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Ez az Építéstörténeti Tudományos Dokumentáció és a Műemléki Értékleltár Szászépterv 
Mérnökiroda Kft., (7182 Závod, Székely u. 142. Építész tervező: Szász Gábor É-17-0580) 
megbízásából készült. A dokumentáció általánosságban a Bonyhád, Temető (Kálvária-
domb) 2622/2 hrsz. alatti műemlék Ermel-Vojnits-mauzóleum (Törzsszám 11012 
[azonosító 11167]) építéstörténetét, valamint felújítási, helyreállítási tervének 
megvalósításához az épület értékleltárát tartalmazza. 
 
A tanulmány a vonatkozó jogszabályok, különösen a Kulturális örökség védelméről szóló 
2001. évi LXIV. Törvény, és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 
szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet előírásai szerint készült. 
 
A dokumentáció a mauzóleum felújítási, helyreállítási tervének építési engedélyezési 
eljárásban történő felhasználásához készült, egészének, részleteinek további 
felhasználása, publikálása, nyomtatott, illetve elektronikus közzététele kizárólag a szerző 
írásos hozzájárulásának birtokában lehetséges. 
 
Az Építéstörténeti Tudományos Dokumentáció és a Műemléki Értékleltár készítője 
nyilatkozik arról, hogy a tanulmány készítéséhez szükséges képesítéssel és szakértői 
jogosultággal rendelkezik. 
 
Budapest, 2021. június 
 
 
 
 
 

Dobosyné Antal Anna 
okl. építőmérnök, okl. műemlékvédelmi szakmérnök, műemléki szakértő 

szakértői szám: 21-0401, 21-0402  
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Építéstörténeti Tudományos Dokumentáció 
 
 
Történeti leírás 
 
Az Aigner Sándor építész tervei alapján 1905–1907 között emelt bonyhádi Ermel-Vojnits-
mauzóleum jó kvalitású, neogótikus stílusú alkotás. Ennek ellenére a hazai 
építészettörténeti szakirodalom nem említi. A mauzóleum építési tervrajzai nem 
maradtak fenn, levéltári források is csak töredékesen állnak rendelkezésre. A sírkápolna 
születésének történetét tudományos igénnyel Sonkoly Károly dolgozta fel, kutatásai 
áttörő eredményeket hoztak.1 Építéstörténetének további megismeréséhez főképp 
kéziratos dolgozatok segítenek hozzá, amelyek sorából kiemelkedik Töttős Ágnes 
tanulmánya.2 A forrásjegyzékben szereplő további műveken túl a dokumentáció 
készítéséhez felhasználtuk a műemléki védelemhez készített szakmai javaslatokat, 
szakvéleményeket.3 
 
Bonyhád településtörténet 
 
A honfoglalást követően a Völgység területét a fejedelmi család vette birtokába. Bonyhád 
Bonyha, az erdélyi Gyula fia, István király unokatestvére után kapta nevét.  
 
A kisebb jelentőségű jobbágyfalu a török hódoltság végére, elsősorban a felszabadító 
hadműveletek során elnéptelenedett, és az elhagyott török javakkal együtt a császári 
udvar a Kamara kezelésébe adta. Bonyha (Bonyhád) az 1687-ben a Kamara összeírásában 
a Nádasdi kerületnél felsorolt 59 helység, puszta, majorság közt szerepel. A 18. század 
elején részben visszatért a korábbi magyar népesség, és szerb telepesek is érkeztek, 
aminek következtében 1715-ben már 16 jobbágy lakta, 7 magyar és 9 délszláv eredetű. 
Kun Ferenc földesúr 1720-ban további, református vallású magyarokat telepített le, 
aminek eredményeképp Bonyhád jórészt református magyar település lett.  
 
A völgységi német telepítés keretében Bonyhádra 1724-ben érkeztek Hessenből rajnai 
frankok, akik szintén protestánsok, főként reformátusok voltak.4 Schilson báró 
földszerzését követően felgyorsult a német betelepítés és katolikus vallású német 
családok is érkeztek, akiknek 1729-ben már meg is épült első fatemploma.5 A két telepítő 
földesúr után a Klégel és a Perczel család szereztek itt birtokot, akik folytatták a németek 
betelepítését.6 Az 1767-es úrbéri összeírás már 103 családot talált Bonyhádon.  
 

                                                        
1 SONKOLY Károly, 2001. 
2 TÖTTŐS Ágnes, é.n. 
3 MMA MÉM MDK Tervtár 50564 
4 SCHMIDT János, 1939. 53. Német telepesek bevándorlása Hesszenből Tolna-Baranya-Somogyba a XVIII. 
század első felében. Győr 1939. | Könyvtár | Hungaricana 
5 https://katolikusbonyhad.ewk.hu/templomunk/ 
6 VÁLYI András 1799. I. Népes német, és elegyes mező Város Tolna Vármegyében, birtokosai Klégel, és 
Perczel Uraságok, fekszik Szekszárdtól más fél mértföldnyire, sokféle lakosokkal számossítatik, kik is leg 
inkább katolikusok; de a’ Zsidók is elég számosak, és Zsinagógájok is van itten, határbéli földgye meglehetős, 
szőleje középszerű, dohánnya elég terem, első Osztálybéli. BONYHAD. | Országleírások | Kézikönyvtár 
(arcanum.com) 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/EvangelikusGyulekezettortenetek_077/?pg=0&layout=s
https://library.hungaricana.hu/hu/view/EvangelikusGyulekezettortenetek_077/?pg=0&layout=s
https://katolikusbonyhad.ewk.hu/templomunk/
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/ValyiFenyes-orszagleirasok-81A15/valyi-andras-magyar-orszagnak-leirasa-87F85/1-kotet-81A16/b-81BDC/bonyhad-82046/
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/ValyiFenyes-orszagleirasok-81A15/valyi-andras-magyar-orszagnak-leirasa-87F85/1-kotet-81A16/b-81BDC/bonyhad-82046/
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A növekvő településen a zsidóság is megtelepült. Először az 1741. évi megyei 
összeírásban tűnik föl 4 kereskedőcsalád, majd az 1746-os megyei zsidó conscriptio-ban 
már 11 zsidó család, 41 lélek szerepel. Amikor a bonyhádi hitközség első ismert nevű 
rabbija, Jichák Spitz 1750-ben elfoglalta székét, már 41 család 149 fővel lakott Bonyhádon. 
1787-ben 77 háznak volt zsidó bérlője a Perczelek és a Klieglek joghatósága alatt. A két 
földesúr 1799. december 11-én kelt szabadalomlevelében mondta ki, hogy Bonyhádon 
csak a helyi zsidók kereskedhetnek. Egyed Antal felmérésében7 a Völgységi járás 30 
falujának kétharmadában volt zsidó lakos, de messze a legtöbb, 1324 fő élt Bonyhádon. A 
Perczel és Kliegl családok földesúri haszonvételeiket bérbe adták nekik, és ők 
fellendítették a kereskedelmet és a készpénzügyleteket.  
 
A vegyes lakosú településen elkülönült településrészek: Magyar-Bonyhád, Német-
Bonyhád, majd a Zsidó-rész alakultak ki, ugyanakkor az is megállapítható, hogy ebben 
az időszakban a felekezeti ellentétek a nemzetiségi hovatartozás felett álltak. A település 
központi részén volt az izraelita háztartások túlnyomó többsége, a város északi részén 
a lakosság nagy része református vagy evangélikus vallású, a déli részen pedig főként 
római katolikus felekezethez tartozó családok éltek. A református és evangélikus 
németek tehát nem a német településrészen éltek a katolikus vallású németekkel együtt, 
hanem a velük azonos felekezetű magyarok által lakott területeken. Ezt még a 19. század 
második feléből származó források, a kataszteri térképen ábrázolt népszámlálási adatok 
is alátámasztják.8 
 
Bonyhád az újjátelepítés után fejlődésének indult, aminek földrajzi okai is voltak, ugyanis 
a rajta áthaladó út kapcsolta össze a dél-Mezőföld, a Sárköz és Észak-Mecsek tájait, és két 
jelentős híd (északon a Mérges-, keleten a Szent János-híd) biztosította az átkelést az 
ingoványos völgyön, a Bonyhádi Bozóton. Kereskedelmi szempontból előnyös fekvését 
pedig tovább erősítették a Perczelek azzal, hogy befogadták a zsidóságot, és támogatták 
üzleti tevékenységüket. A település határát növelte, hogy a szomszédos elpusztult falvak 
(így Fülöpszerdahely, Szentiván, Szentmáriafalva, Szentdemeterfalva) nem népesültek be.  
 
A lélekszám is folyamatosan nőtt, 1782-ben mezővárosi privilégiumot és vásártartási 
jogot kapott József császártól. Az első magyarországi népszámlálás idején, 1786-ban már 
3000 lélek lakott itt,9 és felépült a katolikus, az izraelita, az evangélikus és református 
felekezet temploma is. Winkler Mihály plébános szolgálata alatt megalapította a megye 
első ispotályát. A mezőgazdaságban ekkor a dohánytermelésnek volt a legnagyobb 
jelentősége. 
 
1820-ban már 4709 lakosa volt, továbbra is színes etnikai és vallási megoszlással: 1631 
zsidó, 1586 katolikus, 1132 evangélikus és 360 református lélekkel.10 
 

                                                        
7 CSERNA Anna – KACZIÁN János, 1986. 
8 GYIMESI Réka (Disszertáció fejezet). 
https://ujkor.tti.btk.pte.hu/sites/ujkor.tti.btk.pte.hu/files/files/Dokumentumok/fejezet_unkp_honlap_gyr
.pdf  
9 AZ ELSŐ MAGYARORSZÁGI NÉPSZÁMLÁLÁS 1784–1787 (1960) | Könyvtár | Hungaricana 
10 GYIMESI Réka (Disszertáció fejezet). 
https://ujkor.tti.btk.pte.hu/sites/ujkor.tti.btk.pte.hu/files/files/Dokumentumok/fejezet_unkp_honlap_gyr
.pdf  

https://ujkor.tti.btk.pte.hu/sites/ujkor.tti.btk.pte.hu/files/files/Dokumentumok/fejezet_unkp_honlap_gyr.pdf
https://ujkor.tti.btk.pte.hu/sites/ujkor.tti.btk.pte.hu/files/files/Dokumentumok/fejezet_unkp_honlap_gyr.pdf
https://library.hungaricana.hu/hu/view/NEDA_1784_elso_magyar/?pg=253&layout=s&query=bonyh%C3%A1d
https://ujkor.tti.btk.pte.hu/sites/ujkor.tti.btk.pte.hu/files/files/Dokumentumok/fejezet_unkp_honlap_gyr.pdf
https://ujkor.tti.btk.pte.hu/sites/ujkor.tti.btk.pte.hu/files/files/Dokumentumok/fejezet_unkp_honlap_gyr.pdf
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Fényes Elek 1852-ben rögzítette: 
„lakosai száma 1566 r.k, 1482 
ágostai, 262 ref., 1563 zsidó, kath. 
és ágostai paroch. szent-
egyházakkal és egy nagy 
zsinagógával (...) zsidók itt 
legszámosabbak és különös 
községet képeznek".11 
 
A dohánytermelés a 19. század 
közepétől hanyatlani kezdett, és 
az uradalmi földektől elválasztott 
telkes földeken, a zsellér és 
kisházas parcellákon a 
szegényparasztok szőlőt 
telepítettek, és áttértek a 
szőlőművelésre. Ezt viszont 
megtörte az 1880-as években 
megjelent filoxéra, ami gazdasági 
válságot okozott, és egyrészt 
kivándorlási hullámot ger-
jesztett, másrészt az állattartás 
jelentőségének növekedését 
eredményezte. Az 1880-as évek 
utolsó évtizedeiben a bonyhádi 
gazdák hármas hasznosítású, 
pirostarka szarvasmarha-
állományt tenyésztettek ki, és az 
1890-es évi bécsi mezőgazdasági, 
majd az 1896. évi budapesti 
millenáris világkiállítás sikere 
nyomán országosan elismertté 
vált a bonyhádi tájfajta. 
 

