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A magyarországi memlékek ideiglenes bizottsága mködéséi L872-dik

május bávában kezdte meg. Czélja bazánk emlékeit megismerni, megismertetni,

lajstromozni, és a mennyire ernk megengedi és m- vagy történelmi becsök arra

érdemesiti, azokat fentartani.

E feladatok elseje is már tömérdek nehézséggel jár. A íranczia bizottság

„Commission des monuments historiques" fennállásának csak 25-dik évében fon-

hatott az emlékek lajstromzásához
2

) ; mig a bécsi középponti bizottság, mely 1856.

adta ki els közleményeit („Mittheil. d. k. k. Central-Commission"), e munkál eddig

még nem birta megkezdeni sem.

Mindazáltal a maii-var bizottság, t'elliíva a vallás- és közoktatásügyi m.

kir. minister ur által, és elismervén, bogy az országnak számadással tartozik négy

évi mködésérl, a bokros munkát jelen kiadásával megkezdi, eltekintve azon ren-

des kiadások folytatásától, mely a m. tud. akadémia czége alatt, segítve a/ ország

bizottság budgetjébl, évenként több kötetben szokott megjelenni.

E tények szolgáljanak mentségül lajstromunk hiányaiért. Szakembereink-

nek száma még igen csekély, csak rövid id óta és csak lassan kezd szaporodni.

pedig mennyi és min er kell az oly sokáig parlagon hevert tudománynak ki-

fejlesztésére !

Ha azonban az e munkában adott legrégibb (nem római) emlékeink rövid

ismertetése, gyérebb számuk miatt, még aránylag könnyebb szerrel voll eszközöl-

het: sokkal nehezei)!) lesz e munkának folytatása a csúcsíves stylü emlékek köré-

l

) A franczia történelmi memlékek bizottsága 1837-ben alakult; az emlékek lajstroma pedig

foglaltatik a „Note, circulairea <-t rapport sur le Bervice de la conservation tl,-^ monuments bistoriques* czimfi

L862-ben megjelent emlékiratban.



ben, midn azok, id folytán, mindinkább szaporodnak ugy, hogy nagy számát

eddig még névrl is alig ismerjük, és az ismertek használható leírásai és rajzai

még csak kivételként jelennek meg.

Itt tehát a francziák és németek példájára, elkerülhetlen szükségünk lesz

hosszabb tanulmányozásra, csak ezután remélhetünk az ismertet és a még megis-

merendt némi teljességgel összefoglalhatni.

A tudománynak szüntelen mködni és haladni kell, de csakis számos és

behatóan vizsgált tények alapján haladhat elre szerencsével.

Kelt Budapesten, 1876. július 31-kén.

Dr. Henszlmann Imre.
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Középkori építészet Magyarországon.

Nemzetközi forgalom.

A nyugat-európai mveldés ;t Xl-ik

század beálltával kezd a magyar korona tar-

tományaiba hatolni, nevezetesen a dunántúli-

akba; az s Pannoniába, hol a legkedvezbben

elkészíteti talajl találta.

Nemei nézetek ezen eredményt alevere-

tés következményének tartják, melyei a ma-

gyarok rablóhadjárataik alkalmával, különö-

sen Németországban szenvedtek. A Lech-me-

zei volt a legnagyobb befolyással arra, hogy

az elbb annyira rakonczátlan lovag-nép a

kereszténységnek megnyerettessék. Hazai kút-

fink azonban minderrl hallgatnak, s a meg-

térési Géza és István mély belátásának tulaj-

donítják; és, mini <Tn> máshol is van eset,

ni befolyásnak; névszerint sz. [stván anyja

és nejének.

A nemei pressio azonban, ha talán elbb

nagyobb mérvben i> volt érezhet, az els ki-

rály idejében nevezetesen csökkent.

Kezeskedik errl nekünk nemcsak [stván

önálló, csaknem erszakos jelleme egyátalá-

ban, hanem ugyanannak a törvénykönyvben

megrzötl intézkedése, a teljes határozottság-

gal kimondott alapeh ei.

Mindenekeltt az általa ;ila|>itott ti/, püs-

pökség említend. István eltl a salzburgi és

passaui püspökök azon csekély számu egyhá-

zak primatialia joga fölötl versengtek, melyek

akkor Magyarországon léteztek, [stván ;i czí-

vódásnak végei vetett, minthogy püspökeil

közvetlenül a pápa fönhatósága alá helyezé,

s ;i nemei egyházi befolyásnak gátal veteti :

hogy ezzel mit akarunk mondani, érthetvé

válik akkor. Iiii meggondoljuk, hogy a közép-

korban az egyháznak az emberi élei összesvi-

szonyaira mily hatalma- befolyása volt.

Az emiitett tiz püspökség vágj az egy-

kori római városokban, vagy oly helyeken

alapíttatott, hol azeltt helység sem volt. -

igy uj helységek alapjait vetették meg. A tiz

püspökség a következ : Esztergom (Salva),

Kalocsa, Veszprém (nézetem szerint A.dvice-

simum), Eger, Gyr (Arabo, ma Jaurinum),

Csanád. Vacz (.'). Nagyvárad (Capul Vardaeo-

nmi .'). Károlyfehérvár (Apulum, Álba Júlia

Erdélyben) és Pécs (Sopianae). ')

Egy más, [stván hasonló irányai bizo-

nyító tény : székesfehérvári államegyházának

építése, mely nem az azon idben Németor-

szágon ") uralgó kicsinyes, nemcsak a legége-

'i A püspökségek székhelyei! széni l-t\;íu élet-

irója : Bartwick aévszerinl nem említi, azonban Katona

„Magyarok történehne"-ben, - ugyanannak ;i k;ilncv;ij

érsekségrl irotl történetében, továbbá Fehér :Codes

diplom. föllelhetjük. Nevezetesen ;i T. I. p. 291 '
: ^

292 lapjain.

*) Szükségesiti e tétel valódisága és alaposságá-

nak bebizonyítására néhány szaktudóst idézni, és pe-

dig Mertens egy k< »r;í 1 >' >i idejébl (1, Pörster : Alig.

Bauzeitung. Jahrsr. 1846. .Salzburg und seine Ban-D
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több szükségletnek megfelel igen csekély

mérveire, hanem Olaszhon régibb basilikáinak

nagyszer arányai szerint épült, s melynek

terve a Legnagyobb valószínséggel nem is

német, hanem latin épitésztl eredt.

kunst." p. 243.) A rómaiak uralma az V-ik század 70-

ik éveiben végei ért; de mieltt uralmuk még végké-

pen elenyészett volna, itt Salzburgban a keresztény

mépítészet egy emlékét láttuk emeltetni, min csak

igen kevés van. süt mennyire errl tudomással birok,

az éjszaki tartományokban sehol sem található. E m
szent Maximus cellája, vagy az úgynevezett remete-

lak, mely a város f részén, a Mönehberg tövében

épüli : Ruppert (a salzburgi Chron. szerint Petz 1.

:!1 4. 1. öli körül Salzburgba jött és püspökké válasz-

tatott) ki Maximus nyomdokait követte, a cella

alatt még egy másodikat, s rövid id múlva egy

nagyobl) templomot és zárdát épittetett. — Feltn
mind e müvek rendkívül kicsinysége, melyek a város

többi nyilvános és magánépületeivel legkisebb arány-

ban sem állottak. 244. 1. Ez épen az ó- középkor

jellege, vagyis azon idé, mely a 9l)0-ik év körüli

feudalforradalmat megelzte, melynek épületei ismét

kivételképen, bár mindazáltal szabályszerit sokkal

kisebbek, mint a reá következ tulajdonképeni feudal-

középkoréi. Tudjuk, mily gyérek az ezen idbl fen-

tnaradt épületek, s talán még sem tudjuk ezt eléggé.

Ez tehát a középkor legidsb építménye Németor-

szágban. Ezen építmény képviseli azon többieket, me-

lyeknek emléke oly sok kitn leírásban maradt fenn.

Mily ellentét a leírások és mit itt teljes valóságában

láthatunk? Azonban Európa központjától messze

kell távoznunk, hogy ma ily nyomorúságukat csak

falusi templomoknál is láthassunk. Azonban az emlí-

ti tt templom azon korban mégis a legszebb volt

messze vidéken, legalább Bajorországban, stény, hogy

ez építménybl indult ki a salzburgi érsekek hatalma.

Az életviszonyoknak mily alantisága tnik ez építmé-

nyekbl elénk, mely mindenesetre a határon, tán

azon belül feküdt annak, mit azon idben müveit vi-

lágnak neveztek, s mely mindenesetre száz meg száz

zárdatemplom egyenlegeid szolgálhat; melyek a

moerovingok idejében Európa nevezetesebb tartomá-

nyaiban is alapíttattak, s melyeknek ma már nyomaik

is alig láthatók. De épen ez azon id. s fként a közép-

kor jellege. Építményeinek kicsinysége és múlandó-

sága, melyekrl még képtelenek vagyunk magunknak
fogalmai szerezni." Térjünk át most egy késbbi id-

it! kett jegyzend meg : hogy a király

az ezen igen költségteljes épitéshez szükséges

felettébb jelentékeny kiadásokat, az általa

legyzött bolgár fejedelem, Keán kincseibl

fedezte, s hogy hazánkig nem hatolt el azon

nyugat-európai elítélet, mely szerint a világ

az ezeredik évben elsüLyed; s igy nem is gá-

tolhatta, vagy hátráltathatta az építészeti ked-

vet. Általán véve hazánkban nehezebben gyö-

keredztek meg a vallásos elítéletek, mint

bárhol, részint hihetleg azért, mert itt a fa-

natismus alapköve, a vakbuzgó kizárólagos

hit, s idktl fogva hiányzott, mi Kálmán

király törvényeibl is kitnik, melyekben hatá-

rozottan kimondatik, hogy : a boszorkányok, a

mennyiben nem léteznek, ne is említtessenek. *)

Leginkább kitnik azonban az a refor-

mált hit elterjedése által az egész országban,

mely napjainkban is „magyar vallás "-nak

neveztetik.

Az elbb emiitett alapelvek közül egy

ide vonatkozó István végrendeletében 2
) oly

'szakra, s olvassuk Hundnak Altmann passaui püspök

felett irt jegyzeteit (10(53— 1092) : Hoc inter ipsius

laudes eommemoratur, quod Eeclesias Pataviensis

episeopatus ante se ligneas, ipse saxeas fecerit pri-

mus, és Petznél Seript. rér. Austr. I. 112. stb. Vita b.

Altmani per monacbum contemp. Bened. (iottuicen-

sem : .Ante eius (Altmanui) adventum omnes pene

eeclesiae in illó episcopatu eraut ligneae et nullo or-

natu decoratae ; nunc autem ex eius industria omnes

pene Eeclesiae in Episcopatu sünt lapideae, libris,

picturis et aliis ornamentis decoratae."
a

) De strigis ver , cpiae non sünt , nulla

quaestio fiat. (Corp. Juris. Hung. Decret. Lib. I. Ca-

put 57. T. I. pag. 149. editio Bud. 1779.)
2
) A fiához intézett figyelmeztetésben (Lásd

:

Bevezetés a magyar törvénykönyvbe. Corp. Jur. Hung.

S. Stephani Decret. Lib. J. pag. 125.) e tárgynak egy

egész fejezet van szentelve.

De acceptione exterorum et nutrimento Hospi-

tum. Caput ti.

In hospitibus et adventitiis viris tanta inest utili-

tas;utdigne sexto in Regalis dignitatislocopossit haberi.

§. 1. Unde imprimis Romanorum crevit Impe-



módon mondatik ki. hogy ország, melyben

csak egy nemzetiség uralkodik, gyenge és tö-

rékeny, [gj kellé [stvánnak gondolkoznia, mi-

dón népére idegen vallási erszakolt, mi mel-

lett idegen anyagi ésszellemi segélyl semmi

esetre sem nélkülözhetett. Ez Legalább részben

napjaink „divide el impera"-ja, a mini más-

részrl az „ecclesia militans" legtevékenyebb

és azon korban Legáldásosabb mködésében

tnik fel elttünk. Ka mind ennek daczára ;i

fegyi erhatalommal segédkezk Legnagyobb

részi nemetek voltak, ez nem tekinthet a ki-

rály ellentmondásának önmagával; mivelegy-

részl épen ellenkezjél képezték saját népé-

nek, es másrészt, mint ko/.el szomszédok. Leg-

könnyebben voltak' megnyerhetk. A szel-

lemi segédkezk közötl azonban a németek

mellett nagy számmal találunk más nemzet-

beliekel is. Mindazáltal e szükségképen] befo-

lyás már fatván legközelebbi utóda alatt is

elnyomasztóvá fajult, annyira, hogy A.ba és I.

Endre uralkodása alatt ellenforradalmai tá-

masztott, mely a kereszténység terjedésének

hosszabb idre gátat vetet t.

A nemet császár erszakos fellépése, mely

inkább saját, mint Péter érdekében történt,

szintén okozta, hogy az Árpád-házi késbbi

királyok ezután nem a német udvarnál, ha-

nem lengyel, franezia, olasz, st a byzanti ud-

varnál kerestek hitveseket . mely körülmény

az emlékszer épitészetre is befolyással volt,

azonban a byzanti styJ teljes kizárásával.

rium, Romanique n g< - Bublimati fuerunt, el gloriosi

;

tusi quod iiiulti Nobiles el Sapientes, es diversis illuc

confluebanl partibus. Roma ver, asque hodie essél

ancilla, ni^i A.eneades ipsam fecissenl Liberam.

§. 2. Sicut • nini ez diversis partibus provincia-

rum veniunl hospites; ita diversas lingaas el conaue-

budines, diversaque documenta, el arma secum ducunt,

quae omnia Regiam ornant, el magnificanl aulám, 1

1

perterritanl erterorum arrogantiam.

£. :'>. Xiiin unius linguae, uuiusque tnöris Reg-

iium. inbecille el fragille est, stb.

Valóban feltn, hogj Byzancz, merj a

magyarokai hivta szövetségesekül, mel^ az

országgal éppen oly határos volt, mini Német-

ország, melynek pompája a magyarok ereden-

d bnével, a fényzéssel 0I3 szoros rokonság-

ban volt; azon Byzancz, melynek üdvaránál az

Árpádok egyik Legkitnbbje: III. Bél. \ el-

tetett, bgj egyetlen byzanti stylfl memlék-
kel sem birunk a régi korból, sl még azon

kevés is e nemben, például az omoraviczai

zárda Slavoniában, csak azon korból erednek,

a melyben szerb bevándorlók, a törökök ell

menekülve, telepedtek le az ország déli részein,

mi csak a W'-ik században történt.

