy "casa" pedig az épü-
letet, amely a birtokon All. " Li SLGULITTE fabrica 
6 del Conte Odoardo, et Conte Theodore fratelli de' 
Thieni, in Cicogna sua Villa". A villa szónak tar-
talmában talán a "tanya", vagy a "gazdaság" kifeje- 
zésekfelelnek meg, de semmikk ,pen sem ekvivalense 
a mai "villa" szó, mivel ebben nines benne az az 
értelmezés, amely a palladia szó szemnntikai lénye-
go, a konkrét gazdálkodással való összefüggés. ha 
mégis a villa szót használjuk, ezt ezzel a tartalom-
mal tesszük. 

/115/ Ugyan a városhoz való közelséggel magyarázza a városi 
paloták között történt elhelyezést, ezt azonban inkább 
a klasszikus elrendezés indokolja./II.3.fej./ 
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nél mégis csak a gazdálkodAssal való szoros összefüggés 

a döntő; Nicolaus Pevsner úgy definiálja a palldiói vil-

lákat, hogy azok elsősorban a gazdasági tevékenység köz- 

pontjai, nem  pedig  az  üröm,  a  kikapcsolód  As  számára épült 

helyek. /116/ Palladió azonban nem mond le az utóbbi kö-

vetelmény kielégitéséről, a két cél elérése egyenlő fon-

tosságú számára. A villában a majdani használó a szabad-

idejét tölti, gyönyörködik birtokában, testét edzi külön-

féle testgyakorlatokkal, lovaglással, és itt a  városi  te-

vékenységben  megfáradt  idegek nyugalmaés felfrissülést 

találnak. Emellett és ezzel  együtt  - miként többek kö-

zött Roberto Pane is hangsúlyozza /117/ - gazdálkodik 

is, felügyal a munkálatokra, a magtárakra és az istAllók-

ra. A villák fekvése, azaz  elhelyezkedése  ennek követkoz-

tébon két köveLelménynek  kell,  hogy eleget tegyen. Tekint-

ve, hogy az épületben általában  nyáron  tartózkodnak hüvős 

es főként egészséges aelyot kell kiválasztani. Ha lehet, 

folyóviz  mellé  ajánlatos tolepitoni az épületet,  mivel 

igy mindig egészséges légáramlást nyerhetünk. Korülni 

kell feltétlenül az állóviz közelében lévő telkeketoi-

vel a kártékony, miazmás levegő mellett  szúnyogok  tápta-

laja is az  ilyen  környék. Az épület helyét  a birtok köze-

pén kell kijelölni, hogy a gazda könnyen át tudja  tekin-

teni  jószágait és a gyümölcsök behordása is könnyü  legyen. 

/116/ 2evsnor Nicolaus, Palladio and Europe. In Venezia 
e l'Luropa. XVIII.Congresso Internazionale di storia 
dell'arte. Venezia 1956.81-94.old. 

/117/ "Le ville Palladian° sono insieme e nel  tempo  stesso, 
Luoghi in cal  l'aristocrazia voneta trovava svago e 
controllava le sue entrato."Pane,im.51-52.old.,vala- 
mint erre vonatkozóan Coves° Ronato,Le ville di 
Androa Palladio. Vicenza 1966. 
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A villa teh6.-t olyan épület, ahol a gazda saját és állatai 

számára megfelelő környezetet taláL, egy olyan organizmus, 

amely egyesiti a gazda házát azokkal a helyiségekkel, a-

hol az Úr megtekintheti  jószágait. 

Maga az épulet két részből All: az egyik a gazda 

és családjának lakrésze, a másik "a villa bejáratainak 

és állatainak vigyázására és 3rzésére szolgál" /118/. 

Megfigyelhető miként fuslalja egységbe a palladia vidó-

ki ház a "városias villa" és a "vidéki villa" tipusait. 

A  gazda  lakrészét nevezhetnök a villa urbana késői mes-

felelőjének, ez a fentebb mar tárgyalt  városi paloták 

követelnényei szerint készül, rendszerint több szintes, 

am3nnyiben az emelt földszinten elhelyezett lakószobák 

alatt mosókony.phák, kogyhák és más hasonló helyisósek 

nyernek elhelyezést, a lakószobák felett  pedig féleme-

letnyi helyiségek /mezzato/  kapnak helyet. Az istállók 

és a többi gazdasági épület /az egykori villa rustica 

leszármazottja/ alkotják a  vidéki  ház másik részét. Itt 

kapnak helyet a gazdatiszt, az intéző és a birtokon dol-

gozó munkások  helyiségei.  /A gazdatiszti helyiségek a 

központi részre kerülnek, ahonnan az összes többi rész 

seemmel tartható./ Végül t  az épület legtávolabbi részé-

ben kapnak elhelyezést az igavonó állatok, az ökrök és 

a lovak istállói. Távol kell elhelyezni az istállókat 

a gazda házától, hogy a tragya no legyen ennek közelé-

ben. A  borospincék  föld alatti hüvős termek, keleti, 

/118/ II. .fej. 



vagy északi tájolásáak.A cél ezzel az, hoGy távol tartsák 

a káros meleget a  helyiségben  elhelyezett *)roktól. A ga-

bonának szintén Art a meleg, ezért a magtárak is északi 

fekvésüek, ezzel sikerül megakadályozni a begyulladást 

és az állati kártevők elszaporodimat. A szénapajták ez-

zel szemben délre, vagy  nyugatra  néznek, itt a száraz, 

meleg levegő elengedhetetlenül szükséges a széna  kiszára-

dásához. A földmüvelő szerszámok számára szintén déli tá-

jolásá, fedett  helyiség  a legmegfelelőbb. 

A vidéki  húznak  a fentiekben  táralt  fejlett tipusát 

a kor társadalma által támasztott igény fejlesztette ki. 

Mivel , miként erre mar utaltunk, Palladio énitészeténe4 

"társadalmi bázisa" a venetói nemesség /119/,a villa ki-

alakultisuinak inspirdlejgótség kivül ennek a nemes.iégnek 

sajátos politikgai es Gazdasági tevékenysége volt. hz as 

drátermelő nemesség az állv:k intézését és a gazdálko-

dást ogyenló fontosságának tekintete  és nem választotta 

külön a közügyeket és a maudnügyeket. /120/Történelmi tra-

dicióként is kezelhető ez a körülmény, amely oly egyéni 

karaktert kölcsönzött a venetói vidék épitészeti arculatá-

nak. Palladio villaépitészete  ennek  következtében fejlő-

dött ki és a villákról alkotott nézetei ezáltal válhattak 

épitészetelnéletének egyik loGmaradandóbb részévé. 

/119/ A aásodik Könyvben felsorolt általa tervezett villák 
megrendelői közö#t is találkozunk azokkal a nemesi 
nevekkel, amelyeket a varosi  paloták  esetében ismer-
tünk meg. 

/120/ Pam, im.52.old. 



Miután a modern villa leiráseat és elemzését befejez-

te, az elmondottak illusztrálására az általa tervezett 

és legjobban sikerült villák alaprajzát, metszetét és 

részletformáit közli. A könyv végén egy fejezetet szen-

tel az antik villa leirásának /121/. Vitruvius és /való-

szinüleg az idősebb/ flinius leirásaira utal, lemond a-

zonban a két antik forrás által közöltek elemzéséről és 

arra szoritkozik,  hogy  Vitruviust értelmezze /122/. A 

villa főhomlokzata déli tájolású és lougiája van. Innen 

folyosón a konyhába jutni. Az 6,u1onek szárnyai vannak, 

a bal szárnyon vannak  a fürdők, mig a jobb zárnyon van 

a présház és az olajütő, amelyek megfelelnel az ellenté- 

tes oldalon lévő fürdő helyiségeinek. A hátsó részen van-

nak a borpincék, amelyek részben a föld  alá  kerülnek, e-

zek fölött alakitják ki a magtárakat. helyisósek északi 

tájolásúak. Az udvar két oldalán vannak az istállók, a 

széna és a szalmaraktárak. A tulajdonos lakása a hátsó 

részben van, a szárnyak hátsó bezáródásánál, és homlok-

zata a villa homlokzatának ellentetes oldalára kerül. 

Itt az atrium is az épület hátsó részében van. Az antikok 

villájánál tehát a "városon kivüliség" dominál, azaz a 

rusztikus jolleg. A gazdasági rondeltetésü épületrészek 

előre kerülnek, ezáltal még inkább kidomborodik az épü-

let majorság jellege. A palladia villa ettől a npustól 

/121/ A 16.fejezetet. 
/122/ Tudunk arJAA, hogy Vitruvius órtelmozése a korban 

nem vo t könnyü feladat. A nagy-tudású Daniele Bar-
baro is kikérte például az Opitész Palladio véle-
ményét, sőt maga Palladio is emliti, hogy Vitruvius 
"homályos'. Itt azonban többről van szó: a vitruviusi 
villa értelmezése a villa rustica egyértelmü előtérbe 
helyezését jelenti a félreérthetetlen bnigazolás  ér-
dekében.  
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fejlettebb, gazdagabb program alapján született, több 

igényt képes kiolégiteni.  Mi g az antikok pihenőháza és 

majorzagi épülete  két  külön é)dloUtipus, addig Palladio 

villája ezt a két tipust egységbe Aldglalja. 

3.§. iiözépületek és templomok 

Az elődök tárgyalási sorrendjéhez hasonlóan a Negy 

Könyv szerzője is a magánházak elemzése után a közétüle-

teket veszi sorra. ilindenekelőtt azonban, Vitruvius nyo-

mán az dtak es a hidak leirását, majd a tereket közli, 

hogy a terek körüli épületek legelsőjéhez és legfontosabb-

jához, a bazilikához elérkezzen. 

Jóllehet, sem az útak, seta a hidak és terek, nem 

tartóznak szorosabban véve az bpiteLzeti vizsgálódás 

tárgykörébe l  szükséges néhány észrevétel erejéig ezen 

dolgok palladiói leirásaival foglalkozn , ,  mivel tárgya-

lásunk logikai menetőt eleve a  Négy  Könyvéhez igazitot-

tuk t  másrészt azért is, mert mesterünk urbanisztikai  né-

zeteinek  fontos gondolatait ez a rész tartalmazza. 

Az útak a városok és a tarományok  tökéletes elron-

dezósát szoLgálják, ennek megfelel3en vannak városi Ut-

cák es városon kivüli  átok. Clinden útak mintái  a rómaiak 

által ópiteLt útak, amelyek példájukkal bizonyitják a 

tökéletesen megépitett utak tartósságát. Az dtak rövi-

dek, kényolnesek„ biztonstigosak, kellemesek  és  szépek 



legyenek, ami elsősorban azt jelenti, hogy  egyenesen 

húzódjanak és megfelelő szélességüre készüljenek. Az 

Atak kitüzésénél azt is figyelembe kell venni, hogy 

az útról a környék belatható legyen, a  katonák  az el- 

lenségek, a i:ereskedők, a rablókat időben észlelhessék. 

A célszeriség, mint döntő szempont, az atak egyes 

fajtáinak tárgyalásónál hasonlóképpen fontos tényező-

ként szerepel. A városi dtcák szélessége a város ég-

hajlatától függ: a hideg, va,y-  mérsékelt égövön épült 

városok utcáit tágasakra kell ópiteni, hogy a nap min-

denhova eljusson, mic a meleg  éghajlatú városok utcái..-

nak  keskenyoknek kell lenniök, hogy az utcák ezáltal 

árnyékba boruljanak. Mint bizonyite tényt Tacitus le-

irását  idézi /123/ t  aki leirja, mint vált elviselhetet-

lenül forrova és egészségtelenné Wimp  levegője  azután, 

hogy Nero, kiszólesittette a város  utcáit.  A városi 

utcák között,  miként  ezt az épületeknél, illetve az 

épületrészeknél is tapasztaljuk, minőségi különbség 

van. A legfontosabb utca a főút, amely hadidtkent szol-

gal, egyenesen a város főterére vezot, es amennyire le-

iletseges innen a legrövidebb vonalon a városból kiveze-

tő kapu felé folytatódik. 13 főút mentében a zökkenőmen-

tesebb közlekedés kcdtéért kisebb tereket alakitanak ki. 

A főbb iitak tehát a város legfontoshbb ütőerei, amelyek 

a város kapuit a főtérrel összekötik. A város centruma 

a ter, ide  torkollik  a többi fontos utca is. Ezek elron- 

/123/ III.2.fej. 



dezése beleillik a főtér-f5utca rendszerbe. Az útak 

nem csupán egymásnak kell, ho ay megfeleljenek,  hanem 

azoknak az épületeknek is, amelyek két oldalukon áll-

nak. 

Általában törekvés, bogy a gyalogosok által hasz-

nált sávot elválasszák a kocsik és állatok  használta 

résztől. Ennek eurik kézenfekvő meGoldása az utca 

kádositása /példakent Padova belvárosát emliti/. Igaz, 

teszi hozzá, ebben az esetben az utcák kissé komorra 

sikerdlnek.  ás  ik megoLdás a téglával burkolt gyalog-

járó kiképzése, kissé emeltebb szinten, mint a kocsi-

dt apró kockakövekkel burkolt szintje. 

A városon kivüli Utak fentebb uár részben tárgyalt 

követelményeihez hozzá kell tenndnk azt, amit Palladio 

is a részletes leirásnál emlit, azaz, hoGy az dtak ha. 

rom részre oszlanak - az antik átak mintájára - a kö- 

zépső„ kiemelkedő részen járnak a Gyalogosok, ezt a 

részt szabálytalan kövekkel burkolják, a szélső, má-

sik két részen pedig, amelyek alacsonyabbak és kavics-

csal, vagy homokkal burkoltak, a kocsik járnak. Külön 

emliti a Rómát dostiával összekötő Via Portuensét /124/, 

mivel ezt a  középső,  egy lábnyi magas gyalogjáró  két o-

lyan sávra osztotta, amelyeken csak egyirányú  közlekedés 

folyt. 

/124/ Ez nem szemé13,es tapasztalat alapján történő lei-
rás, hanem az Alberti által közöltek reprodukálása 
Pamilyennek Ilberti mondja, hogy  látta'/ III.3.fej. 
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A hidak, az Atak szerves részei kell, hogy legye-

nek? a hid nem más - irja Palladio - mint viz fölött 

vezető út. Ezáltal a hidak a mar ismert követelmények-

nek felelnek meg, mint minden Opitmény: azaz legyenek 

"kényelmesek, szépek és hosszú időn keresztül  szilár-.  

dnku  /125/. A kényelmesség, amely tartalmában is rokon 

a hasznossággal, a hid használhatóságának az a követel-

ménye, amely elsősorban az épitmény elhelyezésének kö-

rültekintő kiválasztását jelenti. Tanácsos a hidat a 

tartonány, vagy a yams középpontjába helyezni, amely 

mindenfelől könnyen megközelithető és ahol  as  utak  ta-

lálkoznak. Szilárd lesz a mü akkor, ha olyan helyet vá-

lasztanak, ahol a  folyó  nem mély és ágya kemény kőzetek-

kel  bontott  és egy emeletes. Fontos  as is, hogy a viz 

folyása  no rejtsen örvényeket és zátonyokat, mivel a 

viz nyomásának változása neu kodvez a hid szilardságá-

nak.  

Ilyen sok körülményt kell  tekintetbe  venni a hid 

helyének kijelöléséhez. Palladio két csoportra osztva 

irja  is a hidakat: külön tárgyalja a fahidakat és kü-

lön a kőhidakat. Az előbbiek ismét két csoportra oszt-

hatók, vrnnak a csak egy alkalomra épitettek, és a  tar-

tós  használatra épitettek. iiindkét hidtipusra antik pél-

dát hoz:  általában  hadjáratok saran épitenek olyan hidat, 

amolyan a hadseregnek kell atkclnie, igen kiváló példa 

/125/ III.4.fej. 



erre  az a hid, amelyet Caesar veretett a Rajnán /ezt mes-

terünk külön fejezetben, részletesen elemzi/ /126/; a hosz-

szabb használatra készült fahid volt például az Ancus :Jar-

tius király által épittetett Pons Sublicius, amelyet a 

monda szerint Horatius Coeles élete kockáztatásával vé-

delmezett. ilindkét tipus esetében az a legfontosabb, 

ja Palladio - hogy a hidak megfelelő vastagságú gerendák-

ból készüljenek és ezeket jól összokapcsolják, nehogy a 

lőszeres kocsi, vagy nagyohh  számú  ember súlya alatt a 

leszakadás veszélye fenyegessen. 

A hidak fejlettebb fajta a Vhidak, amelyek lénye-

gesen nagyobb technikai felkészültséget es költséget igé-

nyelnek: ez a magyarázata annak, mondja Palladio -, hogy 

épitésilk csak a fahida1-, után vált altaldnomisá. A  kőhidak 

naknégy réeze van: a hidfő, a pillérek, az ivek és a 

pálya. A legszilárdabbra a hidfő kell, hogy készüljön, 

mivel ez tartja össze az egész konstrukciót. Palladió 

szerint a pilléreket páros számúra kell késziteni, amit 

azzal indokol, hogy a természet  példája  szerint minden 

egynél több végtagú, terhet tartó testrósz - például 

ben i és állati lábak 	 szilárd talajra kell ké- 

sziteni őket, nehbgy megstillyedjenek. Az iveket 

dan összeillő  kövekből  kell késziteni, hogy ellenAllja-

nak a kocsik rázásának. A legszilArdabb iv a félköriv. 

/126/ III.6.fej. idó3i Caesar leirásának eredeti latin 
szöve,ét /Commmtarii de Bello Gallico Lib.IV. 
cap.17./ 1  amelynek  igyekszik helyes értelmezést 
adni. Nem cáfolja meg senki véleményét sem,banem 
saját verzióját ismerteti, részletes rajzzal  il-
lusztrálva  az olmondottakat. flint hozzdteszi,oly 
nagyszerünek találta a hid megoLdását,hogy az ál-
tala a Baechiclione felett tervezett hidnál ezt a 
megoldást fel is hasznita. 



Miként megfigyeltük, a kőhidak esetében is érvényes 

az általános követelmény, a tartósság, célszerüseg es ará-

nyosság. - küvetclményeknek tökéletesen megfeleltek a pél-

dakent idézett római hidnk, és leginkább azok, amelyeket 

Palladio idejében egészben csodahatott meg az utókor: az 

Angyalvár hidja, a Pons Fabricius, a Cestius és a Palati-

nus. De nemcsak a Rómában épitett antik hidakról emléke-

zik meg, hanem a birodalom oLym távoli pontján ópitett 

hidról is, mint a Dunán épitett Trajanus-hid. Az antik 

példák elemzése után saját tervezésii hidakat mutat be. 

Megfigyelhető  ezeknél  a terveknél a törekvés, ho,,7 a mü 

közepén búzódó út széles legyen. Ha a költségek megenge-

dik üzleteket alakit ki a hidon vezető út két oldalán, 

ezzel is emelve amok hasznosságát. Erőteljes pillére- 

ket alakit Li a bullámtörő sarkantyú az antik példd-

ken megfibyelteknek megfelelően - derékszögben futnak 

üssze, az a legerőteljesebb,  ennél  fenyeget legkevesbé 

a veszély, hogy a folyón leúszó tárak összeroppantják 

őket. Ha a hidnak, a pálya felett felépitménye van, ide 

logziat alakit ki, boy.  kényelmet 6s.szépséget kölcsönöz-

zön  as épitmbnynek. IGaz, teszi hozzá ez nem új vivmány, 

hiszen az antik rómaiak is használták már ezt a meGolOAqt 

/a aelios Hid Rémábaa, ott a hid egész hosszát loggiák 

bontották, bronzoszlopokkal és szobrokkal diszitve. 

Mikent már emlitettük volt,a városban több teret 

kell kialakitani, eP-rrészt a közlekedés zökkenőmentes 

lebonyolitása miatt, másrészt azért, hogy iegyen helye 



a 1akoss6epak hol sétálni, összegyUni, alkudozni, egy-

szóval a pihenés bizonyos  óráit  eltölteni. Kell azonban 

lennie egy főtérnek, amely a város tözösf.;égéé. •  ter nagy-

sága és kiképzése meg keli, hogy feleljen a lakosság szá- 

rak és alnak a fontos feladatnak amelyet ellát. /127/ 

Kikötővarosban a tenger közelében, a kiköt_inel helyezik 

el, mig a szárazföld belsejében fekvő városokban a közép-

pontba kerül. A főtér alakját, kialakitását nem részle-

tezi Palladio, egyetlen mondattal az antikok példájára 

hivatkozik: olyanra kell alakitani Act irja - amilyen-

re az  antikok kordban készültek /azaz négyzet, vagy tég-

lalap alakúra. Lzt követően külen foglalkozik az antik 

görögök és a rómaiak tereivel. leirásokat Vitruvius 

alapján közli, aki  ötödik könyvének első fejezetében 

foglalkozik :a terekkel. Lint irja, a görögök négyzet 

alakúra készitettók tareiket, mig a rómaiak, mivel ne-

kik ez kényolmesebb volt, t glalap alakúra, Gyakran két 

negyzet nagyságúra. A főtér a varos  életének központja, 

itt állnak a legfontosabb épületek, a várost kormányzó 

tanács, vagy az uralkodó palotája, attól függően, hogy 

demokrácia, vagy tirannizmus az államforma. A  tér on áll 

a kúria is, ez az a holy, auol a  szenátus ülésezik, va-

lamint az államlcincsár, a penzverde épületei és a bör-

tönök.A 'Vat legmelegebb égtáj felé eső részén all a ba-

zilika, az az épület, ahol igazságot szolgáltatnak, és 

/127/ 	a központi teret a államforma milyenségétől 
függetlenül m:.nden rendezett Wires esetében ki 
kell alakitani, lévén a  város  egy kisebb sej-
tekt eybekalesoló, de ezek által mdködő organi- 
kus egység. A tér megléte tehát nem pusztan politi-
kai, hanem uraanisztikai szükséglet is. 



ahol a kereskedők mesterségük gyakorlására összejön,- 

nek. 

Igy érkezik el Palladio az 4tak, a hidak és a 

terek tárgyalása után a bazilikákhoz, az antikok fa-

tal kialakitott épületUipushoz. int  általában  teszi, 

most is az  antik  előkép leirásdval kezdi. Fontos tnagy 

je1ent6ségü  épület  volt az antik bazilika, ahol az i-

gazságszolgáltatás és a kereskedés mellett olykor a 

köztársaság legfontosabb agycit is megtárgyalták. A 

legprigyszeriibb  bazilikák  a Fórumon álltak, és a leo-

melegebb égtáj felé fordultak. Hosszanti elrendezésü 

tereknek irja le Jkét a1laio Vitruvius nyomán /ép—

cégben egy római bazilika sem  maradt!,  szélességdk 

nem volt LUbb, mint a hossz fele és nem volt kevesebb, 

mint a hossz hcrmada. Utal az ókori master fanumi ba-

zilikájára is, amelyet maradványok  alapján igen szép 

uL; méltóságteljes épdletnek tételez.  Rajzot  nem közöl 

róla, mer::,, mint mondja, Daniel° Barbaro ezt mar meg-

tetlx ViLruvius—kiadásában. 

A modern bazilika több részletében eltér ókori 

előképétől /128/. Ziig  as antik bazilikák általában 

földszintesek, addig az újonnan épiltek boitiveken 

/128/ Palladio a "bazilika" szót az ukori tartalomnak 
megfelelően "pogány" értelemben használja:"Mi-
ként az antikok megépitették bazilikáikat,hogy 
télen  4s  nyáron  az  emberek  tudjanak hol össze-
gyülni, kényolmesen megtárgyalni peres ugyei-
ket és uzletuiket lebonyolitani: igy korunkban 
Itália  minden városában és azon kivül készülnek 
olyan középületek, amelyeket méltán lehet bazi-
likáknak nevuzni."III.20.fej. 



állnak, és ezekbe a helyiségekbe különbező uzlethelyisé-

geket rendeznek be. Az antik bazilikák belsejében porti-

kusz van, mig a moderneknél lesfeljobb a kulsú howlokza-

ton a tér felett. Két igen nabyszerd új bazilikát omlit, 

a padovait és a bresciait. A legsikerültebbnek mégis egy 

harmadikat tart, a vicenzait, amelynek 6 a mestere. Ezt 

az épületet az antik épületekhez foghatónak  tartja,  és 

a lognagyszerübb épületek közé sorolja, amelyeket az an-

tikok óta épitettek. 

A középületek sprat a gyakorlótermek, a palestrák 

és a xistusok leirása teszi teljessé. Ezek az antik épit-

mények a serdülők és az ifjah testedző gyakorlatainak 

helyei veJ_tak, emellett azonban a filozófusok is szive-

sen id3ztek termeikben bölcsességre oktatva az ifjakat. 

Az épületek egy, körül két stadionnyi hosszá nézetes 

teret vettek közül három oldalról. A középső épület tar6- 

talmazta a tornatermeket, a votkőzőhelyiségeket és a 

fürdőket. A hideg és a melegvizes furdők közé lan6yos 

vizüt is iktattak. - A xistust Palladio deli  tájolási 

tágas portikuszbak irja le,ahol az atléták téli edzé-

seiket végezték. Fbilez a gyakorlópályához keskeny néző-

tér is tartozott, amelyet lépcsősor  választott  el a 

pályától. Ezt az artik épülottipust Palladio 16bni-

valóan csupán a teljesség kedvéért emliti, hü  akart 

maradni ahhoz a tárgyalási rendszerhez, auclyet Vit- 



ravius követett. Kortárs ptldákat tormészetesen nem tud 

emliteni, mival ezek az épületek az antik életmóddal e-

gyütt eltürtek és nam lévett modern szükséglet, nem te-

remtődtek újjá. 

A középületek közül a lc,,előkelőbb  kétség kival a 

templom, amelynek, miként az előzőekben már leirtak,ku- 

könyvet szentel. Ebbea Alberti véleményét teszi ma-

gaévd aki kijelenti, hogy a lehető legnagyobb 

Gal a kbzépületeket - es ezek között is a templomot 

kell Xelópiteni. /129/ U egy épületet szép aranyokkal 

és me6Xe1c31ő méretekkel kell kialakitani, az a templom 

- irja Palladio aivel itt imádják az emberek istent, 

aki a 1ea6bb  tökéletesség. szükséges tehát, hogy a ne-

ki készülő épület a lehető legnagyobb töké1etesség6e1 

készüljön. Mi tehát a templom? következetesen a tempi° 

szót mtaználja4  amely antik, azaz nem keresztény temp-

lomot jelöl. Ezzel mintegy azt a törekvést igyekszik 

demonstrálni hogy a templomait olyan tökéletesre  akar-

Ja alakitani, amilyen a görög ős római  templomok  voltak. 

A tartalom azonban mbel. A templom Palladio szAmAra a 

gyüleIezeté, a hivek háza, ahol  vallásukat Gyakorolják 

- ezzél a keresztégység álláspontján áll /mig például 

Alberti a templomot, antik mintára az isten lakóhelyé-

nek teLiati/. /130/ A templomot valóban "isteni" szép- 

••■■•■•••■ 

/129/ Alberti Be re aedificatoriájanak VII.könyvében 
turgyalja a templomok ópitéséről és diszitéséről 
vallott nézeteit. 

/1)-J/ u.o. 



ségüre kell kósziteni, még pedig annak kedvéért, aki 

benne tartózkodik. Ez podia az ember lest, aki belép az 

épületbe,  ezért mint Palladio irja, "...ol,yánra 'kellene 

alakitani őket, /a templomokat/ hogj cly szépek legye-

nek, hogy szebb dolgot elképzelni se lehessen; és 

minden részükben elrendezve, hogy azok, akik ide belép-

nek elosodálkozzanak es a harmóniában és a szépségben 

elmélyedt lólekkel álljanak" /131/. Elitéli a sok istenm-

nek különféle megoldás alapján,  más és más  formájú,  el-

térő elrendezésü templom épitésének antik szokását. 

"Árnyak"—nak nevezi az ókori görög es római istenekgt, 

akiknek hamis tiszteletétől elfordulva magszünt az a 

kényszer, hogy a város különböző pontjain épitsék fel 

az istenség templomait.  Ezáltal  a város legnemesebb ré-

szére fognak kerülni, még pedig  térre,  ahová szinte  min-

den  at összetalálkozik, és ahol a templum Walden egyes 

részét megcsalhatják. Ha a város balLekra épül, a temp-

lomot  egy kiemelkedő ponton kell feléldteni, hogy minden 

oldalról, nór távolról látható  legyen.  Amikor azonban a 

Város  sik  területen  fekszik, a tampion szintjét alepit-

ménnynl megemelik, ezáltal a templowhoz lépcsőn lehet 

feljutni. A fenti kövevielméng azt  a célt szolgálja,hogy 

a templom ezáltal fokozza a hivek áhitatát és mintegy 

a város oltalmazójánal tünjék. 

/131/ IV.2.fej. 
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liként Alberti, ő is a templomok tármralásánál fej-

ti d. térelméletét. Ennek oka abban keresendő, hogy ez 

az épület amelyet minden kor énitésze /legalábbis azoké 

a koroké amolyek a templomot a társadalmi élet fontos 

Lartozékának tekintették/ a tőle telhető leg,e4.bb uiü  

vészi tökéllyel igyekszik felEoiteni. %gint köztudott, a 

reneszánsz 6pitészei a közémontos tere!c iránt  vonzód-

tak, sőt kiejezetten a köralakáak  Iránt.  Igy a centrá-

lis t  főként a kupolával fedett centrális terek a rene-

szánszban elterjedtté, mondhatni  tipikussá váltak.Palla-

dio is megkülönböztet középpontos es hosszanti tereket. 

A középiiontos terek lehetnek köralakAak, négyzetalakdak, 

de hat-nyolc- és sokszögüek is. Oindezek közül a leg-

szebb és legszabályesabb formáknak a kört és a nógyze-

zet tartja, mivel, mint irja, más formák is ebből Aye-

rik méreteiket. E két forma közül is a kör a legnemesebb 

és legtökéletesebb, mivel ez az ec,yetlen ()Van forma, 

Palladio szerint, amely egyszerü, egyenlotes, minden pont-

jában megegyező és erőteljes. Ezért, fojezi be a 2;oado-

latot, "a templomokat kör  alakúra tervezzük" /132/. 