A település folyamatos fejlődését, kereskedelmi és kisipari jelentőségének fokozódását 
számos vállalkozás és üzem megjelenése jelzi. A Kohn család 1847-ben alapított növényi 
olajgyárat, Raubitschek az 1850-es években helyi nyomdát indított, 1863-ban itt kezdte 
meg működését a megye első hengermalma, majd 1865-től az első helyi pénzintézet 
(Bonyhádi Segélyegylet, mint szövetkezet, amit 1870-től követett a Bonyhádi 
Takarékpénztár Rt.), 1890-ben a szeszgyárat gőzmalommá alakították. A településen 
olajgyár, ecetgyár és két téglagyár is működött. A Völgység első szilárd burkolatú útját 
Bonyhád és Szászvár között építették 1892-ben, majd számtalan makadámút létesült a 
környező települések összekötésére. Tolna megyében először Bonyhádon gyulladt ki a 
villany: 1902. május 31-én Forberger László gimnáziumi tanár bonyhádi áramfejlesztő 
magánvállalkozásának köszönhetően. A Bonyhádvidéki Villamossági és Gazdasági 
Szövetkezet az 1920-30-as években tömörítette a községeket, mint áramfogyasztó 
üzletrésszel rendelkező tagokat. Perczel Béla 1909-től 1913-ig dominó- és játékgyártást 
                                                        
11 FÉNYES Elek 1851. I. Bonyhád | Országleírások | Kézikönyvtár (arcanum.com) 

1. Tolna vármegye színezett metszete. Korabinszky, 1805. 

https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/ValyiFenyes-orszagleirasok-81A15/fenyes-elek-magyarorszag-geographiai-szotara-84F88/b-85107/bonyhad-85491/
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folytatott, majd 1913-tól az üzem „Magyar Zománcmű és Fémárugyár, Perczel Béla-cég" 
néven működött. 1922-ben kezdték a zománctábla, 1923-ban a zománcedény gyártását. 
Pétermann Jakab cipészmester 1917-ben cipőgyárat indított, ami 1920-tól mint 
Pétermann és Glaser Cipőgyár a Glória márkanevet használta a cipőin.  
 
Jelentős volt a kereskedelem fejlettsége is, amelyben a helyi zsidó kereskedelmi cégek 
voltak meghatározóak: a Davidovics Testvérek vegyes- és üvegáru, Bárányék rövid- és 
divatáru, az Englmann Testvérek üveg és porcelán nagy- és kiskereskedést vittek, 
Auschék, illetve Krauszék építőanyag- és fakereskedést üzemeltettek. A három 
legjelentősebb keresztény cég a Streicher vas- és fűszeráru nagykereskedése, a Novotny-
cég és Rieger Andor vaskereskedése volt. 
 
A 19. század második felétől a település az oktatás terén is növelte dominanciáját. 1868-
ban a sárszentlőrinci algimnáziumot ide helyezték át, és a középiskola meghatározó 
tényezőjévé vált a város és a tájegység szellemi életének is. A vidék iparosságának 
képzését az 1885-ben induló Iparostanonciskola szolgáltatta. 1882-től az irgalmas 
nővérek szegényházat, kisdedóvót és leányiskolát működtettek, majd 1905-ben 
megnyitotta kapuit a katolikus polgári leányiskola. A 20. század elején az algimnázium 
érettségit nyújtó főgimnáziummá alakult,  
 
A városban az egyesületi élet is virágzott, az 1830-as évektől kezdve az 1940-es évekig 
Bonyhádon és környékén 322 egyesület működött, az elsők közt a Bonyhádi Betegápolási 
Egylet (1837), a Bonyhádi Kaszinó (1840), majd olvasó- és társaskörök, önkéntes 
tűzoltóegylet alakult.  
 
1928-ban Bonyhádhoz csatolták a szomszédos Börzsöny kisközséget, 1940-ben pedig 
Ladományt. 1936-ban Hidas és Püspöknádasd határából csatoltak át földterületeket a 
Zománcgyár körül. 
 
1930-ban 1022 izraelita lakott a településen, de a Holocaust a bonyhádi zsidóságot 
csaknem megsemmisítette, 1946-ban a számuk már csak 205 fő volt. A kiskereskedelem 
államosítása aztán tovább lehetetlenítette a helyzetüket, ezért napjainkban csupán 4 
zsidó származású polgár él itt. 
 
A II. világháború után 1945 tavaszától 1948-ig tartott a lakosságcsere, amelynek során a 
völgységi németek csaknem felét kitelepítették, s a helyükre bukovinai székelyeket, majd 
felvidéki magyarokat telepítettek. A Völgységben megmaradt németség belső migrációja 
Bonyhádra irányult, ezért a településen jelenleg is jelentős arányban megtalálható a 
német nemzetiség.  
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Településszerkezet – telektörténet 
 
A 18. század második feléből ismert térképi 
ábrázolások a település szerkezetét, utcahálózatát is 
jól mutatják. Közülük az elsők között említhető a 
Perczel család 1776-ban készült birtoktérképe.12 Ezen 
Bonyhád kétutcás, orsós településszerkezetét 
láthatjuk.  

 
A birtokrajzon egyértelműen még nem azonosítható a Kálvária-hegy jelentősége. A 
metszet készítésének idején temetője még a belterületen volt, majd 1778-ban – Winkler 
Mihály, Bonyhád jeles parochusának szolgálata alatt – a beltelkektől kelet, délkelet 
irányban létesítették az új katolikus temetőt.13 
 
Bonyhád az 1782–1786 között készült I. katonai felmérésen14 ’Markt Bonyhád’ néven 
szerepel, és nem csak a nevén, hanem már a léptékén is látszik, hogy a környék 
meghatározó települése Szekszárdtól más fél mérföldnyire. A Völgységi patak völgyét 
követő észak-déli irányú főút mentén szerveződött a település. Északra Zomba városát, 
majd Szekszárdot, délre Hidast lehet az országúton elérni, nyugaton Majos, Kis- és 
Nagymányok felé visz az út, míg keletre a dombvidék falvai – Belac, Ladomány, Grábóc… 
– érhetőek el. 
 

                                                        
12 Mappa universorum bonorum ad familiam Perczel de Bonyhád 1776. TMOL XV 3 T. 23 Mappa 
universorum bonorum ad familiam Perczel de Bonyhád [TMOL XV 3 T. 23] | Térképek | Hungaricana  
13 SONKOLY Károly, 2001. 22. 
14 I. katonai felmérés 1782–1785. Magyarország (1782–1785) - Első Katonai Felmérés | Mapire - 
Történelmi Térképek Online (arcanum.com) 

2. A Perczel család birtoktérképe, 1776.  TMOL XV 3 T. 23 

https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/4231/?list=eyJxdWVyeSI6ICJib255aFx1MDBlMWQifQ
https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/4231/?list=eyJxdWVyeSI6ICJib255aFx1MDBlMWQifQ
https://maps.arcanum.com/hu/map/firstsurvey-hungary/?layers=147&bbox=2034727.7573255012%2C5824221.837474063%2C2092896.3358505205%2C5843331.094545357
https://maps.arcanum.com/hu/map/firstsurvey-hungary/?layers=147&bbox=2034727.7573255012%2C5824221.837474063%2C2092896.3358505205%2C5843331.094545357
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A Völgységi patak mentén húzódó, íves főutcája a déli végén, templomok köré 
szerveződően enyhén kiteresedik, halmazossá válik. A fő utca mellett ívesen meghajló 
hátsó utca húzódik, a két utca közti kertes terület a déli településrészre kiszélesedik. A 
felvétellel egyidőben, 1784–1787-ben II. József utasítására összeírás is készült. A 
népszámlálási adatok szerint Bonyhádon akkor 342 ház áll, amelyben 3009 fő lakik: 1545 
férfi és 1454 nő. A férfiak között 3 papot, 15 nemest, 38 polgárt, 142 parasztot, azok 153 
örökösét, 318 zsellért találunk, 65 főt az egyéb kategóriába soroltak.15 
 
A településtől délkeletre és északnyugatra is szőlőhegy 
látható, a délkeleti szőlőhegyhez a kétágra váló 
patakhidakon keresztül, jelentősebb, fasorral övezett 
út vezet. Ez az út visz a temetőhöz, amelyet a katonai 
felmérésen már feltüntetnek. A szelvényen csak egy 
keresztet ábrázolnak, holott írott források ekkor már 
három kereszt létét említik.16 
 

 
A mezőváros 1810-ben készült rajza17 a két fő birtokos: a Kliegl (Klegl) és a Perczel család 
birtokviszonyait mutatja. (A térképen nevük kezdőbetűjével jelölve birtokaikat.) A 
felvétel itt is rögzíti a már ismertetett, egyszerű utcahálózatot, de ami szempontunkból 
lényegesebb, részletesebb ábrázolást kapunk katolikus temetőjéről.   

                                                        
15 AZ ELSŐ MAGYARORSZÁGI NÉPSZÁMLÁLÁS 1784–1787 (1960) | Könyvtár | Hungaricana 
16 SONKOLY Károly, 2001. 22. 
17 Conspectus Terreni Oppidi Bonyhád. 1810. TMOL XV 3 T. 28. Készítő: Leopold Gruber. Conspectus 
Terreni Oppidi Bonyhád [TMOL XV 3 T. 28] | Térképek | Hungaricana 

3. Bonyhád az I. katonai felmérésen (1782–1785) az 1778-ban létesített új katolikus temetőjével. 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/NEDA_1784_elso_magyar/?pg=253&layout=s&query=bonyh%C3%A1d
https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/4236/?list=eyJxdWVyeSI6ICJCb255aFx1MDBlMWQifQ
https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/4236/?list=eyJxdWVyeSI6ICJCb255aFx1MDBlMWQifQ
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A Bonyhád központjából keletre ágazó út mentén, a 
Perczel család birtokában lévő szántók, szőlők és 
erdők ölelésében fekszik az ötszög alakú temető. 
Délkeleti végén dombot ábrázolnak, amely tetején 
három kereszt áll, a város felé futó lankán a sírok 
nyugszanak. A metszeten a telek csúcsában egy 
negyedik keresztet is jelölnek. 

  

4. A mezőváros 1810-ben készült, birtokviszonyokat bemutató rajza (részlet) a temető jelölésével.  
TMOL XV 3 T. 28. Készítő: Leopold Gruber 
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A temető dombján Menradus Ferenc Konrád bonyhádi kereskedő felajánlásából 1817-ben 
kezdték építeni a Hétfájdalmú Szűz egyhajós, zömök tornyú kápolnát és a Kálvária-
szoborcsoportot. Ekkor, a kápolnával egyidőben készült el a 14 stáció is. 
 