Messze vezetne itt mindazon okok felso-

rolása, méhek a niairvarokat a nvugati etJV-

ház kebelébe vezérelték; az eredmény e te-

kintetben mindenesetre igazai adotl nekik, s

a mennyiben fel vagyunk jogosítva a múltból

a jövre következtetni, — a középkor hege-

móniája az alsó Dunánál a magyarnak a Leg-

közelebb bekövetkez jöv esetére is van biz-

tosil va.

Nem volt és nem is lehetett rendkívül

fontos következmények nélkül, hogy a ro-

mánokkal egyesülten, mint szétválasztó ék

vagyunk az éjszaki és déli szlávok közé ékelve.

S bár még ma is ellenszegüljenek a/, összes

érdekellek", mégis heteljesíd a tovafutó idk

befejezésében a \ égezet.

Két igen nevezete- király : László ésKál-

mán, szemeiket inkább dél, mint nyugal tele

irányozták, midn Slavoniál és Horvátország

gol s részben Dalmátiát is az országnak 1

-/.ereztek. Mlel\ lltólihj. az Íd Óta Öl'ÖkÖS CZÍ-

vódás tárgyal képezte Velencze és Magyar-

ország között, mi ált.d azonban a kél ország

közötti közlekedési is élénkité, s különösen a

kereskedelmet, a mennyiben olasz kereskedk,

Lombardok név alatt már régebben ismerete-

sek voltak-

.

E dicsteljes királyok után, a belsleg

pártokra szakadl országban Legalább is szüne-



kelés korszaka következett, mely 111. Béla ide-

jeig tart.

III. Bélával azonban ismét fényes idszak

kezddik : a történetírók keveset tudnak ugyan

e királyról, de annál hangosabban beszélnek

az uralkodása alatt épült memlékek, annál

hangosabban beszél a heraldika, egy. a közép-

korban a symbolismusésatypologiával egyen-

rangú tudomány, a mennyiben a középkor e

hármat ölelte át. a két utóbbit az egyház, az

elst pedig a világi lovagrend szolgálatában.

A heraldika azonban, itt keleten, már legzsen-

gébb korában is otthonra talált; igen valószí-

nleg III. Béla franczia neje által jutott Ma-

gyarországba, és IT. Endre szintén franczia

neje által ; mert a franczia befolyás az Árpá-

dok uralkodása, alatt vert legmélyebb gyöke-

ret. Ezt igazolja a III. Béla által a cisterciták-

nak kiállított okmány is, melyben ezek, fran-

cziaországi szerzetestársaikkal azonos szaba-

dalmakat és eljogokat nyernek — E körül-

mény is mutatja, hogy hazánk ez idben az

emiitett birodalommal mily élénk összekötte-

tésben volt,
1

)

') A benezések, praemontreiek és cisterciták els

zárdái nern Németországi >ól népesittettek be. — Az

elsk István király alatt leginkább Olaszországból,

amazok, a II. István alatt 1120-ban bevándorolt prae-

montreiek, s a II. Géza alatt 1142-ben bevándorolt

cisterciták által, egyenesen Francziaországból. Ezen,

franczia szerzetesek általi benépesítést igazolja III.

Béla okmánya is: „Ego Béla, Dei Gratia Hnngariae

. . . líex Xotum béri volo praesentibus et fnturis ad

petitionéin dilectissimi Nostri Patris Abbatis Cister-

cii. omnibus claustris cisterciensis ordinis, quae con-

structa, vei construenda sünt in regno meo, me pro-

pria benignitate indulsisse, ut ea libertate in tota

mea terra utantur, quam im Francia obtine-

re noscuntur. . . . Anno ab Inc. Dmni 1183."

Igen természetes tehát, hogyha, miként itt látjuk,

a cisterciták franczia zárdáik jogai és szabadalmai-

nak élvezhetését kérték uj hazájok, Magyarországban

is : akkor minden berendezést, mely tlük függött,

régi hazájok zárdáinak mintái szerint is szándékoztak

II. Endre fia, IV. Béla azon szerencsétlen

fejedelem, ki a sajói ütközt után (1241.) a

diadalmas tatárok ell futva, szülföldjét, bár

nem országát, — kénytelen volt elhagyni, a

mennyiben Dalmatia befogadta. Nemsokára

visszatérve teljes erélylyel fogott az elpusztí-

tottak felépítéséhez, az élénkítés és uj bené-

pesítéshez. E munkásságánál azonban eltért

eldei politikájától, s szorultságában vissza-

esik az István által követett alapelvekre,

amennyiben a legközelebb szomszédos néme-

tekhez fordul, kik magukkal hozzák városi és

szerzetesi szokásaikat, ellentétben az azeltt

kevéssé kifejlett városi élet és inkább román

szerzetesi életmodorral. E korszak, a XIII.

század közepétl számítva, az úgynevezett

gothismus meghonosulásának korszaka és pe-

dig a német iskola csúcsíves styljeé , mety ez

idtl számítva, körülbell három századig

túlnyomólag ugyan, de nem kizárólagosan

fentartotta magát, minthogy e mellett a fran-

czia iskola is tevékenynek mutatkozik, s ké-

sbb még a csúcsivesstyl mellett a renaissance

is elfordul.

IV. Béla erélyesen, de csak két évig ural-

kodó fiának: Istvánnak halála után, azaz 1272.

után az utolsó Árpádok alatt, a mveldés
hanyatlási korszaka következik.

Csak az anjou-i házból való Róbert Károly-

nak sikerült ismét, királyi állását biztosítva

és megersítve a civilisatio elhaladását ha-

zánkban elsegíteni. Most azonban az és

nagy fia, Lajos uralkodása alatt, csaknem egy

év századig ismét franczia és olasz befolyás

szorította háttérbe a németet; míg Zsigmond

császár és veje Albert, a németet tették ismét

megtenni, s ennek bizonyítékául ismerjük fel azon

egyetlen oszlopot, mely a régi zirczi templomból, —
a cisterciták mai székhelyén, — eredeti belyzetében

megmaradt, a franczia iskola építményét, mely hihe-

tleg több más jelentékeny hazai apátság templomai-

val egyetemben a XIII. század els felébl eredt.



uralkodóvá, ugy, hogy az elbbinek leánya:

Erzsébet, egészei] A.ustria karjaiba dobja ma-

gát, annyira, hogy nemcsak 6 maga tekinte

tik vázadnak, hanem e vazallságol még kis

köm fiára, méhben hagyotl Lászlóra is kiter-

jeszti, kivel a Habsburg családigényei a ma-

gyar koronára tulajdonképen kezddnek, és

maradandó gj ámol n\ érnek.

Mindeddig, néhány iráskisérletel leszá-

mítva, a nemzeti nyelv csupán a népéletben

tartá fenn magái : egyház, törvényhozás-, diplo-

matia- és az irodalomban a középkori latin

nyelv használtatott. Csak Hunyady János

kormányzósága alati nyeri a nemzeti nyelv

nagyobb tért; azonban e téren, a törökökkel

folytatott szakadatlan háborúskodás miatt tar-

tós mveldésre gondolni sem lehetett.

Fejldés csak Mátyás király alatt állott

be; ki azonban fényes tulajdonai daczára azon

nagy hibát követte el, hogy -zeniéit keletrl

elfordítva, a cseh korona elnyerhetése remé-

nyében, végtelen czivódásokba bonyolódik

Lengyelországgal, s a tehetetlen bár, de rend-

kívül szívós és ravasz Frigyessel, mi által a

Magyarország iránti birvágyat kelti fel éí

táplálja a németekben, nevezetesen a kölcsö-

nös öröklésre vonatkozó szerzdés által, melyet

Frigyessel azért kötött, hogy ez ntóbbi a hatal-

mában lev koronát kiadja. Ha. miként atyja,

egész hatalmát az elnyomuló törökök ellen

fordítja, akkor halála után nem merült volna

népe oly gyorsan alá oly hosszn idre, s az

ország, halála* után is képes lett vohm magái

a mveldés azon fényes tokán fentartaní, a

melyre az ö lángelméje emelte: minden bel-

viszály és külháboru daczára is.

Azon ritka példával találkozunk itt. hogj

eg^ ország, melj örökös ellenségeskedésben el

minden szomszédaival, mind ennek daczára is

képes beléletében fejldni . növekedni és fel-

virágozni; mert a magyarok Corvin uralko-

dása alatt a legels cultur-népekhez tartoztak.

> a pápa els sorban királyuk barátságai ke-

reste. E körülmény, a Németországgal való

folytonos ellenségeskedések, s a király máso-

dik nejének olasz származása magyarázzák

meg, hog3 miért ln ez idben az olasz befo-

lyás annyira uralkodó, bgj a renaissance,

Olaszországon kivid. Magyarországon mutat-

kozik elször, s fejéi a középkori mépítészei

mellet t magasan kiemeli.

A hatalmas lerliu halála a legalaposabb

reményekel egyszerre tévé tönkre; még mi-

eltt Magyarország, számtalan kisebb uralkodó

mellett, három hatalma.-, egymás ellen küzd
uralkodó által legyzetett, a visszaes<

a bárgyú és mindenre „igen* -1 mondó Ulászló

alatt, ki ezért „Dobzse Lászlódnak is nevez-

tetett, feltartóztathatlanul ütötte tel sátorát,

s segittetett el az ország cselszöv, önz
nagyjai által, kiket Mátyás hatalmas keze ké-

pes volt ugyan megfékezni, de kik halála után,

fékvesztetten és büntetlenül elégíthették ki

romboló szenvedélyüket.

Azonban ekkor már a középkor, mely-

nek mépitészetével itt foglalkozunk, lassan-

lassan megszüld létezni.

Késbb látni fogjuk, mily modorban

lölytalc be a magyar memléképitészetre az

imént jelölt politikai és családi befolyások;

elbb azonban néhány általános megjegyzést

('•hajtok tenni.

Még létez és fenmaradt középkori imi-

emlékeink általánosságban nem idézik ugyan

el az eredetiség benyomását, -t még kizá-

rólag kifejlett nemzeti iskola képességél sem,

ha t. i. sz. I>tván bazilikáját kivesszük, mely

rövid ideig fennálló valódi magyar iskolát

képezett. De ha ettl eltekintünk aj emlé-

keink mégis nagy jelentségek, mint ama

mveldési hullámzás és legszéls szárnyalá-

sainak bizonyítékai, mel\ a középkorban nyu-

gatról kiindulva itt befolyásának déli határai

elérte, mig legéjszakibb határa Lengyel

szagban keresend, a mennyiben Oroszország

és az oláh tartománvok. a vallással együtt,



mveldésükéi is eredetileg Byzantból nyer-

ték, - csak a birodalom bukása után vetették

szemükei nyugal felé. Ennek következménye:

az üdébb, termékenyebb élet, ;i középkorban

Magyar- és Lengyelországban; s minthogy az

elbbi politikai önállóságát, legalább vészben,

mind a mai napig fentartá, a jövben is köz-

vetít állást foglal el nyugat és kelet között;

elfogadva és kimvelve a nyugati eszméket, s

közölve azokat kelettel.

Tény azonban, hogy e viszoivyok leg-

élénkebben a mvészetben nyilvánulnak, a

legtisztábban és legszabatosabban itt fejez-

hetk ki: legtovább s legtartósabban a m-
épitményekben találhatók: s innen magya-

rázható azon érdek*, melyet ez utóbbiak

külföldön is keltenek.

Ha tehát, igazság szerint állitható, hogy

fenmaradt középkori mépitészeti emlékeink

általában nem birnak az eredetiség jellegével;

másrészt azonban tagadhatlan, hogy sok kö-

zülök tönkre ment. melynek utolsó marad-

ványai, a hasonlót bizonyító Írásbeli okmá-

nyok mellett, bizonyos sajátszerség bélyegét

hordták magukon, s ez által mintegy saját

nemzeti iskolából eredteknek tekinthetk.

Különösen a négytomyu, úgynevezett véd-

templomok azok. Ezekrl tüzetesebben szólot-

tam a magyarországi régészeti emlékek I. köt.

1 részében.

-Más, ha nem is nemzeti iskolát, de min-

denesetre a provineialismust igényié) különös

emlékmvek a késbbi korban mutatkoznak.

Alantabb ezekrl is leend szó.

Elbb azonban röviden, az ország föld-

rajzi viszonyait kell figyelembe venni.

földrajzi viszonyok,

lla Magyarország térképét szemléljük,

éjszak- és délnyugat felé sötétebb árnyalatot

észlelünk, míg dél-keleten a Dunától csaknem

Erdélyig, vdlágosabb, begynélküli lapály jele-

nik meg. A hegyi vagy lialmos vidéknek sötét

árnyalata éjszakon a Kárpátok. Duna és Ti-

száig húzódó vonalát jelöli, melyek kelet felé

a Tiszán túl és folytatólagosan az erdélyi

hegyvidéket, Magyarország e természetes

erdjét alkotják. Tál a Dunán dél-nyugat felé

a régi Pannónia hegyei láthatók, melyek egy-

kor hihetleg — mieltt a Duna útját erre

törte — Pozsony vidékén és Esztergom alatt

az éjszaki Kárpátokkal voltak kapcsolatban.

Már a térkép e különböz színezete is

általános átnézetet nyújt az ország régi m-
emlékeinek felosztása és leihelyeirl. Túl a

Dunán volt a rómaiak régi Pannoniája. E terü-

let szorosan összehalmozott városok, mez-

városok és falvakkal van beépítve, melyek a

római telepitvények maradékaiban nemcsak

ösztönt az építéshez, hanem egyszersmind

hozzá szükséges anyagot is bségben találtak.

Ösztönrl szólok; mert a középkori styl, amint

teljes kifejldésében hozzánk átültettetett, oly

határozottan kimvelt, kikerekített volt, hogy

a még többé-kevésbé a földbl kimagasló antik

építmények semmi szin alatt sem szolgálhattak

mintául ; mig, mint könnyen hozzáférhet kbá-
nyák és tégla raktárak, kitn anyagot szol-

gáltattak; és ez lehet oka annak, hogy csak

alig néhány földfeletti rom, s a

esetben csak föld alatti

alapzat tartotta fenn magát hazánkban
a római építményekbl. Oly templom, mint a

..Maison carrée" Mmesben, oty kapu, mint a

trieri, vagy várfal, vagy hid J

) vagy országút

legtöbb

összefügg

') A Duna sokkal széleseid) folyam, semhogy

könny lett volna álló hidakkal áthi lalni. E helyet

azonban a rómaiak hajóhadakkal segítettek magukon,

melyeknek összekapcsolása és megérütése czéljából

a partokon igen szilárd hídfket építettek. Ó-Buda

(Aquincum) és Esztergom (Salva) között hat ily hidf

volt, melyek közöl még ma is fennállanak többé-kevésbé

ép maradványok Dunakeszi, Yácz, Versze és Szobnál.