Antik gondolat összefüggés4t teremtelL istenség 

és a templom  formája között. 	magyarázza azt, hogy egy 

bizonyos istennek miadi6 azonos formájú templomot 62itet-

tek. Igy például Vestának is, akit a Föld istennőjének 

tartottak, kör  alakú,  vagy megközelitőleG kör  alakú  temp- 

/132/ IV.2.fej. 



lomok készdltek, mivel a Föld — igy tartották — szinten 

kör  alakú.  Juppiternek középen nyitott templomot épitet-

tek, Lint a levegő ős az ég istenének. De a diszitések 

is idomultak az istenség tulajdonságaihoz: ;anervának, 

warsnak és Ferculesnek dér stilusú oszlopok és parka-

nyok diszitctték templomait, mig Venusnak, Flórának és 

a .luzsáknak korinthoszi ékitribnyü szentélyei voltak. 

44ndozt Palladio irja le, hogy, szokása szerint, az 

antik párhuzamot megteromtse. A keresztény templomok-

nál hasonlóképpen fennáll ez az összefüggés, a templom 

formájának tökéletesAgében meg kell  felelnie  isten ab-

szolut tökéletességének: és ez az alaprajzi forma nem 

más, mint a kör. 

Ez az idom  as egyesnek és a végtelennek egysége, 

lévén egyetlen végtelen vonallal határolva, amely min-

den részében egyen15 távol van as egyetlen középpont-

tól, ugyanakkor azonosrészekből áll, amelyek mindegyike 

szerei)el  as  idom egészében. iint ilyen, az istoni ab-

szolut attributumok kifejezője, azaz as egylényegüség 

és a végtelenség expressziv képe. /133/ A kör, mint as 

eddigiekből látszik, Palladio számára  as isteni tökéle-

tessk, mértani szimbóluma. Roberto Pane  mindezt  mocker,- 

dőjelezi. A kört non úíy  látja, mint as abszolutum ki-

fejeződését, hanem nint a formális izlését. Azt  állit—

ja, hoczr a mdvszi forma önmagát igazolja, és ennek imp. 

/133/ "...a legalka:Lmasabb érzékeltetni ISTEET Egységét, 
végtelen  Lényogét, Egylényesiiségét és Igazságos-
ságát". u.o. 
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pulzusa teremti az elméletet és nemid mer;forditva. Azt 

is kétségbe vonja, hogy mindez Palladio alkotói pros—

raja  lenne, dognatizmusAt csupAn mUvoltségével magya-

rdzza. /134/ A milvészi invenciót védelmezi a teoreti-

kus merevsecgel szemben, mtbndván, hogy a forma teremti 

met; az idoológiáját egy teóriaban és neu mogforditva. 

Mindez mostcrilni: alkotói tudatosságát vitatja, ami !lids 

korszakban bizonyára helytálló is lenne, nem -icy a re-

neszánszban, ahol a milvészi  tevékenység, miként orre 

az előzöckben wir reimutattnnk, tudatos 	munka 

folyt. A kérdésben Wittkawerrel kell egyetértenünk,a-

ki az  általunk fojtegetettekhez hasonlóan, a centralis 

teret ágilly értelmcoi, mint az isteni abszelutum kifeje-

ződését, al(Cob, onnek kapcsán kifojtvn, hogy az idea 

vallási tartalma nem egyezik meg a középe1coréval./135/ 

Ennek az égintökéletenségnek a földi ekvivalense a kör t  

illetve a köralaprajzú /és a kupola félg6mb3óvel bolto-

zott/ templom. Igy jutunk el a makrokozmosz ős a mikro-

kozmosz problematikájához, amelyet az  esztétikai kérdé-

sek vizsgálatakor tár3yalunk majd. 

A nem közpoltos  teret csak kereszthajós formában emm. 

liLi, még pedig a szokott mecoldással. A kereszt talap-

zatanal van a bejára, az ellenkező oldalon az altar ős 

a kórus,  Jobbról ős oalról DediL; a két mellékoltár. A 

/134/ Pane, im.61.oli. 
/135/ ittkower, im.2/.old. 
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templomban nem különit el előcsarnokot és főteret kapol-

nákkal, miként Albertinél olvasható /136/. A keresztfor-

ma Palladio  szerint azért dicséretre méltó, mert a ke-

resztény vallás szimbólumát juttatja a hivek eszébe tamint 

ő irja, mindonkinek a szeme előtt "az a fa foG megjelenni, 

amelyen üdvösségünk függött". 

A téralakitás elemzése után a templomok elrendezé-

sét tárgyalja. Nnnek  során het klasszikus Görög-latin 

templomtibpust sorol fel és ir lo Vitruvius nyomán. Ezek 

as in Antis, a Prostilos,  as Amphiprostillbs, valamint a 

a körül-oszlopos  elrendezés négy tipusa, a Peripteros, 

a Pseudodipteros, a Dipteros és a dipetros. hz utóbbi 

belső  terében két  sor oszlop húzódott °gym:us felett, és 

maGa a templom fedetlen volt. Az oltáA5az udvar  közepén 

helyezték el. Palladio dcry véli, hoGy ilyen  elrendezési 

lehetett a római Juppiter 4uirinalis templom. 

A homlokzati oszlop-közök fajtái szerint is csopor-

tositja a templomokat, minden bizonngaR  az antik kategó-

rizaláshoz való minél tö4keletesebb ragaszkodás kedvéért. 

Igy, Vitruvius megfelelő csoportositását követve, megkü-

lönböztet Pycnostylos, yotylos, Diastylos, Areostylos 

és Eustylos tipusd teuplomokat. ,,zek közül  csupán  az ötö-

diket tartjg helyes re;dozatnak, mivel az első kettő, lévén 

as oszlopközök másfél, vagy két oszlop dtmérönyiek, igen 

/136/ VII.Könyv. 



szükek, a harmadik módozat ha:mom dtmérőnyi távolság 

az arehítrávok elhasadásána veszélyét aordja magában, 

a negyedik pedig, mivol fagereadas azorkezetü, alacsony, 

széles és szegényes. Azáltal a legelegánsabb módozat az 
Euetylos, omelynek oszlopközei két és egynegyed dtmerő-

Iviek, mivc1 megfalel a célszeruségnek, a szépségnek és 

a tartóssáGnak. Lzután Palladio röviden utal arra thugy 

a keresztégy templomoknál nem alkalble2mak az épület 

körül oszloprendet, miként az ókori bazilikAvnAl sem. 

Már ezeknél az ókori épületeknel megtürténik a válto-

zás, az oszlLpok a homlokzatról a belsőbe Lorülnek. 

Mivel a kerosztény templom a bazill,i.aba fejlődiitt ki, 

az elrendezési elv mint $rehltektónikus tradició a 

keresztény épületnél tovább él. 

A templomokról szóló könyv hátralévő fejezetei a 
legnevezetesebb templomok leirásaval foglalkoznak /137/. 

Három csoportban irja le az antik .6em4omokat; a Rómilm. 

ban állókat elemzi először, majd a Rómán kivül, 

ba  lévőket,  mi g végül az Italian kívül épttetteket. 

A Rómában állók közül a Juppiter quirinalist, a Form. 

tuna Virilist, a Vesta templomot, a Liars templomot és 

Konstantin koreszelő kápolnaját kuzli sorban e L;ymas 

preeiz rajzok kíséretében. ,.,zután közbeiktatja 

Bramante tempiettóját. Az antik kupolamegoldást alkal- 

/137/ "Begyedik Minyve, mely az ókori  templomokat mutat-
ja be, nag;vezerü bevezetés ahhoz, hogyan kell ép 
értelemmel szemlálni a regi emlékeket..." írja 
Goethe. It1iai utazás. 



mazó, tisztAn klasszicizáló, az ideálisnak tartott 

köralaprajzzal rendelkező templom Palladio szemében 

az új épitészet ecyik lec,zökéletesebb alkotása, már-

már olyn na,zrszeril, mint as ókori rmaiak épitette 

templomok /138/. Ezt követi a Juppiter Stator és a 

Jennydörgő Jupiter templom, majd a Pantheon. A Bo-

tondnak is nevozett remekmqvü templom eredetét Pal-

ladio a kö3tArsaság korra teszi és csupdn a porticust 

tulajdonitja Agrippának. Elismeréssel irja le  szabá-

lyos  folépitését és az egykor benne felhalmozott cso-

dálatos mdkincseket. Alaprajzának körformáját az épü-

let randoltetéséből vezeti let Pantheon volt, az-az 

Juppiteren kivül az összes többi istennek szentelték, 

ezért formálták kör,  illetve félgömb alakúra, /sőt, 

ha a kupola félE;ömbjét képzeletben -negdup16zzok, a 

padlót érintő gömböt kapunk/ hoGy ezzel a kozmosz 

épitészeti megfelelőjét terentsék meg. Rajongását az 

Iránt  mi sem bizonyitja ékesebben, mint az, 

hogy tiz rajzot készitett hozá. 

A Woman kivüll. templomok között elsőnek a Porta 

Vimlnale tözelébenlévő Bacchus templomot elemzi,a-

melynek során kimutatja, hogy nom lehetett templom 

eredetileg, hanem valószinüleg sirnitmény volt. Ezt 

/138/ "Bramante volt az első,aki  napfényre hozta  a jó 
és szép épitlszetet, amely az antikok óta egészen 
idáig rejtve volt, nekem ésszerdnek  látszott  az 
antikok közöt helyet adni az ő monkájának; és 
ezért helyea;em el ebbon a könyvben a következő 
templomot, aaalyet ő tervezett a Gianicolo dombra." 
IV.17.fej. 



99 

követi a Tivoliban 611.6 kerek Vesta templom, majd a ná-

polyi Castor é ollux templomok leirása. A templomoknak 

ezt a csoportját az Assisi-i Lorinthoszi stilusá templom 

zárja  le. 

A tomplovok harmadik csoportja az Italian kivüli 

antik szentélyek. A két polai ikertetplom és a két ntmesi 

templom tartozik ebbe a csoportba. Ez utóbbi kettő közül 

az egyik a hires Maison carrée, a  másik  a hagyomány sze-

rint Vostának épült, Palladio szerint azonban, mivel nem 

köralak és sötet minden bizonnyal valasielyik)alvilági 

istené lehetett. 

A templomok sera végül két római tamplom, a Concoraia 

és Neptunus  zárja  le, amelyek, hogy miért kerültek az Ita-

lian kivül 611(5 templomok felsorolása után, nem magyaráz-

za mog Palladio. 

III. RtSZ 

PALLADIO ESZTÍITIKAI ELVEI 

Celszerüs‘g, Láll,óssót, szépség 

Az esTtétikai kérdések az épiUészetiekhez viszonyitva 

elvontabbak, mivel a filozófia  szférájába  tart3znak. A ve-

lük való elmelyültebb foglalkozás ezért alapos elméleti 

felkészültcécet igényok. Llesteriink, miként erre mar rávi- 
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lágitottunk, gybkorló épité3zből lesz elméletiró, az-

az, hogy mai terminológiával fejezzük ki a fogalmet, 

a mérnóköt egyesiti a tooretikussal•  andebben segit- 

ségérb voltak ViLruv-,:.us ós a reneszánsz mesterek,vala-

mint - és alsősorban saját épitészi tevékenysége sa-

ran  szerzet tapasztalatai. Az épitészeti elvek targya-

lásnni az elodök nezeGeines ismertetése mellett önállio-

sagra, kialaki6oLt véleményének érvényesitésére törek-

szik. 

Az esztétikai fejtegetések kissé idegen terrénum 

szilmóra,  it a ,zor uralkodó eszméinek inLerpretalásá. 

ra szorul. Neu szentel külön Lerületet  nekik, és nem 

választja különőket az épitészeti kérdésektől sem. Az 

elméleti kérdesekbon nem éri el azt a mélységet és sok-

oldalúságot, mint uuvelt humanista ol.;dje, Alberti. 

utindazonLltal felsziaességgel, felületessébgel sem le-

het vádolni. iit általában a reneszánsz esztétikára, 

Palladio "esztétikájáreis az a már emliLett speoidlis 

helyzet gyakorol meg-határozó hatást, hogy a müvész egy-

személyben tudós és  filozófus  is. 42nek értelmében a mu-

alkotás születése együtt jar a vele  kapcsolatos eszaei 

kéldesek 	és me6oldásával. Palladio traktáo 

tudából  is  elénk ail egy kürvonalaznató eszLétikai - 

világpttzeti nézetreadszer, amelyoen az  általános és az 

egyéni juuyek mebkülönböztethetők. 
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UGy  a  esztétikai, mint a mar tárgynit ópitészoti 

elvek tongolyébe a hasznosságot, a szépséggel összokap-

csoló "célszerüség-tartósság-szépsée-koncepció kerül. 

Miként Palladió is hivatkozik ra,a maxima, csaknem szó-

szerint Vitruviusnál  szerepel.  Szinte változatlanul At-

kerül Alberti épitészetolméleti müvébe is, amelynek  nin-

tája szintón  a Vitruviusi eszme. A kétifontos követel-

ménynek a I ,asznosságnak es a szépségnek összekapcsolását 

azonban nem pusztán az apitészetelmélezben figyellotjak 

nor;, hanem - miként erre Ban Imre rámutat /109/ -  oz  iro-

dalomelméletben is a reneszánsz irodalomelmélet ezen té-

tele, a hasLnosság és gyönyörködtetés egyséce, szintén 

ókori  klasszikus  előképre vezethető vissza, ezúttal 

HoraLiasra /140/, 

A hasznosság a reneszánsz gondolkodásnak egyik a-

laptétele. Mar a qqattrocontóban programma vált a "hasz-

nossá levés". Alberti, aki szinte miaden lénzieces  kérdést 

felvet és elomez, tömör mximába sUriti a hasznossdc-kö-

vetelményt: az ember azért születik, hogy hasznára legyen 

az emberisének /141/. Az antik Gondolatok tehát tovább 

rezonálnak az utódok gondolataiban.  Mi.  a magyarázata an-

nak, hogy imo, Albertinél mar etikai követolménnyé val- 

/139/ Az olasz rcnos4ánsz irodalomelmélete. A bevezető 
tanItlalivt irta Ban ITT°. Akadémiai.Budapest 197J. 
26. old. 

/14V u,o. 
/141/ "L'uomo nacque per esser utile all'uomo n  idézi 

B.ZzUcs 
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wanak a vitruviusi gandolatok? A reneszansz gondolko- 

mdvészek es filozófusok, iGy gondblkodásUkban az 

egyes condo  Lati szférdk határal e:i.muLLdnak. A hasznos-

sag modern követelmow, még-pedig a rwaeszárlszban ki-

rajzolódó.polgári társadalom penzré és érdekre alapi-

tott gazdasági rendszerének követelménye. Itt azonban 

még ez az új társadalom pusztán embrionális állapotá-

ban van mg. A hasznossag még kozántsem mindentmegha-

tározó, amit Marx a polgári tarsadalom egyik legjel-

lemzőbb tulajdonságanak tart, és amely mjnden más kö-

telékétkiégett ember és ember között /142/, hanem - 

és ez egy kissé az egész korszak tartalmát fejezi ki - 

a szépség követelményével, a gyönyörködtetéssel egyen. 

rangú, sót olykor azzal szemben alarendelt szerepet 

játszik. Alberti épitészetről irt clméleti fejtegeté-

sében a szépség és hasznosság e közös ertelmezése aFt. 

lapvető szemléletbeli kérdés. Minduzideig nem tettünl 

különbséget a privát és a táraaualui hasznosság között. 

Alberti szótárában mint ez egész folfogasából kiderül, 

a aasznosság általában társadalmi, sokszor az egész  em-

beriségre kiterjedó, univerzalis hasznosJagot jelent. 

"Az épitészet - irja a Le re aedificateriában kimond-

hatatlanul abnyördséges és mind közösségi, mind egyéni 

szempontból a legn;!gyobb kényUmet jelenti az emberiségaek.fl 

/143/ Majd egy másik helyen, arraamegállapitásra jutlhogY 

/142/ Lásd Holler igAos részletes elemzését a "nasznos- 
ság" kato6órLájár61 a reneszánszban.Im.194-.19.5.old. 

/143/ A De ró Aedilicatoria előszava.Id.B.SzUes Aargit, 
im,71.old. 
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az épület diszét tulajdonképpen a használhatóság adja 

E:. 

A iégy Könyv nem tartalmLz ilycn tataldnos iíjúryü 

nézeteket. Palladio gondolatai elsősorban az épitészet-

telmorosar. összefüggő  elvi és szakmai  kérdések,  de 

maga a mü nem kifejezetten gondolatsorokat végigkisérő, 

elmélkedő,  hanem  mint ZA,Jor Anna is  rámutat,  a "prakti-

kus jelleg" a domináns benne. Aindazonáltal Palladio 

gondolataiban megtalálhatók azok az eszmék, amelyek a 

renoszánszban Altalánosan uralkodó tételek voltai. Ami 

jó, az hasznos, ami  hasznos  az szép; ezek az eszmék nA-

la is összekapcsol6dnak és Albertihez hasonlóan 210111 

ousztán esztétikai, hanem etikai sikon is. Embcrhez 

méltó magatartás a mások  hasznára  13 lenni,  a felis-

me:zit igazságot  közkinccsé tenni. hz a .aeggondolás kész-

tell arra s  hogy tapzszualatait, ismereteit irdsba fog-

lalja és ezáltal azok rendelkezésére bocsássa, akik a 

helyes  épitkezés szabályait kivánják megismerni. 

A hasznosság, mint esztétikai principium, a pal-

ladlói szemléletnek is  fundamentális elve. Az épitészet 

nemes tudomány, de tökéletességét csak akkor ori el, 

ha a tffönytrködtetf!.s mellett megfelel a hasznossági 

követelményeknek i3. Aint irja, "...remélem, hoby az 

ópites módja  as  evetemes hasznosságGal eléri, és Gyor-

san azt a célt, amely minden müvésetben leginkább aeg- 
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kiviint." /144/ Az egyetemes hasznosság tehát  a müal-

kotas létének legfobb meghatározó;ja, szerepe mégzem 

kizárólagos. Areneszánsz esztétikájában a szépségt61 

szinte elválaszthatatlan, mordhatni azinte eamást 

feltételező fogalmaic. Igaz, a kapcsoLat mar az antik 

elmeletben létrejött, a reneszánszban aa ertelmezést 

kapott. A vitcuviusi épituszetelmélet ismert hármas 

követelménye, a firmitas, utilitas, venusLas /145/ 

Palladio elméletében, ha változott eorrenuéen is to-

vább 61. "harm dolgot kell minuen epuletnel figye-

lembe vonni /amint Vitruvius mondja/, amoljek nél4ü1 

egyetlen épület sem érdemli meg a  dicséretet; és ezek 

a hasznosság, vagy kényelmeseeg„ a tarUossag és a szép-

ség."/146/. A hasznosság részben prakLikus„  részben 

esztétikai követelmény: ha az egyee épdletreszeknek, 

azaz 3 lOtZIAMAtC, a termeknek, a szobáknak, a  pincék-

nek és a magtáraknak az épületen bclüi alkalmn  hely, 

megfelelő elhelyezeo jut, akkor hal.,znosrtak mondhauó 

az épdlet. A helyisegek elhelaezését a meltóság és a 

célszerüség  határozzák meg; egymásnalc meg kell felel. 

nlök, ugyanakkor egy tökéletes egésze,; kell alkotniok. 

A tartósság kifejezetten praktikus követelmeny, amelyet 

az épitészeti olvek targyaláz -kinz..Li. réezie.esen elcmez. 

/144/ "onde spero cho ii moAdo di faéricare con univer-
sals utilitd  i habbia  á riau=e, e tosto  á uel ter. 
mine, che in .utte le arti é sommamente desiderato..." 
Froemio ai Lel;Uori. Az I..L..nyv előtt 

/145/"Ugy kell azolban ezeket tervezni, hogy gond for. 
dittassék a tartósságra, a cUszeriieé bre  és  a szép- 
ségre is." M.vitruvius Pollio, Tiz  könyv az épitó-
ezetről. Fen. kiad.Budapeat 1893.Ford. Fuchs 3éla. 

/146/Lásd a 102. jeyzetet. 
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Andehhez harmadikk.5nt, valójában emr e3ység másik 

tényezőjeként járul a szé -)ség, amely a rézzeknek egymás-

sal és az egósszel való mIghatározott mogfelelésből szár6. 

mazik. 

Az elemzett cé.i.szerdség—szépsug eszme  tehát egy 

igen komplex maxima, esztétikai, technikai, de etikai 

tartalmat is magábau foglal. Ugyanakkor noluativ jelle- 

elsősorbanesztétikai, de más szempontból is azt 

,ondliatjuk  összefoglalva,  hogy egy esztétikai—etikai 

értékrendszer alapegysége, alapmértéke. 1órtek és norma 

is, amely az egesz targyulás soran éppen Cy vonatkozik 

az épités3etre, nint más malvészetre, antik emlékekre és 

modernalkotásokra: egyetemes és drókérvényil. 

2.§. Szépségeszmény és kompoziciós elvek 

A reneszánsz szellemi elddeit az autikvitásban ke-

resi t  a felmerült kérdéseket az ókori bö1csel6k segit-

ségével kivanja megoldani, kiemiszthosz Plethun elter-

jeszti rlatón és klotinosz eszméit, amelyekre a firen-

zei szellemi elit érzékenyen reagál; iriJ Ficino le-

forultja .elatón szövegeit, maga a horceg akauémiát ala-

pit, ahol a fiatal Ldieholangelo is magába szivja az új—

platonikus tanokat. A kor Firenzéjének mavészei Platón 

filozófiajaban elsósorban  esztétikai nézeteik igazolását 

keresték, a szépségeszmény meGfogalmazását. Hivei első- 
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sorban képzőmiivészek lettek, mint néldául Michenangelo, 

akinek  Platón  ihlette eszmélt mdalkotásalról vallott nó-

zeteiben és költeményeiben „ayomon követhetjUk. Höltósze-

tének egyik főmotivumaa"szópség", amelynek az ő értelmo-

zésében kettős oelentése vvn, természetes /főldi/ és esz-

ményt /60i/ szépség. Maoléva teszi többek között azt a 

hires platóni tételt, hogy a szerepet a szépse6 utáni 

vágy. /147/ Az épitészekre főként  Platón  hires dialógu-

sa, a "Tinaeus" közvetitette pytbagorous számmisztika 

bizogyos n6zetei hatottak, amelyek a számarányok bonyo-

lult rendszereiben és a centrals térforma iránti lelke. 

sedésben nyilvánultak  mg  /ezeket részletwsebben a re-

neszánsz altropomorfizmus tárGYalásr ;nAl Togjuk elemezni/. 

Arisztotelész "reneszánsza" kesőbbi keletti.  Jóllehet 

már a reneszánszt megelőző időkben is ismertek voltak bi-

zonyos szövegei, hagyományról azonban nem oeszélhetank. 

A kereszténység  tudományos szaktekintéllyé tette, eszté. 

tikai uralkodo szerepe azonban akkor kezdődik, amikor ez 

a V.orábbi teLmészettudományos hegemóniája megszünt /148/. 

A reneszánsz elmélkedés az arisztotelészi milveszetelmé. 

letnek abból a sarkalatos megalapitásából indul ki, hogy 

a milvészet tulajdonképpen utAnzás. "Az eposzirás, a tra. 

gódiaköltészet, a komédia, a dithilrambosz-kölGészet, s a 

fuvola- és a lartjáték nagyrésze, egészében vuge mind 
11•11•111.11,1•11111•011.w.11110.11 111•■•■■■•••me,  

/147/ Kulmtov János,Nichrlangelo költészete és az újplato-
ni3mus. Doktori érekezés. aecjelent, Felsőfokú Viz. 
gazdálkodást Techrikum közleményei. Baja én.139.149.old 

/148/ Bán Imxe,im.17.old. 
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utánzás." /149/ Ez az utánzás már Boccaccio költészetről 

irt apolégiájában a természet  utánzását jelenti: "Lz a 

terminus /a természet utánzása/ a1i3hanem kevesebb ellen-

kezést vált már ki /mint a filozófusok atanzása/,  hiszen 

a költő mindenke,)pen igyekszik szépen csengő versserok-

ban kifejezai vagy magának a természetnek, vagy pedig 

rök és váltezatlan müködésének hatásait..." /150/. Ariaz-

totelész a Poetikában elsősorban nem a természet utADzá-

sát érti utánzás alatt, hanem az emberi jellemek, szen0b-

délyek es tettek  utánzását, azaz az "ethoszokét" /Heller 

Agnes/. Ezért tartja a traédiát a legtökéletesebbnok, 

mert cselekvő embereket  "utánoz" /151/. Az arisztoteló-

szi nimezisnek nines meg ez az értelmezése a reneszánsz. 

ban, hiszen  összekapcsolódik  a természetábrAzolás Ursa. 

vésével. EzAltal egy új mimezis-értelmezés születik. 

Lrisztotelész hivei közül egyedül Giangiorgio Trio. 

sinót emeljük ki, mival szellemi beállitottsága hatással 

volt Palladióra.  Ő tudós és irodalmár, klasszikus témájú 

tragédiája, a Sofonisba szigorúan rezaszkodik az ariszto-

telészi tér- idő egys .Ighoz /152/ Trissino az Irodniom mel-

lett imás muvészetenel is foglalkozik, iry többel: között  az 
épitószettel is. Alapos ismerője Vitruviusnak, atatt icon 

nat;yra tart. Ez valótzinüleG annak a szellemi rokonságnak 
IM.ffiromwas....a.■••■•■■•••■•■••• 

/149/ Arisztotelész,Poetika.daQar Helikon,Ludapest 1963. 
ford.3arkad*  Janos. 

/10/ Gilbert-Luhn,A;; esztétika tört-5nete 149.01d. 
/151/ 10 ola. 
/152/ Koltay.Kastner Jenő bevezető tanulmánya Az olasz re-

nosz,:elsz irodulumelmélete cimü kötetben. 401.old. 
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tudható be, amoly Vitruvius és Arisztotelész között fe.- 

deznető fol. Vitruvius emberközpontú épitészeti elvei 

minden bizonnyal uz arisztotelészi mimazis elmélet 

hatását mutatják  1153/. Trissino szellemi befolyását 

maga  Palladio is emliti a Négy Könyv bevezetőjében, 

amjkor ieira, hogy "...ennek /t.i.az épitészot tudom.

nyanak/ az alapelveit a legtadósabb Giovanni Giorgio 

Ikrissino dr,;ó1 kaptau". 

A Vitruvius és Trissino Altai közve5itett nézetek 

hive lesz, mdvészetről vallott felfogása erre a nvilág-

bezetren epl  rd. Az épitészet, mint láttuk,Palladio 

szamára eelszerd és gyönyörködtető vulani, nyilvánva-

loan az ember szám6ra.  Egy másik megrillapitásából azon-

ban. kiderdl, bogy ez a"valami" lérye3ében utAnzásológ-

pedig a telmészet utt:Ilzása: "Azt monlom tehát, hoy  lé-

yen Az ipitészct /miként  a-s  összes  többi  müvészot is/ 
, 	, a 4-ermeszet utánzója; egyetlen dolog sem türf. el azt, 

hogy idegen legyen és távol legyen  attól,  amit maga a 

T.ermeszet megkiván." /154/ A természet két féle inspi-

rációt  ad, format 61; aránybelit. A természetben racio-

nális törvények uraLlodnak, ezek determinálják a termé-

szeti formákat 66 arányokat. Formal analógiák elsősorban 

az épüleurészok kia.akitáai1 jelenteznek: az oszlopok-

nál, párkányoknál, 4onzo1oknál, stb. Az oszlopok tormé-

szeui u13képe a fa, amely f ,21fe1é sadarasodik, lam, a 

/15/ aevi Arun°, Saper vedere l'architet -Gura. "13yiat 
kiad.Am épitószet uogislberése. Budupest 1964.ford. 
Dr. Gerő László 133.01d. 

1154/ I.20.fej, 
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gyökereknél nagyobb a keresztmetszete. Az oromzati par-

kány  lesi 	lelőbb formája  a három13z6g, amoly a legegy. ,  

szerübb tető derivátuTta, az es5 elháritásának legkézen. 

fekv5bb aegoldása. Az 6151énye1 tes -Ja:cd4yai a követen. 

d6k az egyes részek egymáshoz való viszonyitásában. A 

terhet hord 5 épülettápaszo:c ioszlopok, vagy pillérok/ 

általában páros számúra készlljenek, oz fi; .;yelhető meg 

ugyanis a ‘rgtagoknal, dgy az 	mint az ember 

estlében. 

kalladióaál a teamészot utón.Aása nem kifejezetten 

elmoaleti kérdés. A felfogás, a követelmény verbálls 

megfogalmazása, feltútloül az ariszotelikus goadolko. 

dá. produktuma. Azonban nem pusztán egy divatos elv 

szükségszord átvételéről van szó, hiJzen a definlció 

racisnals tartalomml telitődik. Er olyan eszmei fel-

viláLocultság6a1  állunk  szemben, ameiy a kor  egyik ural-

kod6 civet, mint ditalánost, képes összekapcc_olni a spe-

ciális müvCszeti kérdésekkel, mint konkróttal, és mind-

ebböl egy használható módszert alkotni. 

..iLdezekkel szorcsan összefügg a palladia szépség. 

eszmény kialakitása, mint általában a reneszánsz müvó. 

eb'een a kérdésbon is az antik milvészethez fordul-

tak Jieuercztók benne a tökéletest, és grra törekedtek, 

hogy foll'adjék azoket az örökérvényil alkotási titkokat, 

ame4yek a görögök 6: rómaiak alkotásait  oly  qu fenségessó 

tették. 	aki épitésze -uelméletébea elemzi 32 



épitészeti szépséget, Vitruvius arányelmelemét voszi 

alapul. hszerint a harmónia az °gyps reszek szükséges 

megegyezése, valatint a nagyobb lészca és az egész köl-

csönös rimelése. Alberti ezt fogalmx,za pontosabbá,ami-

kor az "összeogyezésnek" matematikai  interpretációt  ad. 

Az ő szép8ég9szménye a részck (ay tökéletes osSzecsen,.. 

Lése, houy egy kiemelt részből az ösLizes többi kiszá, 

mitható. hgy masik megfogalmazás szerint pedig a szép-

ség az épületrószeknok az ply= elrehdezéséből szarma,- 

zik, hogy memmit sem lehet hozzátenni, vagy elvenni az 
ősszbang megbontása nélkül. hz a concinnii:as. /1:35/ 

.uényegében ezt a reneszánszban -Govább2ej1esztett eszutt 

vallja Palladio is magáénak. A szépség szerinte is az 

oyes részeknek egywashez es ezoknak az egészhez való 

arányában fedezhető fel: "A szépséj, a szép formából, 

at egészllek a részekkel, a részeknek egymással,  s 13■- 

zeLnak az egusszel való megegyezés:iből származikt oir-

módon,  hogy az épület egy tökéletes és hibatlan arányú 

testnek tünjék: amelyen az ogyik tab jaegfelel a másik-

nak és minC.en tau, szükséges az egész szeueuktjából." 