A fejlődés ütemét jelzi, hogy a – legnagyobbrészt németek lakta – városnak 1829-ben már 
tíz utcája volt. A település 114 6/8 sessió, egy sessió22 hold vetés alá való földet és 8 hold 
rétet foglalván magában. Egész szorgalommal 182 gazdák által míveltetik. Ezeken kívül 
lakja Bonyhádot 222 kisházas, 79 zsellér, melyek közül hat vásáros és 140 mesteremben. 
Mind ezekhez a zsidókat nem értvén. Ezek tulajdonosai 38 házoknak, hat nagyobb értékű 
minden féle külső országi portékákkal megtöltött és 19 kisebb értékű boltoknak.18 
 
Az 1858-59-ben készített II. katonai felmérésen19 már 
kiterjedtebb utcahálózat látható: mind a település déli 
végén sűrűbb lett az utcahálózat, mind pedig a két 
párhuzamos fő utca oldalán új utcák nyíltak.  
 
A temetőről és a Kálvária-dombról nem szolgál újabb 
adatokkal a felmérés, egyszerű jelölésére szorítkozik. 
  

                                                        
18 CSERNA Anna – KACZIÁN János, 1986. 57–60. 
19 II. katonai felmérés 1858–1859. Magyar Királyság (1819–1869) - Második katonai felmérés | Mapire - 
Történelmi Térképek Online (arcanum.com) 

5. Bonyhád a II. katonai felmérésen (1858–1859) a temető jelölésével. 

https://maps.arcanum.com/hu/map/secondsurvey-hungary/?bbox=2062723.0183250816%2C5827532.590135179%2C2066358.5544828954%2C5828726.918702135&map-list=1&layers=5
https://maps.arcanum.com/hu/map/secondsurvey-hungary/?bbox=2062723.0183250816%2C5827532.590135179%2C2066358.5544828954%2C5828726.918702135&map-list=1&layers=5
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Fényes Elek 1851-ből való geographiája egy kies, hosszan elnyuló völgy oldalán írja le 
Bonyhádot kath. és ágostai paroch. szentegyházakkal, és egy nagy synagógával. Házainak 
száma 490, mellyek csaknem mind cseréppel fedettek. Négyszegü piaczát jeles épületek és 
boltok ékesitik. Van itt kath. kórház, gyógyszertár, vendégfogadó, több vizimalom.20 
 
Az 1860-ban készült kataszteri térképen21 két, orsószerűen egymás mellett húzódó, 
észak-dél irányú főutca és azok kisebb oldalágai, illetve a déli indításuknál kialakult 
teresedések és az azok körüli halmazos, sűrű településrész határozza meg a város 
szerkezetét. 
 
A településtől délkeletre már jól jelzett a Kálvária-domb, és a főtérről kivezető, hosszú, 
fasorral övezett út is mutatja jelentőségét. 
 
A térkép a Kálvária kápolnát az 1469-es ingatlanon, a 
temetőt az 1470-es földrészleten jelzi.  
 

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                        
20 FÉNYES Elek 1851. I. 1566 kath., 1482 ágostai, 262 ref., 1563 zsidó lak. Bonyhád | Országleírások | 
Kézikönyvtár (arcanum.com) 
21 Kataszteri felmérés 1860. Markt Bonyhád sammt den Ortschaften Szerdahely und Tabod in ... [S 78 - 
229. téka - Bonyhád - 1-23.] | Térképek | Hungaricana 

6. Kataszteri felmérés, 1860. Bonyhád térképe a Kálvária-domb részletével. 

https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/ValyiFenyes-orszagleirasok-81A15/fenyes-elek-magyarorszag-geographiai-szotara-84F88/b-85107/bonyhad-85491/
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/ValyiFenyes-orszagleirasok-81A15/fenyes-elek-magyarorszag-geographiai-szotara-84F88/b-85107/bonyhad-85491/
https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/17955/view/?pg=17&bbox=-1806%2C-6902%2C10369%2C-95
https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/17955/view/?pg=17&bbox=-1806%2C-6902%2C10369%2C-95
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A telekviszonyok a 20. századra sem mutatnak 
jelentős változást. Ekkor, 1905–1907 között 
épült meg a Kálvária-együttes közelében, a 
kápolnától délnyugatra Ermel-Vojnitst Erzsébet 
mauzóleuma. 

 
A mauzóleum első rajzi ábrázolását az 1909-ben készített kataszteri térképen láthatjuk.22 
A Hidegkúti földek és a Kálvária-hegyi szőlők között elterülő katolikus temetőben két 
kápolnát jelölnek a felmérésen: keleti szögletében láthatjuk a korábbi térképeken is 
rögzített Kálvária-kápolnát – a Kálvária-együttes többi eleméről nem szolgál adatokkal a 
térkép –, a temető délkeleti részén látható a sírkápolna. A felmérés olyan részletességű, 
hogy a mauzóleum alaprajzi rendszere is azonosítható: félköríves záródású délkeleti 
szentélyű, négyzetes, kereszthajós kápolna. 
 
Az ingatlan korábbi számozása a 20. század elejére módosult, a térképen a temetőt az 
1605-ös helyrajzi szám alatt találjuk. 
 
  

                                                        
22 Bonyhád. Tolna megyei nagyközség kataszteri térképének másolata az 1909. évi részletes felmérés 
szerint. Budapest, 1912. M. kir. állami nyomda. Méretaráy 1:2880. Bonyhád Város Földhivatala. 

7. Bonyhád kataszteri térképének másolata az 1909. évi részletes felmérés szerint. 
Budapest, 1912. M. kir. állami nyomda. Méretaráy 1:2880. Bonyhád Város Földhivatala. 
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Ermel-Vojnits-mauzóleum – Építéstörténet 
 
Az Ermel-Vojnits-mauzóleum keletkezését, építésének történetét levéltári források nem 
rögzítik. A szakirodalom kevés figyelmet fordított a magánépítkezésben megvalósult 
sírkápolnára, az építészettörténeti tanulmányok nem tulajdonítottak jelentőséget 
említésére. A legteljesebb feltárás Sonkoly Károly kutatásai nyomán valósult meg, amely 
azzal az eredménnyel zárult, hogy a mauzóleum 1905-1906 között épült, berendezése 
1907-ben készült el.23   

                                                        
23 SONKOLY Károly, 2001. 25. 

 
 
Ermel-Vojnits Erzsébet  
 
bajsai Vojnits Barnabás (1808-1888) szolgabíró és bonyhádi Perczel Etelka 
(l807-1861) gyerrneke.  
Az anya az az Etelka, aki iránt az ifjú Vörösmarty Mihály – viszonzatlanul  
– gyengéd érzelmeket táplált. Halhatatlanná tette a leányt, róla mintázva 
az 1823-ban elkezdett Zalán futása Hajnáját. A nagy köitő akkoriban, 1817 
és 1826 között Perczel Sándor (1778-1861) fiainak házitanítója volt. Etelka 
 nevét Dugonics Etelkája után kapta, amely nevet már egy korábban, kisgyer- 
mekként elhalt nővére is viselt. Eléggé későn, 26 éves korában, 1833-ban  
ment férjhez és Szabadkára költözött. Itt született leánya.  
 
 
A család szerint a kártyás, tivornyázó, borozó, durva modorú, bácskai nemes nem illett hozzá. Ez a negatív 
kép kissé elfogultnak tűnik. A férj 1844-ben országgyűlési követ, 1845-től főszolgabíró, majd 1865-ben 
ismét megválasztották képviselőnek. Családja Bács-Bodrog vármegyében volt birtokos és tagjai fontos 
tisztségeket viseltek. A bajsai Vojnits família két ága 1899-ben, illetve 1911-ben bárói rangot kapott, de 
később mindkettő kihalt. Először a fenti Barnabás unokaöccse, Vojnits lstván (1856-1921) főispán részesült 
a rangemelésben. Vojnits Barnabás ágának vele magvaszakadt, mivel házasságából csak ez a 
leánygyermeke, Erzsébet született.  
Vojnits Erzsébetnek a kor viszonyaihoz képest eléggé mozgalmas élete volt. Először almási báró Rudics 
József (1792-1879), gazdag, bácsmegyei földbirtokoshoz ment férjhez. A művelt, irodalompártoló férfi 
Kisfaludy Károly barátja volt és támogatta az 1822-ben indított Aurora kiadását. Maga is írt verseket, s 
több kötete jelent meg nyomtatásban. A Magyar Tudományos Akadémia 1873-ban tiszteletbeli tagjává 
választotta. Bácsalmási jeles könyvtárat gyűjtött. Jó gazda, nagy birtokgyarapító volt és kétszer is viselte 
a főispáni tisztet. Udvarhűségének köszönhette az 1854-ben elnyert bárói rangot. Vojnits Erzsébet a 
második felesége. Még az első házasságából származott egy fia és egy leánya. A házastársak között nagy 
volt a korkülönbség, közös gyermekük nem született, s hamarosan elváltak. 
Erzsébet második férje egy bizonyos Radákovich volt, akinek még a keresztnevét sem ismerjük. Vojnits 
Erzsébet, második férje halála után, már nem túl fiatalon, harmadszorra Ermel Gyulával kötött házasságot. 
A kb. 11 évvel fiatalabb férfi 1877 és 1884 között Bátaapátiban működött evangélikus lelkészként. A 
századfordulón viszont már Bonyhádon élt, mint nyugalmazott lelkész, s a felesége által a házasságba 
hozott ófalui birtokon gazdálkodott. 
Az asszonynak, akinek Szabadkán és a baranyai Ófaluban nagy, összesen vagy 2000 holdas földbirtoka 
volt, egyik házasságából sem született gyermeke. Ezért dédunokaöccsét, Perczel Bélát (1884-1945) tette 
örökösévé. Felmenői nyomdokába lépve, ő a XX. század első felében jelentős szereplője volt a megye, sőt az 
ország politikai életének, mint főispán, országgyűlési képviselő és a Hűségmozgalom vezetője.  
Errnel Gyula 1918-ban hunyt el 72 éves korában, végelgyengülésben, s Bonyhádon temették, állítólag a 
felesége mellé. 

8. Ermel-Vojnits Etelka édesanyja Perczel Etelka. 
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Ermel Gyuláné, született bajsai Vojnits 
Erzsébet 1903-ban készíttette el 
végakaratát, amelyet Szabó Albert 
budapesti királyi közjegyző hitelesített.24 
Az 1903. május 2-án kelt dokumentum 3. 
pontja rendelkezik arról, hogy Bonyhádon 
egy kápolnás sírboltot emeljenek. Az 
építkezés költségére 20.000 koronát, a 
fenntartási költségek biztosítására 1000 
korona kamatozó tőkét hagyományozott 
az örökhagyó. Végrehajtásra férjét, Ermel 
Gyulát és unokafivérét, Perczel Dezsőt 
kérte fel az okiratban. 1903. június 6-án 
pót-végrendelet készült, amely a kápolna 
ügyét nem érintette. 
 
Az asszony halála előtt pár nappal, 1903. október 9-én dr. Kéry István gyakorló orvos 
(Budapest, Zsibárus utca 1. szám) és dr. Ritoók Zsigmond gyakorló orvos (Budapest, 
Fürdő utca 4. szám) ügyleti tanúk előtt Szabó Albert budapesti királyi közjegyzővel újabb 
pótvégrendeletet készíttetett. 

 
Az okirat rögzíti, hogy a bonyhádi kápolna építésére a korábban meghatározott 20.000 
korona helyett 40.000 korona készpénzt hagyományoz, amelyből 20.000 korona az épület 
felépítésére, míg 20.000 korona a mauzóleum felszerelésére, díszítésére és fenntartására 
fordíttassék. A végrehajtók személyében nem jegyzett változás. 
 