Ezeken fként a colossahs kduczok é.s hatalmas bipe-

dál téglák bámulatosak. Dunakeszinél egy meglehets

rom-halom láthatd, mely hihetleg az ellenséges par-

tim épített erditvény egy tornyából származhat.



alig látható itt többé. A mi Dagyobb marad-

vány elfordul, jobbára két, három pontban

v;m öszpontosii va:< l-Budán, (a régi Aquincum)

Szómba! 1
1<

-

1 \ en, (a régi Sabariában).

Ó-Budán Láthatók: eg3 castrum alap-

kövei; egj régi amphitheatrum, eg3 alapkö-

veire épiteti házsor elypticus alakján ismer-

het fel. E substructiók, boltozatai a felettüli

épüli házaknak, és pinczehelyiségül szolgálnak.

Feltn a türdhelyek nagj száma, melyek-

kel csaknem minden irányban találkozunk,

bizonyítékául annak, bgj itt nemcsak a tele-

pitvény lakói, hanem ;i külföldi vendégek

részére is voltak gyógyfürdk.

Még ma is igen látogatottak a budai meleg

gyógyforrások; csakhogj mosi egészen más

helyen, körülbelöl fél ói'ányira délfelé esnek

az antik fürdhelyektl. Ó-Budán még fen-

tartotta magát egj régi római fürd helyi-

sége, in* 1 \ az akadémia régészeti szakosztá-

lyának indítványára, a pénzügyminisztérium

költségén volna hozzáférhetvé teend. Egy

földfeletti vízvezeték vezette egykor a puska-

pormalomnak (az u. n. „Pulverstampf") me-

legforrása! e helyre; e vízvezeték boltiveinek

egyes pillérei még most is láthatók a még

szintén látható, fentebb említett fürdhelyi-

ség irányában. E romokon kívül, a legújabb

idben, midn az ipartelepitvények több és

több tért foglalnak el. Ó-Buda környékén

számtalan sír és koporsó találtatott. A felfe-

dezések aránya szerint, a felfedezeti római

maradványok, egj e czélra készíteti tervrajzba

berajzoltatnak ugy, hogy illvel ;i régi Aquin-

cum átnézete képzdhessék.

Nem vagyunk ily szerencsések Szom-

bathelyen (Sabaria), hol az építési kedv és a

vizsgálódások szükségessége még nem hatnak

elég buzditólag. Mind ennek daczára az antik

tervrajz itt i< felkölté több régészet-kedvel

figyelmét, kik tapasztalataikról a t. akadémia

régészeti osztályai tudósítják. Itt i- az antik

colonia telepitvényei mutatkoznak részben, -

nem csekérj mennyiség sírok, koporsók,

oltárok, épületrészek, pénzek és másféle anti

cagliák kerülnek napfénj re.

E kél nevezetes római város telepitvé-

nyén kívül még megemlitendk : Sznj i

Pécs, a régi Sopianae.

Az elbbi környékén részben egyszers-

mind az antik telepítvén] helyisége is isme-

retes, > az itt talált régiségekjbl múzeum ala-

kíttatott, melyhez hasonló Szombathelyen is

keletkezben van. Bizottságunk figyelmei is

magára vonta e hely. midn Kosztka Károly,

nyugalmazott állami mérnököt, segiti a kz-

ben-közben felásott római maradványok vizs-

gálatában és bevezetésében egj e czélrakészi-

teti helj 9zinelési térkép által.

Még Pontosabbnak tnik fel azÁlpeseken

nmen. unicumja folytán, Pécs. Ez nnicumegj

ketts kápolna alsó része, melynek felshelyi-

sége az ó-keresztény halotti szertartásnak volt

szentelve; alsó még meglev része pedig ma-

gánsir volt. Ez, eg\ nagy arcosolinmoi képez.

mirl alább szólandunk.

Régibb, Sopianaeban voli memlékek kö-

zül legfontosabb, egy négyfelé frészeli sarco-

phag, melynek egyes részletei a kvetkez re-

lief-képleteket tartalmazzák: Lphigenia haza-

vezettetése Aulisból, Perseus, a mini Medusa

fejét levágja, Léda a hattyúval és Ganymed a

aass al.

Pannónia magyar részében, a középkor

els idejében sok római építmény még megle-

hetsjókarban tarthatta fenn magát. I-\ Bé-

la király névtelen jegyzje is megcsodáltatja

az érkez magyarokkal Aquincum képitmé-

nyeit, a Veszpréméi is városnak (eivitas) ne-

vezve, értésünkre adja. hogy itt is léteztekró-

mai építmények. 1
)

i) Anonymus XL.VI. fejezetében »de portu

Mm'ir" czim alatt következket olvasunk: .Transac-

tis quibusdam diebus, Dux Árpad el omnes sui prí-

mát. -. egredientes de insula (Csepel), castrametatí

-unt ultra Surucsar (Soi'oksár) asque ad fluvinm 1.'
-



Kevésbé ismerte talán Sabariát és Sopia-

naet, és sokat szenvedhetett már Nagy Károly

hódításai idejében Gyr (Arabo) és Szny

(Bregetio), st talán Szombathely is. Általában

véve azonban csalódunk, ha a monumentális

épitmények elpusztulása okául a népvándor-

lást, rablóhadjáratokat, st állandó barbár

hóditásokat tekintjük; mert ily pusztitás, sza-

bály szerint, csa.k ott fordul el, hol az épités-

hez kedvvel biró utódok maguk használták

fel az eldeik által hátrahagyott épületmarad-

ványokat anyagnak ujabb építményekhez, s

azért nem fordul el, mint már emlitve volt,

hogy egy római templomot, vagy más épít-

ményt, keresztény templommá, vagy magán

épületté alakítottak volna nálunk át.

A rómaiak idejében, colonia Sabaria ké-

pezte a pannóniai országutak központját; in-

nen húzódtak hadi-utak Noricum, Moesia és

Thraciaba. Az Olaszországból húzódó út Poéta

-

viotól, (Pettau), Salle-n (Löv, Obersehützen).

Sabarian és Searabantián (Sopron) át vezetett

Carnuntumba (Petronell). A sirmiumi (Mitro-

vitz) nagy országút elször Mursát (Eszék)

érinté, innen Sopianaeba és innen Sabariaba

megy, honnan éjszak felé egy út Arabo (Gyr)

és Bregetioba vezetett. Egy harmadik ketts or-

kus (Rákos), dum vidissent, quod undique tuti essent,

nec aliquis eis obsistere valeret, transierunt Danu-

bium, et portum, ubi transitum fecerant, portám Mo-

ger noniinaverunt, eo, quod VII. principales perso-

nae, qui Hetumoger (hét magyar) dictí sünt, ibi Da-

nubium transnavigaverunt. Transito Danubio castra-

metati sünt juxta Danubium, usque ad aquas calida.s

snperiores, et hoc audito, omnes Romani, per terram

Pannóniáé babitantes, vitám fuga servaverunt. Secun-

do autem die, Dnx Árpád et omnes sui primates, cum
omnibus militibus Hungáriáé intraverunt in civitatem

Atbilae regis, et viderunt omnia palatia regalia, que-

dam destructa usque ad fundamentum, quaedám non,

et admirabantur ultramodum omnia illa aedificia la-

pidea i't facti sünt laeti altra, quam dici potest, eo,

quod capere meruerunt siue bello civitatem Athilae

Elegis, ex euitis progenie Dux Árpád deseenderat.

szágut Sopianaetl a Balaton mindkét partján 1

)

éjszak felé vezetett. Keleten Cimbrianán (Székes-

fehérvár?) keresztül ; nyugaton Szalaváron

(hihetleg a rómaiak egy második ,,Salle"-ja),

át, elször Veszprémbe (Advicesimum ?) s ezen

túl az elbbivel egyesülve Aquincum felé. A
Balaton nyugati partján elvonuló útnak még

maradtak fenn egyes nyomai; oldalain több

táborhely feküdt, s skü-tl nem messze távol-

ban, Veszprém és Székesfehérvár között, jól-

faragott, colossalis kfalak jnek el, melyek

hajdan egy itt állott tó szegélyét képezték. A
nép e tavat Kikiritónak nevezi, mit némelyek

a „Kkeritett tó", azaz, k által szegélyzett

tóból származtatnak le, s az e tó keleti part-

ján elvonuló út, ma is ., katona nt"-nak nevez-

tetik; mely név mindenesetre azon czélra homá-

lyos visszaemlékezés, melynek ez ut szolgált.

Hogy a nép szájában az emiitett gátfalak

Mátyás királyra vitetnek vissza, csak tévedés,

melyet a magyarok istenitett királyuk javára

örömest emelnek érvényre is : mindenesetre

els pillanatra nyilvánul e valóban óriási m
római eredete s Advicesimmntól minden esetre

szintén kellett egy összeköt-utnak lenni a

Balaton nyugati partján lev és a Sabariá-

ból Arabóba vezet ut között. Ennek biztos

nyomait mindeddig még nem lehetett ugyan

fölfedezni; valószinüleg ezen, a Bakony-erdn

*) A Balaton latin neve bizonytalan. Maimert

(({erm. Raet. Noricum Pannónia 1792. pag. GG4. s

még határozattabban az 1820-ik kiadásban pag. 565.)

azt állitja, hogy a rómaiak által Peiso-nak nevezte-

tett, mely nevet mások a Fert tavának tulajdoníta-

nak. Kenner (Bericbte und Mittli. des Altertb. Ver.

zu Wien XI. kötet 1870. pag. 104.) egy hosszú jegy-

zékben közli különböz földrajzírók eltér nézeteit

;

megjegyzi a Peiso; Peliso vagy Pelso közti különb-

séget; végre saját véleménye szerint oda nyilatkozik,

bogy Fert tava Peiso superior, a Balaton pedig Peiso

vagy Pelso inferiornak neveztetett volna. Satzky

Thomka, a régi korban sehol el nem forduló Batha-

natius nevet hozza fel, a nélkül azonban, hogy ebben

valaki követte volna.



keresztülvezet útnak található, azonban azon esetre az volt, hogj az egyes törzsekéi egy-

vonalon, mely a Peutinger-féle térképei] a Sa- mástól elválasszák; - már az erdök 3zül

baria-Arabói attól Advicésimum-felé ágazik. szer összeköttetése a Dunával magával hozta

Ez utvonalakról bvebben ;i „Székesfehérvári azon kényszerségei is, hog) .1 bal parton is

ásatások eredménye* czim mvem V. fejeze- több ily erödöl építsenek."

tének L 24. stb. lapjain értekeztem. Ezek voltak M<»-t azonban még határozotl leletek

;i futak (itineres interamnenses) az ország sem hiányzanak, legújabb idben, krülbe-

belsejében, mig a Duna egj másik, ketts útra löl másfél órányira a Dunaparttól, az [poly-

szolgáltatotl <>kot. egj vizi-utra, s egy má- völgyben, Kis-Keszinél meglehets maradvá-

sik, jobb partján elvonuló országútra. Elbbi nyail találtam egj elsánczoll tábornak, melj

idkben mindkettrl: Marsigli és Schön- a kis-bényi, még igen jelentékenj sánczokkal,

wiesner irtak; Legújabb idben Dr. Cenner egy vonalba esik, s ama vidék lakóinak vallo-

Frigyes igen becses értekezési irt róluk: „No- mása szerint, rövid id eltl még az utóbbi-

ricuna és Pannónia, a római védelmi intézmé- val összefüggésben volt. A földhányások, a hol

nyék fejldése stb. kutatás a középdunai tar- még megvannak, több ölnyi magasak, a ;i

tományokban" czim alatt a bécsi régészeti bds-keszi mellettiekben számtalan barbár cse-

egyesülel értesítései és tudósításai XI. köte- réptöredékek mellett, római cserepek töre-

tében, dékei is fordulnak el. A kis-bényi sánczból a

Egyes vonalak kizárólagos vizsgálatokon Graramvlgy uraltatott, - hihetleg nagyrészl

alapuló megbeszél ésl érdemelnek, különösen elzáratott. Elómai építmények nyomai a Duna

az Esztergom ésBuda közötti, melynek közép- bal partján máshol is. nevezetesen a .Morva-

pontját megközelítleg a visegrádi királyi vár völgyben találtattak.

képezi. A középkorban, a közlekedési alak irá-

Kenner fentidézett értekezéseben egy igen nyai itt máskénl alakultak. Minthogy a hadi

tóntos megjegyzés fordul el, mely eddig a utak nem indultak ki többé, mini hajdan, egj

régészetbuvárok által nem tétetett. Ez utób- központból, nem sugárszeren Rómából, ennél-

biak ugyanis azt hivék, hogy a rómaiak ideje- fogva a központnak is meg kellé változnia.

ben a Duna képezte Pannónia Legszéls és Az aj Pannoniában Sabaria nem voll többé

egyedüli határát; legflebb váracsokat, vagy központ, mivel sem Pannónia maga, sem Da-

hidfkel vettek fel,
i».

n. egy erdöl Aquin- eia, Moesia és Thracia nem voltak többé ró-

cummal szemben, Contra-Aquincumban, vagy mai tartományok; igj eseti <! Mmsi és Sir-

Anabumot szemben Salvával (Esztergom). Ez- mium is, és Aquincum helvét változtatta, a

zel ellentétben Kenner a következket jegyzi mennyiben a mai Buda, délre a régi telepit-

meg L01. L. : Hihet, hogy az [polyvölgyben menytl építtetett, azaz a magasság-védelmi-

is huzódotl fel egy állomás-vonal. Mindenesetre rendszer értelmében : egy halomra. Hihetleg

hiányoznak erre határozotl Leletek; azonban nem kisebbedetl fontosságban tartották fenn

a folyamvölgj . mely meglehets széles, s el- magukat : Soprony, Vácz és Pécs; újra felvi-

ször éjszak, azután keléi felé messze benyúlik rultaknák, vagy nagyobb fontosságra jutot-

a Kárpátokba, a legnagyobb fontosságú volt; taknak tekinthetk a püspöki székvárosok:

a Quadok és keleti szomszéd törzseik közti Gyr, Esztergom, Veszprém és Székesfehérvár,

érintkezési megakadályozza, mi csak az Ipoly- melyekhez mégKomárom is számítandó volna,

völgyön át volt lehetséges. Az erdók telepi- A legújabb viszonyok végr< a Duna balparti

tésének, ellenséges földön, egyik foka minden- utat nagyobb fontosságiba emelték ajobbpar-
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tiinil: ellenben ugyanezen viszonyok és bizo-

nyos féltékenység Magyarország ésaLajthán-

t nli tartományok közt, hozták létre a legna-

gyobb nehézségekkel még folyton küzd sem-

meringi vasutat, mig a rómaiak, e hegyi utat

mellzve, utaikat, Pettautól Magyarországon

át vezették Carnuntum- és Vindobonába.