/156/ Ha megfigyelz,ük, a Vitkuviusi gondolatna egy 

maik, szinten tókéletesitetu változatával állunk szem-

ben, nincs mog benue az alberbii matematikai procizitás, 

a "kiszámiGhatószeolve, van azonbaa egy  köz' s vopas  

bnnniik, amely hiáryzik a vitraviusi mazimából, es ez a 

szükségszerdség szempontja. 	peuig a kompoziciéteremo. 
0111•1•MMINNIMIONINN.••••••■.•111M 

/155/ VIi.5,2ej,éc VI,2.fej, 
/1561  E.1.fej. 



tés legfőbb feltétele: "A szükségszertiség azt jelenti, 

hogy a képen, vagy szobron minden csakis abban a forma. 

ban lehetséges, aaelyben van, egyik rész oiy szorosan 

függ össze a Adsikkal és függ a másiLtól, hogy loges.- 

kéIyebb megváltoztatása valamonnyi töb.1. észnek megw. 

változását vonja maga után." /1157/ A reneszánoz kompo-

zició rondozett, klasszikus és geometrikus. Már a tér-

formulas vizsgálata során meggigyeltük, hegy Palladio 

mennyire ragaszkodik a legszabAlyosabb térformákhoz, a 

legtisztább geometriai formAls -hoz. Az egész.reneszánaz 

rajong azonban  a középpontos formákért, Alberti is a 

centralis teret  tarja  a legmeadelőbbnek ós a közép. 

pont köre kialakitott szimLetrikus elrendezés a rene-

szánsz kompozició alapelve. A középpontos mértani 

mak és elsősorban a kör, illetve a göMb, már az ókovi 

pythagoreusoknál a legtökéletesebb or volt, mivel 

a kozmosz gömb alakját szinzbolizált. ökéletes volt 

azelt is, mert az oyes és a végtolen egységét jelen. 

tette, cegységes, zárt egész,  bár  foldletéack sem kez. 

dote, sem vége Linceann/Pogány Frigyes/. A giimb,  il-

letve  a kör or kis, zárt világ, amely egyeeiti az uni-

verzum végtelenségét és egységét. 

Pallauio számára is a kör az egyetlen "egyszerU, 

egyenletcs 	megfeielVforma, mart 33  fejezi ki leg". 

inkább az isteni vtgtelens6get Os egylényeéget./153/ 

/157/ Fillep Lajos t  Magyar ildvészet.Budapest 192. 172- 
173.eld. Ic1ei Nómeth Lajos, A mdvészet eorefordu-
lója /Bp.1971/ 	könyvóben. 123.old. 

/158/ 1*d-a 132,10.jegyzetet 



Aback a "felső" vilagnak a rendje tükröződik a körformá-

ban, Maim a mix meeigyelt kompozieLós elvben. " - s 

valóban, ha meggoadoljak a Viltgnak ezt a szép gépezetét, 

hogy mennyi csodálatos disszel van teli; hogy az Egek 

folytonos fcrgasukkel miként mozognak benniik az évsza• 

kok„ a természe-J szüksége szerint váltakozva, ós mérték-

tartó mozgásuk szelid harmóniájával saját  maikat  Conn-

tartják; nem kételkedhettink, hogy nivel a parúnyi temp-

lomotnák, anolyeket mi  éltünk, hasonlóaknak kell lenni-

ök; ehaez a hatalmas, végtelen jóságából ep;yetlen szavá-

val tökéletes-n véghezvitt milhöz t .„ égy és olyan ará-

nyekkal tell megépiteni őket, hogy minden rész együtt 

a szemlélők szemeben egy szelid harmóniát ,eltsen és 

mindeaik önmagábanx rendeltetésének megfelelő haszna-

latnak kiel'égitően szolgáljon." A palladiói világtópben 

az isten által toremtott harmónia ureakodik, isten mull. 

kill a végtelen összhang mélyén és  ha a másik megállapi-

tással összekapcsoljuk, megkapjuk a  ki nem mondott alap-

gondolatot amit Alberti  verbálisan  meg is fogalmaz /159/, 

azt ugyanis, hogy a vt9len természet - maga az isten. 

Ime tehát az unirverzum és a müalkotas t:Ipcsolatbahozá-

sAnat töreLvése, az igény, hogy a  természetben  felismert 

türvényba müalkotás izrelvére leforditsa. Igy teremtődik 

mg a mdtrokezmosz rindje szerint a mikrokozmosz. A Mik-

rokozmosz sooLban csapán akkor egységes,  zárt és organi- 

/159/ "La natura oo Idio".'.0z a felfosas szintén tlIti-
kusnak mondhat5 a reneszánsz  gondolkodásban. Utal-
tunk mar LoJonardo da Vinci hasonló  felfogására. 
/Lasd 67.jegyzot/ 



Lus t  ha maga a .0:Akrokozmo8z 13 egységes egész /160/. 

A világ szemléletówk ez az egységen alapuló mivolta 

teremti meg az ideológiai alapját a reneszánsz és igy 

Palladio kompoziciós elvének. 

3.5. Antropomorfizmus 

Pico della Mirandaa a követim,őket irja az ember-

ről: "Elhatározta tehát a jóságos Master, hogy mivel 

semni sajátosat nem adliat neki, együtt legyen meg bonne, 

mindaz, ami a töniek tulajdona. Fogta ezérT az emberV e  

és e kiElai-ulatla-, 1 teremtményét a világ közepébe helyez-

ve, iy sz&-itotta mee:  •..Te vagy a világ közepes, 

hogy kéryelsesebbcn ktrilltekintheas mindazon, nmi  a vi-

lágon van. Téged nem alkottunk sem éginec, sem földinok, 

se halandónak, sem halhatatlannak, hogy mintegy önmagad 

szabad, feljogositott alakitója és alkotója azt a formát 

véssed ki macadnak, amelyik jobban tetszik. Lesüllyed,- 

hetsz az  állatok alacsony fokára és újjászülethetsz 

lelked  elhatározásából  a magasaW 13teni fokon."/161/ 

Az univerzum tökéletessége az edmrben is megvnn, ugyan. 

azt hordja .aagában, ugyanazoknak a törvényeknek engedel-

moskedik, mint a vágtelon világeLyetem o  Ez lényegében a 

makrokozmosz és a mikrokozmosz :drhuzamosságának elméle-

te, amelynek egyik megjelonósi formájával mar találkoz-

tunk. Az új elem ebben nz összefüggésben az ember, aki 

/160/ "A festi kompozició a rer.eszánszban miiu.okozmikus 
Léper(;anlzálás volt. Annak a totalitásnaL az ogyan, 
letekent, aliely a makrokozmosz:van az ember és a 
tarsadalomoz ember és a világ közötti visApnyrendr-
szerben eligazitó egységes világkép. uNémeth Lajos, 
im.125.old. 

/161/ Pico della Arandola, De hominis dignitate.Vil.ir. 
Ant.II.537.01d. 
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mint mikrokozmosz ugyanazt a  lényeget  tartalmazza, mint 

a makrokozmosz„ a vikágmindenség. 

A makrokozmosz és a mikrokozmosz közötti analógia 

geometriai felfogása a gömb - illetve körformában látta 

manifesztálódni e jelenség lényegét, mig az elv filozó-

fiai pontosabban ontológiai interpretációjának középppntjá-

ban az ember áll. A geometriai nézetek és az ontológiai 

antropomorfizmus találkozási pontja a "homo ad eireulum", 

illetve a "homo ad quadratum"-dbra./II.TABLA/ A középpon-

tos geometriai formákat a kört és a négyzetet emberi a- 

lak tölti meg, amely ilyenképpen az antropomorfisztikus 

aránytani nézetek szimbóluma. 

Az ember, mint a müvószetben alkalmazott arányok 

"mértéke" antik-görög eszme, amelynek filozófiai alapja 

a görög bölcseletben gyökeredzik. Az épületarányok, ágy 

alaprajzi, mint folépitménybeliek, sőt épületformák is, 

emberi arányokra vezethetők viscza/III.TABLA/. A görög 

antropomorfisztikus proporció-elvek Vitruvius épitészet- 

elméletében élnek tovább, ahonnan a reneszánsz teoretiku-

sok meritenek gondolatokat saját hasonló eszméikhez. Al-

berti festészetről irt elméleti munkájában ismételhen 

egy egész korszak szemléletét siiriti egy minden miivésze-

ti  ágra érvényes szabályba: "Az ember minden dolgok min-

tája és mértéke /162/. De nemcsak Alberti, harem Cusanus 

is igy gondolkodik kijelentve, hogy a szépség mértéke az 

/162/ Idézi B.Sziles Margit,im.3.old. 
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ember. Ficino pedig a mar ismertetett makrokozmosz-

mikrokozmosz analógiát bizonygatja, összefüggést ke-

resve a világ harmónikus arányai és az emberi test 

ardnyai között. 

Az antropomorfizmus Alberti épitészetelm6letének 

is alapvető gondolata. Miként megfigyultük a kompozi-

ció rendszerez3 elve a részek egymáshoz való megbatá-

rozott viszonya, és ebben a viszonyban az deszemérbe-

tőség elve dominal. Ezt a 6örvényt a müvész az énüle-

ten agy valósithatja meg, ha kövuti a természet pro- 

dukálta tökéletes minta arányait, ás ezek az emberi 

arányok. Az épület szerkezete az emberi csontvázhoz 

hazonlatosan minden Asbzel érortesso szerepét. Mi-

ként az emberi testen a fej, a lab es minden testresz 

a többi testrészhez ás az egész testhez arányosan vi-

szonyul, agy kell az épületen is a részeket alakitani, 

hogy kölcsönösen megfeleljenek egymdsnak és bármay 

rész egyedül elegendő leap= a többi megmérésére./163/ 
Az épületen megvalósitandó arányok az embori test aril-
nyainak absztrakciói. Ezt jelenti az épitószetre konk- 

rótizálva az az egyetemes t rvény, hogy az ember minden 

dolgok mintája es mértéke. 

A Vitruviust alaposan ismerő Palladio, miként a 

szépségeszmény kialakitásánál is ragaszkodott az antik 

harmónia-avhez, annak antropomorfisztikus értelmezését 

/163/ 1TII.5. idézi B.Szücs Margit im. 
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is beilleszti esztétikai nézetei közé. Itt találkozunk 

a Vitruvius nyomán kialakitott aránytani elvek és a szin-

ten vitruviusi közvetitésü arisztotelizmus szintézisével, 

amelynek eredője az antropomorfizmus. /163/ Ha a már idé-

zett  arányosság-definiciót emlékozetünkbe idézzük /164/ 

nyilvánvalóvá válik a palladiói  szemlélet antropomorfisz-

tikus jellege: a szépség a részeknek a megegyezéséből szár-

mazik, "oly módon, hogy az épület egy tökéletes és hibát-

lan  arányú  testnek tünjék". Az embers.mértékü épitészet 

antik eredetü koncepciója ez. A palladiói felfogásnak 

van azonban egy vivmánya, amelyben elfér többek között 

Alberti ópit6szetelméleti antropomorfizmusától, és ez 

az egyes részek közötti minőség különbségtétel. Iig  

Alberti is csupán nagyság szerint különbözteti meg az 

egyes részeket, Palladio azok szépsége, előkelősége swim 

rint is; azaz minőségi különbséget tesz közöttük, termé-

szetesen az eaberi test analógiájára  "Mert ahogy az em-

beri testen vannak nemes és szép részek, rids részt meg- 

lehetősen nemtelenek, és azt l&tjuk, hogy ebezeknek nem-

különben nagy szükségük van amazokra, nélkülük nem tudnak  

létezni, igy az épületen is kell lenniök tekintélyes és 

diszes, és kevésbé választékos részeknek". /165/ Az épü- 

/163/ "Az antropomorfikus értelmezés o melyet Vitruvius ve-
zetett be, as arisztotelészit követő elméletnek hó-
dol, amely szerint az épitészet aránytörvényei az 
emberi test törvényeivel azonosak".Siásd 15.%jegyzet. 

/164/ Lásd a 156.  jegyzet. 
/165/ II.2.fej. 
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let, mintegy 613 organizmus, részeinek az emberi test-

hez hasonló  arányos elrendezésével és funkcionális meg-

felelésével éri el azt a tökélyt, amelyre, mint Palladio 

irja minden müvószet törekszik. 

Palladio antropomorfisztikus elveken fclépülő 614- 

tJszetelmélete e6y hosszú eszmei tökéletesedési folya-

mat utolsó állomása, a reneszánsz épitészetelmélet sum-

mája és  záróköve.  Egyesitl magában a klasszikus görög-

latin embermértéküségen alapuló arányrendszer elemeit 

és másfél évszázad szellemi fejlődésének legfontosabb 

elemeit. Kiindulva a mesternek elfogadott Vitruvius 

antik épitészetelnéletéből és felhasználva a reneszánsz 

elődök  elsősorban, Alberti gondolati vivmányait, egy, 

minden lényeges kérdést a korszinvonalán tárgyaló, még-

is egyéni épil;észeti és  esztétikai  gondolatrendszert 

teremtett. Jóllehet a "palladianizmus" elsősorban a 

mester épületeinek klasszikus tökéletessége eredménye-

ként alakult ki, semmint a Négy Könyvben foglaltak ha-

tására,  a könyveknek is ott és akkor volt sikere, ahol 

és amikor az épitószet már meghóditotta a területet az 

elmélet számára, a palladiói elmélet mégsem pusztán 

összefoglaló jelantiségü. Az épitészeti antropolerfiz-

mus hauyománya, amely a reneszánszban natijászületett n  

és Palladióval egy új szintézishez érkezett, inspiráló 

eszme maradt az épitészettörtenet későbbi fejlődési sza-

kaszaiban is. Kétség kivül egy olyan mediterrán tradició 

ez, amely a reneszAnszon keresztül napjainkig vezet. 



A modern épitószet új arányokat keresve azokat paradox 

módon az évezredes antropomorfisztikus proporciórend• 

szerben fedezte fel. /166/ A reneszánsz, lévén a tar,. 

sadalmi és a szellemi élet mindenszférájára kiterjedő, 

egységes világképpel rendelkező folyamat, ennek a  szem-

léletnek ontológiai, etikai, stb. értelmezést adott. A 

modern épitészet antropomotfizmima természetesen nem i-

lyen széles alapokon ayugvó ideológia, mindazonáltal 

kétségtelen, hogy az emberi és az ópitészeti arányok 

között összefüggést teremtő ősi elv. Ez az  eszmei  foly-

tonosság ver hidat a mált és a jelen közé, amelynek e-

gyik pillére Palladio, és ez az élő tradició adja meg 

épitészetelméletének történelmi értékét és ugyanakkor 

modernségét is. 

	ww■II 

/166/ Ezt a kapcsolatot Vitruvius és a reneszánsz, körbe 
és négyzetbe rajzolt =bore és Le Corbusier feltar-
tott karú (mere /homo ad circulum - l'homme le bras 
levé/ szimbolizálják. 
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II.TABLA. Az eLiberi test Goometriai arányait 
szemlé1tot6 rajz. illeonardo da Vinci 
müve a vitriviusi leirdsok alapján. 
A rajz eredetije a Velencei Accado-
miában. 



III.TABLA. Az emberi és az épitészeti arányok 
szinteise. Leonardo da Vinci ember-
alakja összevetve a Parthenon alap-
rajzával. 



REGINA 	VIRTUS 

ANDREA PALLADIO Nair KONINI, AZ kPrrhSZETROL, 

amolyokbon az üt oszloprondot 6s az 6A.t6szothoz 

loGinkább ozüks66co iomorotOkot tarGyaló rövid 

órtokozós ut6n; a maGanhazkról, az utakról, a 

hidakról, a torokr51. a tornacsarnokokról 6o a 

tomplomokról van szó. 

AZ ha LEGuAGyszigRom e  NAGYTIaZTELPAT URAMNAK, 

GIAOOND ANGARA= HERCW. UMIAK. 

V6gto1on noGylolkdo6godnek b5a6Gos 6rdomei vonnak /6n naGyozo-

rd ura/ omo  sok °Gym:M16116 j6t6tomemy Gyakorldodban, amolyo-

kot naGy bő1:oztio6Gcc1 mar Oly sok 6von korosZtaltaytonooan 

ram pazaroltal; a amolyck szermicbm 60 nacyoúGukban oly módon 

mIttok: hoGy ha nom türokodn6k viszonozni, lcsolább azzal, 

hoGy soha nom folojtom ol 3ket; biztos '170670k bcnno,az a yo. 

ozóly fonyoGotno„  hogy nisaonki udvariatlannak 6o halitlannak 

tartana 6s  könyveim cl. .E;s mivol Gycrmokkorom óta mOrhototlo. 

niil Gyanyiirködtottok az '4pit6ozot doiGal„ gmoly fo16 nom eau-  

pún azok körrtivoinch hooszli évoke tartórtanulmAnyozdozlval for. 

dultam, akik ozollomilk bdo6Gos addoával tük6lotoo ozabalybk-

kal GazdaGítottak  ezt  a nomoo tudouanytt llama 67o1raa  elutaz-. 

tam Rómdba;6o mis holyoíro   6z azon kívül; ahol oa. 

ját  szomoimmol láttom, ós saját kozoillel mórtou fel sok antik 



ápUlot maradványát: amolyek a barbár ketgatlensóg csodálatos 

látványával napjainkig fennmaradtak; a grandiózus romokban 

még világos ás names tanujelót adják a római erónynok ós nagy-

sagnnks oly módom, bogy rendkivill gyakorlottnak 60 lelkosült-

nok ároztom magam az ily csodálatos ixóny lehet; logtijkólote-

sobb tanulmdrwozása kJzepetto, (50 belóholyeztem öss3es remóny- 

teljos gondolatomat; belekezdtem a válialkozdoba, hogy loirjam 

a szükségos tudnivalókat, amolyoket figyelombe hell vnnniök 

mindazon kiváló elmóknok, akik jól ús kocoopon.kivelnnak ópite-

ni; ozen talmon50n, hogy rajzokon bemutacsak soh:  olyan épülo-

tot, amolyot killönböző holyokon torveztom; Os mindazokat az 

antik álkiloteket, amelyeket idáig lúttams Azonban /nom azórt, 

hogy le tudjak bármit is a számos kötelezettsógből, hogy alku-

ba bocsátkozzam nomoololkiisógoddel, moly miatta felotto állsz 

mindon más s_;oretett kiválóságnak, ós a tisztolet nintlen leg-

magasabb  fokára  moltonak tartott; szemólynok;  hanoi,  hogy 

dl fáradtsagus muukám tisztos tanubizonyság.vnl némi jolót 

mutassam hália,  os tökéletossógod nagyságára omlókoző lolkom-

nok / most az ols6  kút könyvem ajzIndókát adom im naked, ahol 

a magánházakat irtam lo; amolyokben megvnllom az 	támogatd- 

sát ólvnzton, hogy °soh, soh elfoglaltságom kozepette, amo-

lyok szinto kifoGyhatatlanul böklyóba vertók testemet ós lel-

komot, ós nLhány, nom kicsiny megingásom után, végül elórtók 

azt a tökóletossógot, amely tőlom kitollik; ós olismorvo a 

sok dolgot, amelyet hosuzú kutatásaira erodményekánt tartalmaz-

mak e  bátrokodom azt ullitani, hogy talán adtam annyi fényt 

az 4itészet ciolai112k obbon a rószban t  hogy a. oh,  akik  Ut6/1"" 



jönnok; 	Wei% Men 	MAIIMIlert t 
1z6n1yod6n a/ fog** 6301 ápiaotoilz areardbau as antikok 
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betejosaa. 

Volczaodtbon, 157o novombor 

lecalazatopobb =add 

Andros RIALtifth 

RUM 1.41iiidal0 
NM OMB is linrimumat 



Eldszó az olvasókhoz 

Tormóczeteo vonzelMnmtól vezettetve Seeing° óveimben az 

Lpitószet tanulmányozdsanak ozontoltem magam: óo mivel 

mindig azon a vólomónyon voltam, bogy az antik rómaiak, 

mint ook mac,. dologban, a  bolyos 6pitkezásbon is, meeSSO 

mogoldotók mindazdkat, akik utánuk voltak, mootoromnók 

ós vozetőmnok Vitruviuot válaoztottam: aki onhok a mü-

vozotnek ogydtlen antik irója; 6c azon antik ópületok 

maradvany3.inak trInnlmdnyozdoba keddtom,  amelyek  az 

idő óc a barbr kogyoolonoóg daodra fonnmaradtail: 6c 

olyan naGyfákd órdohlódósool fodoztom fel  Őket,  aminöt 

azoldtt saha nom gondoitam volna; nagy szc,rgalommal ol-

kozdtam aprólókosan folmórni  minden  ogyos rótaletükets 

amelyolm.ok olyan türolmoUon kutatója lottam, nom tudva 
bonniAr mo6is33ini a lányegot„ may olgondoldo 6c, arány-.  

01v  szerint alkották dkot, bogy nom ogyozor,  hanem  na-

won ookozor bojdrtam Itália különböző rószeit, 6s azon 

kivül lo, hour azokból tökdlotocau mogóroom, milyen 

volt az ogósz, 6s hogy rajzban mogörbkitsom  Őket.  divol 

látva, bogy az 6pitkozóc dltaldnoc szakdoa monnyiro 

,

tá- 

vol  van mindattól, amit a mondott ópilletokon óczloltom 

6o amit VitruviuonAl, Loon Bat  tiota Albertinól 60 más, 

Vitruviuo  után ólt  kiváló iróndl olvaotam, 6c azoktól, 

cinnijokot ujabban gyakorlatban mog is való:itottam ne07 

megológedhoóro 6o dico6rotóro nindazokban, akik hivni 

mulkámnak; 	tant„ málL;ji dolog olyan uaborhoz, aki nom 



csupdn a maga, hanom a mások hasznára is ól; közkincosó 

tenni  azon épülotok rajzait, SMelyoket sok (Won keresztül, 

amyl, voozóly közopotto Gyüjtöttom összo; ós rövidon röD. 

zitoni azt, ami ozeikben a logméltóbbnak tünt a meGfonto-

lásrag ós ozon talmanioion azokat a szabályokat, anclyoket 

ópitkozós közban ószloltom 60 ószlolok; avógből,  hogy  a-

wiz, akik ololvasuák ozokot a körkyvoinot, fol tudják ham-

nAlni mind azt a Pt, ami bonnük van ás azokba a dolgokba 

boholyottooltoni, amclyokről /talein  lesz ilyon/ én nom ir6- 

tam: aminok kövotkoztóbon lasbankónt moGtanulják elbagyni 

a furcsa szertatonságokot, a babár találmanyokst, ás a 
foloslogos költs4gokot ás, /ani a logfontosobb/ mogvotni 

a különböző ós folytonos omladókokat,  amelyek sok ópitmé-

won láthatók. .1Z abbe a vtllalkozsba aanyira sziveson 

kozdtostelo, mint azok, alcilTot obbon az idabon won mos-

torság logkiválóbb tudusainak iamordk: kik közül solmok  

Úliit móltó ás uruk emlókot könyveibon GiorGio Vasari 

OostoL Arow(51. Postő, ás kiváló Apitósz, mivel romólom, 

hoGy  as  ópitós módja az oGyotomos hal,znussawal elári 68 

Gyorsan, azt a cált, amoly mindon müvészotbon leginkább 

mogkivánt; ás amolyot Itáliának obbaa a rószóben, 4gy tü- 

ugyancsdk mogközolitottok: oly annyira,  ho  Gy nom csu-

pán Voloncóban, ahol az 602:100 jó mavészetok virdgoznak, 

ás amoly ogycdül a rómaiak naGyszerdsóGének ás naGyságá-

nak móltó póldája; ujabban kiváló ópalotoli.et lohot látni, 

azóta, how.  Giacomo Lansovino Uosto... Szobrász, ós hires 

ndvii hpitósz,  először kezdte muGismortotni a szép módot, 



anint latható /kOoLibbre hagyva map oz6p müveit/ az  ÚJ  

Procurazia ópülotion, amely  talán  a leggazdagabb Op a 

lcgd-ozesobb 	amelyot az antikok bta Oditotuoks 

Hanem u6s, kicebb nerd helyen is, (50 leginkább Vicenza. 
bane  awly nom naGy torüleLli vároo, do tole van a legno-

2osobb olmókkol,  óo  bősógoo gazdagoaggal:Oo  ahol  el5- 

o „r Aatalmam volt a Gyakorl tban nagvalócitani azt a. 

mit moat küzbazzoara nyilvánoosagra bocsajtek, rondki-

vül ozópi ópületek lathatók itt, Oo ook  derék  fOrfid 

volt itt tudbaa ennok a müvOozotnak, akik neaesoógdk-

Olt, Oo tivOtolos tudasukórt nom matatlanok arra e hogy 

a logkivalubbak kiiz6tt tartoak  azúrion Őket;  ping 

Giovaa Giorgio 2riosino Ur korunk diozo; 6o:larc' 

Antonio Os Adriano Horceg Urak a rAlioni tootvórekg do 

Antonoro 2agello Lovag Ur; Os  rajtuk kivd1;  akik  szóp 

(5o dlozitott  házukban  tórtek jobb.látro, 61iik emlOket 

hagyva beinegitt  van  Pabio Lionza Ur, none° do,Lgok Ortj-

,jo; Lai° do' Belli Ur, aki Valerie Ur fia volt, biros 

dragakamüvooL,OgOről Os a kriotayekkdrében  tett tol..

fodozóoóről; Antonio France-Goo uliviera Ur, aki sok 

tudom/Any ismorotón  túl  'wow tipitóaz Op  Költő,  mikOnt 

ezt  bebizonyitotta Alemdiann, may h6oieo verookbeft 

irt poOma, Oo ,Gy ViCalZai bolyóágben, Boochl do Nanto. 

baa álló ópületáns Oo vögül /bogy oak nit:tot moot olhagy-

junk, akik oóltan tartóznrmat: obbo a oorba/ Valorio 

Barbarano Ur, naGyozorgalmú tanulrrdnyozója mindannak 



ani ohhoz a postoro6ohoz tartózik. Do vioozatórvo 

tározdsunkhoz, mivol napvildGra koll hozna azokat a 

fLradoz;lookat, amolyokot fiatal korontól kozdvo oGószon 

mooi:andiG ar:oa ozontoltom, hoGy kutaosam és folnórjom 

mind azzal a szorGaloalaal, amoly tőlom kitolt, azokat 

az aAtik 6DilleLokot, nmelyoknol. hirót hallottam, 6o oz 

alkalon:J31 rOvidon szólnom hall az iqpitóozo -ur61 olyaa 

randnzoroson„ 6o órthoU3on, ahoy °oak tudok; y Gon-

&slit= aaGyon moGfolo15 lonno a maGánonborak hazaitól 

hilndulmi; anrol  is inkább„ nivol al hol. hinnünk, 

hocy a Wizóptilotoknoh  azok  osolGáltatják az alapolvo- 

hot, lóvixa rondhlvül valószind, hoGy kozdotbon az mbar 

°oak oGyodül lakott, 60 aztan látva, hoGy hassnoo tudni- 

vankra tom ozort a többi onba._ ooGitoógo  által  68 

hoGy olórjo azokat a dolcokatt anolyok boldoGud toosik 

/ha Valaki oGyúltalón moGtalalja a boLdagsagot, itt lama/ 

torn63zot030n hivanta 60 ozorotlio a többi embor turoaod, 

Gat; aninak kovotkoztóbon ook hdzból lottok a Falvak, 

6o ooh Faluból a Var000k; 6o ozakbon a közös holyok 6o 

ópillotok: 63 069 azért is, molt az , Ipit6ozotnok curet-

lon r6 zo oom hasznooabb az ombornoh, ós onnóeg ópii-

lotot corn 6-Atonok Gyakrabban. En toh..t eldozur a naGua-

házakról foGok szOlni s  aztán  a küzépülotohot voszon sor-

ba: és röviden szólni foGok az utakról, a hldak261, a 

to.4..okr61, a bbItönkikről a Bazilikákról, azaz a bir,sau 

ópillo6r31, a tornatormohl:31 ós voroonrAlyákról, amc- 

olya Ilelyok, ahol az °Wore twakorlaLognnk; a 



Tomp1omokr61 6o a Ozinházakról, is az Amphitoatrumokr61, 

a boitozatokr61, a Airdőkről, a Vizvoot6kokről 6o v6- 

udi a Vdr000k 6a Kikötők mogai26oit6o6no1: módjár61. ÉO 

mindozakbon a irlirorokbon koü1ni oLpm a ssavak nyajtá-

oat, 60 ogyszoruon azokat az észrovútoloket -bosom amo-

lyck a loGozako6g000bboknok tannek; 6o azekatil at el-
IMOVez6sokot fogom hauználni, amelyoket a milv6ozok oGY" 
oftelsien haszna nak. 	mivol map! riaz6ről nemtudok 
:1_413 oi.gobot mogigórni, mint hossza fáradc,ztlot 6o nagy 

ozol-galmat, éo ozorototot s  amiyot b016bn1yoztoa abban s  

bogy mogtolvezsua 6o mogvalösitsam nindazt slit mo1 ,uw6. 

tom; 63 ha milvca örömet ozoraz majd Istonna, Wow nom 
fúradoztan voli; biaba; tiszta ozivomből mog tome kö-

ozönni jupág:t; rondkivüli mórt6Lbon lukötolozottjo 

maLadva al3ohnak, akik tohous6gUkkol 68 foAtodoz600ik. 