A végrendeletet Vojnits Erzsébet 1903. október 17-én bekövetkezett halálát követően 
1903. október 19-én hirdették ki.  
                                                        
24 Ermel Gyuláné Vojnits Erzsébet földbirtokos. Budapest, VIII. Múzeum krt. 19. Kihirdetett végrendelet. 
HU BFL - VII.11.d - 1903 – 0728. HU BFL - VII.11.d - 1903 - 0728 | Levéltári iratgyűjtemények | 
Hungaricana 

9. Ermel Gyuláné, született bajsai Vojnits Erzsébet 
végrendelete - részlet. 1903. május 2.  

HU BFL - VII.11.d - 1903 – 0728. 

10. Ermel Gyuláné, született bajsai Vojnits Erzsébet pót-végrendelete - részlet. 1903. október 9.  
HU BFL - VII.11.d - 1903 – 0728. 

https://archives.hungaricana.hu/hu/lear/Vegrendeletek/21761/?list=eyJxdWVyeSI6ICJlcm1lbCB2b2puaXRzIGVyenNcdTAwZTliZXQifQ
https://archives.hungaricana.hu/hu/lear/Vegrendeletek/21761/?list=eyJxdWVyeSI6ICJlcm1lbCB2b2puaXRzIGVyenNcdTAwZTliZXQifQ
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Ermel Gyuláné, született bajsai Vojnits 
Erzsébet 1903. október 17-én, 68 éves 
korában hunyt el Budapesten. (Feltehetően 
fővárosi, Múzeum körút 19. szám alatti 
lakásában érte a vég.) Az asszonyt 1903. 
október 20-án helyezték örök nyugalomra a 
bonyhádi katolikus temetőben, a Kálvária-
dombon.  
 
A temetés nagy pompával, és asszisz-
tenciával ment végbe. A korabeli sajtó is 
megemlékezik az eseményről, amelyhez egy 
másik tragikus haláleset is kapcsolódott.25  
 
A cikk arról tudósít, hogy bajsai Vojnits 
Erzsébetet a kálváriahegyi sírboltba 
helyezték örök nyugalomra, amelyet a 
kápolnában beszenteltek. A megfogalmazás 
arra enged következtetni, hogy a temetés 
már a sírkápolnában történt, holott a 
mauzóleum ekkorra még nem készülhetett 
el. A temetés tényleges helyszíne, valamint a 
későbbi mauzóleumba helyezés időpontja a 
forrásokból nem volt azonosítható. 
 
Bajsai Vojnits Erzsébet végakaratának 
megfelelően sírja fölé díszes mauzóleumot 
emeltek.26 A hagyomány szerint nem a 
végrendeletben szereplő férj, Ermel Gyula és 
az unokafivér, Perczel Dezső, hanem ez 
utóbbi fia, a dédunokaöccs Perczel Béla 
teljesítette az örökhagyó rendelkezését.27 Az 
építkezésre vonatkozó közvetlen adatok nem 
kerültek elő, a Historia Domus bejegyzéséből 
is csak azt tudhatjuk meg, hogy a sírkápolna 
40 000 koronába került. Rögzítik azt is, hogy 
a házaspár, illetve az építtető alapítványt 
nem hozott létre a mauzóleum fenntartására, 
tehát az örökhagyó erre vonatkozó 
rendelkezése sajnos nem valósult meg.  
 

                                                        
25 Pécsi Napló, 1903-10-23 / 242. szám Pécsi Napló, 1903. október (12. évfolyam, 223-249. szám) | 
Arcanum Digitális Tudománytár 
26 A mauzóleum bejárata felett a Bajsai Vojnits család címere, amelynek pontos leírását Bajsai Vojnits 
István főispán bárói címének adományozó leveléből ismerünk. 1899. január 4. K 19 - Király Személye 
Körüli Minisztérium Levéltára - Királyi könyvek - 70. kötet - 635 - 641. Vojnits de Bajsa István főispán | 
Királyi Könyvek | Hungaricana 
27 SONKOLY Károly, 2001. 24. 

11. Bajsai Vojnits István főispán bárói címere. 
1899.  

https://adt.arcanum.com/hu/view/PecsiNaplo_1903_10/?pg=177&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/PecsiNaplo_1903_10/?pg=177&layout=s
https://archives.hungaricana.hu/hu/libriregii/hu_mnl_ol_a057_70_0335/?list=eyJxdWVyeSI6ICJiYWpzYSBWb2puaXRzIGNpbWVyIn0
https://archives.hungaricana.hu/hu/libriregii/hu_mnl_ol_a057_70_0335/?list=eyJxdWVyeSI6ICJiYWpzYSBWb2puaXRzIGNpbWVyIn0
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A mauzóleum magán sírkápolna volt, oltárnak nincs zárható tabernaculuma, nem 
ismerünk felszentelésére vonatkozó adatot sem. Mindebből arra következtethetünk, hogy 
a kápolna nem lehetett misézőhely, ezért nem szerepel az egyházmegyei 
sematizmusokban sem. 
 
Az építés idejének meghatározásánál abban lehetünk biztosak, hogy 1903 után létesült a 
mauzóleum, és– a kataszteri térkép28 tanúsága szerint – 1909-ben már állt a sírkápolna. 
Sonkoly Károly kutatásai pontosították a kápolna építésének idejét 1905–1907 évekre, 
egyben tárták fel a tervező építész személyét.29  
 
Kutatásunknak támpontot adhatott volna a Zsolnay-gyár gyűjteményeinek áttekintése, 
amely a tanulmány készítésének időszakában nem volt vizsgálható. Korábbi 
publikációkra támaszkodva megállapítható, hogy a cég épületkerámia és szobrászati 
mintakönyvei sorában – a szempontunkból igen fontos 10. kötet –, amelyben az 1905–
1906/7 közötti munkák –köztük feltehetően a bonyhádi kápolnával kapcsolatosak is – 
szerepeltek, nem találhatóak meg a gyűjteményben.30  
 
Nikelszky Géza iparművész, a cég kiváló szakembere a mintakönyvek alapadatait 
kijegyzetelte,31 amelyből a bonyhádi kápolna építésének részleteit tudhatjuk meg. A 
jegyzetekből és a szállítási és anyageladási könyvekből (Strazzák) kiderült, hogy a 
megrendelés és a szükséges tervek még 1905-ben érkeztek Pécsre, a néhai Ermel Gyuláné 
sírkápolnájához készítendő díszekre. A pirogránit elemeket 1905 őszén és 1906 nyarán 
szállította az üzem, tehát ekkor már a burkoló és díszítő elemek fogadására, tehát 
szerkezetkész állapotban lehetett az épület.32 
 
 
  
                                                        
28 Az 1909-es térkép már jelöli a mauzóleumot. Bonyhád Város Földhivatala. 
29 SONKOLY Károly, 2001. 24–27. 
30 A Zsolnay-gyár „Terracotta" fazonkönyvei. Eredeti kötetek: Zsolnay Porcelángyár Rt., Pécs, Pyrogránit 
üzem. A tanulmány készítése alatt a gyűjtemény nem volt kutatható. 
A Fazonkönyvek 10. kötetét, amely a 3034-3359 közötti fazonszámokat tartalmazta, az 1970-es években 
kivitték a Zsolnay-kerámia díszekkel burkolt, belgrádi Hotel Moszkva, a volt Rossija-biztosító épületének 
(Jovan Ilkić, 1906-7) felújításához, ahol elveszett. Fénymásolat sem készült róla. Dr. Hárs Éva és Mendöl 
Zsuzsanna művészettörténészek (Pécs) sz. sz. k. SONKOLY Károly, 2001. 30. 
Továbbá DURANCI, Bela: Zsolnay kerámia. https://docplayer.hu/16401846-Bela-duranci-zsolnay-
keramia.html Terracotta — 10. Ez a füzet nincs meg a gyár archívumában, ugyanis 1969-ben Belgrádban, a 
Moszkva Szálló restaurálása közben (épületdíszei szintén a Zsolnay-gyár termékei) kilopták a cég kocsijából. 
Ebben a füzetben voltak a szabadkai Raichle-palota kerámiadíszeinek a rajzai, amely Raichle J. Ferenc 
(1869—1960) apatini születésű építész tervei szerint készült 1903—1904-ben, s Jugoszlávia területén a 
legszebb magyar szecessziós épület. 
31 NIKELSZKY Géza, 1937., 1945. és 1951. 
32 NIKELSZKY Géza, 1937, 8–9. 1905 (...) Majd ez év őszén az Ermel féle sirkápolna külső  pyrogranit 
épületrészeit szállítottuk Bonyhádra, mely kápolna terve Aigner Sándortól való.; 
NIKELSZKY Géza, 1945. 30. Terr . 3153; Ermel-féle síremlék, Bonyhád. (Müép. Aigner Sándor) lábazat, 
párkánytagozatok, bejárati keretelés, oszlopok, falburkolat, quader-lapok sarokidomok, csúcsos 
ablakkeretek, orom feltét lefödés, csúcsvégződés, oszlopfők; teljes homlokzat: Terr. 3203., szállítva = 1906 VII. 
29.; belső fiók oszlopok= 3207; tetőátmenet = 3213-ig. (néh. Ermel Gyuláné sírkápolna) (Rajz); 
NIKELSZKY Géza, 1951. fol. I., col. 2., 70.sz. Ermel síremlék, Kápolna, Bonyhád, (Aigner) 3213.; 
NIKELSZKY Géza, é. n. fol. 3., col. 2. Ermel féle síremlék, Bonyhád. néh Ermel Gyuláné sírkápolnája. Aigner 
Sándor műép. terve. 1905-ben. A szövegben szereplő, négyjegyű számok az egyes elemek gyári 
fazonszámai. SONKOLY Károly, 2001. 25. 

https://docplayer.hu/16401846-Bela-duranci-zsolnay-keramia.html
https://docplayer.hu/16401846-Bela-duranci-zsolnay-keramia.html
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A fenti forrásokban találjuk a bonyhádi sírkápolna tervezőjének, 
Aigner Sándor építész nevének többszöri említését is.33 
 

Aigner Sándor gazdag életútjában nem maradt nyoma a mauzóleum tervezésének. 
Hasonló módon nem említi a szakirodalom egy másik, hasonló volumenű és korban is 
illeszkedő (1905) művét, a margitszigeti fogadalmi kápolnát. A Klotild Mária főherczegnő 
emlékére emelt kápolna terveit szintén nem ismerjük, egyedül oltárának tervlapja maradt 
fenn napjainkra. Maga az épület megsemmisült az ostrom alatt, 1950-ben bontották el 
maradványait.  
                                                        
33 NIKELSZKY Géza, 1937. 8–9., NIKELSZKY Géza, 1945. 30. és NIKELSZKY Géza, 1951. fol. I., col. 2., 70. sz. 

 
Aigner Sándor építész 
 
 
szül. 1854 júl. 21. Temesvárott; megh. 1912 jan. 30. Budapesten.  
Tanulmányait 1876—1880-ig a bécsi képzőművészeti akadémián Schmidt Frigyes 
báró vezetése alatt végezte. Ez idő alatt az akadémia kiválóbb növendékei közé 
tartozott, s 1879-ben egy pályatervével megnyerte a Füger-féle aranyérmet.  
Miután Olaszországban hosszabb tanulmányútat tett, 1881-ben visszatért Budapestre, hol csakhamar 
önállóan működött. Első ízben 1883-ban szerepelt nyilvánosan, amikor az aradi színház pályatervével 
megnyerte az 1000 frtos első pályadíjat. 1884-ben a budavári Mátyás templom építésénél nyert 
alkalmazást, hol Schulek Frigyes vezetése alatt 1889-ig tevékenykedett. Közben azonban több pályázaton 
vett részt s nehány pályadíjon kívül 1885-ben a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet nagy aranyérmét is 
elnyerte. 1890-ben részt vett a budapest—erzsébetvárosi templom pályázatán, mely alkalommal 
pályaművét első díjra érdemesítették, kivitelre azonban Steindl Imre tervét fogadták el. Ez utóbbi terveket 
az 1896. évi millenniumi kiállításon állította ki a szintén általa készített erdészeti pavilion terveivel együtt 
s ezekért az ezredévi kiállítás nagy bronzérmével tüntették ki. Ugyanez évben részt vett a törökszentmiklósi 
templom tervpályázatán, melyen művének az első díjat ítélték oda s a kivitellel is Aignert bízták meg. 1898-
ban a zágrábi erdőigazgatósági székház, 1899-ben pedig a beszterczei erdőigazgatósági székház 
pályázatán nyerte el az első díjat s ezzel együtt a kivitellel való megbízást. 