A XIV. század vége felé, tehát itt elbb,

mint az ország más helyein, ;i délnyugati Sty-

riával határos sarokban egyes falvak, egyhá-

zak is felvirulnak, legalább fokozatosabb ter-

jedelmük daczára is, alulról egész a tetig

falfestményekkel voltak diszitve, st ezek egyi-

kének épitése egészen a XIII. századig vissza-

vezethet. Ily befestett falusi templomokat

találunk' a vasmegyei és zalai falukban : Tót-

lakon. Turnicsán, Martyanezon és Veleméren.

A falképeket Rómer fedezte fel és tüzetesen

leirta a „Monumenták" III. köt. I. részében.

A Kárpátok nagy hegyivében, mely az

<>r>zágot éjszakról övedzi át és elzárja, más

mveldési viszonyok lépnek föl. Itt a bánya-

városok érczgazdagságukkal játszanak nagy

szerepet. Nem lehetetlen, hogy a bányászat

már a Quadok által is zetett, épen úgy, az

opál! >ányák mivelése Sárosmegyében, mint-

hogy a leirás. melyet Plinius e drágakrl adott,

tökéletesen, a még ma is bányászott hazai

opálokra illik ; s másrészt e vermek tájékán

igen nevezetes római, st görög régiségek is

találtattak, melyek csakis a csereüzlet követ-

keztében juthattak el idáig. Másként áll a do-

log a bányászat és ksó-aknászatra nézve a

legtávol éjszak-keleten, melyekrl, mintha

már a rómaiak idejében miveltettek volna,

sem történelmi okmányok, sem régészeti lele-

tek nem 1 (eszélnek. 1

)

l

) A rómaiaknak nem is volt rá szükségük, hogy

a ksót Máramarosban aknázzák, a mennyiben igé-

nyeiket e tekintetben a Torda körüli és tordai sóak-

nák (ad Salinas) tökéletesen lrielégitették ; st a szé-

kelyföldön a só még ma is a föld felszínére jön, s igy

a bánya-ásatások e helyütt alig szükségeltettek.

A hegy vonal félkörében még létez m-
emlékek alig vezethetk tovább vissza a XIII.

századnál, s nagyobb részt a német iskolához

tartoznak, a mennyiben — mi okmányok által

is ersittetik Németországból hivattak be

bányászok. Másodsorban aztán a nyugati rész

kereskedelmi közlekedése jelenik meg, mig a

keleti részben ily közlekedés, a kelet-indiai

országút folytatásán sokkal idsebbnek ve-

: het fel.

A Kárpátokban két fontos országúttal

birunk: az els Ausztriából éjszak-kelet felé

vonul, a másik a hegységrl dél-kelet felé

ereszkedik alá, s Brassó közelében lép be a

dunai tartományokba. Sokkal csekélyebb jelen-

tség volt a középkorban az éjszak perpen-

dicularis összeköttetése déllel, magában az

. országban.

Az éjszak-keleti útvonal Pozsonytól nyu-

gatra kezddik, hol késbb a dévényi erd és

pozsonyi vár által védetett hadászatilag.

Pozsoiryból az út éjszak felé emelkedik Nagy-

Szombat és Nyitra felé, azután a két fontos

bányaváros : Selmecz és Beszterczebánya felé

— hajdan Körmöczbánya is fontos volt —
|

azután magasabb hegyeken átvonulva, részint

a Szepességen, részint Rozsnyón áthaladva.

Kassán végzdik. E városok közül Nyitra

látszik a legrégibb mveldési helynek lenni,

miért is ez, a szlávok, vagy helyesebben tótok

által, még ma is, mint nemzetiségi központ,

mint metropolis, dicsértetik. Van Nyitrán egy

emlékm, mely részben a XIII. század elide-

jéig megy vissza, ennél régibb azonban alig

volna felmutatható. Selmeczen léteznek rész-

letei egy, a XIII. század késbbi idejébl szár-

mazó, újra átépített memléknek, mig a Besz-

terczén létezk mind késbbi eredetek. Ré-

gibb templomkákat találunk oly kisebb helyek-

ben, melyek már megszntek bányaváro-

sok lenni.

Igen jelentékeny kereskedelmi közlekedés

létezett a középkorban az indiai szárazföldi
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utón, inéi \ hazánkai átszelve, Lengyelországot,

Éjszak-Németországol és Scandina^ iái keléi tel

ekötötte. Itt. egj leginkább éjszaknak

fekv fontos ponl volt Lcse; de ennél még

sokkal fontosabb közponl : Kassa, honnan az

ut délre, a tokaji szlhegyekhez, innen isméi

keletre, a Tisza mentél követve vonult. Be-

£szász környékén azután ez át megoszlott,

egy ág kelet felé, még mindig a Tisza med-

rei követve Maramaros felé ment: a másik,

átkelve a Tiszán, felfelé a Szamos medrei

követve, belépeti Erdélybe, melyei elször

'i<
;
li irányban Kolozsvár, Karolyfehérvár és

Szebenen át, aztán keleti irányban Brassón

tulig, a határon elvonulva átszelt.

Ez út, a kelet-indiai kereskedelem útja,

a Kis-Ázsia és Byzanczon keresztül vezet

szárazföldi ú1 Ezen összeköttetésrl a délke-

let és éjszak közt, nevezetesen Dániával Wor-

sáae is „Dánemarks Vorzeit" czimümunkájá-

ban 25. 1. a következkel mondja: ,Az össze-

köttetés, mely a római tartományod és éjszak

között létezett, a legnagyobb valószínséggel

a római tartományokból, Magyarországon in-

dult ki. Hogy az éjszakon talált pénzek epén

50 —200-ik évblKr. sz. n. eredtek, hihetleg

az által volna kimagyarázható, hogy a római-

ak körülbelül csak ez idtájt bírtak Magyar-

országon állandó birtokokkal; mert a góthok

már a III. században kezdték betöréseikel a

római birodalomba, s ez idtl fogva az utób-

bi mind több és több tartományt veszített,

mi alatt bel-.és külháborúk által szétszaggat-

tatott. A III. és IV. századból tehát itt (éjsza-

kon) vagy semmi, vagy csak igen kevés római

pénzt találunk; csak mintán a római biroda-

lom kél részre szakadt, mi körülbelül !<><» kö-

rül történt, látszik egy összeköt tett'- nyílni a

kelet-római birodalommal, melynek fvárosa

Üvzant volt. Az itt vert pénzek, melyek ezid

óta éjszakra vitettek, aranj ból voltak és általá-

nosan Byzantok-nak neveztettek. Ami éjszaki

vidékeinken leginkább az V. és VI. századból

valók jönnek el, megjegyzend, hogj olykor

nyomai mutatkoznak, mintha füllel lettek vol-

na ellátva, s ig} ékszerekül használtattak. \/

összeköttetés Byzanttal azonban, a dolog ter-

mészeténél fogva, meglehetsen hosszú ideig

tarthatott, mert az éjszakiak, az .ugynevezetl

Waringiek, mint tudva van, Byzantba költöz-

tek, hol a császári testrségnél szolgálatol

vállaltak." 1
) Arneth (1. „Die antiken Gold- und

Silber -Monumente de- k. k. Münz- und Ant.

Kabinets Wien 1850. 332. lapon. - továbbá,

hol egv régibb osztropataki lelet tárgyaltatik)

az itt érinteti tényékbe kissé tüzetesebben be-

hatol, midn a I I. lapon ezeket mondja: „Éj-

szaki régészetbuvárok, az éjszak e- Byzanl

közötti nt mellett lév leihelyen, minth<

oly sok Wiking szolgáll a byzanti császár test-

rségében, és neh;'n\ pénzdarab hasonlatos

-Viiiiil a Dánia és Svédországban talált éksze-

rek és arany kösöntyükön lev pénzdarabok

közt, azt következtél hetnék, hogj emedailonok

wikingieké voltak, kik tahin hazatértükben, a

mai Erdélyben tönkre mentek." tdevonat-

kozólag idézend az i>. mit Tegner a Frithjof

mondában ir:

Ott. wrun der Mond durchflog das Gewölk, viel

Wundi -r \nii fremden

Lándern erzahlte derGreis (Thorsten), und \i>-l von

Wikingerfahrten.

Fern ant östlichen Me< r —
(1. Mohnikes üibers. 9. kiad. :"•>. lap.) Ugy hi-

szem, itt nem a mai kidet i tenger értend,

mert a 6 I . lapon mondja Frithjof:

Mrin Vater Thorsten Wikingson /.<>l:" férne

Ringsum aufHeefahrt, and erzahlte öfters,

Beim Schein dea Berds am langen Winterabend

VoniMeere Griechenlanda und seinen Inseln.

és a 19 lapon Frithjof magáról mondja:

. . . Hirr i<t [nsel and Hain,

Hier der Dom, den mein Vater beschrieb.

i Hazánk érem-leleteiben li'ir:-rvak<>rialil>ak a X.

századból származó byzanti énnek, késbben, az. István

óta Magyarország 9ajá1 énnél verette, és ekkor Európa

nyugati tartományaira] i< mindinkább érintkezett
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Természetes, hogy e szárazföldi ut, a jó

reménység tokának körihajózása által mind-

inkább veszített nevezetességébl. Mindannak

daczára még a XV. században, vagyis az ekkor

keletkezett memléképitmények , e vidék ál-

landó jólétét bizonyítják, mely még a nemze-

tiségi párt és az osztrák uralkodók közt tartó

hosszas háborúskodás által sem tétetett telje-

sen tönkre, bár a nemzetiségiek ellentállása

fként e pontból indult ki. Csak Lengyelország

felosztása, s az épen ezt követ magyar ipar-

nak hanyatlása sülvesztette alá Magyarország

keleti részét, s ép igy sznt meg a közlekedés

élénksége is e részek és Erdély között lassan-

kint. Jogosult reményt vélek kimondani, hogy

az éjszakkeleti vaspálya, mely részében a közép-

kori utat követi, a régi közlekedést is újra

fogja élénkiteni.

Di\ Haynald Lajos kalocsai érsek nag}^

érdeme, hogy elttünk a harmadik, Duna és

Tisza közti nagy országterületet megnyitotta,

mely mindeddig középkori emléképitmények

dolgában, még elttünk is terra incognita volt,

Bkezségének, s a régészeti tudományok ezen

ágának nagy fontosságát átért mérzékének

köszönhetjük ama három fontos épitmény is-

meretét, melyeknek részletes leirása képezi

„ Die Grabungen des Erzbischofs von Kalocsa"

czimü 1873-ban megjelent munkámnak tar-

talmát.

Ez épitmények valamint különböz fek-

vésük, ugy különböz rendeltetésük által is a

legnagyobb fontossággal birnak ez - ország-

részre nézve.

Az els épitmény, mely e táj legéjsza-

kibb részén találtatott, a XIII. század egy

fényes metropolis-egyháza alatt felfödözött

szt. István korabeli székesegyházakhoz ha-

sonló tervezet szerint épitett régi tem-

plom ka.

A második emlék körülbell a terület

középpontján álló, egy kisebb benczés apátsá-

got mutat, mely egy csekélyebb tervezet, úgy-

nevezett grangiából magasabb fokra emelte-

tett. A harmadik, a tulajdonképeni Magyaror-

szág legdélibb pontján elhelyezett épitmény

egy terjedelmes táboré, melynek központján

egy, azon idben igen ers vár emelkedett.

Azonkivül itt templom- és kápolnaalapok is

találtattak. A metropolis kivételével , mely

teljesen kbl emeltetett, itt általánosan tégla-

épitményékkel van dolgunk, a mennyiben a

terjedelmes sikságon mindenütt hiányzik a

kanyag. Azonban csak a falazat, vagy helye-

sebben az alkotvány áll égetett téglából , a

mépitészeti tagozatok ellenben messze vidék-

rl idehozott kanyagból készitvék ; s ez lehet

az oka, melyért ez épitmények egészben véve

nem igen különböznek az ország hasonkoru

képitményeitl, s melyért a tégla-anyag nekik

eredeti jelleget nem kölcsönöz. Csak a bácsi

várban találtattak, mvészi kivitel terra-

cotta — párkányok, zár-kövek, s mindenek fö-

lött igen Ízletes rosettek.

Nem tévesztend szem ell, hogy — a

mennyiben a Duna és Tisza közti kerület

eddig ismeretes, — itt a monumentális falusi

templom általán hiányzik, bár kés, középkori

okmányokban ilyenek említtetnek, mi ismét a

csekélyebb, másrészt azonban az ódon épüle-

tekbl ujabb építményekhez könnyen meg-

szerezhet tégla-anyagnak tulajdonítandó; s

igy a báthmonostori zárdában is ily módon

gazdálkodtak a környék lakói, hogy sok helyen

az alapkövek egész fenékig ki vannak ásva,

minthogy közvetlen szomszédságban több

templom ezen téglákból nyerte épület-anyagát.

A Tiszántúli, éj szakirész, a Maros által

határolt Bánát, régibb mveldési tér, mint a

Duna és Tisza közötti. Már a rómaiak idejében

Dacia „ripensis" nev tartományának egy

részét képezte. Német-Csanádon volt a csanádi

!

püspökség székesegyháza ; de ennek alapja

mindeddig nem ln megismerve. A helység

templomának újraépítése alkalmából, néhány

év eltt egy, szt. Gellért által alapított, késbb



azonban sokszerüen átépíteti zárda-templom

romboltatott le, mely alatt, csodálatosképei]

egj ó-kereszténj modorban épiteti baptiste-

riiimra akadtak. .Mint ismeretesek, megemli-

tendk még, a hajdan jelentékenj egre&si apát-

ság alapkövei, a az aracsi templom romjai; az

elbbi, mini II. Endre temetkezési helye any-

n \ ival inkább megérdemelné a kiásatást, mivel

a középhajó oszlopai mé^ némi magasságban

a földtl felemelkednek, s a falusi ál alati

még részben a régi altemplom nyomai Í9 föl-

lelhetk. Az utóbbi, egyike legfestibb rom-

jainknak, a mennyiben a sikföldön igen impo-

sansul tnik lel.