Lol moL;alkoti.ák emo milv6oz0t czabályait; oly annyira, 

hogy kömnyobb 6o járhat6bb utat nyitottak az aj dolGok 

kutatása előtt, 604 ook oiynn dologr61 van tudomelounk 

/az ő Ordomü1/ 9  amolyok a jövő =Amara rojtottok narad.. 

tok volna.  z az ols6 r6oz kft hönyvre lo uZ osztva: az 

olo.;bon sz, looz az anyag olők6szit6s61.51, 6s aril,  

rillz6nt milzraa fo-uabaa Loll az al5k6sUtottot elholydz-

ni az  alaptól  a lofod6u1G: molyak lesznek azak a uzabd-

lyok, amolydk oGyotogieek 6o amolyokot figyolombo kell 

vonni agg a magin -, Mint a k6s6illatokn61. A második.- 

boa). az 6 ulotok mi1yons6c6t fogom tárgyalni a különböző 

raicu omborcknok val6 mogfolol6sük zzc int 6s ol5ozör 



várooiakat s  es aztán a viliák ozámára moGfololő 6o ke-

nyolmoo fekvest s  ea hoGy mikOnt keli folooztani azokat. 

hk mivel  abban  a r6ozhen aaGyon koveo antik pad/Ink  vans, 
amelyekMal ozolGálni tudunk; idoiktatom a talvrajzát wok 

enü1otnok4 anclyekot különböző kivále feral:wok tervez-

tam: 6o az Antikok hóreainak rajzait, 6o azoknak a reoz-

letekeit s  amelyek rajtuk  a loGtökéletecobbek s  oly m6don s  

ahoGy azt nakiink Vitruviuo tanitja s  ahoy ők coinálták. 

WILY DOLiGk;KAT 	 AT 	ELKlizZIT1211 

mielőtt  az epikoz6o elkezdődno. 	I.  tej. 

Molőtt az épitkoz6o olhezdődno s  alanooan 2ontolera hell 

venni a k6szülő 6pület terv6nek mindonreszlot6t. Három 

dolgot kell mindon 6pillotn61 fiGyaloabo venni /amint 

Vitruvius mondja/ s  amelyok nalsül eGyotlon 6pület mom 

6rdooli moG a dicoerotot;  úm wok a hasznoso6G, year 

hó  cl 	a tarteoság 6o a czeps6Gs 	 lehet 

takeloteonak novezni azt a  művet  amoly haoznoo s  do coak 

rövid időre, va6y amoly hooczabb után nem k6nyelmoo; 

vaGy amaly mindkettOvol bir; do oomAifelo LocoeooeGGel 

nom rondelkezik. Henydmos akkor looz s  ha mind= ress-

nok alkalmas hays  elholez6o jut s  nom hioobb mint a-

mdk.1 ,,orát a múlteGAG mojkiván s  es nam nacwobb mint amok-

kordt a c6lozeriis6G moGkövetol: es minden a oaját helyen 

lesz, azaz amdkor a aogciák s  a tormek s  a szobak s  a dine& 

6o a mactdratz a  nekik morSolelő helyre hcAlne 1 7. Tart'n 



lo 

akkor loco, ba a falak a ageftn zzorint füGG51oG030h, az 

a1a6 rószaa vastaGabbak, milt a folsan ós jó ós meGfololő 

fundarl-entualal .rondelkozONCI as men tú2.men5an az alsó-

szint oszlopai otoronalban v'aarial: a folotackol, ós mindea 

nyilú, aint iz ajtók Os az ablakok ouvmás 2,J1ett vantokt 

amint boa a tömb_: .,ósz a t_aör 2616, az tires rósz az 

dreo 20.1_6 korul, A szöpsóc a s záp  formából ös az  oGósz- 

nek a l'ószekkel, a r6szdkno4 067m:3eal ós czoknak az ocósz-

szol való meaolelósóből szárurvik: oly módon, ho: )  12:3 61d-

lotch or bibútlan ós ar,I.Ingoo testnek tinjemk: amoiyon 

06711.: rósz a másiiradk moGfolol, 63 minden r6oz aziiko6Goz 

ahhoz, amit 6piteni akarunk. ncyolem5o vóve ezokot a Lol- 

GoLat a rajzon ós modellen; haladók nÚlkül szumba toil 

vonni az iisozes kiadót, °nay folmeralbet mecojtoni  iL-

boa a pónz bezzo.,..zóst, ós elJeakószitoAi az anyaGot, 

may a MOOtarikoll majd, baGy ópitkozós közbea no 

hiányozzók oommi ami akadályozna a zi bováGzósót, mivol 

moz: Lti dicWo6G az 6pitész azdadra, 63 nom alvotoad5 

hal; OU az eGósz ópuletrol ha kellő gyorsasáG6s1 Gendoskodm 

nak a munkálatokxúl 6o minklon falat oLyeal.; mortÉkbou haz-

nak :Col; oiffen13 módon törődnek velük: igy Ass jolont?.oznak 

azah a rcpedópok, amolyohot oindommkoe lútni lohot, oulron. 

15tlenal befejezott ópalotokan. j.s a loGképzettobb, valo-

catott neiftrokot, okikot csak fecadni tudnbk, bob7  tanú-

ozaik 	rint a mil a loGjobbon 6)üljan; el losz  látva  faí- 

avacoki -nl i  kannyaGekkal, bemekkal l  mósozo_ ós nuanytaGoirknis 

amoiy anyaGok beszorzóoónól törtónjók nómi körullAkinliós, 

hoGy  hogyan  kószitsók a toimek ós a  szobák  Geröndbmatát, 



annyi gerendáról gondokodjanek, hoc' az egészet elhelyez-

ve as drilloben; maradjon egyes gereneletk között másfél 

gerenahp0Obstagságú tár: ugyanugy a tUvoknél vegyft, fiG90-  

lejbe, hocy az ajtók s az ablakok Lcamtezésőt késsitve; 

no keressenek a nyilds szólességftek ötödénél flaw:4)1) 9 6s 

hatoMna kisebb köveket. Ls ha az 6 .12dleten, nint diszi-

tós, osolonok ős filaszterek vannak; :1djanak  bázisokat, 

osz/epfölxt ős architrámokat faragni höből, ős más része-

ket ógetc, téglából. A falak esetébon mög tisztában kall 

lenni =sal t  boa Agy hell vékonyodniol:, ahogy emelkeddleh: 

amely mea;andolások segitenek a helves kültségv(nez elk&. 

szitésúbcn nawmértókben csökkentik az összegeket. És 

mert nindezekről a dolgokról részletescn szó lesz a meg-

felelö beigen; egyenlőre elogosdő lesz  ennyi ált alános 

meret  ós  ilwan vázlata as egósz gawk; Do mart a mennyta& 

gent1, tigyelenbe kell venni az mvag minőségét tie jó-

ságát; laccv  a  legjobbet hi lehessen vdlasztani; nagyon 

hasznos is  nekünk  a  mások riüveibűl Doritett tapasztalct: 

eze:: megfigyelés6b61; könnyen 2eg tudjuk határozni 

401, at1 LAségeinkre magyarázat és Zttlautató. Ls mivel 

Vitruviusi neonBattista Alberti, és más kiváló irók 

gozták azo'mt a tudnivalókat, amelyet szükségesek  as  wiya- 

gok kivdla:13tás&ban; 6n nem kevésbé, nehogy ezekben a könv-

vekben bármi biányonnak tiinjék elmondok néhányat,  csupán 

allAsszacosebbekre hivatkozva. 



A PAANYAGOKRó 36 

II. Fej. 

A faanuacokat /miként Vitrivius II.k3ijik Tv.fejozet6bon 

találjuL/ 5oszel és egész télen kell kivágni; mivel ebben az 

i&ben a :alk visszanyerik a gyökerekba azt as életerőt és 

szi1Ards(2_cot, amelyet tavasszal és rr,g,ron a lombozatra 6c 

a gyümiac'kre elhasználtak: és akkor vágjiik, amikor nincs 

Hold, Mt a nedvellik amely legihhAbb tönkreteszi a fa; 

ebben ac időben a legkevesebb: igy nau jönnek aztán a mo-

lyok, vac7 a káros  gombák.  Omsk a beloejük közepéig kell 

elvAgai Glzet, és igy hagyni,  mi g kiezőradnlk: mivel igy 

oepegve kijön belőlük  as a nedvesség, amely a rothadásokat 

Kivágás után olyan helyre tegyék őket, ahol ains 

nagyon =log nap, Gam erős szél, sem 038: és' b.* 	 'ant 01‘. - • 

múszetes burkolatukon, a kérgük6a kell tartani őket, hogy 

ne hapodjanak szót, és egyenletesen 8:1Aradjanak ki; és be. 

kenjék ant marhatrágyával. Te- sznad kitenni őket a ha:2,- 

matnak, de Tien, is szabad dolgozni vela', ha a haraattól 

nedvecek's  legy nagyon szárazak; mivel emezek könqien meghi-

básodnah óe amazok nagyon rossz  munkát adnaks De három év-

nél harloz.ab nem is  lesznek elég s:_;Aranak, how/ fö36shez, 

ajtókhoo és ablakokhoz elhasználhaszák őket. Lzükséges, 

hoey a tulajdonosok, akik ópittezni aharnok jól tájékoséd-

janak a :::,%altértőktől a faanyagok tell.észetéről, és hoGy 

uelyik fa iro  jó és mire nem. Vitruvlus a mondott helyei 

részlete: ,:itbaigazittast ad,és más tudós férfiak is, akik 

bőségesen irtak róla. 
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A KoryRől, 
III. Fej, 

A kUvel: T&1 nóbányat a Y.ermészetből 7:yenk, másokat 

am eribnal :42aWbó1: 8. Ternőszet adta 7 - :veket a kőbeinyáb-

ban fejtik 6a vagy meszet készitaaeh belőlük, vam fala- 

het: azokTail Snelyekből a meszet nyerik, később  szólunk; 

Azok, amelyokből a falak készülnek vagy márvány és keed*, 
követ, a2:21yeket más néven nyers Lövoknak mondanak, leif 

puha, Ifagy 14övek. A máru5Ayok és a nyors kövek mindjánt 

kibányficzásuk után felhasználandók, mivel könnyebb lesz 

velük do/go 	igy,mintha bizonytalan ideig a levegőn 

dlindnaL, lévén minden kő annál kamérlyobb, minél többet 

611 kibanAnzva: icy azonnal belvitbetők az épületbe. 

A lágy haVeket azonban, különöeen • te:mlászetük és rugal-

masmail* számunkra ismeretlen, mial ladl:smr olyan helyen 

fejtik: axi s  ahol azelőtt nem fejtettek; nyzaron kell fc;;- 

teni  ő  todél alatt kell tartani, valaaint két évnél  haa- 

abb nem szabad 61 itkezésnél felhaszaálni: nyáron fejtik 

Őket, mivvl nem ollenállóak a széllel, az esővel és a 
faczyci cootben; lasoan-lassan meclar-6:ayecinek s  és képesek 

leszneh as időjárási vinzontagságoknak ellenillni. 12;s 

hosczabb id:51,c' van szükség, mivel ki.lön hell választani 

azokat, 	1yok me'z'ültek; email as  alapozásnál ham- 
nálják M I  a töbaieket, a hib6t1enemt; az épületek föld 
feletti rúozale épitik be: mert hoesz időn keresztül czi-

rirda dilaak. Azokat a köveket, amelyek emberi  t  o'kony-

sá últuL  készülnek formájuk miatt kömv-Apian tégláknak 

nevezik: agyagos,  krétás és alakitható földből kószitik: 



a kavic:.latil As homokoo talajok allullmatlalok. Az anyagot 

5soze1 	télen áztatják és vÚU1 tavasszal kényel- 

kocAlid formalják Okeu. 	a tiziikség t élen, Ina 

martin trzw,-,obi a  foz'at1&flt3 Men szlraz homokkal, rwArcza 

orőlw1 boritjelk  be őket.•  *iutn 	oxraálás raest; örtént 

hosszú  C3  keresztill szarit jak őket, 63 jobb firnyékban 

szrarita2.2. 31104.aivel igy nem osak a fatiletiik, hanem a 

belső réaSeik is eg,yehletesca kiszeAradnnki Unelyhez nem. 

1:evoSibbe Minu két cv szükséges. Mozibensk nasycibbaLat 

kimbbotoot, a 1:6szitendii épiilot ig6nziai szorint, 6s 

aszarin6 miro akarjak aet felhaLmOdinis Smiért az aati-

kok a mew kasimilletek tégitlit sohLTA.  '*bakra  készi-

tettök, ant a kicsiny, megún6pületcL6116  Azokat,  ame170- 
ket meglobe t;  on t est sere kés zit ott  01: 5  tisoé bosszabbra 

kW_ tosztaai, aivol jobban sw6radac.1:  úo könnyobb  is  

(seta Met; 

A 	110110KRÓL 
IV. Fej. 

A homotnet httroti for3  van, a bárgyai, a folyami és a 
tengeri. ck közül a ba.nyaszott hawk a  legjobb, nitér 

fol:eto, vagy fehár, alcAr v5rös, vest ozántartalma, amely 

a heavoLtimb L'.;v6 vulkanikus tüz  %tint tairiéke, és amelyet; 
T OD aanbz,...-1 bdnyasznak. erra  di  Lavor.Oloban, Baia vidékén 

és Otr640aribtinyásznal: ec4t anyagot, 	lyet Vitruvius 
pozzoliet polisnalt neVCZOttS ez 	 hamar 
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megkUt, úo az épület ehet igen szilArd66. teszi. Hossza 

tapasztalatok eredménye az, hogy a bánvelazott homokok 

közül a *4'.ehár a legrosszabb, 68 hoci a  folyni homokok 

között locjdbb a mederből származé l  amely a vizmostas al-

ján taálható: mart a legtisztébb. A tengeri homok az 

Unszes glajták közül a legkevésbó jól Olyan, mint a 

esilloGé Wow de an, Wily a  parthoz közelebb van jobb 

ós nacyobb t3zii.  Mivel a bányászott hank mires, Job-

ban is köt: de könnyen szét ia 	leginkább falasás- 

nál ós badloksatokon használják. A olyarli homok rendki-

vül j6,a vakolásra, aaa az a kü1a6 foltiletek "zománeo-
zénéra". A bengeri hamok, mivel r6v1a id3 alatt megszá-

rad, do ham= el is ózik ős szétnifilik a sótartalma miatti; 

kevéssé alkalmas arra, hogy a megtez.11alóst elbirja. Unpo 

den homok, a maga módján, a legjdbb losz„ ha kézzel 

dolgozva megtisztul: annyira, hor:y fchőr vászonra  helyez-

ve  nom pisnkitja be azt, es nom haay rajta földdarabokat. 

Roosz leoz az, amely vizbe Ova azt zavarossá ós aárossá 

teszi*  60 nnely hosszú időn kereettel áll levegőn, nap. 
éa holdouArzésnak, valamint zuzmaxlink kitéve: mivel sok 

károz no0vosséget sziv mamba, icy alkalmassá válik arra, 

hogy  avr6 ni3WIlyek képz5djenek rajte4.amelyek az épület-

re  na cy Irt  jelentenek. 

NaZII(51, ÉS A !WAR :T_ 	11011J/INt 

V. Fej. 

A mószhez szükséges követ vagy a hecyokben bányásszák, 

vagy a folyókból szerzik be. Minden, hegyből származó 
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kő jö, anely szAraz és nor tartalnnz b',cilasztó nedvessó-

get, amel-jbgn nincs mhe l  tüzben ég0 anyags win/3k követ-

keztóben a ligjobb az leoz, amely kemény kő, tömör és 

fehér,  és Maly kiégetve b6ronszar hifanyebb less az ere-

detinél: Vatinak még a lyukaesos keirdmeh bizogyos fajtái, 

amely(020. éget et t rósz naryon jó lcsn a falak burkolla-

szlhoz. A . naova környéki hegyekben bányásznak olyan ré-

teges 	amelyekből égetett mész igon  Jól  használ- 

hat() a ssdbadban és vinben t/ló résseken: :Awl azonnal 

megköt 60 rendciva tartós. t mész  1:60mitéce OrlomPont-

jából minclon bAsildszctt kő  Jobb,  mint a gyüjtőtt, és az 

etrinyókoci mixt:on helyről származó ;;obb, mint a száruz.. 

ról, 60 a tadm$ sokkal jobban fel leheL bssználni, 

mint  0, biamdt, A kövek, anolyekst f0176kb62 $  up hegyi 

pat akokből  nyernek, apró  kerek k5Vek4 nagyon jó mósz 

nyerhetbolőlök, amely szép és tiszta munkát ad: ezért 

leginkdbb a falak burkolásán1_,1 basztaják. Vindon követ, 

mind a bearadóhit, mind a folyamit, alapleGan kióget  nek,  
a  tűztől  film a minőség: de általában hatvan öröm keresz-
tál égetik ki őket. Kiégetós  utón  be kell  áztatni,  és 
nem szabad exisnerre belesialyoszteui. a vizbe, hanem t öbb 

alkalommal, buzamosan, nehogy elégjon, mignon j31 felol-

dúdik. :21.1denek utn nedves ós rarnyé:ws helyre teendő, 

semmivel so:2 szabad  keverni,  csupán  hönnyii homokkal bet el-
riteni: ős minél jobban higitot t o  mall ellentillóbb, jobb 

lens, kivévo azt, amelyet réteges kőzc,,b31 égettok omint 
amilyen  a  :oadovai; mivel közvetlen 6Gotós  után  fel kell 



050i/izM használni: egyébként elSoczi„ elég:  i  no I:Ut 

ás teljesc_i haszn6lb.atatlann6. villa. A  bab  arcs kórwitéséhez 

a kiivottc5r3 nódon kell a hanokkal e1ett7it 	Pejtett honol

bél br «szt kell vonni ás egy re-Jon nőszt: ha folyani, 

VOL-7 ennc:71 a homok, két rész  honol:,  oy rész mész. 

A PLIFKRŐL 

no Fej. 
Az 4166030tbon a következő fémeket7..T_:zzil1j1:: a vasat, 

az oiza6t 6a a vezet. A vas szolfyil ozogek, a sarokva-

oak, az ajtón 16v3 reteszek, de magt.1% as ajtók, valamint 

a vaorűesok 65 hasonló do/gok készitsóro. '21sztún sbhbl 

sera bal4lhaSő ás b6ny6szhat6: c3e kibzinvoiszása  ut án  égetéz-- 

sol tioitható, mivol felolvad oly 136don, how önteni le-. 

het: ás iiaielőtt raegszilArclulna. a 020n_ryoz5d6st el le-

het titVOlitani: ify, tisztitels és szi16.r8it.:ts utt'in s  körv- 

nyes alaldtbakő, meglúGyul és könnyen haizja mat  a ka-
lapdog at al formilni 6e nyújtani. Nan' Lehet  azonban 

nyckl alakItani akkor, ha nemi teszik israót az ilyen oélra 

készitett licilleneébes ha non tüzesittlt mee t  non lehet vele 
dolo, ellenúll a katapócs iltér3einek; tankremegy. A 

vas jó 	rriek jele 2z less, !la 17.013szárá alakitva: 

egyenes, folytonos  ás run megszakadó ere-

zeta: lit massza élei simetki, mintion szonnyezlós nólkii-

lick; !Alta as emlitot -.. erezot fogja = -:7autatni, how a 
vas non Ormós és nem réteges; és as Ólekből megállopit-

ható /OM: rtilm a belsejében: de ha nówzetes 



014101* yam valami más alai* ha az oldalak egyene-

sek lesznen4 mondhatjuk, haselLiftpen jó, hasonlóképpen 

tud nocalni a kalapácsütésekre. 

016mba 1c6sL;d1 a nagyszerü pa1ota4 templamok, a tornyok, 

és a IOW közhauznii épület tetőzetos az esöc8atorn61, 

amoLyeL a Viz  lovezetésére szolgálmt: ős oltimnal er6si-

tik !:loG az ajtók és az ablakok sarokvaealállát. 	faj- 

táját icsmarjÜk, a fehóret, a feketét Os a ketLő kigött 

egy ozilWke cziaül; amit  néhányan  halalszinilnek is monda-

nak: fükoLét nem azért nevezik  lat  mintha valóban fa-

keto cio, hanem mart némi sötét &jalatú fehér: ami-

órt u fhja:we vonatkoztatva, JoGGOL adták neki ezt a ne-

vet a;.; uJ.Likoke A  fehér  tökéleteeekb, fiaomabb, mint a 

fekeLo: a hamuszrke Vaabol a kel.,;6 között van. Az 01- 

nőt  vacv hatalmas tökbon bány6.szák, amelyek tisztán, 

miadca uás anyagtól mentecen lLéh, vagy kicsiny 

tömbalwa, amolyek bizonyos feketk: LAnben csillognak: 

vagy Vékony rétegekben találhaték csiklába, n6rványba 

és kao ::kolödeem, Az olóLanak mindQatiajtája köanyen  önt-
het ö:  ulvel a tüs'llevre hamarobb  felolvad,  mint som el-

4410110 410Haagyon tüzes kamencóbe tévo nem tartja mog tu-

lajdOOMOW4 átalakul egyik részo 	 egy  má- 

sik galialtee6 változik. Az elóm felforolt fajtái kö-

zül a Ostote  Lágy, ezért könnyen  alakit ható  kalapáccsal, 

könnyoanyLjtható, emellett dayoollifehér keményebb és 

könnyobip a hamuszürke 	 keibribb a fehilia s  wii  
a Ail* /nett, a ket Lő közé  tehet' 



Olykor rk;14-41 boritják a küzépületel -o, an antikok belül 

tészitettak a szeget, amelyet köznuilaa :;.apocsnak is no-

vezmik* 1041,6k a kövekbon alulról (,rs fetairől 

dan 6.1/0414,Meg,34tolják, hogy a kövel; a sorból kimozduli. 

janak* 6o =Ica a osapokat, anelyeket a két kő oyes. 
tósáre 60 Connekapesol6s6ra alkalnannak; és ezeket a kap-

csokat őc osapokat fontosnak tortjuL, 	az  egész  (TU.- 

leLet nom lchet mAsként felépitenii lévón a kövek oly 

ió do assalik4posolva; hogy az 'OW 11000(44 mintha egy 

br1 lenne évitve, icy sokkal eriIelijeL,obb s milexdabb. 
A kc;„)escLat ős  csapokat  szokteit m6g vaLlból  is kLsziteni, 

do inkébb réaből a;Kalatos, mivel cc's: an i& nec rongől-
ja meg anayiru, hiszen meg rozsd(coCia *  Belőle készitet-

%a a. gUlirute%at tartalmazó tábléknA ie, amelyeket as 
épaletokbanloksattlin holyeztek 	és  olvasható,  hog 
ebből  a Tőttbél öntöttők Habit= Beds hires kapuja és 
Gade azizetén Hercules két, nyolc rat mac= oszlopAtsA 

leGnamoSeL:L% és legjoblitk tartjztik azt amely kiolvaszt-

VB. 6s tiabalgilasztva a tftbi ASV4410444 szAztóba hajló 

vörös s 	ős szépen "virágzik"„ =an tole van apró 

r.■61yed6cLif:ols mivel ez annak a jelc, hocy tiszta, és 
mcntes slag* szennyezőaástől. A rCn, miként a vas, fel-

izzithat6; ttlulvusztható,  aminek  !liArotteztóben önthető-

v6 vellik: Jauvon tüzes kamencébe tőve;nem All ellen a 
lángok ovej6nek, teljesen elemésztődik. Habár kemény, 

sesktivőttő alakithatő  ős  nyújtható, mint a vas. Folyó.. 
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kony bitmionben konzerválható a lecjobban, (Is teljescn, 

hem,  men rozedásodik, mint a vas; mindazon  által képes 

a ressclasoffisra, ezt nevezzük "nail 1,62"-nek, lecinkLbb 

akkor, ba co.vas ás nedves dolgokkal ?at ntteak. Ua  öt.  

ónnal, vagy  ói1, %may sLi200.bszel o  way szin-

t áa rés, de kadmiumos földdel czinesett; a vulgárisan 

brinmaL novenett C5tv5zetet nyerik: onelyet az épitészel.: 

gakzu használnak, mivel blizisokat oszlopokat, oszlop, 

ftiket s.  coobrekat ős más, hasonló dersokat kée zi t crick bet* 

1610. 	ban, a San Giovannai Lateranbn látható née" 
brans eszlop, amelyek köztil coal: awn& van oszlopf6je: 

ás Aucustus  csináltatta 8ket ebből, a férlb61, amely az 

Anti:11440tól rffyipt omban zsákmán,yelt  hajók ort.árói szetr. 

renrcaradt még napjainkig 116cv antik rézkapu is, 
a RsotOnaia, amelyet Pentheonnak nave-Alai a Santo 
Adrian° tampion:), amely Saturnue tconloraa volt: a Plan 

Como e  Dandano t  em  lomé,  amelyet aselőt t Cast or ás 

POUDX teqpiontnak aeveztek: ás az, amely a Santa 

Agnes* 	della Dorta Viminalo-baa  látható elenlec 
ezt a t 	1:ant a Agnet a-nak UAW, amely a via 
fItrientarkin volt. :, -Indezeknél szebb a Santa Luria 
Roton(17.t-.6; amelyen az antikok utánozni akarták azt a 
horinthoorsi fénfajt At amelyben  an  rany srhós t erm6- 

ezetc logirtább ttiliVilyban van: nivel  olvassuk,  hew 
amikor lerote) colt tik  6s  fe16r!et t Korint hoszt  amelyet  
ma Korantitosz-nak neveznek: felolvaLztották ás ey 



riaccohn apirliák  a  aranyat,  a er.U.st 	ás a rezet 

és ez-,c;k O. Véletlen haL6rozta meg a ót  ékút  ennek a 

hdraml OINVOzetnek, amelyet k6sőbb korinthoszi relznek 

nevestOW nuelyek közül az egyikb** IOU volt az 

taiga: marat, & osillogásloral, nagyon hasonli. 

tott cz.-wa: a mAsi11Dan t6bb volt au =lam, 60 ez igy 

seirGa 	és aranyszinü: a hm-factaik volt az, 

melybou earn:0.6 volt az arlinva *Wok a Ifi rom férinek; 

es  ezt a briran fajtújtt a .4nfinek cnt.ttin  az  onberek 

killtiébiWZ =Won utáuozták. Minc3eziCeig  eladtam  mind. 

azt • err,L4 seikEkgesnek tartotta i,  Li.1;okrő1 a dolgok- 

azaoirsket fiuyeletabe kell vault itis a kell k6. 

szitenif  mielatt az épitkezés elkersdeklnes már conk 
az van, littra, hogy néhány dolgot (31:ien3jak as alapok. 

amelyekbe az elkésnitett anyacpt olkezdiT:15e6pi- 

t 

A FOLD MIN( GL,  AnyV AZ ALAPOT 

helyezni akargl . . 

Fej. 

-aonajúk az Ópület alapzelLt, azaz azt a részCt, 

calmly a. fnd alatt vans ez tartja fern az egész éptilQ-

cot, aaely a föld Mott latb.ató• 	iisr3zes hibák 

zat, miket épitkezés köz3en el lebet követhi, éppen 
az alVallioban meglővők a legvecnar*MObeks mert az 

%tea 60.0t 1-a-4,60t ()Luau's., 48 nagy nehúzségek 

árán can kfiszöbölhetők kis ezért az tpitősz nagy 



rültekint6cére van szökség; mivel naány helyen természe-

tee ambit vannak, náshc1 mesteraigesen kell kialakitani 

Őket' TOrMibazetes az alap akkor, maikor szialára„ vagy 

talajra épitkeznek, amoly a földnek egy fajtá- 

May részben magát a követ tartalmasza,  ezért  ez 

kőfe3tó0 do min, mesterséges beaVntkozások nélkül, ki-

váló alapot szolgáltat, 68 kLpes bámnilyen hatalmas  ópüm- 

let tenntartani, úgy a szárazföldön, nint a vises terö-

leten; Na azonban a természet  nem  ad megfelelő  alapot:  

mesterc6gesen kell majd megkeresni; akkor sha az  épüle-

tet  Lötött, kavicsos, vagy homokos, lama, lágy, vagy 

nocsaras talajon kell majd felópiteni. Ha a talaj kö-

tött és szilárd least olyan mólyre kell leúsni benne, 

amennyire astd az bpitósz helyesnek 16tja, amennyit az 

épület 1-11115ége 4gis a talaj azilárdSága mcgkövetel, az 

árok  mélys4ce legfeljetb az épület oagassázának egy 

hat elk less, ha nem  akarnak  boreelpineőt, vagy más raid-

alatti helyiaget ópiteni. NoGy magismerjük ezt a :1st-

lArdsást; hasznos less tanulmányozni a kutaka, a 

ciszternn:k ós más hasonló dolgok treetsát: megismerhető 

lesz fUVekb51 is, amelyek ott ólnet, dts ha  azok  

mk t  cnelyek szokás szerint kizóxólag szilárd és kötött 

talajbail Onek: és (men tAlmen6en a föld keménységének 

jele less as is, ha silyos túrgyak rtlejtve az nan 
viossobangzik és n remeg, amely nezfigyelhető less 

a Marc helyezett dobok bÖrén is, ha a földre ütve 



azok riCe Visszhangzanak; és Ewa vámaa helyenett viz 

vieelk046136b61, ha az nem mozdul. A On-illtebt karnyők 

talatiftal: szilárdaga éo kemeavskOrt igy lamer= 

nog, L,,s; ha a holy homokoo, vacrj kaVitess lesz; fiyo-

loü LA:11  vonni, hocv sz6razfUldön, vagy folyóban 

leesme:mivel ha uztarazföldein lecz', mind az megfigyel-

het4 4a4 fentebj a kötött tal2j01:261 nondtunk. Ps 

ha fOlyóVISben épitkeznek; a howl{ ős a kavios tel. 

jesen banonAlhatatlanok lesznek: Llirel'a viz folyto-

nos :::xualval ős úrvizeivel dlla1264an valtoztatja 

:-z7ett: ezéxt mindaddig le kell Awl; ameddig sel104 

kenény talajra nem huppannak: vamit  ha ez nehés lemnit 

ledaaak a . homokban és a kaviosban, azt6a leverik a 

Witapiikat; aaelyek a hegyes tölayft.i:Larúkkal elúrik a 

kimitaN_talaSs ezekre épitenek. De ha laza, nen szi-

lárd talajra kell épithezni; le kell  ásni, ni g el 

aem (=la a Ballard talajt, és  né'  Ober: is annyit 

kell Imi:oló haladni, amebnyit megWvotel a falak vas. 

baria6ga 62  az épület nar,yaga4 rz a :Ltemén talaj, a. 

mely alkailmol; fenntartani az 	faj. 

WW1 niv01 /ahoy nagyon helyesun -Iondja  Albert 1/, 

ol;yan kamény„ hogy szinte a van som képes 

jbrui; mitabol még keményebb; néhol foketés, miehol 

tehérlik/oz köziomerton a legwengóbb/1  ahol  olyan, 

mint a ::...úta; mashol tuftls. bandeLek közül a legjobb, 

amolve aohezen lehet fel(asni,  ős amoly mázva nem 

Wait sarosod. 7dem szabad romépülotre alapozni, ha 



előnőlen nem győződtek meg arr64 hogy az új épületet 

fenn tudjap-e tortoni, és hogy milyan may. De ha a 

talej laza lesz, és annyira le kell hatolni s  mint a 

nocsotalm61; akl_or le kell verni a cUltipőket: ezek 

hooLLiaao 6pilletfal magass6g6nak nyolcad része lesz, 

vastacOicuk pedig a hosszak tizenketted része. A 65.- 

140415em olyan szorosan egymtshoz lcll  leverni,  hogy 

közójUk cemi sem fórhessen be: és ereteljes  Utásekp. 