1898-ban tagja lett a Műemlékek Országos Bizottságának, s mint ilyen ezen bizottság 
meghagyásából restaurálta a beszterczebányai Mátyás házat és elkészítette a selmeczbányai Ó-vár 
helyreállítási terveit, melyeknek foganatosításával szintén őt bízták meg. Restaurálásai közül felemlítjük 
még a veszprémi székesegyházat, a szabadkai szent Ferencz templomot és a győri székesegyházat. Aigner 
öt czikluson át az Országos Középítészeti Tanácsban is helyet foglalt. 

1900-ban Francziaországban volt tanulmányúton, miután Németország építőművészetét még 
1892-ben tanulmányozta behatóbban. Bár később egyre halmozódó munkája miatt kevés szabadideje volt, 
mégis keresett rá alkalmat, hogy tapasztalatok szerzése czéljából ismételten beutazza a külföldet s 
különösen Hollandiában, Belgiumban, Angliában és Németországban tartózkodott hosszasabban. 

1903- ban az Erzsébet királyné emlékének megörökítésére emelendő budapesti örökimádás 
templom pályázatára beérkezett számos terv közül Aigner műve nyerte el az első díjat. Ezen tervek alapján 
a templom építését 1904-ben kezdték meg (alapkövét letette a király 1904 máj. 18-án), 1908-ban fejezték 
be és ugyanez év szept. 8-án fényes ünnepség keretében, melyen a király is részt vett, adták át 
rendeltetésének. Az Örökimádás templom építése körül szerzett érdemei elismeréséül 1908-ban a III-ik 
osztályú vas-korona-renddel tüntette ki a király. 

1904-ben a szegedi fogadalmi templom tervpályázatán vett részt s ez alkalommal Rainer 
Károlylyal (1. o.) közösen készített terve szintén megnyerte az első díjat, ez a terv azonban kivitelre nem 
került. 

A már említetteken kívül Aigner tervei alapján épültek a szeged-rókusi plébánia templom (Rainer 
Károlylyal együtt készített terv; 1905), a nagybecskereki törvényszéki palota (1905), a budapesti szent 
Imre collegium palotája (1906), a győri szeminárium, a kis- lángi templom (1908) stb. 

 
SZENDREI János - SZENTIVÁNYI Gyula, 1915. 10–11. 
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Jelentőségére való tekintettel a korabeli sajtó 
több cikket is szentelt az építkezésnek. A 
Vasárnapi Újság 1905. július 30-i számában ad 
hírt a margitszigeti új kápolna építéséről.34A 
cikk beszámolója szerint a kápolna építését még 
a boldogult József főherczeg rendelte el 1903. 
deczemberében fiatalon elhúnyt leánya, Klotild 
Mária főherczegnő emlékezetére. Az akkorra 
már csaknem teljesen kész kápolna külső 
építménye csupa terméskő, belső berendezésében 
a szines majolika adja a díszt. Befejezéséhez a 
belső berendezés egy-két részlete és a színes 
üvegablakok hiányoztak. Az épület képét Háry 
Gyula rajza örökítette meg. Az írás szerint a 
kápolna Korb Flóris és Giergl Kálmán építészek 
műve. Sonkoly Károly többször említett 
kutatásai mutattak rá arra, hogy valójában nem 
a fenti műépítészek közreműködésével készült 
a kápolna, hanem Aigner Sándor építész 
munkája nemcsak a belső tér kialakítása, hanem 
maga az épület is.35 
 
A kápolna ünnepélyes felszentelését – József 
főherceg és családja jelenlétében – 1907. június 
végén dr. Ott Ádám buda-újlaki apátplébános 
végezte. A sajtó a ceremónia részleteinek 
leírását követően az épületről is rövid említést 
tesz: Átmeneti román stílusban épült. Külseje és a 
bejárat román, mig a belseje határozottan gót 
stilű. Az ablakok színes üvegből valók és szentek 
képei láthatók rajtuk. Az oltártól jobbra van 
szent Klotild, szent Fülöp, szent József, az Úr Jézus 
és Szűz Mária képe. Balra van szent István, szent 
László, szent Margit, szent Erzsébet és szent Imre 
képe. Az oltár fölött egy remek Mária- szobor 
áll.36  
 
  

                                                        
34 A margitszigeti új kápolna. Vasárnapi Újság 1905. (52. évfolyam, 31. szám) 1905. július 30. 492. 
Vasárnapi Ujság – 1905 | Arcanum Digitális Tudománytár 
35 SONKOLY Károly, 2001. 26. 
36 A margitszigeti kápolna fölszentelése. Ország-Világ, 1907 (28. évfolyam, 25. szám) 1907-06-23. 538. 
Ország-Világ, 1907 (28. évfolyam, 1-26. szám) | Arcanum Digitális Tudománytár 
A Klotild Mária főherczegnő emlékére emelt kápolna a Margitszigeten. Vasárnapi Újság 1907. (54. 
évfolyam, 26. szám) 1907. július 30. 519. Vasárnapi Ujság – 1907 | Arcanum Digitális Tudománytár 

12. A margitszigeti új kápolna. Háry Gyula 
rajza. Vasárnapi Újság 1905. (52. évfolyam, 31. 

szám) 1905. július 30. 492. 

13. A Klotild Mária főherczegnő emlékére emelt kápolna a 
Margitszigeten. 

Vasárnapi Újság 1907. (54. évfolyam, 26. szám)  
1907. július 30. 519. 

https://adt.arcanum.com/hu/view/VasarnapiUjsag_1905/?query=A%20margitszigeti%20%C3%BAj%20k%C3%A1polna&pg=499&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/OrszagVilag_1907_1/?query=A%20margitszigeti%20%C3%BAj%20k%C3%A1polna&pg=527&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/VasarnapiUjsag_1907/?query=margitsziget&pg=526&layout=s
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A korabeli ábrázolások egyértelműen mutatják a két sírkápolna közötti stílusbeli 
egyezőségeket, amint éppúgy a nagyságrendi, anyaghasználati különbözőségeket. 
 
A tervek közül csupán a kápolna oltárának maradt fenn a rajza,37 amely csak részben 
használható analógiaként. A tervlap az oltár alaprajzát, oldalnézetét és színezett főnézetét 
tartalmazza, szignó nélküli. 
 
Az építmény alsó része, az oltárasztal, annak középdísze, a négykaréjos körben elhelyezett 
majolika kereszt, valamint a két oldalsó díszes mázas oszlopa, fejezetei és talapzatai, mind 
a rajzon, mind a bonyhádi oltáron megjelenik, azonosságokat mutat. A méretei is 
nagyjából egyezőek: a rajzon 1,00 méter magas, 1,60 széles az oltárasztal, mélysége 60 
centiméter – a tabernákulumnál 55 centiméterre csökken. A szentségtartó alapjának 
befoglaló mérete – 36 x 40 centiméter – azonos egészen a Mária szobor posztamenséig, 
amely az oltárasztaltól 1,62 méterre magasodik.  

                                                        
37 Margitsziget kápolna oltárának tervrajza 1:20 címfeliratos lap. Janus Pannonius Múzeum, Zsolnay-
adattár, ltsz. 61.388. A kutatói hozzáférésben nyújtott gyors segítségéért külön köszönettel tartozom 
Walterné Müller Judit igazgatóhelyettes asszonynak és Tóth Eszter muzeológusnak. (Janus Pannonius 
Múzeum) 

14. A margitszigeti kápolna 1945 előtti képeslapokon. 
https://gallery.hungaricana.hu/hu/search/results/?list=eyJxdWVyeSI6ICJNYXJnaXRzemlnZXQga1x1MDBlM

XBvbG5hIn0&page=1 

https://gallery.hungaricana.hu/hu/search/results/?list=eyJxdWVyeSI6ICJNYXJnaXRzemlnZXQga1x1MDBlMXBvbG5hIn0&page=1
https://gallery.hungaricana.hu/hu/search/results/?list=eyJxdWVyeSI6ICJNYXJnaXRzemlnZXQga1x1MDBlMXBvbG5hIn0&page=1
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15. Margitsziget kápolna oltárának tervrajza 1:20 címfeliratos lap Zsolnay-adattár, ltsz. 61.388. 

Terv: Aigner Sándor? 
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Az oltárasztal felépítménye azonban a margitszigeti kápolna rajzán összetettebb, mint 
ami a bonyhádi mauzóleumban épült meg. A fogadalmi kápolnában az oltár három 
szoborral díszített: jobbról Szent László, balról Klotild térdeplő szobrát láthatjuk, míg 
középen az 1,20 méter magas Mária szobra áll (tervfelirat: Boldogasszony Patrona 
Hungariae). A margitszigeti kápolna oltárára zárható tabernákulumot is terveztek. 
 
A bonyhádi oltár felépítménye ennél jóval egyszerűbb kialakítású, tabernákulum nem 
épült hozzá és az emlékezet szerint csupán egy Mária-szobor állt a csúcsán. 

 
A tervlap alapján készített oltár vázlata (170. számú rajz) a Zsolnay gyár fazonkönyveinek 
17. kötetében, a 3110 fazonszám alatt, GOTIKUS OLTÁR néven szerepel. Ugyanitt 4563. 
fazonszámmal jelölik a Mária-szobrot.38   

                                                        
38 Gotikus Oltár. Janus Pannonius Múzeum, Zsolnay-adattár, ltsz. 61.396.1. és 61.396.2. 170. sz. rajz. 
M=1:15. Oltár TERR.3110 Mária-szobor TERR.4563.  

16. Gotikus Oltár. Janus Pannonius Múzeum, Zsolnay-adattár, ltsz. 61.396.1. és 61.396.2. 
170. sz. rajz. M=1:15. Oltár TERR.3110 Mária-szobor TERR.4563. 
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A fazonkönyvben szereplő terv az előző, Aigner Sándornak tulajdonított rajztól némileg 
eltér. Az oltárasztal mindkettőnél 1,00 méter magas, szélessége minimálisan, 1.65 
méterre növelt (korábban 1,60 méter). Felépítménye visszafogottabb magasságú, 1,15 
méter (előző terven 1,62 méter) és a Mária-szobor mérete is csak 80 centiméter 
(korábban 1,20 méter volt), tehát 2/3-ára csökkent az alak magassága.  
 
Mária mellett már nem konkrét szenteket mintáznak a mellékszobrok, hanem térdeplő, 
szárnyas angyalok fordulnak a Szent Szűz felé. 

 
A 4563 fazonszámon jelzett majolizál pirogránit Mária-szobor gyártása még sokáig 
szerepelt a cég profiljában. A Strazzák (Szállítási és anyageladási könyvek) másolatban 
fennmaradt jegyzetei szerint39 az 1920-as, 30-as években több rendelés is érkezett a 
szoborra Budapesttől Szekszárdon át Szabadkáig. Kérték aranyozva, színre festve 
zománcozva és zománc nélkül.  
 