Szegeden áll még a késbbi korból szár-

mazó Ferencziek-temploma , mely azonban

semmi figyelemreméltót nem mutat, é9 mára
Bánáton kivül esik.

A mi a Duna éa Tisza közti közlekedési

utakat illeti, ilyenek hihetleg sohasem állan-

dósittattak, elször czélszerü anyag hiánya

miatt, másodszor pedig azért, mivel itt a

rómaiak, ;i legdéhbb részek kivételével, nem

birtak telepitvénynyel. ')

Itt ellenben számos ellsánczolás fordul

el; igy a római sánczok neve alatt ismeretes,

délen éa a „Csörszárok
<t-nak nevezeti ketts

sánczok éjszakon; - e kett közt, például

Szonta mellett, majd rövidebb, majd hosszabb

árkok és földhányások.

')Kennerugy véli (Ber. u. Mitth. d. Wiener

Altli. rt. Ver. XI. Ív. 1870. pag. 81.) hogy miután a

jászok a rómaiak mintegy szövetségeseinek tekintet-

tek, amazok birodalmán keresztülvezeteti egy össze-

köt ut : Pannónia és Dacia között Hihetleg két ut

építtetett, melyek egyike a jászok földjét egészen fel

Budáig, ;i másik egész le Mohácsig átszelte, mindkett

gátszertten építve, egyszersmind földsánczczal is szol-

gáltak. A sánczon leheteti Kenner szerint, a

hadi ut elhelyezve, mi uem hihetetlen, részint a síkság

talajának végtelen sara miatt, részint pedig azért,

mivel ezen eirv réírj ut uyomai Bem találhatók. A föld-

hányásról, melynek felülete sehol aem tartotta fenn

magát, épen i /. okból tnt az át is el.

Különösen nevezetes a « üörszárok, merj

két, meglehets párhuzamos vonalból áll; ;i/

éjszaki Vácznál kezddik és Hatvan alatt lm

a Tiszafelé; éhez több, megerdíteti táborhely

csatlakozott, melyek közül egyre a varsányi

pusztán akadtam, - egj másikat, a Váczon

kivül még fennálló sánczokban sejtek. A másik

vonal másfél, \rag3 kél órányira délre fekszik

az elbbitl, - Duna-Keszitl a Dunánál, m<

szakadás nélkül begyen -völgyön keresztül

egyenesen ti 1 1 a tiszaisikságig; e vonalon nem

ismeretes egyetlen megersiteti táborhely sem.

Ároktnél, a Tisza mellett. .1 sánczok még né-

hány ölnyi magasságban fentartották magu-

kat, más helyen a földmivelés következtében,

már csaknem nyomtalanul eltntek. E több

mérföldnyi hosszú sánczok keletkezése csak a

népmondákban elöntetik, merj Csörsz vezér

által építtetett azon feltétel folytán, bgj
velenczei aráját csak ugj kapja meg, ba vizén

szállítja Lakásába, vagyis ezen negyvölgyes

árkon hozatja el; az ara azonban, a szerelem

ez óriá>i ára daczára is, honvágj által emész-

tetik, s utoljára az úgynevezett délibáb, e

tiszavidéki Fata Morgana könyeibe tör ki.

mely forróbb nyári napokon, távolibb tárgya-

kat, mintesn vízben aszva tünteti elénk, 'i

Hazai régészetbuvárok a Csörszárkál

Avarok mvének tekintették, s azl az ugyne-

vezeti avar-gyrkkel azonosították; azonban

egyrészl ez utóbbiak a sz.-galli névtelen ') iró

') Kz az úgynevezett Csörszárok keletkezésé-

nek rendkívül költi regéje, miként Eötvös által elbe-

széltetik. Tompa a regéi másként adja, de kevésbé

költileg.

1 \ sz.-galli uévtelen ;i/. avar-gyrükrl 1 /.< k> t

irja (Monum. Germ. apud Pertz, Script. T. Ií. Mon.

Sang. gesta Caroli L. II. p. 747. sequ.): K\ relation<

secnlaris homínis et in scripturis minus erudíti ser-

mqnem facturi etc. p. 7l v
. Albertus mihi narrare

consueverat: Terra inquiens, Bnnorum novem circuli?

cingebatur. Et cum f_r". ali<>- cinül"-, uiai viciniores

cogítare nescius, interrogarem : Quid illád miraculi

fit domine? respondit Novem !>• ^in (Hege, Becke)
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szerint másféle alakkal birtak, valamintjoggal

kérdezhetjük, vájjon oly barbár, mint az avar

nép, képes volt-e ily nagyszer és mesterséges

épitkezést létrehozni ?

Nézetem szerint a Csörszárka a Meta-

nasta jászok által ásatott azon idben, mikor

a rómaiak fegyvertársai és szövetségesei voltak-

ruuniebatur. Curnque, et illos alterius generis esse

nescireni, nisi quales segetibus solent praetendi, inqui-

situs etiam de hoc dixit: Tam latusfuit unus circulus,

hoc est, tantum inter se comprehendit, quantum

spatíum est de castro Tnvico (Zürich) ad Constantiam,

ita stipitibus quernis, faginis, abiegenis exstruetus, ut

de margine ad marginem 20 pedes tenderetur in

latum, et totidem subigeretur in altum; cavitas autem

uuiversa aut durissimis lapidibus aut creta tenacis-

sima replei'etur. porro superficies vallorum eorundem

integerrimis cespitibus tegeretur. Inter quörnm confinia

plantabantur arbusculae', qnae ut cemere solenms,

abseissae atque proiectae, cornas caudium folio-

rumque proferunt. Inter hos igitur aggeres ita vici et

villae erant locatae, ut de aliis ad alias vox humana

posset audiri. Contra eadein ver aedificia inter inex-

pugnabiles illos muros portae non satis latae erant

constitutae, per quas latrocinandi gratia non solum

exteriores, sed etiam interiorts exire solebant. Item de

secundo circulo, qui similiter ut primus erat con-

structus, 10 milliaria Teutonica quae sünt 40 Italica,

ad tertium usque tendebantur; similiter usque ad

nonum. quamvis ipsi circuli alias alio multo contrac-

tiores fuerint. De circulo quoque ad circulum sic erant

possessiones et habitacula undique versum ordináta,

ut clangor tubarnm. inter singula posset cuiusque rei

significationes alvertere. Ad has ergo munitiones per

ducentos et eo amplius annos qualescunque omnium
i ccidentalium divitias congregantes cum et Gothi et

Wandáli quietem mortalium pertúrbarunt, orbem occi-

duum pene vacuum dimiserunt. Quos tanien invictis-

-imus Karolus ita annis 8 perdomuit, ut de eis ne

minimas quidem reliquias remanere permiserit. Hunis
i xstiuctis regao Francorum nihil nocituri viderentur.

Porro praedam in Pannónia repertam per episcopia

vei monasteria liberalissima divisione distribuit. (p.

72'.t.l Monachushic scripsit circa 884. Fit Alemanuus

sub Grimoldo et Hartnmto Abbatibus et dum Karoli

III. imperatoris iussu eiusque in usuin libros de Karoló

niiigjift componebat, balbus jam erat et edentulus.

atque inclusus.

még pedig az utóbbiak vezetése mellett, s hogy

nemcsak a rómaiaknak szolgált legrövidebb

utul, hogy éjszaki Dáciával közlekedhessenek,

hanem, hogy a Jászoknak maguknak, még
akkor is, mikor a rómaiakkal ellenségesen

álltak szemben, oltalmul szolgált nyugati és

éjszaki szomszédaik : a Quadok és Sarmaták

ellen. Megfoghatatlan volna a világ- uraitól, ha

nem gondoskodtak volna róla, hogy két becses

tartományukat a legrövidebb utón egybe ne

kapcsolják; hanem elbb levonultak volna a

Duna mentén, hogy igy Dacia ripensisen át

jussanak el a háromszoros Dáciába.

Emiitettem fentebb, hogy a rómaiak, a

Duna bal partján lev folyam-völgyekbe nyo-

mulva, itt sánczokat és elsánczolt táborhe-

lyeket emeltek; és pedig nevezetesen Kis-Ke-

szinél és Kis-Bén}7nél a Garam-völgyben. Ezek

azonban hasonlitanak az árokti és többi

Csörszárkokhoz, a hol t. i. még fenmaradtak,

mi kényszerit, hogy mindezeknek eredetét egy

és ugyanazon kutforrásuaknak elismerjük.

Más jelentség a római sánczok, földhányá-

soknak lassankénti feljebb vonulása déli

Magyarországon az éjszaki Csörszárokig, azaz

e sánczok eljövétele a két vidék közti térben,

nevezetesen Szontán, mely arra mutat, hogy

e földhányások, az éjszaki elnyomu lássál

arányban tolattak elre. Történelmi kutfor-

rások a Csörszárok keletkezésérl nem szól-

lanak, és igaz az is, hogy ezen árok a többi

„Limes romanus"'-okon elforduló tornyokat

nélkülözi, de ezeknek hiányát pótolhatta

magának a sáncznak roppant magassága, mely

némely helyütt még 80 lábat mér.

Különben e kérdés érdemes egy beható,

mindeddig nem létesített kutatásra, hogy

végleges megállapodásra juthassunk; minden-

esetre azonban nem fogható könnyen fel, hogy

egy barbár nép képes volt egy mveltebb veze-

tése nélkül ily óriási és a maga nemében

pontosan keresztülvitt mvet elállítani

,

mind a min a ketts Csörszárok.



i iiroiiologiii vs nemzetiség*

Itt azon kérdés merül fel elttünk: mely

idben mutatkoznak Magyarországon a monu-

mentális építészei jelei .' Mikor fogtak [lazánk-

ban ;i képitészethez, - mikor kezdték ;i

tartós építészeti anyagól stylszerü, mvészi

;ilal<l>.i önteni ?

Magyarhonban a Németországiakkal azo-

nos viszonyi észlelhetjük. Valaminl Német-

országban Nagy Károly lángelméje messze

túlhaladta korát, a az acheni székesegyház

más császári építményekben kortársai eltl

érthetetlen példányokai állitotl fel, s mikénl

halála után a monumentális mépítészei krül-

bell a X-ik század második feléig isméi

hanyatlotl és semmi rendkívülit felmutatni

képes nem volt, inig 960 körül a gemrodi

templomban ismét aj életi'e kelt, épen úgy

lép fel Magyarhonban is a monumentálismé-
pítészei els [stván alatl a fehérvári állam-

basilica alakjában, hogy e király halála után

másfél évszázadig isméi pihenjen; mert az,

a mi ezen idközbl korunkig fenmaradt, pél-

dául I. Endre altemploma Tihanyban, igényte-

lensége és mvészetlenséee által csak tehetet-

lenségnek bizonyítéka, s épen ezért nem

vagyunk feljogosítva hitelt adni régi íróknak,

kik gyakran egy késbb átidomitotl emléket,

mint elsi és az alapítótól eredl jelölnek.

A székesfehérvári [stván-féle basilica, a

Xll-ik század utolsó negyedéig, tehát mint e

nembeli egyedüli emlék áll ellttünk; mind-

azáltal az ezután egymást nyomban köv<

mremekek építésére, körülbell a Xllí-ik

század feléig jelentékeny befolyással ''irt. -

ig\ sajátszer alkatánál fogva, mint magyar

iskolái alapító építmény tekinthet.

A monumentális építészei újraéledése,

székesegyházak és apátságok építésénél, eddigi

tapasztalatok -/.érint Magyarhonban III. Béla

alatt, ki 1172-tl 1196-ig uralkodott, kez-

ddött.

Mikénl föntebb emlitém, a történészek,

ezen tényleg kitn fejedelemrl igen kev<

tudnak mondani. A/t állítják róla, liogj az

országol a rablóktól megtisztította, - elren-

delte, hogy a hozzá intézeti kérvények írásban

adassanak be; a/ els arra utal. hogj erteljes

rendri, a/. utóbbi pedig arra, hogj egyszers-

mind közigazgatási fegyelmei is hozott be;

gondolhatunk az írástudás behozatalánál egy-

szersmind a/ irodalom iránti elszeretetre is.

Önállóságai s hazafias gondolkozásai bebizo-

nvitá Béla az által, hogj bár a byzanti

udvarnál neveltetett. - egy császári herczeg-

nvel lépeti házasságra, mégis képes voll

birodalmai ez udvar túlkapásai és hódítási

vágya ellen megóvni. A heraldikának els

nyomai Magyarországon szintén a/ idejében

mutatkoznak, - hihetleg Jolántha. Fülöp-

Ágoston nvérével kötött második házas-

sága folytán ültettetett ;it Francziaországból

hazánkba. Mindezekéi felülhaladja azonban a

monumentális építészei alapítása, - ebben az

irott történet nagy hiányait az archaeologia

képes kitölteni.

Az 1848-ik év szén történt, midn Jela-

chich hadseregével a Drávái már átlépte, hog^

eg^ kntásatás alkalmával a fazekas-utezában

(Kerameikos) Székesfehérvárotl két, márvánj'-

lapokkal k-irakott sirra akadtak. A hir csak-

hamar a fvárosig jutott, - a következ napon

Érdy János, a m. n. múzeum re, a kormány

által teljhatalommal felruházva és pénzzel

ellátva, a heh szinén megjelent, hogyatovábbi

ásatásokai vezesse. \ hadsereg, mely a horvát

bán vezérlete alatl betöri ezalatt, csakhamar

egész Székesfehérvárig elnyomult, de Erdj nek

még ideje volt öt, egymás után felfedezeti sir

tartalmai Pestre szállítani, - a nemzeti

múzeumban elhelyezni. I\nl\ érdeme, bog} e

-íroi< kettejében III. Béla <- neje sírjára

ismert, bár férve nem mutatkozott el< i

alaposnak. A diadalmas osztrák kormány.

melv minden nemzeti mozgalom ellensi
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volt, késbb a lelet helyét ismét betemetteté,

és évekig zaklatta Érdyt az ismételve követelt

200 forintos számláért, mely összeg részére

a magyar kormány által az ásatási mun-

kálatokra ideiglenesen és sebtében utalvá-

nyöztatott.