.kel kell leverni őket, mivel igy jobban meg lehet szi-

lárditnni a talajt. Cölöpözént nemcsak a csatornAk 

fUló Opitett, killeZ falak alit késziteneks  hanem azok 

alit 11,4 amelyek fbldben vannak ős az épület ()oyes 

részeit vAlasztják el ogymAstólt mivel a vaaszfalak 

fundementumét mitskópp kószitik mint a  főfalaiéit,  

Jult Um a gerendikat, egyiket a ti6sik mellé hosszá-
ban, óo rkisokat ezekre keresztben; Gramm meg fog 

törtánni, hocy a v6laszfalák leomilanak: mig a killsők, 

lév6a alattuk eldpalapozás; meg sem mozdulnak; igy 

a fol.& szőtayilnak: az .4Elet roossA válik és ked-

veatien . littványt nyújt. Mee fq0jAl: syülölni ezt a 

venz641; ha a cölöpöz6sna takaré'Lodkodnak: mivel 

a falak aa'inyal szerint az ugynevczett cölöpözött 

vitaaaalak is keditenyebbek lesznz.t a külsőknól. 



AZ ALRP0KRÓL 

VIII. Fej. 

Az alallalak kétszer olyan szóleelegOek kell lenniök, 

mint aúc1knak, amelyet föléjük Onelnek: és  ebben  fi-

gyelombe Loll venni a föld minőségét, az épület nagys6- 

c;zat, mdVel még szélesebbre épitatik (aelli e  ha a föld la. 

zat 1111096056  kötött, és ahol nagy súlyt kell tartantek, 
Az LratEdk3inak egyenletesnek kell lennie: mivel a 

súly oGyanletescn oszlik el, és siela . lehet ogyik részét 

mélybe toostitani, mint a mésikat; nehogy a falak 

megrepedjonek. Ez magyarázza azt, begy az Antikok kJ-

köveztők az amlitett Tevertino szintjét, és mi is ka-

telblaet, vagy gerendetkat szoktunk elhelyezhi és az. 

or=  épiteni. Készitonek "cipő" alapozást is, a. 

eafet felfelé egye keskenyitenak oly módon, hogy em-

ail( adalm61 	mannyit hagvnak ol, mint a mAsikról, 

lezárt a  tolee rész közepe ős az nloóő egy fUggőleges-

re es*: ot egyóbként a falak keetenyedésénél is fim 
alrelembe kell vonni a föld felettt ij, ezen a módan 

az 6p-*Clot  sokkal er5tellesebb loco, raintha a keskenyi. 

tóst 	módon esinéljAk.. Ritktla alkalmazgqk azt Atip 

lönöscn nocsaras talajoknal, ahol o5z1opokat is fel. 

hase4411,  hogy  kevesebb költsócr,c1 nem erVbefuCC6.11 
hanora Illative° alapot képeznek  ki,  ór.; aztein erre épi-
tene%. 7'7on dioséretesek a nagyobb flpaletekan a fal. 
ban 1úv,  az alaptól a tetőig huz665 nyilások, alma 
elvezetik  a szelet, igy az kevesebb kellemetlenséggt 



pkochat az épületnek, csökkentik a Wilt ségekot ás non. 

kevécbk's : -..6nyelnesek, ha ezekből alcidtaziak ki csiga16p-

coat; einelz/ az alaptál az épület vt3dcoitig vezet. 

A FALAZL,;.; ilóDJA/a)l• 
U.  Fej. 

ilettljezve az alapozást, non marad  is mint a föld fe-

letti talakról szólni. Az Intikokna bat fajtája von 

a toilazdanaks az első az ugynevenet: áttört fal, a. net- 
odik  az ágeteli „ agyag 	vagy t4,1afal, a harmadik a 

ctex*fai,  azaz hegyi,  vagy folyni köveiből kásat et t 
fal: a. nagyedik  a  szabálytalan kiiveM51 kás zit et t fait 
az ötötlitt a kockak(3fa1: ás a  hatodik  a töltött fal. 
Az aittürt  fal egyetlen fajtáját sc13 alkalmazzák 1 -..orunk-
bawl de Elivel 	 hot 7 as idejét an tilts* 
lánocan elerjedt volt, orről is nit,yriok mutatni ow raj-
zot Az 6i.1ot sarkait áget et t t ágláb 61 k és zit et t ők, 
kát 6c  &1  l6bnyite.,volságonként 7.12.trom tőlányi viz-
ezintc.7 falat húztat, amoly összel:anccolta az épületet 
t eje clesógében.  

Al  ivületnavck téglából. 

Téglacarok, amelyek összeimpcsolja az egész 

falat. 

0, Astört fal. 

eliglasorok a fal eGósz 
11, fal cementből készült bola; része. 



A téglslalazás a városfalaknAl, vatz =Is, hatalmas épi.ip 

letetnél úrj kószül, hovy a belső récffben és a  külsőben  

is tóaa van, ás a kettö közötti .z.óczt cementtel és kő-

zuzallYanl töltik ki, felfelé harem  lábnyi  t6volságonp. 

kénti; az eddiglekaúl nagyobbmáretii téglókből három so-

roc nembazódik, amelyek átfogják a fal  esz  szélessé- 

az első sor "kulcsban" van, tnan a tégla kisebbik 

oldala látazik, a második hosszeih:x4 =as a tégla nap 

gyoUbik oldala van kifelé„ a harmadik kulcsban. Rólatio. 

ban ilyon 2alszással készült a Rotonda, a Diocletianus 

és az összes antik épület fala, amely ott talál- 

ható,  

'26glasarok, ielyek az egósz falat összekötik. 

A killső és a belső fal kÖzÖtti cementből ké-

=Usti;  rész.  

A oementfalak Agy készillnek, bogy legalább két lábnyi 

távelseconként három sor téglából készült sáv van, és 

tég,lát a fent elmondott módozer szerint rendeződnek 

egynfichom. liemontban igy épültek Torino falai, ame-

lyek Wzeit folyami kőzuzalékkal taltöttók meg. és 

zek a =nett kövek -47 helyezkednek el; hogy a törOtt 

feltilet kifelé 411, if7y ermenletes 6s sima munkát ad-

nak. A Verodában 4116 Aréna falai is harionló módon 

készUatek, minden Wrom lábnyi távOlságban Wrom som-

nyi falazás húzódik; ős ivy késtratt még sok más antik 

 int  ahogy  16tható lesz az Antikitópról irt 



könyvoinb en. 

Gip Ont, yam? folyaui 

Hip Téglasorok, amelyek Ocrzetőtik az egész falat. 

Szabraytalan kövekből épült falrL mondták azokat, ame-

lyek kavoi snateilytalan saiigiiek 6o oldaluak voltak; óc 

mik3zIwnópitették, derőkszögelőt basználtak, amoly a 

k6 have szezint kellően beállitVOI, a szög megbaLtarozá-

Oára soolGált, és eat az6rt esindlta, hogy az ef,7mús 

mo116 helyezett  kövek jól összeilljoaek és hogy ne ken-

jen hosszadalmasan próbálkozni, mig a kő jól All azon a 

holyoa, ahOva helyezni terveztóka Present° falain Mt-

hat6 dz a falazási mod, és az ókori utakat is ezzel a 

módczerrel burkolták. 

I, Szabilitalan köVoke 

KoOka1 rab61 készült falak láthatól: Nomában, ahol Augustus 

toMo 6a4 tamplomo volt: ezekben a tisebb köveket nagyebb 

kövek sora fogta közre. 

Kisebb kövekből készült 30r. 
7 „ Nat:you küvekből készillt ser. .„J 

A 	galak,  amelyek eGyóbkéat ftreggaln-nak is no- 

űr 	az oat2kok4 hogy élükro 611itott 

táblnha• akkora teret képostek  i  amilyen  szélesre  

kartacrAnálni a falat, meg‘öltv0 ezt haaros 	kő- 

zuZallik totszőleges erösségü keverékével, haladta!: fol:- 

rúl-004004, 



, 
M4 EM I'Sállitott táblák. 

/4 A fal bolső rftze. 

&  fl  folszine a tebleAk olL:volitása esetén. 

ririe.tajtájunak mondhatatilépoly falai is, termószetesen 

ass antilok4 amelyek két, egymástól bat láb távoladgba:: bA- 

a6d6 négy lábnyi vastag, faragott-ozikla falból Anna:. 

Pzeket a falakat merőleges keresztfalak kötik  össze,  
és az Uregeket 9  amelyek a mondott herasztfalak és a kül-

ső falak Lbzött hat négyzetláb 	 kőzuoalók és 

föld 'x=61161,01 töltik meg. 

P.  Killső  kőfalak.  

Gaszokatő  kőfalak.  

RI  Kőzuzalékfal 68 földdel töltött üregek. 

Beyer/Ara ezek a módozatok, amelyehnt az antikok 1aszna-

tak9  Co stelyek nyomait ma is látnit dmelyekből mcgórhe- 

hoGV bámilyen fajtAju falat kószitonek is, fol hell 

rakrtiot néhány téglasort,  omol  yek rdxt az idegpá1yák9 _ 

gfulsok4vo 00-w,-- WS ewes  részeket;  amoly leginkább észte- 

vehető loos amikor a falakat égetett téglákból rakják: 

mivel as öregség következt ,:ten kftibUlat ezerkezet rész-

ben mogereszkedvón, < fplak nem vdlndk romess4„ mint a-

hoy acg szokott történni és ahogy hillönösen északra aó-

nő falaNsm ldtható. 



A MÓDSZERRŐL, AP.IEBYFT.P A  GTGK ALKAL' 'A.712 AK 

kőépitményokilmél. 

X.  Fej. 

Mivel Gyakorta szükséges, hogy az egósz épület, ,-agy 

nagyrőszben márványból készüljön, vagy más kő nagyobb 

tömbjeib81; illőndk tünib ezen a helyen beszélni ar-

ra ,  bogy hasonló eseLekben miként jArtak el az anti-

kok, mert müveiken kövek összekapcsolását oly müvészi 

módon oldották meg, hogy sok helyen alic kivehetőek 

az összeeresztések: amelyeket nagyon meg kell figyel-

nie annak, aki a szépségen túlmenően a mil szilárdsá-

gat és tartósságát is el-óhajtja órni. És amennyire 

meg tudtam érteni; 8k először a  köveknek kizárólag a- 

zokat a réczeit dolgozták meg, amelyek egymás fölé ke- 

órdesen hagyva a többi részeket, igy megmunkál-

va helyezték őket a falba; ezért, mivel a kövek minden 

széle eltér a kocka-alakLól, azaz szélesak és keményet; 

könnyebben alakithatók óz moz6athatat  mindaddig, amig 

jól egymáshoz nem illenek, tlinkretételük veszélye nál-

kül, amely fennáll, ha minden oldaluk megmunkálti /I-
/a mert igy a szélek vagy a fügelogesen, vagy beljebb, 

igy naGyon gyengék és a tönkremenetelre könnyen alkalma-

sak lettek volna; és ezen a módon rinden épület durvelrc, 

azaz atarom mondani rusztikusra készült: majd miután 0- 

zeket befejezték, megdolgozva és leesiszolva a köveket 

/miként nondtmmi, amelyeket mAr tIrlAtettal' nm  APilletbe; 



alakitották hi a  látható homlokzatokat. És nagyon igaz, 

hogy mint a rózsák • amelyek a konzol párkelnyai között 

16thatók,és a párkány egyéb faragásai, amelyek lévén a 

kövek  már  beépitvy, kényelmesen  non kószithetők el; ak-

kor kés:lnolt, amikor ezek még nincLonek az épületen. 

Ennek jelót különböző antik épület mutatja; amelyeken 

sok olyan kO  látható,  amelyek megmunL6.16.sa és lecsiszo-

lása nom fejeződött be.  Veronában,  a Castel vecchio mel-

letti Diadaliv 68 az ösLze többi diadaliv és épület, a-

mely ott található, a mondott mondon készült: amely köny-

nyen mcc,ismerhető lesz a kalapácsiA6sek nyomiból, ahoy 

a küvekot megmuakálták. Traianus és Antonius oszlopai 

Rómában hasonlóan készültek,  más módon nem tudták volna 

ilyen müvószien összekapcsolni a küveket, hogy ennyire 

összeilljenek az egybeeresztések; amelyek Ogighúzód- 

nak a fejeken 68 a figurák más testrószein; és  Ugyanezt 

mondom =okra az ivekről, amelyek it láthatók.  Ís 

volt néhány hatalmas épület, mint amilyon a veronai 

Aréna, a polai Aphiteatrum 68 hasonlók, ahol, hogy mec- 

takarits6.% a kiadásokat és az időt, amely felmerült vol-

na, cask az ivok vállköveit munkáltAk meg, az oszlopfö-

ket, a p62%,Anyokat és a tüb$ részt órdesen, rusztiku-

san hacyták, egyedül az épület szép formájára fektetve 

súlyt. pe a templomok és más épületek esetében, amelyei: 

megkövetelték a nemességet; nem talnxékoskodtak a fá-

radtnáccal, hogy minden részt megmunkáljanak, lesimit-

sanak, lecsiszoljanak, e&szen az  oszlopok kanelluredic 



ós hocy Drecizen elegyengessenek. :ogitélésem szerint 

nem kécsitenek durva kőfalat ott, m66 a kamónyek eseté-
ben sam, ahol a nagyszerüségre Val tarekiihis ezért a 

szertolonségeken tAmenően, 	 az, aki meC- 

törve ős tab részre osztva jeleniti meg azt, aminek 

termászeto  szerinti egyenesnek kola  lennie:  De a mil 

nagysetga ős értéke szerint készül rusztikuma, vagy le-

csiszoltra, 68 nem azt, amit az antikok alkottak müveik 

nemessége szerint és igazságosan; vnlósitjuk meg ef.7 6- 

pületen, amely a teljes lesimitottsAget igényli. 

A PALM KESKENYITÉS1161, I3 BLS ZEIR61, 

XI. Fej. 

Figyelembe kell venni azt, how amint aaelkednek és no 

 felfelé a falak, Agy keskenyednek: igy amelyek 

kiemelkodnek a földből, keekenyebbek lesznek, mint az 

alap a kUzepénél, 68 a második szintnél keskenyebbek, 

mint az első kőkocka felénél, ős icy folyamatosan az 

épület csúcsáig; de mértékkel, how fenn azért no legye-

nek túl keskenyek. A fal felső részónek és alsó részé-

nek kU;ú. 	a  függőón szerint egyenesbe kell,hogy 

emék: aniórt az  egész  fal gulaalakot vesz fel. Mégis, 

amikor a fal felsőrészón olyan burkolatot, vagy homlok-

zatot aanak khsziteni, amilyen a fal alsóbb résein 

is van; a belső részből kell ma:;d csinAlniok: mivel a 

födémek gerendázata, az ivek és az épület más tartóele- 
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mei no::1 tnrik majd, hogy a fal elhajoljon, vagy mozogjon. 

A kivia /616  Üresen  maradt részt ogy szalaggal, vagy 1),r,- 

kénnyal fogják  bontani,  amely kürülveszi az egész épüle-

tet: en szolgála majd a diszitóst, ős mintegy összeka- 

csolja az egész épületet. A sarkoknak, mivel mindkét ol-

dalra kiterjedflek, és arra szolgAlmnk4 hogy  egyenesen 

tartsaz és asszókopcsolják a kft krant, hossza és keM4qr-

kövykb31 alkotottaknak kell 	és  szilárdaknak, 

mint a felemelt karoknak. Az abelaiwknak 4e a nyilásokr 

nak =Dam, amennyire lehet, t úvol kell lenniük a sax ,- 

koktől, vagy legaláb3 annyi teret kell hagyniok, amekko-

ra  sajt ozólescégük. Most az egysooril falakról  beszél-

tünk; szükséges, hogy áttérjünk a dillitésekre, amelyck 

0E111 a legtaéletesebbet kapja az  épület az oszlopok-

kal, amikor azok a megfelelő helyon Allnak és az egész 

épülettol szép arányban vannak. 

AZ OT. OSZLOPRMIDRőL 	HAM NA Ili' AK 

az  ant ikbk 

XII. Fej. 

Ot oszloprend van, amelyeket az antikok használtak, 

azaz a tuElokArt, a  dór, az ión, a korinthoszi és a km-

pozit. :soket úgy kell az ópilleteka elhely zni t hogy a 

legeni/rdobb kerfiljön a  legalsó r6ssbe: mert sokkal 

alkalcasabb lesz arra, hogy a sdlyt eIbirja, és az épü- 

letnek igy sokkal szilárdabb talapzata lesz: amiart min- 
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dig a dór kerül  as ión alas as ión korinthoszi  alá, és 

a korinthoszi a kompozit alit. A tJszkán, mint kevésbé 

Gyákorta közvetlenül a földszinten  használatos, 

azonkivill, hogy 00ületeken egyetlen oszloprendként o mint 

a 	homlokzatán, vagy  hatalmas épitményeken, mint 

as apphitoatrumok és hasonlók; amelyek, a több oszlop-

renddol is rondelkeznek, a tosdOnt a dér helyére foe, 

jelk   as ión alá. ts ha el akarnak majd hagyni 

egyet cookből as oszloprendekből,  hogyan lehetne a ko-

rinthoczit közvetlenül a dér fölé helyezni; megcsinAl-

hatziLL, do Agy, hogy a legszil&rdabb legyen a legalacso-

nyabb r,észon, a fent elmondott okok miatt. Meg fogom 62- 

lapitani részletesen mindegyik oszloprend méreteit, nen 

annyira aszerint, ahogy azokat Vitruvius tanitja,  In-

kább acscAnt, ahogy én észleltem azokat as antik épii-

leteken: do először azokat  a dolgohat fogom elmondani 

aselyekben mindegyik megegyezik. 

AZ 03nOPOK VASTAG1TASA/16L ö VLKONMASARŐL, 

az oszlopközökről és a pillérekről. 

XIII. Fej. 

Mind as öt oszloprend oszlopait oly módon kell formani 

how a felső rész kisebb keresztmotszetü legyen as al-

sónál,  és a közepilknél kissé megvastagodjanak. A kes, 

kenyedéon61 megfigyelhető, .hogy amemvire hosszabbak 

as oszlopok annyira kevésbé keskenyednek, lévén hoLv a 

magassAE nagában a keskenyedés hatilit kelti  a távol, 
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sú g következtóbens mégis, ha az ocslop egészen 15 láb 

magas lesz; az alsó kere0ztmetszo6 hot és  fúl egységr-

nyi less és Öt és fél egységnyi a folső keresztmetszet: 

ha 15461 20 lábig terjed a nagasság, az alsó kereszt-

metszet 7 egységnyi lesz, és bat és fél lesz a felső 

keresztrlotszett hasonlóan  azokét,  amelyek magassfiga 

2o őso lAb közé fog esni; az alsó keresztmetszet 8 

egységnyi, és a felső hét egységnyi lesz: igy azok az 

oszlopoh, amelyek magasabbak lesznek; a már enlitett 

módon koskenyednek, ahogy Vitruvius taaitja nekötk a 

III. könyv I. fejezetében. De togyan kell az oeslop 

felénél 161/6 vastagodást elérni; nincs másunk róla,mint 

egyszerü tapasztalat: es ezért ahányan, annyi MIA 

mondtak róla. A mondott dobborodást a következő mó-

don szo:tan esinálni._Felosztom as  oszlop törzsét  há- 

rom egyonlő részre, és a legalsó harnadrészt függőlege-

pen hagyom, és mozgatom azt a részt amely a harmed fe-

lett van, ős addig forgatom, mig toteje el nem éri a 

felső kez%onyedési pontet. a eollarino alatt; és e-

szeArt a g.Orbillet szerint kijelölöm: ás igy némi dom.. 

borocl, A.yerek a középen, az oszlop icy rendkivill fi-

nom, kzerilen vékonyodó alakot hap. És habár nem 

tudtan elképzelni 	röviden, ettft eltérő módot, 

és olyat, amely jobb eredményt hozna; nem kevésbé erö-

sitbattem meg ebben a felfedezésemben azáltal, hogy  mi-. 
után elmondtam messer Pietro Cattanoonak, annyira tet-
szett ncicL, horv ay= -Ópitészeti milvón helyezte azt 

el, amellyel nem kis mértékben gazdagitotta ezt a mil.. 



vészetot. 

AB, Az oszlop harmadrésze, aoly függőleges 

marad. 

BC, A két harmad, amelyek hoskenyednek, 

Co  A keskenyedési pont a collarino alatt. 

Az interhslumniumokat, azaz az oszlopok közötti tereket 

más  fól or,zlop átmérő nagyságuskra méretezik, és az tat-

mórOt a2 oszlop legalsó részén  nőni:  le; de lehet kettőt 

kettő éc, ogynsgyed; harem és több oszlop Út  mérő nagys6- 

Az antikok azonban nem használtak három (Arne:216nál 

nagyon távolságot, kivéve a toszklAn rendet, ahol  fa-

gerencYlt használva, nagyon széles Uterkolumbiumokat 

alkottak; sem más fől átmérőnél  kisebbet, ős ezt a 

távolcácot leginkább ekkor használták, amikor hatalmas 

oszlopohz;; készitettek. De mindezek közül leginkább a 

két és egynegyed oszlop átmérőnyi interkolumniumot al-

kalmaztL:, és ezt, szép, elegáns móanak tekintették. 

Ficyclebe kell venni, hogy az interholumniumok, vagy-

is az oftaop közöki és az  oszlopok között aránwnak és 

össthangna tell  lennie; mivel  In  nacy közökbeg karcsú 

oszlopokat helyeznek, ez nagy részjen rontni fogja a 

látv6nyt, lévén, hogy a nagy Urn., amelyek az oszlopok 

között keletkeznek, nahyon megvékorlyitják őket; és el-

lenke2ő1cc, ha szük közökben helyeznek el vaskos oszlo-

pokat, a terek szorossága és szükössége miatt zsufolt 

és kellom  nélküli 1(tvány alakul hi. Ha azonban a kö-

zök mechaladjék a harem oszlop  átmérőt, az oszlopok 

vastagsága magasságuk heted része lesz, mint a-hogy 
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ez fentebb, a toszkán oszloprend esetében emlitettem. 

De ha n 1:3zök három átmérőnyiek lecnnek, az oszlopok 

hocczn hét és fél, Avagy nyolc főnyi lesz, mint a  dér 

oszloprondnéls és ha kettő ós egynegyod étmérőnyiek a 

közök; az oszlopok hossza kilenc  főnyi lesz, mint az 

ión osz1p7)rend esetőben: ős ha hét Atmórőnyiek az osz-

lopok Loss= kilenc és fél főnyi less, mint a korint-

hoszin&l; ős végül  ha  más fől átmrőnyiek, az oszlo-

pok tin főnyi hosszúra készülnek triint a kompozit esz-

loproadnól. És ezt a  felsorolást acó:n csináltam ezen 

oszloprondokben, mivel példaként snolgálnak minden-

egyes interkolumnium-módozatra; anolyoket Vitruvius 

twit o.:ant mondott  fejezetben.  AL oszlopoknak  as (mil-

let homlokzatiln peirosaknak ken 	1um4044  hogy középre 
olyan intorkolumnium kerülhedieD4 anelynek mérete némi-

leg nagvObb a többinél, igy köielydbbon léthatóak lesz-
nek as ajtók ős a bejáratok, amelyek szokás szerint a 

középe :7orillnek; ezt egyszerü kotannádoknál is  alkal-

maz'. De ha a loggiák pillaszterekből kószölnek, ow 

zeke zagy kell majd elhelyezni, bogy vastagságuk ne  Z.  
gyen Ilsobb annak a távolságnak a harmad részénél, al. 

mely 7a11aszter és pillaczter között lesz: ós azok, 

amelyek a szélekre kerülnek majd, 16t harmadrész vad. 

tagok lconnek, hogy as ópillot sarkai szilárdak és erő-
sek logyonok. Amikor nagy tömeget  kell  majd alátámasz- 



tanioh, mint a hatalmas épületeknél; a vastagságot az 

oszlopköz ftlében határozzék  inog,  amint a vioenzai 

Szinhán l ós a oapuai Amphiteatrum pillasztereina lútjuh; 

vagy k‘A; harmad vastagségura, mint auilyenek a  római  

Marocilus 1.;zinház és az ogubioi Czinház pillaszterei; 

ez utóbbi jelenleg Lodovioo de' Gdbrielli városi el-

kelűségé. Az antikok néhányszor még vastagabbra farag-

ták Ghe, mint amilyen az egósz nvilátt naryslaga volt, 

aminu a  veronai  Szinházon lathatók, azon a részen, 

may ninos a Hegy felett. A magánházak esetóben  azon-

ban  norm fognak a nyilás harmad récsónól vaskosabbakat 

készikeni, és  négyzet alaprajzúnak  kellene lenniök, de 
bogy csökkentsék a kiadásokat, és hogy nagyonn teret 

nyerjenek a sétálás számára, keskonyebbm méretezik a 
homloksaton  állók  oldalát, és hogy diszesébbó tegyék 

a homlamatot, a középre fa osz/opokat tesznek, vagy 

más occlopokat, amelyek párkányát eltoljetk, hogy a 
logcia ivni fölé kerül, és lesznek olyan vastagságú-

ak is, amelyek megkövetelik a maguk magasságát, 
den oc2loptipus  szerint,  mint ahocy a következő feje-

zetekben ás rajzokon  látható  lesz. Amelyek ismereté-
hez /hocy no ismételjem meg többsz6r ugyanazt/ tudni 
kell, bacy az anlitett oszloprendok leirásában és 

méretoodisóben  nn akartam használni rögzitett és meg-

határosotit méret okot,  azaz  olyanok,  amelyek egy-egy 



városra jellemzőek, röf, vagy lab, vagy arasz tja tud-

va, hogy a mértékek kül3dböz6ek, r11-it ahogy különbö-

z6ek a váxosok és a tartemAnyok: kUivotve azonban 

Vitriviust, aki felosztja a dór osz/opot, szélességé-

ből vett mértékkel, amely valamaxlyi oszlopra nézve 

kőzös ős oblevezi Modulusnak; én is ezt a mértéket 

fogom Laszndlni minden oszlopn6/, ás ez a Modulus az 

oszlop aloe) részének  útmérője  loon, folosztva hatvan 

egység244 kivéve a dórt, ahol a Mdulus az  oszlop  
m6r6jéne!: a fele lesz, harminc egysgre osztva; mi-

vel icy 1:ényelmesebben sikerül a mondott rend felosz-

tása; Aniórt a lerajzolt arányok rindegyikét lehet 

haszn6Ini a megfelelő oszloprendben az épület minő-

sége cse2int a nagyobb, vagy a kisebb :Aodulust alkal-

m.Etzvr.),..• 

A TOSZKAN OSELOPEUNR:6 

Fej. 

A toszk.allivend, amint ezt Vitruv-ius is mondja róla, 
és a vanafigban is létható;  az épitószet 6eszes osz-

loprendjel közül a  legtisztább  s leoegyszerübb, on-
ért magán viseli azt az eredeti antikitást, és hiány-

zik belőle mindaz a diszités, amely azokat tekintó-
lyescó 63  széppé  teszi. Toscanábólk  Itália  nemes ré-
szébi származik, amelyre neve Wag is utal. Az osz-

lopok 1). nissa1 és oszlopfövel hét modul hosszúak ken 



ko 

hogy legyonek, és felfelé fokozatosan elvesztik kerer.zt-

meteczetUk negyed !.észét. Ha eb -051 a rendből egyszerü 

kolumnflot  alkotnak, az interkolumniumokat igen tágas-

ra 	zitik, mivel a gerendék Daból készülnek, ezért 

igen 	 lesz hasznalattik Villéknál, a kocsi: 

ős ro azwi jeuemüvek miatt, mdAlreca mivel olesóak* 

ha allgeban kapukat, vagy 'rkAdos lseaftat képeznek kit 

azok 01 méreteket fogjók hasznail, amelyek a rajzon 

láthatóil, amelyeken a köveket tam,  holyeztem el, ős 

kelpecoltam egym6shoz, ahogy nekton  abban  as esetben ti:- 

nl14. Za Wrténetescn köböl kel/co esinélnis amelyet 

a OW, négy oszloprendről készite rajzok esetében 

is meeniutattam: (is a kövek ilyen ecym!!s  mohó helyezé-

edit  őS_Usczekapesoldsút milr  sok antik ivn61 megfigrolow 

tielo allow l&tható lesz majd az ivokről szóló könyvi

111* 6r1 ebb= nagy szorgalmasan analmaztam. 

A, Pagerendáki 
D I  Gerendelk, amelyek  az  °moot alkotják./gronda/ 

A 1(bazatokat /piedestilo/, amelyeket ennek a rondneh 

oszlat 014 fognak helyezni e  egy modulus magasságura 

és fal-o-As nélkülire készitik; AZ  alapzat  /bona/ ma 

gasséga az oszlop keresztmetszetének a fele. Ez a ma-
gas.10 Itót egyenlő részre oszlik: egyik as orb o max-
saga, amelynek széle gömbölyitett: a  másik négy részre 
oszlik, egy ebből a listello macas2Aga, amelyek egy 

kissé még keskenyebbre is lehet m,'22211tezni, eze másao. 
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ként (tibia-.nak  is nevezik, és ennél a rendnél kizá-

rólag as alapzat része, mivel mindegyik 	 rendnél 

az °colophon tartozik: a többi Wixom rész a toro, 

varz bast one. Az alapzat /basa/ hiölősének nagysága 

az  o ziop Atmérőjénak hatod része. Az oszlopfő =gas-

seca io as oszlop aid) keresztmetozotónek a feles 

és hál:oa egyenlö részre oszleik: ogy rész az Abaco, 

amelyet formája miatt másként Datiiipicak neveznek: a 

másik as Ovolo, a harmadik hét réczro oszlik. Ebből 

egy a szegély as ovolo alatt, a többi bat a collarino. 

Az Astrogolo magassága az ovole alatti szegély magas-

ságának kétszerese ás körének középpontját arra a 

fügcOlcosre kell tenni, amely a mondott listello- 

ra esik  áo ugyanerre esik a ciffitia kiagrása is: 

me17 olyan keresstmetszettiemint a perem. 