  

                                                        
39 Janus Pannonius Múzeum, Zsolnay-adattár, ltsz. 61.388. 
A 80 centiméter magas Mária-szobor talapzatának méreteit is megtudhatjuk a dokumentumból: 22 x18 
centiméteres posztamensen állt az alak. 

17. A 4563 fazonszámon jelzett majolizál pirogránit Mária-szobor megrendelőinek jegyzéke. 
 Janus Pannonius Múzeum, Zsolnay-adattár, ltsz. 61.388. 
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Hiányos az ismeretünk a szintén a Zsolnay 
gyárban készített függőlámpa tekintetében. A 
feltehetően ugyancsak Aigner Sándor tervezte 
luszter függesztéke és három gombja maradt 
fenn napjainkra, a lámpatestről azonban nem 
ismert terv, illetve ábrázolás, későbbi 
fényképfelvétel sem szolgál e tekintetben. 
Analógiaként tekinthetünk a pécsi Zsolnay 
mauzóleum lámpájára, amely rendszerében 
hasonlatos lehet a bonyhádihoz, azonban 
kivitelében, nívójában minden bizonnyal 
messze meghaladta azt. A luszter pótlásához 
további kutatások, annak eredménytelensége 
esetén iparművészeti tervezés szükséges. 
 
 

 
Az épületet érintő építészeti 
beavatkozásoknak nem maradtak fenn 
sem írásos, sem szerkezeti nyomai. A 
karbantartás elmaradásának következ-
tében, valamint néhány rongálás miatt 
alakult ki jelen, pusztuló állapota. 
 
Kutatásunk alatt nem kerültek elő olyan 
fényképfelvételek, amelyek a mauzóleum 
berendezésének rekonstrukciójához 
segítséget jelentettek volna sem oltárának, 
sem luszterének tekintetében. Ólomüveg 
betétes ablakainak képe sem rajzolódik ki 
az archív felvételeken úgy, hogy a 
helyreállítás megalapozását képezhetné. 
  

19. A mauzóleum 1984-ben. Gazda Anikó felvétele. 
LTK 16-11-27/1984 

18. Függőlámpa, Pécs, Zsolnay mauzóleum. 
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A csekély szakmai figyelemmel kísért kápolna sorsában fordulópont 1994, amikoris a 
Budapesti Műszaki Egyetem Építészettörténeti és Elméleti Intézete szervezésében III. 
éves építészhallgatók elkészítették az épület felmérési tervlapjait.40 
 

 
A Perczel család bonyhádi ágának legidősebb leszármazója, Perczel Bertalan úr 1999. 
november 8-án levélben fordult dr. Semjén Zsolt helyettes államtitkár úrhoz a mauzóleum 
áldatlan állapotának megsegítésének, felújításának támogatása ügyében.41 Kérelme 
eredményeként elindult a sírkápolna építészeti értékeinek feltárása, országos műemléki 
védelem alá helyezése. A védetté nyilvánítási dokumentáció elkészítését követően a 
műemléki védelem 2002-ben realizálódott, a sírkápolna helyreállítása azonban a mai 
napig várat magára. 
 
 
 
 
 

  

                                                        
40 ISTVÁNFI Gyula, 1995. 
41 MMA MÉM MDK Tervtár 50564 

20. A mauzóleum felmérési rajzai. 1994. Budapesti Műszaki Egyetem Építészettörténeti és Elméleti Intézete 
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Az épület építészeti leírása 
 
Jelleg 
 
Szabadon álló, neogótikus sírkápolna, kriptával, 
megközelítően négyzet alaprajzú hajóval és 
afölött emelkedő, nyolcszögű toronnyal, 
félkörívesen záródó szentéllyel. 
Kváderborítású, Zsolnay pirogránit elemekkel 
díszített homlokzatain háromszögű 
oromfalakkal záródó rizalitok, északnyugati 
homlokzatán vimpergás kapuépítmény, 
csúcsíves, bélletes kapuval, az ívmezőben a 
Vojnits család címerével, alatta Ermel-Vojnits 
Erzsébet felirattal. Ermel-Vojnits Erzsébet 
(†1903) sírkápolnájának épült 1905–1907 
között, építész: Aigner Sándor. 
 
Külső leírás 
 
A Kálvária-dombon, a katolikus temető déli 
részén szabadon álló mauzóleum a Kálvária-
kápolnával megegyező tájolású, amely 
megközelíti a klasszikus kelet-nyugati irányt. Az 
északnyugat-délkeleti hossztengelyű, 
6,45x8,91 méter befoglaló méretű épület 
négyzetes hajója fölé szerkesztett, 17,16 méter 
magas nyolcszögletű torony emelkedik 
(keresztcsúcsa 18,57 méter). A középső 
épülettömbhöz délkeletről egy félköríves 
szentély csatlakozik. Oldalhomlokzatai 
háromszögű oromfalakkal záródnak, 
amelyeken bimbós csúcsdíszek vannak, a 
főhomlokzatnál kereszt áll a csúcson.  
 
Az északnyugati homlokzaton nyílik a 
mauzóleum bejárata, amelyhez rózsaszínű 
márványból készült három lépcső vezet. A 
csúcsíves záródású kapuzat bélletében két-két, 
bimbós-leveles fejezetű faloszlop áll, a mezőben 
vállköves, egyenes záródású, befelé nyíló, 
kétszárnyú kapu.  
 
A szemöldökgerendán az "ERMEL-VOJNITS 
ERZSÉBET" névfelirat olvasható, felette, 
háromkaréjos mezőben a bajsai Vojnits család 
címerreliefjét helyezték el.   

21. A mauzóleum észak felől 

22. A mauzóleum bejárata 
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Kétszárnyú faszerkezetű kapu nyílik a kápolnába, felső részén díszes kovácsoltvas 
rácsozat, egyszerűbb iparos munka.  
 
A félköríves szentély délkeleti és délnyugati oldalán egy-egy csúcsíves, pirogránit keretbe 
helyezett, egykor ólomüvegbetétes ablak áll. Az ablakokat a boltváll szintjén téglasort 
imitáló fogazott díszítés fogja össze, amely a kápolnahajó részen párkányként folytatódik.  

 
A kereszthajó oromzati szintjén az északkeleti és a délnyugati oldalon az épület pirogránit 
keretbe helyezett csúcsíves ablakai hármas csoportozatban állnak.  
  

23. A mauzóleum főhomlokzata szemöldökgerendáján ERMEL-VOJNITS ERZSÉBET névfelirat, 
felette, háromkaréjos mezőben a bajsai Vojnits család címere. 

24. A mauzóleum félköríves szentélye, délkeleti homlokzata. 
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A torony négyzetes alapra helyezett nyolcszög alaprajzú. A négyzetcsúcsokban lévő 
tetőindítások pirogránit fedlapokkal fedettek. A tornyon lévő pirogránit keretbe helyezett 
csúcsíves ablakokat bimbós fejezetű faloszlopok szegélyezik. A nyolcszögű torony 
oldalfalait háromszögű oromzatok koronázzák, mezöjükben háromkaréjos tükrökkel, 
csúcsaikon bimbós díszekkel. Az oromzatok pirogránit lapokkal fedettek, a vápákban 
vízköpő elemek. 

Az ólomüveg ablakok többségében csak a tartó fémszerkezet maradványai maradtak fenn 
napjainkra. Ez alól kivétel a torony északnyugati-nyugati-délnyugati nyílásai, amelyekben 
ma is láthatóak az üvegbetétek töredékei. 
 
A szentély és a magas toronysüveg rézlemez héjazatú, utóbbi nyolc tetősíkját háromszög 
alakú, csúcsíves nyílású tetőkibúvók, a torony csúcsgombján kovácsoltvas kereszttel.  
A sírkápolnán tagolt lezárású lábazat fut körbe.    

25. A mauzóleum tornyának részletei. 

26. A torony és rézlemez fedése. 
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Épületszerkezetek 
 
Az épület alapozása – a feltárási eredmények szerint – döngölt zúzott kő alap, amelynek 
mélysége a délkeleti, szentély felőli oldalon cca. 60 centiméter, a főbejárat felől, az 
északnyugati saroknál több mint 2,00 méter.  

 
 
Az épület körül építéskori, helyszínen öntött műkő járda fut végig. A mauzóleum falazata 
nagyméretű téglából készült, amelyet kívül Zsolnay pirogránit elemek burkolnak, a belső 
terekben mészhabarcs vakolaton díszítőfestés látható. A külső burkolóelemeket 
habarcsba rögzített vastartókkal és rézdrótokkal fogatták hozzá a téglafalhoz. A 
boltozatok nagyméretű téglákból falazottak.  
 

 
A tetőszerkezet takart elem, feltárást követően határozandó meg. A szentély és a torony 
tetőszerkezete rézlemezzel fedett, az oromzatok és építészeti tagozatok lefedése 
pirogránit elemekkel történt. 
 
  

28. A pirogránit burkolóelemek rögzítőrendszere 

27. Lábazat és járda, valamint az alaptest feltárása a szentélynél 
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Belső leírás 
 
A négyzet alapú hajóhoz, három oldalon csúcsíves boltívekkel zárt térbővületek 
csatlakoznak, a félkörös szentély pedig, az előzőkhöz hasonló diadalív után, félkupolával 
záródik. A mauzóleum hajójának négyzetes közepe fölé szerkesztett nyolcszögű 
toronytest magasodik. A hajó tere egységes a torony belső terével, amelynek nyolcszögű 
alapjába a sarokpillérek feletti csegelyek adják az átvezetést 

 
A mauzóleum hajójában középen kialakított, padlószint alá süllyesztett kripta található, 
amely három fedlappal záródik. Feltárása a kivitelezés során várható. A sírhely lefedése 
kőkeretbe, három, egymás mellé helyezett kő fedlappal történt, amelyből a két szentély 
felőli eredeti, míg a bejárat felőli nem építéskori szerkezet, utólagos beton elem. A kőlapok 
kiemelésére két-két öntöttvas karika szolgál, amelyek a kőlapokba rögzítettek. Az 
utólagos kőlapon a vaskarikák hiányoznak. A kőfelületek szélei csiszoltak, a mezők 
finoman stokkoltak. Az eredeti elemek szélein letörések láthatók. 

  

29. A hajó és a torony boltozata 

30. A sírkápolna és a terrazzo burkolat 
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A hajóban világosszürke terrazzo burkolat, amely szélein egy vastagabb vörös és egy 
vékonyabb kékes grafit színű sáv fut végig, a kripta kőkeretét szintén a vékonyabb kékes 
grafit színű sáv keretezi. 
 
A belsőben a falakat teljesen beborítja a kései historizáló stílusú, secco technikájú 
díszítőfestés, amelynek kivitelezőjeként – Sonkoly Károly felvetését követve – a pécsi 
Vadász Béla díszítőfestő mestert valószínűsíthetjük. Az értékes falfestés – a leázások és a 
falnedvesség hatására – már nagy felületeken elpusztult, néhol már a vakolat is hiányzik. 
 

 
A hajó földszintje egyszínű okker festésű, a boltindításoknál és az oldalszárnyakban 
tagozott, vakolt párkánnyal zárt, az északnyugati bejáratnál párkány nélküli, itt 
kvádermintás festés nyomai. A párkány felett növényi ornamentikájú díszítőfestés. A 
szentély párkány nélküli, annak vonalában az egyszínű okker festést bordűr zárja, felette 
kék alapon aranycsillagos boltozat, indításánál növényi ornamentikájú díszítőfestés. A 
diadalíven gazdag mintázatú indák közé foglalt IHS felirat.  