A zaklatott embert kivéve, a közönség

már rég elfeledte a fölfedezést és ásatást,

midn az lS62-ik év tavaszán egy, az elbbi

ásatások közvetlen közelében es házépítés

alkalmával, farágványos román oszlopfk, s

nagy mennyiség mozaik-elemek kerültek

napfényre a kiásott alapzatban; e kiásott

alapok azonban egyszersmind a hajdani vár-

falak közvetlen közelében is feküdtek, melynek

kijavítására, minden legközelebb kéznél lev

anyag felhasználtatott. Valamint az oszlopfk,

úgy a mozaik-elemek is hajdan, a várfalakra

támaszkodó templomitól eredtek, s igy ez nj

lelet ismét visszaidézte az lS48-ik év fölfe-

dezésének emlékét; minek következtében,

fként Pauer, akkor székesfehérvári kanonok

ösztönzésére, a magyar akadémia régészeti

osztálya felhívást intézett az országhoz, hogy

a közönség adakozásával a nevezett helyen

szabályszer ásatást eszközöltessen. Miután

ez utón több ezer forint gylt össze, nekem

jutott osztályrészül a szerencse ez ásatásokat

september és október hónapokban vezetni, és

sikerült a fazekas-utczában lev déli mellék-

hajó nagyrészét, a fhajó eg}T kis részét föl-

tárni, mig Farkas Imre, az idszerinti székes-

fehérvári püspök konokul megtagadta az

ásatásokat szomszédos udvarán folytathatni,

hol mindenesetre a fhajó volt több kitn
részeivel. E megszakasztott ásatások ered-

ményét 1 8(5-l-ben, a régészeti osztály költ-

ségén „A székesfehérvári ásatások eredménye"

czim alatt tettem közzé.

E munkámban eladtam okaimat, me-

lyeknél fogva, szt. István basilikájának átépí-

tését román stylben III. Béla királynak kell

tulajdonitanunk.

Bebizonyítottam, ugy hiszem, hogy a leg-

régibb szt. Istvántól származó épitmény négy

tornyos basilika volt. mely a XII. század má-

sodik vagy harmadik negyedében megsemmi-

sült. Vannak történeti adataink, melyek szerint

az els újraépítés (III. Béláé) 1318 és 1327-ben

leégett, mi egy uj építkezést tett szükséggé. E
szerint tehát határozottan kimondható , hogy

III. Bélát keli a magyar állameg3rház második

felépítjének elismernünk, s hog}^ ez épités, a

magyar székesegyházak késbbi kelet átépí-

tései közt, valószínleg a fhelyet foglalja el,

s Béla király e tette által, a középkori monu-

mentális mépítészet alapitójának tekinthet.

További chronologiai tény a következ.

Valamint Francziaországban a monumentális

építészet egy uj styl feltalálása és megterem-

tése, a szerzetesrendi szabályok alatt álló épít-

ményekbl keletkezik ; mert Cluny a román,

St. Denis a csúcsíves építészeti styl élén áll-

nak, s miként csak innen megy át a haladás

a székesegyházak, s innen ismét a plébánia-

templomokig : épen ugy áll be hazánkban egy

ellenkez eset, a mennyiben itt elször a máso-

dik székesfehérvári államegyház, s azután az

ezzel egyidej székesegyházak s igy a világi

papság egyházai viszik a szerepet, s a zárda-

templomok csak néhány évtizeddel késbb,

többnyire a II. III. és IV. tizedében a XIII.

századnak fogadják el az átépítést, és régibb

enyészeti templomukat és zárdájukat építik

fel a székesegyházak mintája szerint újra

alapjukból. S ennek így kellé történni; mert

a szerzetesrend Francziaországban elbb, s a

XII. század közepe felé minden tekintetben a

tisztelet magasabb fokán állott a világi pap-

ságnál ; mig hazánkban nemcsak ez idben,

hanem az egész középkorban épen az ellen-

kez eset állott fenn ; mert itt mindig a világi

papság halad elre, s egy mártonhegyi apát

sem emelkedik, — miként a st. denisi Suger, —
kormányzóságig , mig az esztergomi érsek,

mint ilyen, államkanczellár volt, s folytonosan
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és elvitázhatlanul a Legfbb állási foglalta "'1

;i királyi udvarnál, hol olykor a leghátrányo-

sabb befolyást is gyakorolta.

Azonnal Látjuk, hogy miután még a XII.

században az esztergomi, pécsi, egri s más

székesegyházak, továbbá a XIII. század elején

;i kalocsai székesegyház részinl átidomittat-

tak, részint alapjukból monumentális stylben

újraépíttettek, addig a legrégibb, még Létez

benczések apát-templomai: a Lébényi 1207.

a praemontrei prépost-templom Kisbényen

1217-ben épült, melyeket a mártonhegyi,

zirczi, apátfalvi, pilis-szent-keresztesi, ócsai,

zsámbéki, aracsi, egresi apátságok és apátsági

templomok követtek, mig a sorrendel a román

stylben épült és 1256-ik évben felszenteli jaki

apátsági templom zárja be.

Ezen memlékek azonban kél felé ágaz-

nak. A székesegyházaknál . miként megje-

gyezve volt. az [stvánféle basilica szolgáll

példányképül; mig a/, apátsági templomok

Leginkább a franczia iskolába tartoznak: mi

mellett. — leszámítva némi csekélyebb, követ-

kezetesen sajátszer vonásokat. — oly viszony

áll be. mely a magyarhoni épületek e második

modoránál, minden sajátságos, specificus styl-

fejldést kizár. Ha ugyanis ez építményekéi

egymással összehasonlitjuk, azt fogjnk találni,

hogy iti semmi önállóság ez idben el nem

fordul : ellenkezleg tökéletesebb alakokkal

-okkal régibb és tökéletlenekkel sokkal if-

jabb építményekben találkozunk, s1 olykor

ugyanazon építményen egész halmazát Látjuk

az ó- és ujromán, sl az átmeneti stylnek i>.

amint épen a mind három modort ismer épi-

tész szeszélye szolgáltatá.

Nem kereshet tehát itt sem a stylek

bölcsje, sem azok- önálló fejldése, s ig] a

ehronologiai meghatározás -okkal nehezebb,

mint máshol, hol folytonosabb haladás és fej-

ldéssel találkozunk, hol a bimbót a virág, a

virágot a gyümölcs követi, - e sorrendben a

korszakok változását jelöli. Éhez járni, hogj

uemcsak épil mm n\ eink, hanem általán

minden fell, mi .1 mú\ eldési illel 1. igen g

történelmi adataink vannak, ama végtelen

halmaz okmány daczára, melyek többnyire

a tulajdonjog 1 a tulajdonos változására

vonatkoznak. Sok templomnak még alapítási

idejél -'Mii tudjuk.. ;i ml máshol rendesen föl-

jegyeztetik. Az átépítés ideje, melyei külföldön

gyakran eg] esetlegei történelmi adatból kell

kikeriteni, nálunk gyakran, teljesen nélkülöz

il\ adatot, vágj lm az Létezik, még mindeddig

nem jutott tudomásunkra, ugy, hog3 kizáró-

lag csak a sty] szolgál útmutatóul, melj azon-

ban, miként már említve volt, határozatlan-

sága, hánytvetettsége , - .1 régibb és ujabb

modor összezavarása által könnyen tévútra

vezethet. Ezen viszonyra nézve csak egj pél-

dát óhajtok itt felhozni. A Lébényi apátsági

templom az 1207-ik évbl datálva, ezen kor-

szak Legrégibb építménye, mely korunkig fön-

maradt, mig a jaki hitele- beszentelése L256.

évvel a Legifjabb román stylü; az elbbiben

terjes átmenet i bordázatú keresztboltokat talá-

lunk, mig a jaki templomban többnyire csak

kör-boltivek fordulnak el. Minthogy nálunk

mindent készen kaptak a külföldrl. sehol sem

mutatkozott az önálló alkotás ösztöne és szk-

-e ; s ez annyival inkább lehet volt, mint-

hogy a magyar építészei több, mint egy év-

századdal marad hátra a franczia építészet,

kevésbbé a németeké mögtl . mely utöl>l>i

mögötti hátrálás isméi nagyobbodik, ha a ma-

gunkét a rajnavidéki épületekkel hasonlítjuk

össze, a a szerint, a mint keléi felé haladunk,

mind csekélyebb lesz, mig végre a szomszédos

osztrák tartományokkal összehasonlítva, csak-

nem végképen elenyészik, mivel a X11I. század

közepén még itt is román -tyh'i épületek

emeltettek, és pedig olyanok, melyek hazánk

Legkitnbb példányai az 1256. évben t'«
M-

szentell jaki templomol alig közelítik n

Ez építmény kés keletkezése Bzolgáll okul.

hogy a középkori építkezési módok közül a
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román mépítészet tekintetik olyannak, mely

leginkább megfelelt a nemzet jellemének.

E nézet azonban már azért sem való-

szín, mivel a román styl nálunk alig egy

félszázadon át virágzott, s azután a csúcsíves

stylnek volt kénytelen helyet engedni; s még

jelentékenyebb azon körülmény, hogy a román

styl is külföldrl, és pedig idegenek, vagy leg-

legvalószinbben szerzetesek által hozatott be,

s csak némely ponton mutat határozottan

provinciális jelleget, mihez azon, Rugler és

Lübke által is megjegyzett körülmén}' is tar-

tozik , hogy Magyarország templomaiban a

kereszthajó, st a hoszszentély (Langchor) is

rendesen hiányzik, s hogy a keleti ketts

toron\- alatti csarnok rendesen nyilt, mi által,

mintegy a kereszthajó pótlásául a mellékhajók

meghosszaboclása éretik el, s a toronycsarno-

kok a hosszépülethez csatolva tnnek fel.

Oly intézkedés, mely a kereszthaj óvali kecses

tagozást vagy elrendezést teljesen kizárja, s

igy az építménynek kedvez alakot nem köl-

csönöz , de tökéletlenségében is , épen, mert

kevés kivételt szenved, sajátságos provincialis-

musnak volna tekinthet.

A mi e korszak nemzetiségét illeti, aligha

fog a német iskola serpenyje a franezia isko-

láé alá kerülni. A fehérvári államegyház át-

építése, a magyar monumentális építkezés

vezetje, ugyan leginkább a német iskola

teremtménye; mégis, az ezen építéssel csak-

nem egyidej, s azt közvetlenül követ pécsi

székesegyházon már franezia elemek mutat-

koznak, daczára annak, hogy ez utóbbi a gurki

dóm leányának tekinthet. (Ugy tudom, hogy

értekezésemben r
) az altemplom oszlopainak

arányaiban , melyek sokkal tökéletesebbek a

gurki dóm altemplomáénál . ezt számokkal

bebizonyítottam.) Épen úgy tnt fel az olasz

]

) Y. össze : „Magyarországi régészeti memlé-
kek-. (Monumenta Hungáriáé) I. köt. I. r. és a „Bécsi

központi bizottság tudósítása" 1809-ik évfolyamából

l.i'.i —152. 1. .A pécsi székesegyház genesise."

befolyás az ezeltt ötven évvel lerombolt, st
puskaporral szétrobbantott esztergomi metro-

polis porta speciosájá-n; — míg, miként látni

fogjuk, a XlII-ik század elején újra épült ka-

locsai székesegyház általánosan és legapróbb

részleteiben is. a franezia iskolához tartozik.

És e viszony még sokkal világosabb apát-

sági és prépostsági templomainknál, és pedig

a korunkig fenmaradt legrégibb lébényinél,

továbbá a zsámbéki és aracsinál, melyek mind-

annyian a franezia iskolához tartoznak. Ide

tartozik továbbá a visegrádi vár legrégibb

építménye, a donjon, öregtorony vagy „Berch-

friecl" is, valamint általán véve a csaknem

minden hazai erdben elmaradhatlan don-

jonok, melyek azonban nagyobb részt, bár

itt-ott román modort tüntetnek elé, aligha

keletkeztek az 1240-ik évi tatárjárás eltt.

E szerint, legújabb tapasztalataim s be-

ható vizsgálódásaim következtében egy , az

„Osztrák Revue"-ben: „A középkori mépíté-

szet Magyarországon" (186S. II. k. 187. 1.)

czim alatt általam közzétett értekezés téves

mondatát kell helyre igazitanom. Ez érteke-

zésben ugyanis ez mondatik : „ A román mépí-

tészet nemzetisége Magyarországon egészben

véve német." Az 1865. évben e mondat igaz

lehetett; ma azonban már határozottan állít-

ható , hogy a magyarhoni román épitészeti

memlékek keletkezésére a franezia épitészeti

í iskola ép oly, hacsak nem nagyobb behatás-

sal volt, mint a német. Ha tehát a német

iskolából eredk nagyobb száma mellett Né-

metország közvetlen szomszédsága hozatik fel

érvül, a fentebb érintett nemzetközi közle-

kedés azt is bizonyitja, hogy épen a román

styl felvirágzása korában Magyarhon közleke-

dése Francziaországgal jelentékenyebb volt,

mint Németországgal, s hogy igy e stylt köz-

vetlenül amonnan, s nem ez utóbbi közben-

járása folytán nyertük. Vitet, els a francziák

között, a csúcsíves épitészeti stylt határozottan

Francziaországnak tulajdonítja, a román épi-
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tészeti styll nagylelken a németeknek engedi

át: azonban ez ítélet Bem megdönthetlen,

minthogy a cluny-i apátsági templom kora

pontosan kimntattatott; meri e templom

mindenesetre régibb ;i rajnavidéki memlé-

keknél, melyek inkább, mini bármely nemei

mépftmény, közös jelleggel bírnak a franczia

templomokkal, önállóbban, mint ;i Rajna

vidékén, fejldött ki a román styl Szászor-

szágban, a Harczhegység körül, hol a gernrodi

egyház építésével egészen sajátszer iskola

keletkezett, melj azonban a magyarhoni,

román-korszaku mépitményekre kevés befo-

lyási gyakorolt; leginkább feltn közös

jelleg: ;i keleti karzal (Querempore), mely

Szászországban meglehets állandóan, nálunk

azonban csak szórványosan jön el. Különben

hazánk éjszak-keleti részének, Turócz és

Liptó meséknek templomai még nincsenek

eléggé megvizsgálva arra nézve, hogy e tekin-

tetben érvényesen határozhatnánk; bár itt.

mára közvetlen közelségnél fogva is leginkább

okadatolva volna a szász-román iskola befo-

lyása, ha csak a különböz nemzetiség (a

szláv) nem gátolta a befolyást.

Egy más korszakba lépünk át, a csúcsives-

atyl korszakába. E között . s a román styl

között, a tatárok betörése meglehetsen hatá-

rozott válaszfalai képez, melyei csak kevés

kivétel. j>. o. gyulafehérvári és a jaki templom,

lép át. E betörés eltl az egyházak és a legtöbb

zárdák (a javadalmazott szerzeteseké) monu-

mentális alakban voltak újra épitve, - e betö-

rés után következik a sor a XIII. század

felének forduló pontjánál a kolduló barátok

zárdatemplomai, továbbá az újra bevándor-

lókká] benépesített, > csak mosl végleg rend-

szeresített, úgynevezett szabad királyi városok

templomaira.