Ennok  as  oszloprendnek a kiugrása .2_ogagyezik az osz-

lop aloé oldalvonalával. Archltr&via fából készül, 

olyan :aaL;as, amilyen széles és a szólem,óg nem ha-

lw3a :o  az oszlop felső részéneh  vonalát:  a ge-  
rend:, alelyek ereszként használa,osak, előre-ug-

ronal: az oszlop negyed része mértékében. :;zek a 

toszkám oszloprend móratei ahogy azt Vitruvius 

nitja. 

Aip. Abaco /abacus/. 
Bo' Ova° /echinus/. 
CI; Collarinc /pálsatag/. 
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D, Astrogolo /actrogolos/. 

4 Vivo della  colorma  di sopra /felső oszleptörza/. 
4 Vivo della colonna de sotto Oalsó oszloptörzs/. 

Listelle /permit. 

141; Bontone /torus/. 

CW10 /perem/. 

k4 Iiedestilo /16bazat/. 

Az alapaet ős az oszlopfő rajzai mollett látható metsce-

tek a boltivek könyöklőinek /impoe/ metszetei. 

Ha az Arollitrémokat kőb61 fogják azonban csibálni; 

fogják Agy, ahogy azt a a oszlop közök tár,- 

gyalz:z&nal fentebb mar elmondtan. Látható néhány anti!: 

épület aaelyek, mondhatni ilyen ouzloprenddel készül-

tek4 mivol részben ugyonezeket a riőtegkeket tartalmaz-

zúk4  miat a veronai Arena, a polai Arena és Szinház 

ős soh más: ezek  alapzatainak, oszlopfőinek, architrám-

jainah, friseinek és parkányainah -Jetszetét elL:észitet-

tem, acolyek  o fejezet utolsó.taláján nyertek elhelyo-

zóst; mint ahogy a boltivok oszlopainak ás minden emli-

tett ólaletnek a rajzát az Antikitás-ról szóló könyvei71- 

ben fogon elhelyellMtio 

A, Gola diritta, /:gyenes kett8s parki.47/41 

11, Corona /uromzat/. 

C s  Gocciolatoio, e  cola diritta. /Dresz és egyenes 

kettős párkány. 



111, 000110 /VAjolt pimitimwts84 

4 Pelmets /7t'lz/. 
114 Architrave /Architreiv/. 

dilw  Cinaeio. 

Et; Abaco. 

74 Gam diritta / 	del Capitollo /oszlopfő/ 

14 CollerinAo 

4 ,Aztrwagalo. /Astragalos  I.  
1.1 1  Vivo della colbnna sotto il eapit•llo. 

/oonlopfő alatti oszloptürsa. 

NI  Vivo della oolonna  du basso. /0106 oszloptörzs/. 

0, Cambia della Col. nna. /az of,slop pereme/. 

11, BMWS., e  cola. 

 i 
della Baca /1311zis/. 

0.4 OT144, 

Az  ici jelölt Archltriavval egyvonalban egy finomabbar, 

muaz; 'ziohitráv metszete Lathatú. 

A DÖR OSZLOPRrn9A0 

XV. Fej. 

A dó1. oszloprend neve és eredete a dúrokhoz nyúlik 

visseta; akik AzsiAban laktak. Ha as oszlopok egyszo-

raen pillaszterek nélkül kószianohl  hőt és fél, vagy 

nyolc Vinyi magasak kell, hogy legyenek. Az interkolum-

niumal valauivel kisebbek, mint haion oczlop útmérő, 

60 a holonniadnak ezt a módjét Vitruvius diastiloo-

nak new:A°. Ha azonban pillaszterekkel orOsitik meg 



őkot, akkor lábazattal kóczülnek ós oszlopfővel, magao. 

odguk 17 6o 1/3 modult looz; nem szabad fitzolmen kivia 

hagyni, Llor /mikzant elftőleG, a XIII. fejezetben mái 

mondtamf, a moduluo egyedal onn61 az oszloprendnél leoz 

az oszlop ktreztmotozet6nek a fol.() 6o harminc egyoógre 

ooztott o  it minden mexo rend epotóben a teljeo kamuzt-

metozot 6o hatvan ogyo66= osztott. 

AZ antik ópületekaa nem látható Viedooztál enn61 az °oz. 

lprendnál, annzal inkább a modernaken.; úgy lktaztk kóozi-

tik, hogy a Dado nómrzet„ 6o obb51 veozik a diozitések 

móreteit„ mert nógy egyeald részre oszlOik, amelychba 

a Was zeoco-jával kót r6est fog alkotni; 6o egyet a 

Cimozia, amelyhez hozzá kell kapcoolni az oozlep bázi-

sanak orlo-ját* A piodeoztálolmalc ez a fajtája megtalól 

ható móg a korinthoozi oszloprendnól is, Mint Verona= 

a Diadaliven, amelyet OZ Orooalanak ivének  mondanak. 11:n 

több metozetot io adtam, amelyek felbpnználhatók ezon 

oozloprend pied oztajdnak alakitánánáls mindegyikük oz6p, 

óo az  antik formákból mentett, valnmint nagy körültekin-

tócool méretezott, -Ennek a rendnek ninco  zaját alapzata: 

amiért odk 67ü1eten bázio núikül láthatók az oozlook, iGy 

Windban„ a Miwoollua 6zinhAv.on, a Tompio della Viet&n, a 

mondott ozinhAz közel6ben, a vicenzai $winhAzon, cao 

bözö mac holyokan. Néhány cootben azonban attikai bzaziot 

alkalmaznak: amely ronakivill nbveli a ozók;o6get, conch mé-

retei a követkoz5k. a=saga az oszlop dtmórőjének a fele 



.45. 

ós Wixom oGyonla rószro oszlik: oGy rósz a Plinto t  vow 
Zooco: a mAnik kettő móGy rószro oszlik, csysből Weds 

tik a bastona di solam.t /folső parkányt/: a fommaradó 

többi 	ocyik a bastono di sotto: a másik a 

Cavotto a listollo -ival: ozórt hat rósz alakul ki: oGy 

a4olső porom/ listollo di sopra: oGy másik a listollo di 

oottoialsoó porom/: 6o nóGy marad a cavotto-nak. Az 015- 

rouGxás az oszlop korosztmotszotónok hatod részo: a amp. 
a 

bia fo1o3 poron folőnek m6rotővul rondolkozik, az alpp- 

tól /basa/ olkülönitVo kózzűl, olőrouGrása a búzis 0660sz 

olörousának harmad rószo. Ha azonban a bázis ős as osz. 

lop rószo oGy darabot alkotnak; a Cibbia koakonyro kószül, 

nimt ahoL7 coon oszloprond • udik rajzán látható s  ahol 

coca kivül a boltivak kögyöklőinsk kft módozata is moos 

fiGyollmtő. 

A, Vtvo dolla colonna /0oaloptörzo/ 

Sip Cinbia 

Bastone di wpm /Folső part:any/ 

/4 Cavotiio o014otolli /Vdijoit párkánytaG a po- 
romokkol/ 

36 Bantono di sotto /Alp() párkány/ 

P, Plinto, over° Zocco Alintos, vaGy oszlop- 
talp/ 

G, Cinacia 

114 Dado  /Kooka/ 	 Piodooztál 

I t  Bap°. /nazis/ 

k t  Impost° do Gli archi /Az ivok könyöklői 
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Az oszlopfő maaaoodult az oozlop Atm6röjonok  fob  e nagyoói• 
gam hell kőszitomi: húrom r6ozro oszlik: a folső az Abaco 

looz 6o a cimacio, amoly ötöd r6ozo a maiik kettőnek? 6o 
hdrom 1-. 63zre oszlik:  or  obből a liotolio 6o a memik &A-

tli a cola /homord pdrkAnyto  A mAoik főrőoz három egyonlő 

r6ozro oozlik: ogy az ameili Agiirdk/, yaw ,  quadrotti /3.62 
coőcSkők/:  amelyek bárom ogyeniő sorban helyezkednek  el: a 

másik kottő az ovolo-6: onnok hiülóoo saját magasodganak 

hőt harmad r6oz6ben dllapithatő mog. A harmadik rószt a 

collarino /oszlopfrizbinak kell juttatni. Az egósz kiülóa  
az oszlop dtmórőjánek ötöd rősze. Az Astrogolo, vagy Ton-

dim. Mat olyan lunges, mint minelhvom gytirti, ős az osz-

lop  alsó szintj6n kivül kiül.  A Oimbia a Tomlin° magassd-

ganak foie, kiülőse a Tondino a Tondino főlkörftek kaz6p-

pontjabOl lebocadjtott függőleg000el  esik ogybo. Az °oz. 

lopf5  felett k6pozik ki az Architrdvot: onnek magasodga 

f ól  oszl9pátm6rőnyinak  kell lennie, azaz egy modulus. H6t 

rőszro 	amolybal ogy a Tanis, vagy Benda; Ss ugyan, 

ilyen  mőrtabon al 	majd ut6lag folooztjeik az eg6ozot 

hat ..6ozro, 6o ogy  lesz ebből  a goocio /cooppok-guttap/: 

ezek ozdma hat, 6s a listen°, amely u 'benio alatt holm 

kodik  eb, ős amoiy mandott cseppek harmad r6ozo. A To-

nidtúl lefel6 a fonitranrad6 rósz hőt egységroboszlik,  ebből 

három rósz a prima fascia /oloő szalag/ ős n6gy a soconda 

faocia /nAoodik ozalag/. A Frogio mdsf6l modul magao: a 

triglifi /triglifek/ szóloss6ge egy modul i, capitollo-ja 
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fejezete,  ay hated modulnyi. A triglif hat részre osz-

lik: két rész a két  középső  csatorna /canali/, egy a két 

fél csatorna a  széleken,  és a többi haves azok a közök, 

amelyek a :2ondott csatornák között  vannak  ■ A Metopa, az-
az a triglifek közötti tér olyan széles, mint a-milyen Ea-

gan. A Cornice /parkány/ egy és egy hatod modulnyi magac 

hell; bogy legyen és öt és fél részre  oszlik: két rész a 

Cavetto ős az Ovolo. A Cavetto kisebb az Ovolo-nál,  aEenu-

nyiben egy keskeny pereme vans és a tC)bbi harem és fél 

rész a Corona, vagy Cornice /koronázó  párkány/ magassága, 

amelyet vulgárisan eresznek is neveznek, valamint a fara-

gott  párkány és az egyenes párkány magascaga. A koronázó 

párkány kiülése négy hatód modul, és a felületén, amely 

lefelé 	és előreugrik, hosszában a titaifek felett 

hat, keresztben harem cseppet kell olhay0401, keskeny 

szególlyel, ezen kivül a metopák felett néhány rózsát. A 

cseppek kUrolakuak és megfelelnek a tenia alatti  cseppek-

nek,  amelyek harangalakuak. A Gola nyolcadrésszel vasta,- 

gabb lepz, mint a Ic)rozi.:zó  párkány:  nyolc részre oszlik, 

kett8 an Orb o és hat marad a Goldnaks amely hét e VI 

résznyi= ugrik ki. Igy az architrav, a friz és a Cornice 

együttes magasLága az oszlop magasságának negyedrószót fog-

ja képezni. Js ezek a párkányzat méretei Vitruvius szerint, 

amelytől olykor eltértem, megvalwstatva a részek méreteit, 

egy hissó nagyobbra alakitvu ezáltal. 



A, Gola diritta. /egyenes párklviy/ 

B !  Gola riversa. /faragott pArkAny/ 

• Gocciolatoio. / oszorulác/ 

D, 0410. 

B, Cavotto. /vújolt pArketnytag/ 

F, Canitello del 'iriglifo. /triclif fejezete/ 

G, /triglif/ 

H, :Ictopa. 

I, '2enia. 

k, Coccie. /cseppek/ 

• ,rima fascia. /0160 szalag/ 

• Ucconda fascia. /mAsodik szalag/ 

Y, lAiAtto del Gocciolatoio. /1:oszoruléc menlyezetc/ 

AZ Oillopfő részei. 

N, ciaacio. 

0, Abaco. 

P, Ovolo. 

Q, Gradetti. /lépcsőcskók/ 

R, Collarino. /oozlopfris/ 

S, AsLragolo. /asztragolooz/ 

T, Cinbia. 

V, Vivo della Colonna. /oszloptürzo/ 

X,  ,u1  oszlop alaprajza ós a harminc egységre 

osztott Modul. 



AZ IóN OSZLOPRENDRŐL 

XVI. Fej. 

Az ión oszloprend Ióni6ból, Awls ecylk tartományóból 

származik, ós azt olvassuk róla, ho cy a Diana templo-

mot Ephosooluan ilyenek diszitik. Az oszlopok az osz-

lopfővol ős a bázissal 9 főnyiek,  azaz  kilenc modulnyi-

aks mivel  tő  /testa/ alatt az osAon alsó átmérőjét ért-

jük. Az architriv, a friz és a párkány az oszlpp macas-

Sistinal: iltödréssét képezik: az egyszerii kolonnád raj- 

az oszlopközök kettő és egy necyed 6tmérőnyieks 

ez a /czeibb és legharmónikusabb nédozata az oszlop-

közöknek: és , Vitruvius ezt Eustilos - nak nevezi. Az 

ivek filasztervi a nyilias harmad  részének nagyságával 

Wallah és az ivek sugárban két nécyzotnyi magasak. 

Ha az ión oszlopnak riedestilo-t in kószitenek, mint 

az ivek rajzán; ez olyan magas less, amennyi a bolt-

iv nylielmának fele, és hét 68 fél részre oszlik, kettő 

ebbőlal:la...oa t  egy a Cimacia, és  négy ős fél marad a 

Dado-oak, azaz a középső sik résznek. Az ión rend VI-

464 ibao/ fél modulnyi vastag, és három részre oszlik: 

,fla 5occo, ennek kiülése negyed, illetve nyolcad mo-

dul, Xa ndsik kettő hét részre oszlik: háromból készül 

a Bastono, a többi négy ismét két  részből 611, az egyiL 
Caveti;o di sppra /a felső peram#0a másik a Cavetto 

di sotto ialsó perem/s amelynek nacyobb kiülásünek  kell 
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lennie, 	az előzőnek. Az astragaloozoknak a cavetto 

nyolcaC I.szének kell lenniök: a Ciribia pedig a bázis 

bantonc-jának harmad  része:  ha azonban a bdzist az osz- 

lop réL- oévol ösLzekapcsoltan készitik; a CiMbia keskenyebb-

re form61haté, amint ezta  dór  oozlopnál is mondtam. A 

Cimbia kiülése fele a már emlitett kiülésnek. Pzek az 

ión bázis  méretei Vitruvius szerint: De  mivel  sok antiL 

épületen  annál  az oszloprendnél attiMi bázisok létha-

tók és neom jobban tetszenek; a piedesztál f5tó atti-

kat raj2oltam azzal a X/ bastoncino-val a Cimbia alatt: 

nem hanyagolva el azaMban megrajzolni azt, amit Vitruvius 

tanit erT61. Az L rajzok a boltivok számára készithető 

vállkövok /imposte/ két különböz6 metszete, amelyek sa:,- 

szerii ma. óhekkel vannak jelölve: cook a Modul egységeit 

jelentik, amint ez minden mils rajzon is igy van. Fzen 

válltüvek :lagassága az ivet  tartó  pilaszt  erek  vastags6- 

gának msfélszerese. 

A l  Vivo della colonna. /oszloptörza 

,:ondino con la Cimbia, e sono membri della 

colonna. /2ondino a cimbiával, és az oszlop 

észei/ 

C, astone superiore. /fels3 bastone/ 

D. Cavetto. / vájolt párkánytag/ 

Et  astone infertore. /als6 bastone/ 

F,  Orb attaamto  aha  Cimacia del riedestilo. 

/A piedesztál cimaciA-jával 6sszekapcsolt 

perem/ 
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G, Cirlacia  á due mod'. / 

/A cimacia két módja/ 

H, Dcao. /kocka/ 

I, asa  d due modi. 

/; Azis két módja/ 

k, üa:lo cicala Basa. 

/A bázis pereme/ 

L, Imposte  de gli Archi. 

/Az ivek vállköveid 

A piedesztál részei. 

Az oszlonfő kialakitásához az  oszlop lábát /piede/ 

tizennyolc részre kell osztani, ezek alaAán tizenki-

lone réss az Abaco szélessége és hosszúságat és a fe-

le az ocrAppfő magassága a volutákkals amiért a  magas-.. 

súg  kilono . 40 fél résznyi lesz. Másfél rész az Abaco- 

és Cima0100416: a Cibbi nyolcat a Voluta képezi: 

amelyet a következőképpen kell késziteni. A cimacio 

végétől lefelé egy tizenkilenced résznyi távolságban 

lévő pontba függőleges egyenest bocsátunk lefelé, a-

mely folosztja a Volutát a köze#pén, és amelyet Catheto, 

nak neveznek: és  ahol  ezen az egyenesen az a pont van 

amely a felső négy és fél részt és as  alsó három és 

fél részt kimetszi, odakerül a vbluta "szemének" köze-

pe, amel;ynek átmérője egyike a nyolc résznek, és a 

mondott pontból indul ki egy egyenes amely a befogóra 

merGleces; ós a volutát négy réezre osztja. Azután az 

"szemen' kialakitanak egy négyzetet, amelynek nagyse.1- 
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ea a moadott szem útmérőjének fele, ős meghúzza az tatL,- 

kat is;  azokon  lesznek azok a pontok, ahova a voluta ké-

szitésébez a körző hegyes végét illeszteni kell, igy, a 

szem középpontját is figyelembe véve, tizenhárom közép-

pont alakul kis és ezek horrendje, amelyet meg kell tar-

tani, a rajzon lévő számokon leolvashatók. Az oszlop 

asztragalooza egy- egyenesre esik a voluLa szemével. A 

voluták közepén annyira vastagodnak, amennyire az Ovolo 

kiül: amoly  as abacushoz viszonyitva annyira nyúlik elő-

re, amennyire a woluta szeme van. voluta vájata az osz-

lop tC,32hoz hasonlóan készül. z oszlop asztragalosza 

a volute. alá fut. és mindig megfigyolhető, miként a nevő-

nyen is megfigyelhető, és termószotes, hogy egy IAGy rész 

amit a voluta mutat, helyt adjon egy keménynek, amillyen _ 

az aszLragalosz: ettől a voluta mindig ugyanúgy Milan 

van. Olykor az ión ttilusu kolonnádok, vagy porticusok 

sarktara olyan oszlopfőt szoktak tenni, amelyeknek non-

csak a  homlokzati oldalukon van voluta, hanem azon az 

oldalon is,  amoly il egyébként az oldala lenne: és igy 

kettős  homlokzat ot nyernek, és sarok oszlopfűknek neve-

zik őket: amelyek készitásót a templomokról szóló köny-

vemben fognm bemutatni. 

Al Abaco. /abacus/ 

Canale, overo incavo della ',Tanta. /A voluta 

vrajata, vagy mélyodése/ 
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• Uvolo. /tojásdisz/ 

14 Tartan° sotto 1' Ovolo. /asztragál az ovolo alatt/ 

Ciabia. 

• Vivo della Colonna. /oszloptrzs/ 

G, Liaoa detta Capheto. /Egyenes,as ugynevezett befoc6/ 

Az oszlopn xejzán a mondott részeL ugyanazzal a botii. 

vel vannalr  Jelölve. 

S I  L' oochio della Voluta in fanaa grande. 

/. voluta some kinagyiugn./ 

- oszlop részei Vitruvius suorint. 

k4 Vivo della colonna. /oszloptörns/ 

L, Ciabia. 

M, Dastefteaszalagpárkány/ 
119  Cavotto primo. /első cavetto/ 

0, Tondiniaasztragálok/ 

• Cavotto secondoamásodik cavoto/ 

Orb. /perm/ 
R, Oroxto. /kiugrás/ 

Az arollAtLiűv, a Friz és a Párkány /miként mar Dondtam/ 

az osslu magasságának ötödrésze: és az egész tizenkét 

részre oszlik. Az architráv négy rész, a Friz három és 
a párkemy öt. Az architrév öt részre oszlik, ebből egy 

a Cimacio: a fennmaradó tizenkét r6szre oszlik: három 

a prima 2ascia ás az Astrogalo-ja, négy a seconda fascia, 
és az astragalo és öt a terza. A párkány hét és három 



negyed rczre oszlik: kettő a Cavetto és az Ovolo, kettö 

modiglione: és három ős három-negyed a corona és a cola: 

ós annyira ugrik ki, amennyire Vast J3.  An oszlopfő ham". 

loknéze .k;ót, oldaln6zetőt és alaprajzát, az Architrávot, 

a Frizt, 63 a PArkányt olyan metszete%kel rajzoltam, 

melyek nokik megfelelnek. 

Ai  Gola diritta. /egyenes párkány/ 

B, Goletriversa. /faragott pártelny/ 

0, Goeclolato. /koszorul6c/ 

D, Ctaasio de i modiglioni. /a konzolok pereme/ 

U,odilioni. /konzolok/ 

F, VOio. /togis diszitési pariLtany/ 

G, Cafetto. /vájolt párkánytcg/ 

11, :uroGio. /friz/ 

I, Civacio dell' Architrave. 	architrév pereme/ 

,rima fascia. /első szalag/ 

;...;eoonda fascia. 

1114 Tortia mascia. 

oszlopfő részei. 

4 Abaco. 

0, Inca:ye della Voluta. /A voluta vájalta/ 

P,  

Q, ._andino della Colonna, overo Astragolo. 

/An oszlop tondinoja, vagyis asztragolosz./ 

R, Vivo della Colonna. /ossloptürzs/ 

How a  rózsák  hol taltilhatók, arra ott látható  a pár-

kánw mannyezete két kokzol között. 
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A KORINTHOSZI OSZLOPRIVIELL 

XVII. Fej. 

Korinthoszban, a Peloponnészosz lecasmosebb városában 

használtk először az oszloprenkist, amelyet korinthosci-

nak neveznek: ez diszesebb és válaztékosabb a felsorol-

taknA/. Az oszlopok hasonlóak az ióaokhoz, a bázissal 

és az on:lopfővel ösczekaposolva kilenc és fél modul 

macaw-II. Ha banellurázva készülnek, huszonnégy vájattal 

kell rondelkeznift, amelyek m6lysége szélességük fele. 

Az egyenos részek /pianuzzi/, vagyis a vájatok közötti 

sávok, esoknek harmad része lesz. Az Architráv, a  Fiz 

és a 	az oszlopok magasságnak ötöd részét alkot- 

ják. Az ogyszerii kolonnád rajzán az oszlop közök két 

oszlop znórőnyiek, amikyen a Santa laria Rbtonda portiku-

sza IZ/5:ban: a colonnádnak ezt a ró0jelt Vitruvius Sistilos-

nak novozi. Az Arabi /ivek/ rajzán a  pilaszt  erek  az iv 

sugartanak két ötöd részével rendelkotnek, az iv nyilása 

/luce/ 1:1t és fél négyzetnyi magas, magában foglalva a2 

iv szólosségét. 

A korinthoszi oszlopok alit negyed oszlop magasságnyi 

piedesztált kébzitenek4 és ezt nyolc részre osztják: 

egy rész lesz a Cimacia, kettő a Dana, a fennmaradó 

öt pedig a Dado. A bázis három récaro foc oszlani: ket-

tő a How) és egy a Cornice lesz. Az oszlopnak attikni 

bázisa van: ez azonban abban kü1flbüik atLól, ami a 

dór rendaél használnak, hogy a kiugrás az oszlop IA- 



mérő L;t6d résse. Még más részleteibaa is lehet változ-

tatni, amint ez a rajzon is látható; ahol az ivek kö-

nyök26jc is fel van tüntetve* amelyaek magassága az 

vet 4art6 pilaszter vastagságinag más-gélszerese. 

A, Vivo della colonna. /oszloptörzsi 

Cimbia, e '.eondino della oolonna. 

C o  Dastone superiors. /felső szalagpárkány/ 

Cavetto con gli Astraeali./vtljelt párktanytac 

az astragaloszokkal/ 

B, Boston° in feroiore, /Disk') bastons/ 

10; Orb o della  basa  attaccato alla Oimacia del 

Piedestilo / biksis szecaye, amely Besse 

van kapcsolva a lábazat cimaciá-jával/. 

C, Cimacia. 

:1 2  ado. /koska/ 
I :  cornice della basa. 	_iedeszttal. 

/bázis párkánya/  
(Jrlo dellabasa. 

/bAzis szegélye/ 
Az ivel: vállkövei az oszlop mellett láthatók. 

A korinthoszi oszlopfőnek elzmn magasnak kell 

lamas, mint amilyen széles az osslpp alul és  még  egy 

hatod rósszel, amely az Abaco: a fennmaradó rész három 

egyen16 részre oszlik. Az első rész a prima foelia /e/- 

ső lev61/ a következő a második, harmadik újra két 

részre ilik, és a következő róczbl képezik ki az 

Abaco :,:.,Amára a levelek közül kiemelkedő növényszrat 

/cavlicoli/ a levelekkel, amelyek azokat fenntartani 
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látszanak: amelyekből azok szöleach: ős igy ahol a szú-

rak 	vastagok lesznek, ezek aztán csavarodásukban 

egyro kos::onyednek, a 1)61(Y:it ehhez a növényekből meritjük; 

amotyok vastagabbak ott, ahol kibukkannak a földből, mint 

ahol vúc,cs :)rnek. A harangnak /campana/ e  azaz az oszloDf6 

törzsónok a levelek alatt egy egyonosre kell esnie az ocz-

lopok LaTz36n huzód6 vájatok mélyőn lévő vonallal. Az 

abacusktbszittm, amely  megfelelő hi-Eléssel rendelkezik, 

nógyzetalakúra formálják: amelynek minden oldala egy és 

fél modn2 lesz: meghúzza az átlókat és ahol ezek metszik 

egymást, Q középpontba kell leszarai a körző hegyes végét: 

és ankcyzot minden csúcsa felé  ki nek egy modult, és 

ahol a pootok lesznek, ott meghúzzák a  vonalakat, amelyek 

morőlocoOla fogják metszeni a mondott  átlókat és amelyeh 

Órintc togják a négyzet olddla*, ős ezek lizznek a ki-

ugrás nnebatz:Lrozói, és amilyen hoscdak lessaek, olyan 

szólocek losznók az abacus "szarvain lie corna/. A haj-

lást, vary Ivskenyedóst úgy késziti‘hom meghosszabbita-

nak egy vonalat két ozarv"  között, ő felvéve a pontot, 

amiből aztán egy  háromszög alakul hi, amelynek alapja a 

kesLcrwodős. Ueghúznak aztán egy vonalat a mondott szar-

yak szélét31 az astragalos  széléig, netsónt  as oszlop 

tondino-ja, és úgy csinálják, hogy a  levelek  :valve ezt 

órintsc: vagy egy kissé kinyúljanak bol6le: és ez a kitilá-

Wk. A  ra / rosa/  as oszlop alsó Atmérőjének negyed 

része. 	architráv, a friz és a  párkány /amint mondtam/, 

as oszlo:.) magasságának ötöd része: ás as egész tizenkét 

részre oszlik mint as ión rendnól: do ennél as a killönb- 
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ség, :low a párkány /cornicle/a7elc és fél részre 

egy :,..6sz az intavolato, a mils= a dentello, a DammadV.: 

az °vole, a negyedik és az ütödik a konzol /modigliono/ 

a fenamradó három és  tél rész a koronázópárkány /corona/ 

6s az ogyenespárkány /gola/. A párkány /cornice/ =vi-

lla ugrik ki, amennyire magas. A rózsák kazettád /casse/, 

amelydk a konzolok között vannak; négyzet alakuak, a 

konzolok own oldalak hosszának fob() nagyságúak. Flinch 

an esoloprendnek a részeit  ni  jelUltem meg betükkel l  

rim as eddig tárgyalt akóit: mivel azok alapján ezek 

könnvaa felismerhetőek. 

A KOMPOUT OSZLOPRIVD1115L 

XVIII. Fej. 

A kom72ozit oszloprendet, amelyet met:: latinnak is nevez-

nek, mivel az antik rómaiak taltal:;dk fel, azért hivják 

icy, noit két fentebb  tárgyalt rendből tevődik össze, 

ős a lecrondezettebb„ legszebb az, amely iónból és 

korinthosziból All, választákosab lesz, és ahhoz 

den réooében hasonlóan lehet 	 kivéve az oszlon- 

főt. z oszlopok tiz modulus magacak kell, hogy legye-

nek. z egyszeri kolonnád rajzán az oszlopközök nagysű-

go rzfól oszlopátmérő, Vitruviun ezt a módozatot 

Picnostilos-nak nevezte. al ezen a boltivpilaszterei-

nek keresztmetszete a nyilAs feztávolságának fele, 

az ivok egészen a hajlásig két és  tél négyzet magasak 
/quadri/. 
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Mtge /miként mondtam/ ezt an oszloprendet karcoul:.- 

ra kall esinálni, mint  amilyen  a Itorinthoszimiedeco-

tadc az oszlop magasságának harnad része: és  nyolc  

ós fől részre oszlik. Egy rész a bAzis /basa/ perem6 ._ 

/einacia/, öt és fól marad a dado.nak. A piedesztál 

bázisa  harem részre oszlikt két rész a zocco, ogy pc-

dig a bantonek a párkinmal /calm/. 

A bilzioneil  lehet  alkalmazni atti%zat, mint a korinthooni-

nál, ác ozen kivül attikából és ón bázisból is lebet 

alal:itani, amint a rajzon leithnt6. Az ivek künyöklői-

nek adalnézete a piedesztél teivo mellett  lót ható:  

macassAga akkora, amekkora egy részecske /membretto/ 

vastaccAga. 