 
A nyolcszögű torony indításának homlokfelületén díszitőfestés, alul felül vakolt párkány, 
a felette lévő csúcsíves nyolc ablak kerete és a közöttük álló faloszlopok – lábazataik és 
fejezeteik – pirogránit elemek, ez utóbbiakon egykori festések nyomai. Az oszlopfők 
folytatásában a kupola pálcás tagozatú bordázata kő szerkezetet utánzó festéssel 
vakolatból készült. A bordaközökben néhol még díszítőfestés nyomai. 
  

32. A torony faloszlopai és díszítésük 
 

31. A diadalív és a szentély díszítőfestése 
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A mauzóleum berendezésének legértékesebb darabja a kápolna hajójától egy 
lépcsőfokkal megemelt padlószintű szentélyben álló, Zsolnay kerámiából készített oltár.  
 
A tégla alapépítményre, polikróm mázas pirogránitból készült alkotás alapszíne a halvány 
sárga, amelyet kiegészít az erőteljes vörös, a zöld és a kék. Az oltár erősen 
megrongálódott, egykori Immaculata-szobra hiányzik.42 Az oltárszekrény középdísze a 
négykaréjos vörös körben elhelyezett, kék hátterű kereszt. A szekrény két oldalsó díszes 
mázas oszlopának talapzatai, oszlopteste, csak töredékesen maradtak fenn. Az oltárasztal 
felépítménye erősen roncsolt, elemei hiányosak. 
 

 
A nyolcszögletű torony boltozatának csúcsáról 
vaskampó tartotta fémrúdon egykor a Zsolnay-
gyárban készített luszter függött. A tartószerkezet és 
a rúdra felfűzött mázas kerámia gombok maradtak 
fenn, a két felső épen, a harmadik, alsó törött 
állapotban. A gombok alapszíne a sárga, alul, felül a 
cikkelyes díszítés vörös és zöld színű 
  

                                                        
42 Az egykor az oltáron állott - adatközlőink által említett - színes Immaculata-szobor is Zsolnay-kerámia 
lehetett. Az 1950-es évek elején állítólag egy börzsönyi családhoz mentették, azóta nyoma veszett. 
SONKOLY Károly, 2001. 22. 

33. A mauzóleum Zsolnay kerámiából készített oltára, megmaradt részletei 

34. A függőlámpa törött gombja 
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A mauzóleum kereszthajójában, az északkeleti és a délnyugati hármas ablakcsoportok 
alatt egy-egy neogótikus stílusú ötüléses stallum. Egyszerűbb iparosmunka, amelynek 
motívumai a mauzóleum díszeihez igazodnak. A stallum hátlapja és mellvédje 
váztáblázatos, a mellvéd a középső ülés előtt nyitható. A faszerkezet festés nélküli, pácolt 
barna színű. 

 

 
 
  

35. A függőlámpa ép gombjai 

36. Stallumok a kápolna két oldalán 
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Tervezett beavatkozás 
 
Az 1905–1907 között épült bonyhádi Ermel-Vojnits mauzóleum építéskori állapotához 
képest nem azonosíthatóak átépítések, nagyobb építészeti beavatkozások. Műszaki 
állapotában bekövetkezett változások a karbantartás hiányából és vandál rongálásokból 
adódtak.  
 
A tervezett helyreállítás során elsődleges a tartószerkezetek állapotának feltárása, 
értékelése. A szerkezetstabilizáció során törekedni kell az eredeti elemek megtartására, 
megerősítésére. A megfelelő felújításhoz geodéziai, tartószerkezeti, faldiagnosztikai és 
faanyagvédelmi szakvélemények készülnek. A díszítőelemek esetén a meglévő, 
megtartható szerkezetek konzerválása, az elpusztult részek rekonstrukciója a feladat. 
Ezek tervezéséhez az előkészítés során restaurátori szakvélemények készültek, 
amelyeknek összegzését az alábbiakban közöljük. 
 
 
Restaurátori szakvélemény megállapításai 
 
A mauzóleum bejárati ajtajának és stallumainak felújításához Erdei Barna restaurátor 
művész (műemléki szakértő restaurátori szakterületen, jogosultsági szám: 21-0133) 
2021. június 18-án készített restaurátori szakvéleményt. 
 
Helyreállítási javaslat: 
 
Az ajtó felújítása 
A részletes fotódokumentáció készítése után az ajtót leemeljük a diópántokról és műhelybe 
szállítjuk. A leszedhető vasalatokat leszereljük, és félrerakjuk a későbbi restaurálásra. A fa 
ajtót megtisztítjuk a poros piszkos szennyeződéstől, és 100-as szemcsenagyságú 
csiszolóvászonnal, kézzel átcsiszoljuk. Ha szükséges az ajtót szétbontjuk elemeire, hogy 
megtisztítsuk a csapokat és újból összeragasztjuk. A ragasztáshoz PVA(poli-vinil acetát) 
alapú ragasztót használunk. Az esetleg korhadt elemeket hasonló faanyagból készült 
elemekkel pótoljuk. A fa felületét beecseteljük Remmers fa impregnálóval, majd a szer 
kipárolgását követően Tikkurilla Super Guard rovarok és gombák elleni megszüntető és 
megelőző konzerváló szerrel. A szer kipárolgása után szeszes páccal korrigáljuk a 
színeltéréseket, és Habiol keményfa olajjal ecseteljük át a fa ajtót. 
 
A vas alkatrészek felújítása 
A vas alkatrészeket RO 55 rozsdaoldó és passziváló szerrel kezeljük és drótkefével 
fémtisztára dörzsöljük. A vasrácsot homokfújóval tisztítjuk meg, mert ez a leghatékonyabb 
a rozsda eltávolítására. A megtisztított felületet RO 55 rozsdaoldó és passziváló szerrel 
bekenjük, amely passziválja a megtisztított felületet és nem tud berozsdásodni. A száradást 
követően a rácsot, cink kromátos alapozóval két rétegben lealapozzuk, és a száradást 
követően Tikkurilla grafitszürke fém festékkel lefestjük. A zárat működő képessé tesszük és 
kulcsot készítünk hozzá. 
Az ajtó tokot a helyszínen az ajtóval megegyező módon kezeljük és konzerváljuk. A 
szárnyakat visszahelyezzük a sarok pántokra. 
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A stallum felújítása 
A stallumot szétbontjuk elemeire és műhelybe szállítjuk. A darabokat porszívóval 
megtisztítjuk a poros piszkos szennyeződéstől. A felületet finoman átcsiszoljuk egy 100-as 
szemcsenagyságú csiszoló vászonnal. A natúr megtisztított darabokat átitatjuk Tikkurilla 
Super Guard rovarok és gombák elleni megszüntető és megelőző konzerváló szerrel. A 
korhadt és sérült elemeket hasonló anyagból készült darabokkal pótoljuk. 
A hiányzó díszeket, és egyéb elemeket kifaragjuk és pótoljuk. 
A meggyengült szerkezetet PVA (poli-vinil acetát) alapú ragasztóval megerősítjük. 
A konzervált stallumot átecseteljük Remmers fa impregnálóval. A szer kipárolgását 
követően szeszben oldódó fa páccal korrigáljuk a szín eltéréseket, és Habiol keményfa olajjal 
alakítjuk ki a végső bevonatot. 
A fém alkatrészeket és a zsanérokat RO 55 nevű rozsdaoldó és passziváló szerrel kezeljük, 
drótkefével fémtisztára dörzsöljük, és cink kromátos alapozóval alapozzuk. A megszáradt 
alapozást Tikkurilla fém festékkel lefestjük. 
A felújított stallumot visszaépítjük a helyére. 
 
Festőrestaurátori szakvélemény megállapításai 
 
A mauzóleum belső festéséhez M. Dittrich Csilla restaurátor (műemléki szakértő 
restaurátori szakterületen, jogosultsági szám: 21-0202) 2021. június 22-én készített 
restaurátori szakvéleményt. 
 
Helyreállítási javaslat: 
 
Az épület a legfontosabb értékmentő és állagmegóvó munkái, valamint a külső helyreállítás 
elkészülte után kezdhető meg az épületbelső felújítása. A falak 70-80 %-án pótolni kell a 
vakolathiányt 1:3 vagy 1:4 arányú mész-homok vakolattal. A sok helyütt leszakadt íves 
profilú párkányok és a boltozati bordák hiányzó alsó szakaszainak újrahúzása 
épületszobrász munkát igényel. Az új vakolt felületek gletteléséhez és a kisebb tömítésekhez 
meszes glettet kell használni, melynek a felületstruktúrája az eredetihez igazítható 
megfelelő szemcseméretű homok hozzákeverésével. Javasoljuk a Kerakoll műemléki 
alkalmazásra fejlesztett meszes vakolatrendszerét. 
 
A megmaradt, porlékony anyagszerkezetű vakolattöredékek konzerválást igényelnek, ami 
Syton X30 vakolatkonzerváló anyag 5-szörös hígításával megoldható. Ha vannak rossz 
megtartású, de még visszaragasztható festett vakolatrészek, azt VAPO injektáló anyaggal 
vagy kőporral kevert hígítás nélküli Porosil ZTS-sel kell rögzíteni. Az elvált, lógó 
vakolatmaradványok nagyobb része sajnos nem látszik megmenthetőnek. 
 
A belső díszítőfestés rekonstrukciója a megmaradt festett felületek és töredékek segítségével 
pontosan visszaállítható. A motívumok levételét, eredeti méretben való rögzítését a belső 
munkák megkezdése előtt el kell végezni. A rekonstrukciós festés kivitelezését szilikát 
festékkel javasoljuk készíteni. 
 
A túlélt eredeti felületeket konzerválni és restaurálni kell. Kerülendő minden műanyag-
műgyanta eredetű anyaghasználat, mert az eredeti vagy rokon anyagokkal tökéletesen 
megoldható a helyreállítás. A konzerválást – ahol csak engedi a festékréteg állapota – meg 
kell előzze a tisztítás, a felületen lévő por, kosz eltávolítása. Ez gyakran egyszerű 
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kenyérbéllel, Wishab szivaccsal vagy Schmutzradeirral történő radírozást jelent a felület 
igénye szerint kiválasztva a legmegfelelőbbet. Ezek a morzsolódó anyagok eltávolítják a 
lazán megkapaszkodott szennyeződéseket és lesöpörhetőek a felületről az alkalmazása 
közben. 
 
A szentélyboltozat és a csegelyek elbarnult, oxidálódott “arany” csillagait érdemes új 
fémbevonatos aranyimitációval ellátni, majd feltétlenül lakkozni, hogy fényüket ne 
veszítsék. 
 
A nagyfokú értékvesztéssel sújtott templombelső helyreállítása az utolsó órában, de 
hitelességi aggályok nélkül elvégezhető. 
 
 
Restaurátori szakvélemény megállapításai a kápolna ólmozott üvegablakaihoz 
 
A mauzóleum ólmozott üvegablakainak felújításához Varga Péter díszítőfestő készített 
szakvéleményt. 
 
Helyreállítási javaslat: 
 
A kupola alatt 8 db azonos méretű, 3 táblára osztott, 193 x 71 cm-es, csúcsíves ablak 
található. Három ablakban maradt értékelhető töredék. Ezek felmérése alapján, a 24 db 
ablaktábla rekonstruálható. A keleti és nyugati oldalfalakon, a boltívek alatt, 1-1 db 
háromosztású, középen 50 x 170 cm-es ablakot 2 db 50 x 100 cm-es, kétosztású, ólmozott 
üvegablak fog közre. 
 