A legidsb kolduló-szerzetes rend Magyar-

országon a dominikánusoké, minek bizonyí-

tékául szolgálnak a budai, kassai és selmeczi

zárda-templomok, talán a gyri is. A szerzet

tagjai hazánk éjszaki vidékén többnyire Len-

gyelországból vándoroltak be; de minthogy a

középkorban Lengyelország sem bírt önálló

építészeti iskolával, e jövevények i- csak a

nemei iskolái hozták magukkal elbbi hazá-

jukból, r a hol számosabban telepedtek le,

korai, legegyszerbb csúcsíves stylü csarnok-

templomokat emeltek, melyeknek részletei

nem ritkán még a kés román stylhez tar-

toznak. A budai várban még maradtak fenn

ezen stylben dominicanus-templom egyes

részei, - a Margit-szigeten is fennáll még
a dominicanus apáczák zárdájának romja.

melyet l\. Béla, leánya, az egyháznak eljegy-

z.ctt Margit részére építtetett. Az elbbinek tor-

nya, a mennyiben még fennáll, több mint egy-

szer, st idomtalannak nevezhet, mig a szen-

tély-tárnak, melyek az eróditvénytl a mélybe

hatolnak, és ;i szomszéd házfalon megmaradt

gerincz-kezdetek már sokkal ékesebbek. Epén

igy emlékeztet a szigeten feltárt hosszéplet

romja is a romanismusra, mig az Ízléses, leg-

nagyobb szabatossággal épített szentély a

XIV. századbeli építészetéhez látszik tartozni.

Ezekkel ellentétben ;i kassai domokosok temp-

loma megszakítás nélkül építtetett fel. - tel-

jesen egyönteten áll elttünk, leszámítva

természetesen n hosszéplet ujabb módosí-

tását. A hosszépülel osztatlan, ;i templomkar a

nyolezszögböl háromszöglet Ejszakfelé ;i

karhoz egy sekrestye és torony épült, mely

elbbi ;i templom magasságán túl szabály-

szer nyolezszög alakba megy ;it. Más,

korunkig fenmaradt domokos és ferencziek

templomai hasonló, korai csúcsíves jelleget

részletei mutatnak.

A XIII. század második felében felvirágzó

városok plébániatemplomainál i- ugyanezen

viszonyokkal találkozunk, a mennyiben a leg-

nagyobb változatosságban azon vidékek épí-

tészeti styljét tárják elénk, honnan a beván-

dorlottak hazánkba költöztek. Mivel a csak

kévé— el ezeltt -Zenité avatott thÜTÍngi
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grófn: Erzsébet. IV. Béla testvére, és fia: V.

Istvánnak, nagynénje volt. épen természetes,

hogy Béla . fvárosában : Budán , István kor-

mányzói székvárosában: Kassán, thüringiai

lakosok telepittettek meg: s ezáltal a budai

plébániatemplom és az nj kassai polgárok

által épitett Mihály-kápolna, közei-rokonok a

thüringiai építményekkel. Távolabb az utób-

biak, s közelebb a rajnavidéki és flandriai

építményekhez áll a lcsei plébániatemplom.

mi által okot szolgáltat azt hinnünk, hogy a

lcseiek onnan vándoroltak be.

Sajátszer viszony áll azonban be a

kassai Erzsébet-templom . a mai székes-

egyház, építésénél, melynek alapzata határo-

zottan franczia, míg mindaz, a mi a föld felett

épült, a XIV. XV. és XVI. századhoz tartozik.

Villard D'Honnecourt építészeti albuma sze-

gély-jegyzeteiben három különböz hetyen is

említi, hogy hazánkat meglátogatta, s hogy oda

egj templom építése czéljából hivatott meg. 1
)

Ha most a Rheims melletti, braine-i

templom alaptervét a kassai plébániatemp-

loméval összehasonlítjuk , legkisebb kétség

sem maradhat fenn azon rokonságot illetleg,

mely az elbbi, mint anya. és az utóbbi, mint

') Az egyik szegély-jegyzet a XÍX. táblán, a

rheimsi székesegyház ablakainak rajza mellett van,

s ebben Villard azt mondja, hogy ekkor hivatott

Magyarországba, mikor e rajzot készité." Voici une

(les fenétres de Reims, des travées de la nef, comme
elles sönt entre denx piliers. I'etais maiidé dans la

térre de Hongrie. qnand je la dessinai, paree que je la

préferais." A második jegyzet egy templom-kövezet

rajza mellett van, melyet Villard Magyarországon

látott, hol hosszasan idzött: „I'etais nne fois en

Hongrie, la oú je demeurai maints jours, et j'y vis

un pavement d'église fait de telle maniére." — Egy
harmadik jegyzet a III. táblán egy pánczélos lándzsa

és paizst tartó férfiú eltt fordul el, s igy hangzik :

„Ez azon Villard, ki Magyarországon volt." Azonban,

ezen írás alakját tekintve, már a XV. századból ered;

mindamellett megersíti Villard saját vallomását, s

jogosan lehet következtetni, hogy az ird, a mester

tartózkodásáról a távol országban, tudomással birt.

leány között létezik. E szerint tehát Viliarcinak,

Rheimsban hosszasabban tartózkodván, meg
kellett ismerni a brainei templomot is, másrészt

Villard. a cambrayi székesegyház építése által

némi összeköttetésben állott sz. Erzsébettel,

s igy történhetett, hogy az utóbbinak unokaöcs-

cse, Kassa jóltevje, Villardot nagynénje iránti

kegyeletbl hívta meg, hogy székvárosában,

nagynénje tiszteletére , királyi építményt

emeltessen. Kevéssel ezután azonban István,

atyja helyébe királyivá ln, mely méltóságot

csak két évig viselte, s ig-y Villard, halála

után, 1272-ben Francziaországba visszatért

a nélkül, hogy a megkezdett építményt csak a

föld felszínén tul tovább építhette volna,

melyet aztán Erzsébet, Róbert Károly neje és

pedig egy, minden izében német építész által

fejeztette be. Az itt csak vázlatban nyújtott

nézetet a „Moniteur des Architectes"-ben

(185 7) bvebben, s a legszükségesebb illustra-

tiokkal ellátva tárgyaltam, s e nézet Fran-

cziaországban általánosan elfogadtatott : neve-

zetesen Viollet le Duc a ,,Gazette des beaux

arts"'-ban Villardot mintegy beszélve vezetvén

be. azt mondatja vele, hogy építette a kassai

templomot. Figyelemre méltó, hogy a hol

kolduló szerzetesek letelepedve templomot

építtettek, az istentiszteletet is maguk végez-

ték, s hogy e szerint, a körülbelöl íryolczvan

évig elhanyagolt kassai templom építése is

elmaradhatott, minthogy a hivk befogadá-

sára a domokosok temploma is elégséges volt.

A csúcsíves építészet els korszakából

egy más kivétel áll elttünk, a soproni feren-

cziek templomában, mely Stomo rajzai után.

Weisz Károly által íratott le a „Mitth. d.

Wiener Centr. Com." 1803. évfolyamában

339-ik lapján. Ámbár Weisz. hag}Tományos

tudósításokkal ellenkezleg, e templom épí-

tését a XIV. századim helyezi, mégis önma-

gának' ellenmondva megjegyzi, hogy ..annak

ékítménye és tagozottsága. határozott jellegeit

mutatja a kora góth stylnek, st az átmeneti
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3tylnek korszakára is emlékezteti I gyanezen liatnak erre a Vas megyében, e század utolsó

esel áll ii gazdag, szépen kidolgozott oszlop- tizedeiben épült, falfestvényekkel díszített

csoportok tagosításaiba nézve is", továbbá falusi templomok.

„hogy a tömör oszlopok fejei részint levél- A XV. század els fele nem voll Magyar-

képletek, részinl emberfejekkel diszitvék, ország múépitészetére kedvez. < -;i K Mátyás

melyek közül az elbbiek szintén az átmeneti alatl lép fel egj tvj, ha nem is minségre, de

korszakhoz hajolnak." Ezen, a XIII. század mennyiségre nézve mégis fényes korszak;

második felébe tartozó templom, mini egy meri ekkor ;i falusiak is általánosan I

kolduló szerzel tulajdona, azérl képez kivételi épiték templomaikat. Az eltl a képitéf

testvérei közül, mivel nem német, hanem a ezekben rendkívül titkán forduli el, s a mii

franczia iskolához tartozik, mi kitnik abból a legrégibb idbl ily helyeken találunk, leg-

is, hogy a tövek (Schafte) helyetl oszlopokai inkább sirkerti kerek kápolnák, melyek késbb
alkalmaztak. plébániatemplomokká idomíttattak át; de

A XIV. század építményei élén isméi a Mátyás ideje alatl az általános jólét annyira

fehérvári templom áll: második átépítésével, kiterjedt, hogy a kisebb községek is hozza

s pedig isméi hasonló módon, mikénl az els foghattak monumentális építéshez. Azonban

átépítésnél, mivel itt ugyanis egy inkább elre ugy látszik, 0I3 szk térre szorítkoztak, hog}

haladt korban, egy régibb, kevéssé kifejtett e kis istenházak nem voltak képesek a hívkel

stylre történik a visszaesés, mig az ujabb, mind befogadni, hanem, hogy mini ez ma

itt-ott már szintén a hanyatlás korszakába is elfordul - nag;j részük künn állva hall-

es styl a/ ugyanezen idben tovább épített gatták végig az istentiszteletet. A leggyakoribb

kassai Erzsébel templomban jnl érvényre, rendezkedés a következ. Egy a nyolcz-

Mind ennek daczára ez utóbbi, mint legfénye- szögbl három oldallal zárt szentély, többé-

sebb és legnagyszerbb mve a középkori kevésbé nyugat felé toll hosszkarral, erre egj

mépitészetnek Magyarországon, áll elttünk, osztatlan, kissé Bzélesebb hosszhajó egy, kél

Erzsébel királynéhoz méltó királyi építmény, vagy három hossz-osztállyal, végre ennek köze-

mely hihetleg a Zách-család ellen elkövetett pén, nyugat felé egy négyszög magán-torony,

borzasztó kegyetlenség bünhdéseül emel- melynek csarnokán átvonul a fbejárat a

teteti Egy másik egyszerbb, kisebb, de azért templomba. E bejárat mellett még olykoi

nem megvetend emlékm az esztergami kisebb ajtó is fordul el a déli oldalon. A

eevházmeervéhez tartozó szent-benedeki. haj- torom állása oly módon változik, hogyolykor,

dani benczéstemplom a Garam mellett, mely- a hosszépülel éjszaki oldalán a sekrestye mellé

ben mi nálunk ritkaságként, egj szigorúan épitik, mely rendesen ezen oldalon van. Oly

keresztülvitl tórendszer fordul el. rendezkedés ez, melyet Németországból nyer-

Etobert Károly és fia : Lajos egyéb neve- tnk, s pedig az ország éjszaki és keletirészére

zetes építményei nagyrészt már tönkre men- nézve hihetleg a kassai domokosok templo-

tek; de a bácsi és visegrádi várak romjai, mának mintájában, melynek legközelebbi, és

azon korszak virágzó korára engednek követ- hihetleg még a XIV. században épült leánya

keztetni. a mai plébániatemplomban N.-Szóllsön, vala-

Egészben véve a XIV. században kevés mini több késbb épült leánya Szatmármej

ktemplom épült a falusi egyházakban, de más községeiben, nevezetesen Vetésen, talál-

mindenesetre több, a régi Pannónia területén, hatók. Az építészet mosl a hegyi és halmos

mint hazánk többi részein. Például szolgál- vidékrl a nagy magyar síkföld eddig tem-
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plomtalan vagy csak enyészeti templomokkal

ellátott községekbe vonul; igy találunk, a

csúcsíves stylben épült imaházakat Miskolcz

Gyöngyös, Aszód. Túra, Heves, Jászapáthi,

Nyíregyháza, Nyírbátorban és tovább le egé-

szen Szegedig', azonban mindezek, mivel alig

mutatnak valami eredetiséget, mindeddig fi-

gyelemre alig lettek méltatva.

Még létez, vagy rövid id eltt eltnt

egyházi építményekbl , Mátyás királynak,

mint építtetnek a következk tulajdonítha-

tók : saját sirkápolnája Székesfehérvárott,

a plébániatorony építése Budán, a pozsonyi

szentélynek építtetése ; e királynak támo-

gatása folytán keletkezett sok más templom

is létessülhetett , így a kassai székesegyház

déli tornya, s ugyanott a fényes szentségház,

,,tabernaculum".

Késbbi, városi plébániatemplomok közül,

melyek most a régiek helyére lépnek, vagy

ezek átépítésébl keletkeznek, megemlitendök

Selmecz, Körmöcz és Besztercze bányavároso-

kéi, továbbá Mármaros megye városainak tem-

plomai (kivéve a régibb mármaros-szigetit), to-

vábbá a késmárki és beregszászi, s végre a nagy

róuaságon lev városok plébániatemplomai.

Megszámlálhatlanok azonban

,

rövid

átnézetben, — az ezen idben keletkezett fa-

lusi templomok és kápolnák. így Ipolyi csak

a Csalóközben 120 ily romot mutat fel, a

szatmári schematismus pedig ez egyházkerü-

letben nem kevesebb , mint 1 1 7-et, melyek

közül negyvennyolczat körutamban, mint he-

lyt 'sen meghatározottat, constatálfam. *) Rómer

igen sokat idéz, melyet az ország minden ré-

szeiben tett irtai alkalmával talált; végre a

legújabban megjelent, igen szorgosan kidolgo-

zott beszterczebányai egyházi schematismus

szintén nem keveset mutat fel. E schematismust

Ipolyi püspök szakismeretének és tudományos

buzgóságának köszönjük.

') ,Archaeolog. Közlemények.'' IV. k. 1864. 3. f.

Renaissance építmények, Mátyás király

idejébl csudálatosan csekély számmal marad-

tak fenn, s mégis ugy látszik, mintha ez épí-

tészeti modor magánál a királynál és közvet-

len környezeténél is, nagy kegyben állott

volna ; mégis a felsorolt és más épületeket is

csúcsíves stylben emeltette, s ez utóbbira

nézve még példánynyal is bírunk a XVI. század

harmadik tizedébl, más, nem keltezett, de

mégis késbbieket nem is említve. Különben

e nagy építészeti tevékenység hazánkban

Mátyás halála után megsznt , s egészen a

XVII. század végéig álmát aluszsza, mind-

addig, míg megszabadulva a török iga alól, a

jezsuiták bárok építészetükkel nemcsak az

egyházi, hanem minden másnem épületekre

is hatalmas befolyást gyakoroltak.