A komptuit oszlopfőnek ugyanoly 71áretei vannak, mink 

a korinthoszinak: de eltér att:61 a voluta, ovolo  ása 

fusarolo  miatt, amelyek az ión Oszlopnak tulajdonitatt 

részoa: készitési módja a követke05• As abaeustól lam 

fen /abaft/ az oszlopn háraer602tre  oszlik,  úgy,mint 

a korinthoszi. Az első rész az elcZ levélé /prima 

foclia/. a második a masodikó ús a ilarodik a voluta: 

amely ugyanazon a módon, azonos pJazokkal készül, ane-

lyeLael az ión készül: és anayit; fqglal el as abacus-

1)61 /abaoa, hogy Agy tiinjék,  as  ovoloból nő ki a vi-

rág mellett, amely a moadott abacus ivének közepén 

helyoni:odik el: 68 középen  olya  vastag, mint a szarv-

auk a locsiszolása fent, vagy valamivel vastagabb. Az 



6o 41. 

ovolo vastagsága az abacus6na haloes ötőde: alsó része 

a voluta szemének alsó részével ogyVonalban kezdődik: 

kilúzo  saját magasságának három acyed része, kiug-

retsa cay erzonesre esik az abacus ivével,  vagy némi-

le  :ijobb áll. Az orsósie/fUsurole/ az ovolo magas, 

stlgának harmad része, kiugrdsa valamivel nagyobboint 

vastagságának fele, es a voluta alatt kőrbefut 

az osolopon, mindig láthatóan. A aytirii igradotton a-
mo1,7 a fusarolo alatt húzódik z az oszlopfő harang-

jánal: toampana/ peremét képezi; a fusarolo felét te-

szi. A harang törzse megfelel as oszlopok ol&D1:an lú-

vő  vájatok alján  húzódó vonallal.  ihnok a módszernek 

erviL póldáját Rómában láttamemelyr■A as Smlitett 

mérotolmt vettem, mivel nekeu nacyon softna tünt, és 

nagyon jól mogértiottosh Mós módon %észített oezlopfők. 

is 16thatók, amelyekst koRpollitnahnovez'aetünks ame-

lyeLma szó lesz, és araolyiknekrajzait az antikltels-

ról széló könyveimben helyezem najd el. Az arohitrdi'l; 
a frig' ős a párkány az oszlp roas:zágitnák ötöd részét 

alkOtjak, ős abból,  amelyek a rajzokon szerepelnek, 

nagyon kitünően megismerhető a foloszOsuk. 

A piumsoALL7r6L 

XIX. PO. 

Eddig anonnyire szükségesnek lAttam, beszéltem az 

egyszorü falakról és diszítésükra, valamint felszíne- 
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sen ivLatettem a piedesztálokat is, amelyekkel minden 

odzlopliond rendelkezik. avel azonban úgy tinik, hoCY 

az  antikoknak  nem volt meg ez a ::ocfontoltsaficuk o hogy 

egy oonloprendnek nagyobb piedecm:Alt alakitsonak ki, 

mint ogy másiknak, ős nem kevésb.: ez az épilletréso 

sokkal szebb ős diszesebb, amikoz órt  elemmel alaki'-

3Úk  OS aranyban a többi résszel; azért, bogy belőle 

tökftetes felkilezültsége legygn 613 tudja az tlitást 

az  cl inaknak megfelelően has5nLlni, tudnivaló,hogy 

néha nógyzet alakura formálják Gket, azaz olyan 

hossoúai:, amilyen szélesek, mint az Greszlánok Ivén 

/Arcci du 1  Leoni/  Veronúban: ős én ezeket  a dór rend-

hez cooltam, mivel az megköveLdli a szilárdságot. 

MhAuyszor úgy kóczitik Okot, hocy méreteiket az i-

veL nyilásából veszik, mint Titus Diadalivénél a 
SanuaLaxia aova számára, Rómában ás  ahogy Traianus 

Diadn2iWmél volt az anconsi kapu: ahol a piedesztál 

az iv 4yi1eisAnak feléig tart: és :Iasonló piedesztált 

belyeztam ión stilusu oszlop ala. 1,s e16fardu1 thogy 

a inLa:otet  as  oszlop magasságából voszlk, amint az, 

as  4.tA114t -2ranciaországt61 elválasztó hegyek lóbánAl 

foLv usa városban látható, egy Augustus eseiszár 

ti=tclotóre emelt diadaliven: a dalmúciai Polában 

lévő diadaliven: és a római AmphiteAtrumon,  as ión 

ós a 1:ovinthoszi oszloprondek e.,ouóben, amely épille-

token a piedesztal  as  osalopok magasságának a negyed 



r6czol 'mint án a korinthoszi o3oloprend esetében 

ccinditam. És ezek a piedesztálok legszebb formái, 

amelyek barmónikusan arányban vannak a többi  részek-

kel. 	amikor Vitruvius a VI. könyVben a sziph6za, 

kat oleaezve a poggio-t emaiti. tudni kell, hogy a 

polo ugyLinaz, mint a piedes:Ital amely harmad  része 

a cL.Ladot diszitő oszlopok hosszisak. Lóthatóak a-

zoilban olyan piedesztálok is, amalyek meghaladják 

az 00010p harmad  rés  zó, mégpedig a Konstantin Dia, 

dalivon, Rómában, ahol a picdesztálok am oszlopok 

hooczdaak két és fől részét alLotják. És osaknem 

rinden antik piodesztálon megacyolhető, hogy a bás 

zLo kéLszer szélesebb, mint a cinacia, amint as leek, 

r61 onaó  könyvemben  ez látható lesz. 

A 8231VFLETWIZ:t:M.51, 

Fej, 

ant:61 leirtam az 4itészet diszitéseit, azaz az Ut 

00111uppeindet, és elmagyaráztam, miként kell készite-

ni (1.:Ot o  lerajzolva minden r;iIknek metszetét, a, 

hOíj  azt az antikokat megagyolvo találtam; nem tar,- 

tor.1 Lcamaörön kivülinek figyelnattetni  as  olvasót 

so% L;3Jrtelenségre, amelyeket búr a barbárok követ-

tek  cl,  most is megagyelhotünk, azért, hogy e mil, 

vészot  tanulmányozói müveiken mogagyelhessók és 
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mticotóin felianerhessék. Amt msndom tehát, hogy 16- 

vén nz Ititészet /miként az Usczos többi mfiveszet 

a termószet utánzója: egyet/on dolog sem türi 

01 azt, hogy idegen legyen 6c tv3l  legyen mindattúl, 

amit a természet megkövetel: a::.iórt ant létjuk e hogy 

"Wok .9.z antik ópitésset, akik azokat az ópilleteket, 

amelyoket  korábban fából /2pitette%, k6bő1 kezdték 

épiteni, az oszlopokat Agy alokitották, hogy a esúcs-

nál tovósbó legyenek vastagok, mint a 16bazatnA!:, a 

faxél véve a péld6t, amelyok ziladegyike a  csúcs»-

n1 keshenyebb, mint a törzsnél, vagy a gyökereknól. 

Ugyanigy, mivel nagyon megfele18, hogy azok a dolgok, 

amolyok fölé valami súly  kerül, 7.idudorodjanak; he-

lye6k el az oszlopok alatt n b.:-.1i3okat: itt a 

baotoau és a cavetto a rájuk helyezett súly miatt ki-

dudoinakt icy a pArkányoknál 	negjelentetuék a 

triclieeket, a konzolokat /modirflioni/ ép a fogaza, 

toLat /dentelli/: ezek azoknak a gerundóknak a vé-

Ggi)  autavikek a mennyezeteltdive tettlzet fenntartAm-
Sib= bayeitek el. Ugyanez minden mite rész esetében 

megiloyelhe, ha tüzetesebb vilat alá vesszük: 

Maly igy meglévén, nem lehet, °oak hibáztathi azt 
az ópitési módot,  amely eltAvolodva attól,  amit a 

teruészet dolgai tenitanak nokiink, és attól  az egy,  

szerégtől, amely a természet Alletiétrehozott 

colokon megfigyelhetö, szinte ocy új természetet 



Alta* am Zwitós igaz, J6 ‘1,c. 	módját61 elcza- 

km& rza4; nem kell az oselopok:ak ós a pilaszterek-

ne4 aftlyek némi alyt tartamaL4 peirt6zatokat 

/c4rte1l3/ késziteni: albslyetct tUles6rnek /cartooeio/ 

nc7oznek, bizoayos keroteket, amelyek a milórtők 

sztam&ra nagyon kedveatlen lAtvtimt nyajtanakt  6s 

azaltban t  aka Dom értikt  inktITJ LLJ,..zavar, con min4 

brame',; keltenekl 	hatásuk cinos4 ha osak az ae4 

how navollk as épittetft kiadáSalt. Ucyanigy noa 

Senbad  a  pfirkinryon kivül semmigőle ilyen pdrt6zaLot 

1dAin1 1tanis mivel azOksége 6v6n1  bogy a párkany 

AKOW4410/ minden remze egy bigavos hattlenak Ma-

440not boo azt órzékeltes*  u.  akkor lenne la'-.  

bő,  /ma mil f6b61 	6* own- tamenöen meg- 

gaola 16vÓn az t  hogy a sdly fonntartása egy ke-

view, 6o a tehernek ellendllni tUd6 dolgok köve!.el: 

kftefttelen, hogy ezek a Ortazstok teljesenfele

4ok: mivel lehetet146, hogy gerenda, vagy VAN- 

mi/dca 2a azt a hatóst kelt406 1  it mutatnak: pu-

b6.nai: 	lúgynak Wm)  ne  ft telap t  nilyen merzookkop. 

alay)jeln kerillnének. kom6ny Cs !DzilArd dolog 06 

Ami czonban nekem a legfontosabbnak ttnik t  az 

scetolonség t  hogy a karat  cz cNillakok 66 a loggia 

Pic[76 homiokasid* /front4OPizio, kalften met;swak5 L- 
mivel homy issek azért k6co;:atek, hogy az es& 
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jeleznók és mutass6k, amelyet ir:y, esúocsal küzépen, 

a hasonló szükség 61tal hajtott els5 épitészek al-

kotcaki nem tudom;  a józan, megfontolásnak mi ellen, 

t6teciebbet  lehet  tenni, mint mcgczakitani azt a részt, 

amely a lakók védelmét elképozil, és azokét, akik az 

•061)61, a  hóból  és a  jégből  belépnek a házbas ős ha-

bár a változtatels és az új dacOls mindenkinek kel4 

hogy tessenek; nem kell azonban a milv6soet szabályei 

ellon cselekedni, és az ellen, col* a józan ész mutat 

nehanki amiért látható ;  hogy az antikok is változtat-

tak; néc on tévolodtak el ateuteelet egy egyetemes 

sée szii;.:36ges szabályától  some  amink az megfigyelhet( 

less az Antikitásról szóló könyvetben. A nárkányok 

icornicii és mús dieeitések tervezéséna nem kis 

enextolenség olyanra alapitani amt hogy nagyon el-

re ugorjanak, mert amikor túllépik art, ami nekik 
6spoorUon megfelel, azon túlmenon,  hogy  a zárt he-

loon vannak; keskepyre és összertirly készitik Őket; 

*mammal töltik el azokat, akik alattuk állnak: 
viva ratadic a leszakadással fengegetnak. Nem keg*** 

bő  7.wll tartózkodni az olyan púri:Anyok kószitésétall; 

anclyok az oszlopokkal ninccene.;. arányban,  mivel  
kicLiay oszlopok fölé nagy pArkftybkat helyeznek; 

vagy nagy  oszlopokra kicsiny pL7AL1nyts ki kétolke-

dik abban, hoEy ez az épület renacivill  it látványt 



11374jt majd? rzenkivül az áloszlopol: készitését, kürült-

tük cyöril és girlanduk kialaIdtL, amelyek og1sógess6 

és zi1&1 látssanak tenni Óket, Mmennyire csak le-

het el 	kerülni: mivel minél toljesebjnek és erő- 

sebbuc::. .LItatkoznak az oszlopokl annál inkább látszat-. 

nak betateni azt a serepet emelyro hivatottak, azaz 
biztocan és szilárdan fenntartani az épületet. Sok mils 

s'4ovtoloasóget AA tudnók még folsurolni, mint például 
azolalt a részekét, amelyeket a ptIrkányokon alakItanak 

ki an6lkill, hogy a többivel arányban lennének, amelyek 

a fentiakban márbomutattak 	ol:.!Dadottak alapján 

könayon Xelismerhetők. Most pod iG ftelalkoznunk kell 

az óptilotok nagyobb 6s kisebb 

A LOGOIAK0514 A BEJARAB ,  rft, A TEHNSCROL 

ás a szobákról: ős fo:JnAnról. 

XXI. Fej. 

A loaroaNkzt többnyire az épületek 	és hLt  só  

hamlukzai;ára szokták tenni: és legirpre, egyet alaki-

tare ki; Vagy a ozárnyakon kettőt. Aleeket a loggiá-

kat sulL kényelmes időtöltésre használják fel, mint 

sótáxc l  ::Zkezésre és más szórakozásokras ős nagyobb-.. 

ra.  V,:asebbre alakitják őketi ., ahogy az épület 

nagyseiga és arányai megkövetelik: de töbJnyire no 

készitik keskenyebbre ökot tiz lábnál ős szélesebbre 
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bls:=9:14  en kivül minden jól mórotozett ház középen 

és 1000Mbb  részein rendelkezik néhány helyiséggel, 

amenokaok megfolelnek ős amelyetle nyilnak az ösz-

szes többiek. Ezeket az épület als6 részén hétköz-

napian dlősnobáknak /entratai, a folsőn, termeknek 

/sala/ novezik., Olyanok, mint a Ustormek /luochi 

pubblici/ ős az előszobák arra sm1L4lnak, ho Gy it 

álljamak azok, akik a ház  urát Várják, mig az meg 

nem órkszik,  ho by köszöntse őket 41$ tirgyaljon tre. 

60 ezek azok a részek, /a 106816kon 

mel7eket először vesz szemügyre as, aki a  házba  be- 

„ittorneket ünnepélyek, lakama tartására haszw 

nálja, szini-előadásokat, esküv6kot, és mils hasonló 

mu1ats6Goket rendeznek bennilkS imilezeknek a_helyisó-

geknek mokkal nagyobbaknak kell 1:1mni8k a  többiek-

nél és olyan formájuaknak, amelr n legmegfelelőbb, 

hoGy sok after kényelmesen elférjon bennük, ős lát-

ni Ludja mindazt, amit csinálnak. Aellam a termek 

hossza aem szokta meghaladni a két nógyzetet /quad. 

=W I  amelyek a szélességből származnakt de minél 

inkLbj lüzelednek a négyzethez, anaál szebbek és 

kényclraosebbok 1esznek. 

A szeb6.kat /stanza/ az előszoba és a terem köré 

olosztani: es i;gyelni kell arra, hogy ezek 

jobb oldalra megfeleljellek ős eGjaalőek lcgyenek 



a bal oldaliakkal: igy az épület c j ik része olyan 

lesz, :lint a másik: ős a falakra ogyenlően nehezedik 

a  te  : o  súlya:  mivel ha az egyik oldalra a nagyobb 

asobtak.4 toszik; ez alkalmasabb locz ellenállni a 

aúlynaL a falak tömörségével ős annz gyengébb lesz: 

amib31 1J3ve1 rendkivüli kellemetlenségek származ-

na.L, ogószen az épület összeomlásoCtig. A szobék szép, 

arávoc 	megfelelő alakitásának hó' módja van: vagy 

köralsktsra kószitik őket, ritkán; vagy nézet alakgra; 

vacy hscozdságuk a szólesség nógyzotőnek  átlója lesz; 

vagy ogy négyaet és egy harmad; vagy egy nógyzet ós 

egy fől; vagy egy négyz4 és  két !larmad; raw két 
négzr,c, Ilagyságú. 

A riwozA20KRÓL Es A Mal iy.azvei :KIUL 
XIII. Pej. 

Megitecgilva a loggia, a termek  óc n szebtik form/itt; 

szüksilgest  hogy szóljunk padozataikról és mennyezete-

ikra. /1. padokatokat vagy mozainai készitik /terrazzo 

velencel padozat/, amint ez Velencében használatos 

'racy égotetii tég1ab61, vagy 	zermószetes kőből. 

Amok a mozaikpadlók a legkiválóbbak, comely& zuzett 

oserópb31, apró szemü kaviesból és folyami kövekből 

készültck,  vagy padoval habaresból állnak, és jól 

le vnnnak döngölve: és tavas::za/, vagy nyáron kell 

készizoni őket, hog,,  jól ki tudjanak száradni. Az 
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kesikett 14g1ából  kézit ott padozatok, mivel a téglá-

kat kaladbUző formAjuakra alakitbakjak 6e külnböző 

szia0000; as agyag fajtAi szerint; a szinek vál-

tozetosedes miatt nagyon szépre és kellomesro sike-

rillnoltd, A terméskőből képzitet padozatokat a leg-

riAtfibb onetben alkalmazzAk a Sivibákban; mivel té-

len na.77 hideget 4 rasztanaks a lOggiAkon és a ItOz-

tellinkbon azonban  nagyon  jól felbwmalhatók. Pi-

gyelembo hell venni azt, hogy azoknak a  szobáknak, 

amelyc::ez egyiket a fuleik mögé helyeznek, mindnek 

azonos c. szintje, illetse a padozata, oly  módon, 

hogy az ajtók  küszöbei  is magasaL:Jak lesznek a ma. 

madé sdkróczna: és ha néhény  kisebb  szoba magas-

stzelval Men éri el ezt a rzintr,t; falójük egy 

mezato-t /fél emelet0t/, vagy 61. sik  mennyezetet 

/eolamo/ kell késziteni. A mennyomtelfet is külön. 

bözas51,Don készitik: sokuk gyöny6rkö6tet szép és 

Jó]. rAnn12:11t gerendáival; amelyet osetében nem sza. 

bad flogyelmen kivül  hagyni azt, nosy ezeknek más 

fél gerenda vantagsAgara tell elhelyezkedniök eGy-

siatél: Axel a sikmennyezetek igy lesznek kale-

mend: a ozendftek, áo a gerenda-DM PlizEitt annyi fai-

rész xa, ametnyi e1egend6 a felette lévő fal 

fenntuaia do ha nagyobb t6voisrAgban helyezik 

el Met;fl nyajtanak kedvező látványt: és ha ki-

Boob távole6got  hagynak, szinte czétv6lasztjék a 
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falad fast az alsótól: igy ha cnorhadnak ;  vagy elé-

ask a 	adók, a fclső falat isomlasztják. ":,(AsoL 1.6ci 

stutaco., vagy faknzettákat akarnak /compartimenW, 

aneXwatbe a képeke'; helyezik el: és igy  különböző  

elitőrsolósek szerint diszitik: osért it nem Raid; 

biost és meghatározott szabélyolmt felállitani. 

A IEZIFISAGM MAGASSAGARÓL. 

ital. Fe j. 

A belyiségek vagy boltozottak4 vagy cikmennyezetii. 

ek /solaro/. Ha simennyezetilek; a nacaoság a pad16- 

Matta a gerendázatig annyi lesz; iint a szélesLIZg: 

ém a első szobák  egy  hatodnyival lesznek kevésbé 

Mm00111044 mint az aloft. Ha bollozlottak /amilyenek 

a legolftelőbb szobák szoktak lenlai, mert it  sok. 

csdbbre sikerülnek;  és Leolokú vannak kitéve a 

ti=11/050zeknek4 az ivek magassároa négyzetes alapraj- 

Szobák esetén a szoba om61e5068'nek és egy haz 

mad r6ozének ösrzege lesz.' Á t4aalap alaki $zo. 

bákna.azonban ;  a hosszból és a szélesctgből kell 

kitadmitani a macassócot, hogy az arány oeglegyen. 

Us 06 rmeasvAc megalapithatő losz, ha a szélessé. 

és a magasrtgot egymLs mellé holyezvc az ecész 

IlivolsAgot két egyenlő részre osztják: egy ebből a 

k6t .72: ,ozbő1 lesz az  iv magasc.AG4 mint a póld6n, 

locycn b, c l  a hely, amelyet be boll boltozni: hoz-

maadva az al e, szélességet az a,b ;  hoszzIllivzhoz kap- 



Jul: as sib, egyenest, amely at f pont-
ban TAlt ogyonlő részre oszlik, mondhat-

juh, Ilogy as f ob, az a magass6z, amelyet 

kercsünk: vagy legyen a beboitozandó szoba XII la 

hossal ós VI 1(4) széles, hozz(w)vu a Vi-.ot  a XII- 

71111-at kapunk, amelyndk a 'Zola kilenc: te-

hát a boltivnek  kilenc  161 magasnak kell lennie. 

Találhatiá :IVA; niagascág is, atielof arányb an van a 

hoomlettggal ős a szélességgol, nó g perlic a követ-

kezi; mbdon. 

Leman a boboltozandó hely c,b.11 

eassokapcsoljuk aszólességet 61 .3 

-a-12030121ságot és kapjuk a bat  _ 
OGYonosts ezt aztán két egyentő 

zeczwe osztjuk as e pontban: f(1-

köre  3ai3o1unk a b lo g,f, pontokon 

kareastal, majd vleghosszabAtjti% 

OS a4(4 szakaszt, mig érinti astivet a g pannani 
a% 0 16 Issz a c,b,  bolti vének  sz&mokban 

1:0Votkoz5képpen lehet ezt nodkapoi. Ismert, hány 

lttb csóles és hány 16b hocszú legyen a szoba: talál-

ni ogunk egy olyan számot, amelynek ugyanaz as arú-

nya a asoblessóchez, mint amilyea a hosszústignak hoz- 

alyabdon, hogy a legnagyobb számot megszoroz-

auk a logkisebbels a négyzetgyüke ennek a szorzatnak 



lerz assiosimig, amelyet kereSUM64 mint például: 

ha a bay, amelyet be akarunk baUogui IX láb 

ás IV láb széles, az iv mmigala hat 11) 

lers, 68 amilyen  kilenc aránya a bathoz, ugyan. 

az  a hacnak a nógyhez. IJn szrit:Id  azonban ficyel- 

en /4%01 hagyni azt, hogy nen losz mindig lehet-

séges sz.-szerűen kisyámitani ezt a magashágot. 

141104 találni mitt; macasalgot 114 amely kisebb lesz: 

A* nac Witsbé lesz arányban a 	még pedig 

• kijimatező módon. Húzzétók meg az a,b,: a l e,: 

4104 ós a b o d, vonalakat, amelyok. a szóba szélessé. 

04 6c hosszáságát rutvtatk,  a magasság az első 

160541hez hasonlóan lesz megOlapithmt64 es  lesz a 

• 00 amclyet összekaresolunk 	- t 

aztán meghúzzuk an 

•04, ogyenest és meghosszablAt- 

jUk . az alb •-t, amig érinti az e l  

tiott. egyonoct az g, pontban. Az 

iv mcassága a b ote szakaez  lesz. 

• o1:1:01 mzonban más módon le- 

hct ost megtalálni. Az elEiő módszer szerint a czo-

ba. Esúlosságéből és hosszáságából kiszámit , tt ma. 

garoáriot, amely a fenti pftak vúvo a1qpu1 9; úgy 

hei7csih el a szélesség és a hesszúság között, a_ 

hoLv az  ábrán látható: aztán messorezzák a 9-et 

a  12-vel ás a 6-tal, és azt, anit a 12-ből kapnak 
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a 12 *Li Wilt; éc azt,  amit  a G.- ól, 

a 6 alas  és aztan megszorozzák G-ot 	12 9 .  6 

,3 	; 5 12-vai és az, ami ebből kijön, a 	1o8 72 	4  

9 alá kerEil éc ez a 72 lesz, 6n tam 

10140 oca szám, amelyet kilenocel megszorozva 

72-Ut kapunk, amely a mi esetilakban 8 lesz, azt 

áll juh,  hogy 8 láb lesz a boltiVmagassága. 

Boaz a mgasságok soffban ágy követkoznek, hogg 

az első. nagyobb a másodiknale  és ez nagyobb a 

hamadihnál: felhasználjuk ezetban ezeknek a 

mseparAgolulak mindegyikét, hot,  alérJük azt, 

homy a különböző nagyságú szoháknak egyenlő map-

gass6D1 boltozása legyen, én a mondott boltivok 

arányban legyenek ezekkel: amely ourészt kelle-

mes 16.trAnyt nyújt majd, másrészt igen megfele-

ló lenz a föléjük km-4116 mennyezet számára: mi-

V01 az oész egyenlő lesz. Az ivoknók mic map. 

saiscdcalk is vannak, amelyek non  ennek a sza-

bayok alá: ezeket az ópitész mocitélése és a 

Szillsz6t3 szerint  használja 

A B012115:2K MOM' 

XXIVZ.Fej. 

A boltiveknek hat módja van, azaz a á  croeiera 

/kRresztboltozat/, az  á fascia, nz a romenato 
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/1: novozik azokat a boltivckc, amelyek ive K;ri-

ivc, 6o aom éri el a félkört/ 9  a ..oitondo /f611- 

ivcc/ 1  az ex lunette /a liinetttic, ozzlophevedereol 

ós om, conea /konkás/ amelyek bobbjlási ivmaRas-

SáGa a ozoba szélességének hard része. két 

utóbbi módszert az antikok naa inaarték, az első 

Mkezrot,cz antikok is használtA4 A agyzet alap-

riajoift tztibákban a félkörives boltiv a követkoze, 

kknoo 1:6szü1. A szobák cark4t n6mileg letompit-

J4L, amelyek folfelé email:leave a bolt iv  félkörét 

slkotják, amely középen remeneto lodz; és  mil  

inkab közeledik a s . xkokhoz, annal inkább  kör.. 

slaL4ra válik. Ebből a fajtából látható ecy 

R6nallaa, a Titus  Thermákban, 6c amikor ezt lilt-
ton; rőozbon romos volt. 1de alulra elhelyeztem 

minks= módozatok rajzait, acc;cokopesolva őket 

a onObak formáival. 

AZ AJTOK É$  ANAKOr VIÉRLTEIoNG 

XXV. !kJ; 

Non lehet  az épülete bejárata 60 a szobák aj-

tói eln ablakni  magasságának óc szólességének biz-

too 6o mechgtározott ozobályokat adni. Jz6rt a 
frbojAratok kialakitásánál az 	tésznek clkal- 

mcmodnia hell az épület nhoz és a tulaj- 
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donoo hadrone/ tekintéldébez, óc azokhoz a  dolgok, 

hu, amelyeket ezeken a bejeirato!van keresztül az 

irlyUct.be Roll szú1litni. Nekem úgyt13nik, megfelelő 

dtiLac a humlokzati teret a föld cinjétől u govend6- 
zat v1úi harem 68 fél részre usztani, /amint 

Vibrtivius a IN. könyv. G. fejezeLaun mondja/ és a 

nyi1441 magassága két r,sz less, egi petite a  széles-' 

sóc abagyva a magassg tizenketted részót. As anti- 
ev.:rataikat form  kevésbé fL%-,61osre szottlik alaki,  

teall.„ mint lenn, mint ez TAvolibas., egy tenplamon 

1641104 ős ahogy azt Vitruvius azt nekünk tanitja, 

taLin a nez jobb  szilárdst.g kedvóaot. A  főbejárat sz6.- 

*WWmm o3,7an helyet  kell kivaasstani, amely a húz min, 

dal 3evz6b61 megközellthető. A szobák ajtóit nem kó-
szitiL ozólesebbm három  lábnál, s mat;assabbra hat 

ér.., 261 I.:Una; cm Leskenwebbre h6u 	ős ala. 

eGonydVbra denél. Agyelembe kell venal, az ablakok 

k4=1460161, how no legyen L3e nagyobb so kisebb nyi-

16sulz; és  no Alljanalf ritkbbban, vagy strUbben, mint 

amealvi szUkséges. 2ekint•tte1 ken lenni a czobák 

naGye4cdmia, amelyek ezek 61ta/ kqAák a fényt: mivel 

milvatvel6 0o/og, hof7 egy narz toremeek sokkal 

több  V;nyro van szüksége ahhoz, hogy megfelelően 

vilkett legyen, Irint egy kis s ob6nak: ás ha az 

ab1a7: -Lat kisobbre us ritkftbra kőonitik annetl, ami 

megfelelő lenne; a holyiségeket caőtekkát viszont 

ha oltulozza a magasl,ngot,  azoka z szinte lakhatat- 
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lannd toszik: a bides és a melec a levegOben terjed-

WD, ezek a helyiségek az évszeLek czerint vngy  na-

Lyon rmlegek vagy nagyon hidegek lesznek, lévén az 

égtAj ., anely felé t&jolva lessnek, kevésső bat m&D.- 

séhl6loc. Amiért az ablakokat  ne:  kószitik széle-

sebbro  a  szobk szélességének nc[: -ded részénél: sem 

AS algid részénél keskenyebbre: 6s nap.asséguk két 

nézet ds a szaességük hatod részének összege 

10. X mivel a házakban kialakitanak nagy, nagy 

kiizapos és kicsiny szobákat, ős nera kevésbé az ab-

lakOkaa% egyezniök kell sorukban és sikjukban; no-

k0721 nnuion totszetősnek tOnik a mondott ablakok 

marateit olyan szobtftról venni, anclyeknek hossza 

kó' bawmaddal nagyobb a széless6On1l, azaz ha a 

szóleSség XVIII la, a hosszúadXXX, ős felosz-

tau a szólességet négy és fól rásave. EgybU kó-

szitcl az ablakok nyilásának szélességét, két egy-

sC:g L:1 a szélesség ow harmada less a magassdg: és 

ezekzatnagysttga szerint kószitem mAs  szobák abla-
Rn4n4: nagyságát. A felső ab1ak014 azaz a második 

sor ablakai„ az alsók hosszíknásanak egy hatodával 

kinoWeknok kell  hogy  legyeneho  ős ha még magasab-

Jan no ablakokat is fognak kósziteni, azok  hason-

lóan szintén egy hatod résszel 1011 hogy kisebbed-

jenek. A jebbkhzr81 1617C: ablekolavilt meg hell felel- 
a/M .: a balkézr31 lévökkel: ós a funtieknek egy egye-

nesre hell esniük az alsókkalt, hasollóképpen az aj- 



Moat la, emiknek a másik felette hogy nyilás fo-

Lett n4lúo letyen, és fal felett fal: és ezek egy-

WW140yiljanak oly módon, hocv a Ilan egyik részében 

allva et lehewen látni egészen a 06si1ig: amely %el-

1oo benyomAst ós nyáron hüvF)set, valamint m"1.1 o. 

aft 1:60yelmet biztosit. A nagyMb szilálddals 061- 

3041; hocy az ajtók 68 az ablakoli: Taal) peirkeuvai, 

10c7 szambldiikptrkányai ne legymok tilloelgosan mog-
texholve s  szokelsos nahny boltiret késniteni, amo-
17ext vulgárisan remetinti-nak neveznek, amelyek an 

611Clot tartőssága szempontjából namon fontosak, An 

ablaiwkat as épület sarkaitól távol kell elhelyenni, 

Watt ezt  fent  ebb oondtukt mert non' kell nyitottnak 

dia maGmengitettnek lennie aanak a rócznek, anelynek 

felaata az ópOlet egészének egyeaetasa tarteisa és 

Bannekaposoldos Az ajtók és an ablakok pilaszterei 

04 locjaaak keskenyebbek a nyilas szélességének 

tO4 IN:8746mA sem szélesebbek az btödőnél.  hátra  van 

nise,  to megvizsgáljuk a diszitelseiket. 