A szentélyben az oltár két oldalán 1-1 db, 50 x 100 cm-es ólomüveg volt. Az üvegtáblákat 
vízszintesen csavarral rögzített laposvasak, a széleken a kőkeretben kialakított, horonyba 
ágyazott mészhabarcs rögzíti. 
 
A bejárati tölgyfaajtó 2 db 42 x 110 cm-es üvegtábláját a többi üveghez hasonlóan szükséges 
pótolni. 
 
A töredékek kibontása után kartonsablonokat kell készíteni az összes üvegtáblához. A 
sablonok és töredékek alapján megrajzolható a pontos kiviteli karton az ólmozáshoz. 
Háromféle, fekete tüzifestés van az üvegszemeken. Ezek szintén újragyárthatók. 
 
A külső ablakkeretbe szükséges egy kétrétegű, ragasztott, biztonsági üvegből védőüveget 
készíteni. 
 
Restaurátori szakvélemény megállapításai a homlokzati pirogránit elemekhez 
 
A mauzóleum homlokzati pirogránit elemeinek vizsgálatát és felújítási javaslatát Tóth 
Csaba és Payer Károly (műemléki szilikát restaurátor, szakértői szám: 21-0285) 
szakértők készítették el 2021. június 28-án. 
 
Helyreállítási javaslat: 
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Az épület nagyon rossz állapota miatt restaurálási munka sem a helyszínen, sem 
műteremben nem várható. A súlyosan sérült, illetve hiányzó elemeket, mind a homlokzaton, 
mind az oltáron a Zsolnay-gyár fogja legyártani. Az oltár épen kimenthető elemeit vissza 
kell építeni. 
 
A homlokzati elemek számozottan, egyenként kerülnek lebontásra. Az elemek tisztítását 
védett helyre történő elszállításuk után el kell végezni. Az állagvédelmet, impregnálást a 
visszaépítés után, a helyszínen kell megoldani. 
Javasolt tisztítási módszerek: 
1. Nagynyomású vizes, dolomitos tisztítás 
2. Nagynyomású vizes, pasztás tisztítás ( Remmers Clean SL-tenzidoldat ) 
Javasolt állagvédelem, impregnálás: 
1. Sikagard 703 W hidrofobizáló, impregnáló szer (oldószer mentes) 
 
A beavatkozást követő összkép  
 
A Bonyhádi Önkormányzat egyedi kérelem alapján kapott rendkívüli támogatást a 
mauzóleum állapotának megmentésére. 
A meggyengült, leázott, szétfagyott habarcsos rögzítés miatt indokolttá vált a homlokzati 
burkoló elemek lebontása, a tönkrement rögzítő drótozás felújítása, a falazat és az alap 
statikai megerősítése.  
A visszaépítéskor törekedni kell az eredeti technológia betartására, remélve, hogy a hazai 
kései historizáló stílus e míves szépségű alkotása még hosszú időre fennmarad. 
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Összefoglalás 
 
 
Összefoglaló értékelés 
 
A Bonyhád központjából keletre ágazó út és a 6-os főút mentén emelkedik a Kálvária-
domb, rajta a katolikus temetővel. A város felé futó lankán a sírok nyugszanak, felettük a 
stációk, majd a Kálvária-kápolna, amelytől délnyugatra, szabadon áll Ermel-Vojnits 
Erzsébet mauzóleuma. 
 
A kriptával épült neogótikus sírkápolnát 1905–1907 között emelték Aigner Sándor 
építész tervei alapján. A közelítőleg négyzet alaprajzú hajóval és fölötte nyolcszögű 
toronnyal, félkörívesen záródó szentéllyel készült mauzóleum homlokzatai Zsolnay 
pirogránit elemekkel díszítettek. Oldalfalain háromszögű oromfalakkal záródó rizalitok, 
északnyugati homlokzatán vimpergás kapuépítmény, csúcsíves, bélletes kapuval, az 
ívmezőben a Bajsai Vojnits család címerével, alatta Ermel-Vojnits Erzsébet felirattal. Belső 
terében historizáló díszítőfestés, Zsolnay kerámiából épített oltár és függőlámpa, 
kétoldalt stallumok. Ablakaiban ólomüvegbetétek töredékei láthatóak. 
 
A mauzóleum fennállása óta nem történtek jelentősebb építészeti beavatkozások. Az eltelt 
évszázad alatt a rendszeres karbantartás hiányában – és a vandál pusztítások során – 
szerkezeteinek állapota jelentősen leromlott, állapota sürgős beavatkozást kíván. 
Műszaki állagának romlása mellett azonban építéskori állapotában konzerválódott az 
épület, amely különleges értéket képvisel. Építészeti értékeit többségében napjainkig 
megtartotta. 
 
Különösen védendő értékek: 
 a mauzóleum temetőn belüli elhelyezkedése, környezete 
 a kripta kialakítása 
 a sírkápolna épülettömege, belső térszerkezete, alap-, fal-, boltozat- és 

tetőszerkezetek, külső- és belső burkolatok, tetőfedés, tetőkibúvók, vízelvezető 
rendszer elemei 

 építéskori nyílászárói és vasalataik, különös tekintettel az ablakok ólomüveg 
betéteire 

 homlokzati és belső terében lévő pirogránit elemek 
 belső terének díszítőfestése 

 
Tartozékok, berendezések: 
 Zsolnay kerámiából készült oltára és függőlámpája 
 stallumok 
 másodlagosan a kápolnában elhelyezett tartozékok. 

 
A belső terek részleteiről, külső megjelenésükről helyiségenként felvett értékleltár 
készült. Az értékleltárban szereplő alkotóelemek megőrzendőek, felújítással 
megtartandóak. Az értékleltárban nem szereplő épület-alkotórészek és tartozékok 
tekintetében – amennyiben ezzel kapcsolatos kétség felmerül – az ellenkező bizonyításáig 
a műemléki értéket kell vélelmezni. 
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Javaslat további tudományos vagy roncsolásos kutatásra, kutatói megfigyelésre 
 
A fellelhető dokumentációk, levéltári anyagok a mauzóleum építésének minden részletét 
nem rögzítik, így az építéstörténet néhány ponton bizonytalanságokat tartalmaz. Az 
épület tervezéséről, kivitelezéséről, a berendezés és a díszítőfestés megvalósításáról 
egzakt információkkal nem rendelkezünk. Az építkezés tervanyagok hiányában pontosan 
nem datálhatóak. Ezek pontosításának igénye esetén további kutatások szükségesek. 
 
Az épület helyreállításához a legszükségesebb restaurátori – faszerkezeti, 
festőrestaurátori, kőanyagvizsgálati és ólomüveg helyreállítási – szakvélemények 
elkészültek, amelyek megállapításait dokumentációnkba beemeltük. A felújításhoz 
szükséges még a tartószerkezeti és a tetőszerkezetről készítendő faanyagvédelmi 
szakértői vélemény, valamint a faldiagnosztika elvégzése. Szükséges még a tetőfedés 
rézlemezeinek értékelése. 
 
A mauzóleum megrongált és hiányos – Mária-szobor – oltárának helyreállításához 
elengedhetetlen a Fazonkönyvek 17. kötetében, a 4563. fazonszám alatt szerepelő Mária-
szobor ismerete, amely a Zsolnay-gyárral való szerződést követően megvalósulhat. A 
függőlámpa rekonstrukciójához – analógiák hiányában – iparművész segítségét szükséges 
igénybe venni. 
 
A mauzóleum hajójában középen kialakított, padlószint alá süllyesztett kripta feltárása a 
kivitelezés során várható. Eredményét dokumentálni szükséges. 
 
Amennyiben a kivitelezés alatt olyan tény vagy adat kerül elő, amely befolyásolja vagy 
megváltoztatja a jelenlegi terveket és szakértői szakvéleményeket, azt haladéktalanul 
dokumentálni szükséges. Erre való tekintettel a helyreállítás folyamán kutatói 
megfigyelés szükséges. A kivitelezés során észlelt tényekkel a szakértői és építéstörténeti 
dokumentáció kiegészítendő.  
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Műemléki Értékleltár 
 
Azonosító adatok 
 
Ermel-Vojnits-mauzóleum 
Bonyhád, Tolna megye 
Bonyhád, Temető (Kálvária-domb) 2622/2 hrsz. 
Koordináták: EOV 610957 105830, WGS84/GPS 46.295854, 18.54078 
 
Védelem státusza   Műemléki védelem 
Védelem fajtája   Műemlék 
Bírság kategória   II. 
Műemléki törzsszám   11012 
Műemléki azonosító   11167 
 
További védettségek az ingatlanon 
 
 Műemlék II.  

Kálvária-kápolna (Hétfájdalmú Szűz) 
Műemléki törzsszám 4085 
Műemléki azonosító 8554 

 Műemlékjegyzékbe felvett örökségi érték 
Kálvária-kápolnához tartozó 14 keresztúti stáció 
Törzsszám [azonosító]: 4085 [15300] 

 Műemlékjegyzékbe felvett örökségi érték 
Perczel Mór honvédtábornok síremléke 
Törzsszám [azonosító]: 4085 [15316] 

 

  
37. A műemlék Ermel-Vojnits-mauzóleum és környezete a további védettségek és a védett terület jelölésével 
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Védési jogi aktus 
 

18/2002. (VII. 4.) NKÖM rendelet egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, 
illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről 
 
7. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Tolna megye, Bonyhád, Kálváriadombon található, 
2622/2 helyrajzi számú Ermel-Vojnits (Perczel) mauzóleumot.  
(2) Műemléki környezetet nem jelölök ki.  
(3) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából 
a műemléket III. kategóriába sorolom.  
(4) A védetté nyilvánítás célja az Aigner Sándor tervei alapján 1905-1906-ban épült 
mauzóleum építészeti, iparművészeti értékeinek megőrzése.  
446/2015. (XII.28.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. 
(X.18.) Korm. rendelet módosításáról. (A II. bírságkategóriába emeli.) 

 
Rövid leírás: 
 
Szabadon álló, neogótikus sírkápolna, kriptával, megközelítően négyzet alaprajzú hajóval 
és afölött emelkedő, nyolcszögű toronnyal, félkörívesen záródó szentéllyel. 
Kváderborítású, Zsolnay-pirogránit elemekkel díszített homlokzatain háromszögű 
oromfalakkal záródó rizalitok, ÉNy-i homlokzatán vimpergás kapuépítmény, csúcsíves, 
bélletes kapuval, az ívmezőben a Vojnits-család címerével. Ermel-Vojnits Erzsébet 
(†1903) sírkápolnájának épült, építész: Aigner Sándor. (RMI) 
 
 
Védett műemléki értékek helyiség adatlapjai 
 
Az értékleltár a Szászépterv Mérnökiroda Kft., (7182 Závod, Székely u. 142. Építész 
tervező: Szász Gábor É-17-0580) megbízásából készült. A felméréseket a megbízó által 
rendelkezésre bocsájtott Greypixel Geometrics készítette rajzok alapján végeztük. 
 
A helyszíni vizsgálat 2021. május-június hónap folyamán zajlott. A fényképfelvételeket a 
szerző készítette, az ettől eltérő ábrázolásokat külön jelezzük. 

Helyiség Adatlapok 
 

Ermel-Vojnits-mauzóleum – kripta 
 

 
Ermel-Vojnits-mauzóleum – földszint 
 

 
Ermel-Vojnits-mauzóleum – toronyszint 
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