AZ  AJTÓK ÉS ABLAKOK DISZ72ÉLt951, 

XXVI, Pej, 

Holz ciLhat kell az ápilletek tftejdratainak diszl-

tósót 1a5cnitoni,  könnyen  megtudhatjui.:cból, amit 

VitrtNius tanit nekünk a TIIA547V VI. f6jenetében, 

hoznz:Itóve mindazt, amit ezen a balJaa róla mond ős 
kópellen bemutat Reverendissimo Barbaro, és abból, 



amit (ma iilmondtara és ierajzoltarl fo.atittb, mind az 7.-3t 

oarlowendbills de félrctéve (motet, a szob6k ajtajai.- 

nak  a  ab lair.ainntr diszi t 626 ről LI:2114.1ny met szet et köz-

lök,  ItkozItásiik különbiiz6 faódjai onorint t  és *31616- 

sekkel ;Jo:mat atom mindation tagjukat részletelien, ame-

lyek Ir.eazesek  Cs  megfe1e16 kiii.léelet. A diszitésekt  

timelycit  az ajtók és az ablakok Oz(.i.rizara kész:L..enekt 

az arobitravt a  fiz és a plirk.'!Irv. Az arohitrilv kör- 

befocja  as  ajtót • és olyan salient amilyennek  a  pilaczr• - 
terra: **  alelyekt  miként mondtnnt  a Militia hatod rószá-
nél non 1eU,  ho  cy keskenyebbek legyenek, som :-..zéle-

uebbok az ötö3én61: és erről vonzik  a  máretüket a 
taz 6-0 a párkány. A két most kr3Vetb3z8 véltozat kö-

nay  az alaönek, azaz a rentinsk a 13:live.tkoz6k a mé-
zetei.  A  archltráv aácy iczre oogik, ebből  három 
lOsz 22.-iz magass6.ea, és öt 	VI a p6rke.uvé. He- 
lyan az arohittravot tiz részre onztanit  húron rész lec  
az e3413 szalag /prima faBoiait négy rész a Lla- sodiknak, 

Cs a taltOrnaarat3.6 három  öt részre oegalits két rész a• 
vagy szegély iorlotft 6e a h6rora,ani 

mare,4% a raracott  párkány  /cola riversai, arielyet 
más  &limn intavolato /deszM.zott/-1a7: mondanak: 

alzorat  mint a  maa  a  :crot czegély /orlof 
anvi31a• ‚ik  kit  mint  'nennyi vaeitiaCrACanak fele. A 

Isirkinyt  a  következ5 n60011 n3.akit ják ki: Irdz-
nal! oc--j Oeyeaest, wag» az orló elsó szólót ás a In6.0o- 



dik smalua felsö szélét köti üssse Milós irányban: 

középS060ifelezik, ezek a tévolaslaik ey-eGy egyen-

lőszoita heAr4)mszög alapjai lesznak; az  alappal  szem-

küzti cL,acsokba illerztve a körz6 kosyes vét, köx'-

ivel:et 	ielyekből kialaIdAYX: a párhányt. A 

friz ..1éLly részre ósztott architravból heirom rész, 

alakja u 2élkörbó1 kivágott swlt és kidudorodása 

az arechitráv cimaciojával esik eGy agyenesre. A rár-

kány /cornice/ a következőképpen oszlik fel: egy 

réaze  a viijolt párkény /savetto/ a peremével 

/listslla, amely a cavetto ötöd részss a cavetto 

kiucrása saját magasságának két barred része : meg-

formáliwara ea  egyenlőzárú hárouszüget alakitanak 

ki, és a C pontban leen a középpont: ahol  a  cavetto 

a heiromsoi* alapja. A mondott öt rész egy  mat:31k alko-
oeigne az ova°. Kiugrásánaknwvc6ga saját magas-

ság6:nak harmad r&sze, kialaidtásához egg egyenlőszárú 

háriameakmi rajzolnak és a középpo-it a H poncbah leso. 

A többi három rész tizenhét részro oszlik: nyolc ebből 

a koro-aLzőprárkány /corona/ 9  vagy koszorúlóc /gocciolatoio/ 

a pera-aeiVel /listeLli/, amelyekből a  felső  egyike a 
mondott nyolc résznek, és az, amely alul van ős a 
gocciola,;oio vájata, az ovolo nagysAc4nak egy hatod 

részo. A töbLi Ulm° rész az egycnos párkány /gola 

ás a hozzá tartozó szególy lorlas amely az 
egyenes pázkány nagyságának haruad részével bir. Hogy 
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jóra.  6o tot8zet6Lre fomeaják, n'azzák az AB egye-

nest, 40 azt a 0 pontban két erwca::6 részre osztják: 

az egyemiő részek egyite hét részro oazlik, és el-

vonmak. bane hatot a D pontban, aztán kialakitandk 

két bíasmasöget 	és 0,1304 QSR és F pontokban 

leszűrják a kUrző bmgyes végét ős kbriveket razjzolnaL, 

AO ós CO Well, amelyek az egyenes peartányt alkotjelk. 

As arch:away a masodik változat onorint is négy rész-

re °calk: és ebből hArom lesz a frig; ifregiamagan-

séza, 6o Ut a párkányé /cornieoas Aztán bárom szrc 

oszlit az arobitr6v ős ebb  öl kettO hát részre osaik, 

ás barom rész lesz az első szaln8 /prima fascia/ ős 

nóm a tulsodik4 A harmadik rész kilo= részre cszlik: 

kettaba k4szia a tondlno /aactragAl szótér szerinti: 

a tObbi hót OAA öt részre oszlik &Aram lesz a fara-

gott peIrktiny iintavolatoi, e kett8 a szegély 

A. páralny /cornice/ mac!assága öt ős Wrom neczied ré-

sm.; A laposőeske /gradetto/ az ovolo felett, az ovolo 

hatod V0000, ugyanannyi a kiugw6ca. A többi heron rész 

tisenlit fel6 oszlik, eből nyolc a Ir.oszorat:!e 

/coocialatula, amelynek kiugrilea„ mngasseiga harmad 

re:Dam& nagyezerosm fis a többi tlienc négy részre 

onlAko baron az ecyene0 pórk6ny /Cola/ ás egy zz4 sze-

(3040 A timom negyed rész, amoly marad, öt és fél rész- 

ammith* 440 61  a 14,016csko ic=detto/ készül és a 



reannaTadó négy ős fél részből a faragott pArkAny 

/1440Nolata az aresz 2elett. 21; a pArk6sny annyira 

Ogak Wro, amennyi a vastaga:Lca. 

A pirMny rtszei az 0105 vz'lz,:zat szerint 

Cavettoavájolt páVkAn7t0G/ 

It e, ()vac. /tojda disa 

Gocciolatoio• /koszord160/ 

171  Cola. Acgenee pArkdosi 

0, Oxio. /szogó17/ 

Az arcbitráv részei 

Intavolato, over Go/a rtvcrea, 

ifaraott pLrt6ay/ 

- -1:-Prima fascia. /else czalaci 

Seconda fascia./m6sodik szalaa 

174  Orlo. /szer61y/ 

13, Gonfiezze de/ Ftegio. /a frill kidudorodása, 

T., A friznek az a része l  r...- (.177 a falban van. 

Inv& rogitségével mer,ismerheLőL a ,./dsodik változat 

r6amei is. 

ra6r,lt: két változat köztl az elsőnek architrévja s  

0146.141M4 D-el jelöltem, hasonlók.67Den négy rőszre oco-, 
Uk$ Mc és egy negyedayi lesz a  fiz  /frecio/ mo. 

000(414 613 	eGYségnYi a Parktt;v:) /cornico/. An 

archita:N nyolc részro oszlik: Ut ebbel a sik rész 
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/piano/ lesz 68 három a cimacio: amely szintén nyolc 

részre oszlik: három a faragott ArIcAny /intavolato/, 

hórom a cravetto és kettő az orb. A párkány /cornice/ 

magassága hat részre oszlik: kott3ből lesz az egye-

nes párkány /cola diritta/ 0 sze:élyével s egyből 

a faragott párkány Antavolata. Aztán a mondott pár-

kány /cola/ kilenc részre oszlik: ebből nyolc lesz 

az orosz /gocciolatoio/ és a lóDcsőoske /gradetto/. 

Az asstragalosz /astragala, vagy tondino a friz fe-

lett hanmada egy :ondott hatod résznek és az, ami a 

gocciolatoio és a tondino között marad, a cavettonak 

marad. 

A mc1:: változatban, a H-val jelült architrem nógy 

részre oszlik, három és fél rész lesz a ftiz /fregio/ 

magassága, és öt egységnyi a párkányé /cornice/. Az 

architrAvot nyolc részre osztják: öt lesz a sima rész 

/piano/ és három a cimacio. A cimacio hét részre osz-

lik: ogy lesz az asztragalosz /astragalo/ és a  fenn-
maradó rész ismét nyolc részre  oszlik: három lesz a 

faragott párkány /cola riversa/, három a vájolt pár-

kánytat /cavetto/ és kettő a szegély /orlo/. A pár-

kány magassága hat és három negyod részre oszlik. Het-

rom egységből lesz as intavolato /faragott párkán7/, 

a fentello és a  tojás disz /ovolo/.  As intavolato ki-

ugreica akkora, amekkora a vastagsága: a dentello6  sa-

ját magasságának két harmad része,  as °rim!) három 



negyed nagasságnyis a fennmaradó háromnegyed ralz az 

intavo1a40 lesz a sima párkány /cola és az eresz 

/goeciolatoio/ között: a többi 117-om rósz ismét 17 

részro wzliks kilencből készitik az egyenes párkányt 

/gola/ és aA szególyt /orb-ti: ás nyolcból a koszol-

léc  /gocciolatoia. Lnnek a párkánynak a  kiugrása  ah-

kora, nint a vastagsága, mint a fontebb emlitettek ese-

tóbeu is. 

A TOZHFIYEKRŐL 

XXVII. Feje 

Az amikok, szobáik fütését a kövotketiő módon oldot-

ták racG. A tilzhelyeket középen osnlopokkal, vagy kon-

zolohkalibodiglionii alakitották ki, amelyek az 

architmOehat  tartották:  ezek felett emelkedett a tilz-

holy -:)iramisa /gulája/ amelyen korosztül a füst eltá-

vozott, amint egy ilyen Baiae-ban is látható volt. 

Neró Pürdője mellett /Piscina di jorone/: és egy  má-

sik nom nosze Civita Vecchid-túl.  Amikor pedig nem 

akartak tLzholyeket ópiteni, a falban csöveket, vagy 

kürt6hot helyeztek el, amelyeken koresztal a tüz me-

lege, asoly ezek alatt a  szobák  alatt volt, felszállt 

ős eltávozott a kürtők végein lévG bizonyos szellőz8- 

nyilásokon. Csaknem ugyanezen a módon hütötták a 

viconzai 	/i Wrenti Contil' Huomini Vicentini/ 



CostorA-ban nyáron villájuk czchitil mivel a mondott 

villa körüli #egyokben néhány nagy bánya lévén, ame-

lyeket a környező lakók "fószek"-nok neveznek, és 

nagyon  igen kObányák voltak., ezekkol foglalkozik 

- ugy hissam Vitruvius is, amikor a második könyv-

ben, ahol a kövekről beszól, azt mondja, hogy Marca 

Trivigiano-ban olyan fajta követ fojtenek, amelyet 

filrésssol hasitanak, mint a  fút;  o  mondott Uregekben 

nagyon hideg légáramlások uralkodnak; ezek a kiváló 

enberck megfelelő földalatti boltooatok alatt, ame-

lyet 	c3avezotékek -nek /ventidotti/ neveznek 

ezt 1I(.sailtba  vezetik, és a fentiokhos hasonló kürtő-

kön eljuttatjúk a fringe 11664ramlatot minden helyiség-

be, tonsés szerint elzárva, vagy mognyitva őket, 

több,  vagy  kevesebb hiArős levegőt  bocsájtva  be, as 

évszakok szerint. Ls,  habúr ezért a hat almas 1 ,6nvel-

leméit es a hely csodálatos less; nem kevésbé méltó, 

b108, Orilmot keltővé tegye a szénamra /11 carcere 

de' Venti/, amely egy, a legkiválóbb Francesco 12remto 

ur által készitett és 	nevezett földalatti 

kanra: ahova a sok, mér emlitett celiVeseték  torkol-

lik: iolynek diszessé, széppé ós hivatásának meg-

felelövó tótelénél nem takarékoskodott sem a szor-

galamnal, sem a költségekkel. De  visszatérve  a 

tüzhelyokhez, őket a falakban hayessiik el, és 

kürtőikot egészen a tető  fölé emeljük: hogy a füs- 
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töt a levegőbe juttassák.. Ahol ügyelni kell arra s hogy 

a kUrt6ket no készitsák sem till szélesre, Beata kes-

kenyre: mivel ha szélesre készülnek, rajtuk a levegG 

behatolva; a füstöt kiszoritja, non engedi fel$$$A,- 

szállni 6s szabadon kijutni: és a nagyon keskenyekben 

pedig, a  füstnek  nem lévén szaba0 hiutja, felCyülom-

lik és vieszafordul: igy a szobál: tüzhelyei számára 

kószitett kürt6k no legyenek kevéobő szélesek, mint 

fél  láb,  szólesebbek, kilenc uncia /oncie/ ős hosz-

szabbak, mint két és fél  láb:  a ipirnnisok" szája, 

ahol a ::drtővel izesül, valamivel ozükebb kell e hogy 

legyon:, hogy a Vint visszatérve,  ebbe  az akadályba 

ütközve, no tudjon behatolni a szobába. Olykor megy 

hajliják a kürtőket, hogy ezáltal megakadályozzák 

a i'D)L visszaáramlásút a tüztétbe. nyiltasoknak, 

amelyekan keresztül a füst kiáranlik, szóleseknek 

kell  lenniök,  és távol kell eshiaminden olyan 

nyagtól, amely tieggyulhadhat. A Nappákat, amelyek 

fölé a tüzhely piramisa kern; olyan finoraniivüen 

kell késziteni, távol minden rusztikustól, mivel a 

rusz4ikua mód nem felel meg, ha csak nem nagyon 

nagy őtilletről van szó, a már monaott meggondolá-

sok nlatt. 



A L-CSOKRÖL És EZEK KOL611302IS MÓDJAIRÓL 

ós a fokok számáról és nagyságáról 

XXVIII. Fej. 

Igen höraltakintően kell elhelyezni a lépealket, 

melt noun kis nohézség megtalálni azt a helyet, a•• 

mely  ezeknek megfelel, és nem zavarja az épület töb-

bi rúszét.  Ezért mindenképpen olyan helyet juttat-

flak mid, amely nem  jeleit zavart  a többi helyisé-

gek sn&metra, és azok nem zavarjáh Met. A  lépcsők.-
nél három nyilás-fajta van: az els,3 as ajtó, ame-

lyen keresztül a lépcsőre feljutunk: amely minél 

kevésbé van elrejtve azok elől, akik a házba be. 

lépn4110 annál méltóbb a  dicséret  re; ős neketillaw----- 

gyoatet;ozik, ha olyan helyre kerill, ahol még a 

beló:-63 előtt a ház legszebb részének látszik: 

mert As ha kis ház is lenne: nagynak fog tünni: 
és annyira szembeötlő legyen, hogy könnyen észre 

lehescca venni. A nyilelsok második fajtája az abl&- 

kok, aaolyek a lépesőfokok megvilárltása miatt szilk,,  

sógescL; és középed kell, hogy lecyenek, valanint 

magasra kell méretezni őket, hogy a fény minden-

hova ccycaletesen hulljon. A haradik az a flyi- 

ng:, amelyen keresztül a felső szint padlójára 

lépünk. zeknek tágas, szép és diszitett helyi-

ségekbe kell vezetniök bennünket. Dicséretet ér- 
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daml6h locznek a lépcsők, ha vilácosak, tágasak ós 

kényelnesek lesznek a félmenetel czempontjából:  az-

az szinze csábitsák az embert arra, hogy felmenjen. 

Vilticosak lesznek o ha erőteljes fénnyel rendelkeznek, 

és ha, amint mondtam, a fény egyenlezesen, minden 

fen. oljut. Igen tágasak lesznek, ha az épület nagy-

sága, kiterjedése szempontjából nem tünnek szükeh-

nek ós keskenyeknek: de soha  nem 1:613zülnek kevésbé 

keskenyre, mint négy lab; azért, hoL7 ha ezeken két 

Saber találkozna, kényelmesen helyet tudjanak adni 

egymá.Lnak. Kényelmesek lesznek, mind az épület egé-

szének, ha az alattuk húzódó ivehot néhány szüksé-

ges dolog tárolására fel lehet haugn4lni; mind az 

emberokaek, ha a rajtuk való felmonotel nem lesz 

nehézi:es és meredek. Ezért a hoseldi at Magasság 

kbtszcl'osére kell méretezni. A fobikft MR kell 

mawriabbra méretezni hat ma/1nál, de ha a foko-

kat alacsonyablakra készitik, kiil6n3sen $a folyar-

matoc és hossza lépcsőknél: igen ki;nnyüvé teszik 

azokat: mivel a felmenetelnél kevésbé fog kifárad-

ni a la; soha nem készi  tik  azonban kavésbé magasak-

ra, mint négy uncia. A fokok szélosoégét non kell 

kiseb,re kósziteni egy llibntiloileM aagyobbra más 
fa lanai. Észrevették az anti**, how a fokokat 

páratlan számitra jó készioni: hOgy ha az ember 

jobb lábbal indul el fclfelé, uwanazzei felezze 



be: amelyet a jó előjel és a nagyobb hitat miatt 

tettoL4 amikor a templomokba beléptek. T.izenegynél, 

vagy tizenháromnál 	növelhető  azonban tovább a 

Balm: és ha elérve ezt a szintet, még feljebb kell 

menni, et_v sik részt iktatnak be, amelynek pihenő 

a  neve:,  hogy a gyengék és azok, akik elf:,radtak, 

4udjanak hol  pihenni:  vagy ha neutörtónne, hogy va-

lami a magasról leesik, tudjon hol megállni. A lép-

csők  vaj  egyenesek, vagy csigalóposők. Az egyene-

seknek vagy két szárnyuk van /rani'', ilegy négyzet 

alakáah, amelyek négy szárnnyal renJelkeznek.Eze-

ket ItielMitve, az egész hely négy részre oszlik: 

ketttiMpozi a fokokat és kettő a középső tires részt: 

ahonneMOIR fedetlenül hagyják, a lépcsők a világi-

tást 	belső fallal kell kósziteni, és abba a 

két résao, amelyeket a fokok számára hagynak, be-

lefoglalják ezt a falat is, de csinálhatják enél-

kül is. A lépcoőkészitésnek ez a két módja a leg-

kivűlébb Luigi Cornaro ur emlékét idézi, aki kivé-

toles iLélőképességü, derék fibber volt, amint ez 

megmuta‘kozik az általa Pádovában álló saját háza 

sz(,Lmára Idezitett  Igen szép loggián és elragadóan 

dissitet szobákon. A osigalépcs314 ahogy Chiociolé-

bear6c aindig mondják, néhol  kerek alaprajzára, 

máshol ováliera: olykor oszloppal a közepén, más-

enor k6zOpen  Üresen készülnek; legihkább szük he- 



lyehon alkalmazzák  Őket,  mivel kevesebb helyet foglal-

nak  el, aint az  egyenesek: némileg nehozebb azonban 

fclmcn:ai rajtuk. Nagyon jól sikerülnek azok, amelyek 

kösétt ilresekt  mivel  felülről 1yt kaphatnak, és 

azok, akik a 161)086 tetején Alin* látják  mindazokat, 

akik fclfeló mennek, vagy éppen elindultak felfelé, 

és a form állók  hasonlóképp láthaték. Azok a lépcsők, 

amelyek középen oszloppal rendolkeonek, a következő 

módon Lészülneks az !Imérőt harem részre osztják; 

két részt hagynak a fokoknak, egye az oszlopnak, 

mint car, A rajzon látható: vagy hót részre oszlik az 

AtmérG 7  amolyből hárem részt hammak a  középen álló 

oszloymak, és négyet a lépcsőfokoknakt pentosan ez-

sal a 16(30zerre1 készül SiTrsjanus  oszlop 16pcsőze-

te:  ha fokokat hajlitettakra készitik, miként a B 

rajzon látható, azok igen szép ldtványt fognak nyúj-

tani és hosszabbakra sikerülnek, mint-ha egyenes 

lépecC) Iona°. A  középen üreseknél azonban  as útmérő 

négy részre oszlik: két rész lesz a fokoké, ős két 

mara0 a középső helynek. A  lépcsők  bevett formáin 

túl,  ow új, szintén esigel.tipusu lépcsőt alakitott 

ki a legkiválóbb E!arc' Antonio Darbaro,  nagy tu-

domeLnyú velencei férfiú, amelyet le3iekAbb igen 

szili: holyeken lehet alkalmazni. Usimen nines  oszlop, 

és a fekok, mivel hajlitottak,  igei  hosszúak, és 



ugyunLcy oszlik fel, mint a fentebb emlitett. Még az 

oválic . farmájuakat is úgy osztják fel, mint a kbralam. 

kftatat. Igen szépek és kellemes látványt nyújtanak, 

mivel minden ablak és ajtó az ovál végén ős közepén 

ős igen kényelmesek. Én Wures részt helyez-

401 k.ösőnre a Velencében álló Lonastere della Caritá-

tilligancly csodálatosan sikerült. 

Csigalépcső, középen oszloppal. 

D I  Csigalépcső, oszloppal óc liajlitott fokokkal. 

C, Csigalépcső, középen tires rősszel. 

D, Csigalépcső,  közéjen  tires yősszel, hajlitott 

fokokkal. 

1.4 Ovális lépcső,  középen oszloppal. 

r,  Ovális  lépcső, oszlop 

G, Egyenes lépcső, belső fallal. 

ICE, Egyenes lépcső, fal nélkül. 

A,  145pco37: egy másik, szép módját colnáltatta már 

adaMbur.ban, egy Francia-országbali taldlható helyen 

a nnEyszorü francia király, Parcae, egy általa létre-

honott crOőben álló palutában, a következő módon. 

Négy lő-)criő van, amelyek négy bojdrattal rencelkez-

nek,  azaz  mindegyik a magáéval, és egyik a adeik 
felett ivel, oly módon, hogy az ó act közepén el-

helycsirJ, négy lakáshoz szolgálhatnak,  anélkül ‚hogy 

azok, akik  egyikben laknak, a másikhoz tartozó lép- 
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csőn jArn6nak: és Urea lévén középen, mindenki 16tja a 

mAsiket A. elenni  és lemenni, anélkül, bogy a legkevés-

b6 zavarnAk egymAst: és mivel egy nagyszerü és új fol-.

fedeés, én a könyvemben elhelyeztem, a mets7xten és az 

alaprajzon a 16pcsőket betükkel megjelöltem, bogy 16t—

ható legyen,  hal  kezdődnek 6e bogy ereszkednek le. 

Pompeius Porticusai—ban /Portici di Pompeio/, amelyek 

RómAban Giudea tár felé menet léthatók, le volt hArom 

csigalénce6, igen dicséretreméltó megol(Mas mivel kö-

zépre lévn helyezve, nem kaphattak fényt, he csak fa-

lülről nor, mezlopokra kerültelk, hogy 3 fény minden— 

hove ogyenlő mértékben bullion. Etekből példAul Bramante, 

korénak egyedülAiló épitésze, készitett egyet a Belvedere—

ben, at fokok nélkill alakitotta ki, és a négy oszlop-

rendet vfiltogatte, azaz a dórt, az iónt, a zorinthoszit 

és a kompozitet. I34yen lépcsőket készitve, az egész tér 

négy részre mezlik: két rész a középen lévő Urea részé, 

egy a fokoké, 6s egy az oszlopok6. Az antik épületeken 

a lépcsők ezéntalan mew módja lfitható, mint a béromszög 

elaku6, amelyekből Allnak R6m6ban a  lépcsők,  amelyek a 

Santa [laria Rotondo kupolWt tertjék: középen Urea rósz 

van,és a fényt felülről kap36k4" Ion nagyszeriiek voltak 

azok is, amelyek a Santo Apostoloban, a mondott v6rosban 

talellhatók, és e Monte Cavallora kapaszkodnak fel. Nzek 

a  lépcsők  duplAk voltak: ahonnan aztén sokan  mentették  

péld6t, 6e  felvezették  egy, a hegy csúcsón Alló temp-

lomhoz, amint a templomokról szóló részben ezt bemuta- 
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tom majd; ezt a 16pcsőfejtfit  mutatja  be ez utoloó 61)— 
78. 

A TilltIZIVINRŐL 

XXIX. Fej. 

Felhúzva a falakat a megfelelő magasAgukig, megépit-

ve a boltozetokat, lefektetve a helyiségek gerendéza-

tat, elhelyezve a 16pcoőket, és mindazokat a daltIokat, 

amelyekről fentebb beszéltünks szüknéges elkezdeni a 

tetőzet készitését,  amely fitfogve az épület  minden ré-

szét; 5o ecyenletesen nehezedve  a falakra: mintegy 

össeekapcsolAa az egénz menek, ée azon tillmentien t hogy 

meglódi a lakókat az esőzésektől, e havazhaoktól, a 

tüzei nopsugaraktól és az éjszakai nedvességtől: nem 

kis előnyt jelent az épület szémAra, thvol tarty() a 

falaktól a nedveoséget, amely  es  1 alkalmAval esik, a-

melyek, habhr jelentéktelen khroknak lAtszanak: az i-

dő előrehaladthval hatable° karok okai lehetnek. Az 

első emberek, amint VitruviusnAl olvasni lehet: hAzuk 

tetejét  laposra készitettók: észrevéve azonban, bogy 

nem jelent védelmet az esőzések ellen, a szüksét;t51 

hajtva, azt csúcsos= kezdtók alakitani, azaz ICzépen 

felmagasitani. 7)zek a tetőcsúcook magasak, vagy kevés-

bé magasak lehetnek, a vidók  szerint,  ahol lOszültek. 

Igy GurohniAbon, a hó :logy mennyielge miatt, amely 

errefel6 hallani szokott, a tetőket igen heryesre 10— 
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szitik, 5a scandolikkal fedik, amelyek  apró,  felból 

kószült tAblesketk, vagy vékony cserepekkel, amelyet, 

ha siSkippen csinAlnak, 3 hó sayAtól megrongAlődnek: 

ds 	Skik melegebb éghajlat alatt 6pdrik, olyon ma— 

cot kell, hogy kivfilasszunk, wooly kelleme 

seja tetőzetet biztosit, ós helyes formAjAval könnye-

dén ereszkedik. A lefedisre kerülő hely széleesógét 

kilenc részre kell osztani, két rész lesz a csúcs me-

gassAgo, mivel ha s magessfig négy résznyi lesz, a te—

t5 igen meredekre sikerül, amelyen a cserepek,  vagy  

coppo—k /csőslaku cserép/  nehezen  Alinak meg, be a-

zonban a szóleas5g ötöde lesz a magess6g, igen lapos 

Utőt  kapunk amelynek esetéLen a lapos és hengeres 

igen nagy súlyt  hordanak,  he  esik  a hó. 

HasznAljak a gorno—kat /viogyüjt5/ a htizak körül, 

amelyekbe a henger alaku caerepekből gyülik a viz, ós 

amelyek csövek segitségével tAvol helyezkednek el a 

falaktól. zek  fölé  Token  l4bnyi.  falat  kell húzni, 

amely az9n túl, hoc.; azil6rdd6 teszik őket, a tető-

zet farész5t megvédik a viztől, ha azok valamely ró-

sze kArt ezenvedne. Igen v61tozatos a fa felhaszn616— 

se a tezet készitésénél, amikor  O  vfilaszfalak tort—

alit fenn a tet5zetet, igen könnyen alkalmazhatók, em 
nekem naayon tetszik, mivel a külső falakra nem nehe-

zedik nagy  teher,  60 szórt is, mert ha egy farősz el-

korhad, a tet5 még sincs veszélyben. 

Az 0185 könyv vége 
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A szerző igyekezett ismereteinek birtokában Palladio egyénisémi-
rőliv nankAssógárkilós hatásáról képet rajzolni. lioleozata kiindulási ' 

II 

Vélemány 

Hajnóczi Gábor: Andrea Palladio és az olasz reneszánsz 
épitészeti és esztétikai elvei 
cimü doktori  értekezéséről. 

Hajnóczi Gábor doktori értekezésnek benyujtott irásában  egy' 
Magyarországon kevésbé ismert, nagy Iss:renaissance épitész mU-
vészeti elveit és munkásságát ismerteti. Időrendben aorra veszi 

a különböző nemzetiségü szerzők Palladio munkásságát analizáló 
tanulmányait s  müveikből kiemelve azokat a részleteket, amelyek-
kel felfogása nem egyezik. 

Felméri Palladio milvészetének a különböző nemzetek  épitészetére 
tett hatását, elemezve azokat az okokat, amelyek azt elősegitat-
ték vagy akadályozták. 

, dolgozat három részből áll. A fent emlitetteket bevezetőül 
sznja. 

A  második  részben kalladio nagy elméleti munkájának, a Négy 
Könyv-nek keletkezését tárgyalja. Osszegyüjti  azokat  az adatokat, 
amelyek a nagy jelentőségü mil keletkezését kiviltotték 	ismer- 

teti megirásak körülményeit. Azután tér rá a mil  elvi alapjaina 
részletezésére,  rámutatva  arra, hoy a dogmatikus keresztény 
tanok már new lehettek a kor társadalmának megfelelő  világnézeti 
alapok. A  természet  a méret, amelynek minél beatóbb tanulmányo-
zása lett  a müvészet továbbfejlesztője. Palladio azt vallja, hoy 
vallás nélkül nem maradhat fent egy civilizáció sem.  Palladio 

vallásossága  azonban máz mint a középkori emberé volt. Nála a 
transzcendencia helyébe a  "racionális"  meggondolások  lépnek. 

A dolgozat második felében az épitóanyagokról és az  épületfor-
mákról ir, majd Palladio  esztétikai  elveit tárgyalja. 

Az értekezés végén HAjnoczi G4bor felsorolja az  általa  ismert 
irodalmat  'is a Négy Könyv megjelent kiadásainak jegyzékét. 
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