Csoportosítás.
I

A monumentális építészet tevékenységé-

nek kezdetéül, s az e korszakban épült székes-

egyházak mintájául a szt. Istvánféle székes-

fehérvári négytornyu védtemplomot állitot-

' tuk fel.

Az apátsági templomok, különösen a ben-

czésekéi, ez átépítésnél a XIII. század els felé-

ben, a legrégibb kelet lébényi apátsági templo-

mot vették mintául, miért is eddigi ismeretünk

szerint jogosan tehetjük fel, hogy ez utóbbi
1

volt e nemben a legels Magyarországon.

A mártonhegyi fszékhely temploma el-

i
tér tle, s daczára, hogy a szerzet fszékes-

egyháza, még sem gyakorolt semmi jelenté-

kény, semmi határozott befolyást a benczések

késbbi építményeire.

A gazdagon javadalmazott cistercita-

rend nem ragaszkodott szent Bernát egyszer

szabályzataihoz, hanem ellenkezleg külön-

féle elrendezést követett terveiben. Fszék-

helyén, Zirczen, fenmaradt régi templomából

egy pillért, mely a kés román-franczia is-

kola legremekebb részletezettségét mutatja,



míg Apátfalvái] ;i karzáradéli egyenes, a disz-

kapu ellenben fényes és polj chrom.

Szigorúbban ragaszkodtak az egyszer

szabályához a kolduló szerzetesek, kiknek

templomai leginkább a kassai domokosokéhoz

hasonlítanak, merj egyszersmind kicsinyített

mértékében, igen sok kisebb városi és falusi

templomoknak szolgáll mintául. Ez utóbbiakai

különösei] azon úton és út mellett találjuk.

melyet a keleti országul névvel kell jelölnünk,

és iiH'U Szepes megye éjszaki határától Erdély

déli határáig vonul le.

A többi, ezen ul közelében késbb épített

templomokra azután a kassai Erzsébettemplom

gyakorolt hatalmas befolyást, s igj bizonyul

be a hatalmas, töl>l» év századig tartotl közle

kedéa oly országúton . melyrl a történelem

csak igen kevés említést képes nekünk nyúj-

tani. E szerint a középkor archaeologiájában,

az itt-ott meglehets hiányosan irt mvel-
dési történelem kijavitójával és kiegészítjével

bírunk.

A budai plébániatemplom nem örvend-

hetett hasonló fontosságnak, s ez egyike azon

okoknak, a miért középkori régészeink által

mindeddig elhanyagoltatott és figyelemre nem

volt méltatva, bár ily mellzést legkevésbé

sem érdemel meg. ügy hiszem, az ok. melyéri

körüle semmi csoportosulás nem történt . onnan

ered, hogy a legközelebb fekv városok: Esz-

tergom, Vácz. Székesfehérvár és Veszprém ér-

>oki e> >/.t'kese
i

ü
,yliázakkal már is bírtak, melyek

más czéloknak rendelvék alá.Pesten azonbana

plébániatemplom idsebb, mit a déli torony

belsejében lev párkányzata igazol; a tem-

plom mostani testének építése azonban csak

a csúcsíves styl hanyatlása idejében történt.

Dunán tul. nyugal felé, kél csoportozat-

tal bírunk. Egyik a vasmegyei apróbb tem-

plomok csoportozata, melyeknek anyja, miként

ez. több a vasmegyei templomkákban olvas-

ható feliratból is kitnik. Styriában kere-

send : mivel e téliratok -/érint építjük

Aipiila. radkersburgí fest volt; a másik cso

portozal Mosonv megyében van, melj az osz

trák hamburgi templomtól veszi eredetét. Fel-

tn ezek némelyikénél azon teljesen saját-

szer i'endezkedés, merj Bzerinl a gálosi (Gols),

járfalusj (Deutschjahrendorf és rajkai (Ragen-

dorf) torony a sanctuarium felett emelkedik.

A Duna és Tisza közötti Lapály plébánia-

templomairól semmi különös sem mondható;

nagyobb vagy kisebb mértékben, mindannyian

a következ rendezési követik: keleti kar,

közép osztatlan vagy többhajós hosszépület,

s nyugotí torony, mi mellett a mellékhajók

meghosszabitása, a toronycsarnok hozzácsato-

lása által meglehets állandóan észlelhet.

Miként ;i budai fplébánia-templom utó-

dok nélkül áll elttünk, ép 0I3 elszigetelt,

elszigeteltebbnek tekinthet az egri székes-

egyház utolsó átépítése, melyei [polyi egy,

Bartakovics érseknek 50-ik évi jubileuma al-

kalmából 1867-ben ajánlotl és megjelent al-

bumban irt le részletesen. Ezen, most részben

még a föld alá temetett templom, a legna-

gyobb volt Magyarországon, a mennyiben

középhajója, mint a kölni dóm, és Pranczia-

ország székesegyházáé, 50 régi római Láb széles

volt, mi két kiásotl négyzet-tövébl (Vierungs-

schaft) kitnik. A körülbel] még az els

román építészeti modorból átvett kél torony

alapja még a föld alatt van; az egész keleti

rész azonban szándékosan rpittetett a levó-

gbe, hogy itt a törökök elleni védelemül egj

mély sáncz-árkot készítsenek. Az [polyi által

szakavatottal] használt és magyarázott törté-

nelmi hagyományokból azonban kitnik, hogj

a bels szentélyt körút (Charolle) és e felett a

franczia templomépítészetben sajátságos sugár-

kápolnák vették körül. Akar és a részben már

kitárt négyzetnek ujabb építménye, valamint

-t \ 1 j« -. ugy a még meglev történelmi adatok

szerinl is a XV. század utolsó tizedébl ered-

tek, - mégis azon kérdés merül fel, hogy a

franczia rendezkedés egyenesen Francziaor-
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szagból, vagy talán inkább Csehországból

eredt-e. mely utóbbiban az építészeti modor a

prágai szent Veit egyház építése által hono-

sult meg I Annyi legalább bizonyos, hogy a

XV. században a cseh Giskra, seregeivel, fels

Magyarországon igen nagy szerepet játszott.

Az épités átalános jellemzése.

A magyarhoni emléképületek jellemzésé-

hez tartozik, miként már többször említem, a

késbbi és korai tökéletes és tökéletlenül kifej-

tett részleteknek összehalmozása egy és ugyan-

azon idszakltan. Mikor Magyarország III. Béla

alatt a monumentális építkezést megkezdte, kül-

földön a román styl már teljesen ki volt fejldve,

st Francziaországban a tiszta csúcsíves styl

korszaka is küszöbön állt már, sa székesfehér-

vári második egyházban (az els átépítésnél)

épen azon idben, mégis a kora-román derék

szög pillért igen meredek, ódonszerü lábbal

látjuk alkalmazva, épen úgy, mint Pécsett is;

de itt hasonló, otromba pillérek mellett töké-

letesen kifejlett, több, mint felényire kiszök

gerinczhordók is fordulnak el, melyek a bol-

tozat-bordák elosztását, már alant, szabály -

szerüieg elkészítik, bár a székesegyházat ere-

detileg csak fa-mennyezettel akarták ellátni.

Lebenyben körülbell 20— 30 évvel ké-

sbb a tökéletes t (Schaft) általánosan alkal-

maztatott, mely azonban, más templomokban,

néhány évtizeddel késbb is, a durva, alig

sarkán elszelt pillérnek enged helyet; st még
a mártonhegyi benczések ftemplomának pil-

lérei is kevésbé tökéletesek , mint a lébényi

apátsági temploméi.

A mi az alapterv elrendezését illeti, már

többször figyelmeztettünk a kereszthajó és

hosszszentély hiányainak és az oldalhajók

torony-csarnok általi meghosszabbításának pro-

vineialismusára,

Az altemplom a román imaházakban nem
nélkülözhetlen, s esodálatosképen a székes-

fehérvári államegyházban teljesen hiányzik

(miként a San. Paolo fuori le mura nagy basili-

kában is), mig Tihanyban a legrégibb, Pécsett

a legnagyobb. Mártonhegyen, szt. Marián, Fel-

debrn, Veszprémben és más helyeken ily al-

templomokkal bírunk.

Elfordulnak hazánkban, mint a Harcz-

hegységben néha, a nyugati keresztkarzatok,

melyek legrégibb példánya Pécsett látható,

hová a székesegyház mintaképe, a gurki dóm-

ból hozatott be.

A diszkapuk rendesen oszloposak; az

oszlopok, a szegletek derékszög fokozatában

állanak, melyek egy egyenkaru háromszög

lrypothenusisán az ajtónyilás felé haladnak

fokozatosan. Kivételesen, olykor mint con-

structio, a köb háromszög is fordul el, az

oldalak 1, \J% és \^ viszonyában, hol is aztán

a kapufalazat nagyobb kifejlettséggel bir, s

szélesebb szemlét nyújt. Pécsett ez oszlopok

kissé még túlszárnyalják a falazatot, késbb

egészen szabadok. A kapuk boltivében, az

archivolteban, az oldalbéllet tagjai rendesen

egyszeren folytattatnak. A román diszkapuk

gyakran elforduló hiánya, hogy az egész

templomépület magasságához aránjdag ala-

csoiryak és rendkivül kicsinyek.

A kerek boltíves ablakok — miként az

ó-román stylnél szokásos — az apsisokban

igen kicsinyek, az oldalhajókban valamivel

nagyobbak; ez utóbbi helyen rendesen igen

magasan feküsznek, s az éjszaki oldalhajónál

igen gyakran hiányzanak, részint azért, mint-

hogy ez oldal van leginkább viharnak kitéve,

részint pedig azért, hogy több tért nyerjenek

falfestvényekhez. Ritkábban, mint máshol

fordul el az. ablakok keretelése pálczata-

gokkal ugy, hogy ez, még a pécsi székesegyház

oldalablakain is hiányzik. Ritkán fordulnak

el kerekablakok is, a nyugati homlokzaton,

s az ily ablakok külli alig láthatók egy-

némely példányon.

A tornyok, a kissé nagyobb, st olykor a



kisebb templomokon is, p. o, a deákmonostori

templomon kettsek ; vájjon ez a négytornyu

István-féle basilika befolyásának tulajdonit-

ható-e? Különben a román soktornyuság

hazánkban ismeretlen, a mint nem ismerem

példányai egyetlenegy fenmaradi négyzet-

toronynak (Vierungstburm) sem.

A falusi templomok egyes tornyai külön-

böz helyzetek, leggyakrabban az épülel

tengelyén nyugatra, a hosszhajó eltt állanak.

a melybe ilyenkor a fbejárat a toronycsar-

nokon át vezet; nem ritkán az egyes torony

az éjszaki hosszoldalon is áll, kivételkénen

Wosonymegye bárom községi templománál a

keleti oldalon, a sanctuarinm fölött. A

toronyépitészet egészben véve, kevéssé van

kiképzdve; arcad-karzatok (Kleinbogenarka-

den oder Umgange), melyek a rajnai templo-

moknak oly tetszets kinézési kölcsönöznek,

hazánkban ismeretlenek, legfölebb a legfels

emeleteken jelennek meg háromosztályú

aidakok. Ksisakokat csak kivételes esetekben

találunk: a tornyokat leginkább az ujabb

barokszerü, hagymafödéllel födték.

Rotundák kiszök, vagy ki nem szök

sanctnariumfülkékkel . falusi templomoknak

használva, nálunk nem ritkán fordulnak el:

azonban kérdés, bog}r ezek, legtöbb esetben,

nem voltak-e elbb sírkertikápolnák I Ilyenek,

midim az egyház tagjainak száma szaporodott,

hozzáépítés által nagyobbittattak ; igy leg-

újabban is Hont megyében: Kis-Keszin és

Kis-Sallón találtam két. ily módon megna-

gyobbított építményt. Ketts sírkerti kápolnák

is fordulnak el. melyek közül az alsó leg-

gyakrabban durva csontház. Némi építészeti

részletet mutat az alsó halottas kápolna

Selmeczen.

Román várak vagy hegyi erdöket mind-

addig hazánkban nem tanultam ismerni, leg-

fölebb az ismertekben látni némi román rész

letet. Ebbl az volna következtethet, ho

miként Németországon a várak kbl való

építése leginkább csak a magyarok betöri

után kezddött; épen ág] hazánkban i-. csali

.1 tatárok betörésé adott alkalmat, hogj i

kvárakat emeljenek.

A mint a csúcsíves Btyl, v&g} német

bevándorlók, vágj pedig kolduló szerzetek

által behozatott, városi plébániáknál, leginkább

csarnok-templomokon alkalmaztatott (péld.

Budán és L< sén), honnan a csarnok késbb
még a javadalmazott szerzetek imaházaiba i-

átnient. p. <t. a cisterciták temploma Bártfán,

s a benczéseké Szent-Benedeken. A középhajó

agyán rendesen valamivel magasabb az oldal-

hajóknál, df inán annyival, hogy falain ^Ma-

kok volnának alkalmazhatók; a \ ilágita i-

tebát . mikénl a csarnok-templomokban par

excellence, az oldalhajókból jön, mi épen ez

építési mód flényege.

A román stylben az imaházak ritkán

terjeszkedtek nagyobb hosszaságra, - a szé-

lesség a hosszúsághoz arányítva, különösen

Magyarországon jelentékeny, a mennyiben

itt a román templomok egyenes Qrhossza

(die Lichtenlange), a íhajónak alig uégy-

szeres szélességét képezi, pillére vagy töve

a középponttól az átellenesnek kzéppontj;

számítva. Csak >zt-k< -cg\ házak képeznek ez

alól kivételt; igy a pécsi, melynek hosszában

a középhajó szélessége, az agynevezett eg]

5Va-szer foglaltatik. Ennél hosszabb, keletrl

nyugatra terjed templom nálunk csak igen

ritkán fordul el. Lehet, hogy az elpusztult egri

székesegyház hossza nagyobb volt, minthi

collossalis szélességében ez is elszigetelten

áll elttünk : a Királyhágón túl nevezetes .1

gyulafehérvári székes-egyháznak hossza.

A kisebb imaházak rendszere fentebb

közöltetett ; nagyobb plébániatemplomok és

székesegyházakra nézve a következk állanak.

Leggyakoribb, egy többé-kevésbé m< -

nyújtott hosszentélyü háromszögtl kar-zárlat

elfordulása a nyolczszögbL Kivételt képez-

nek a franczia mintázat szerint épült Erzsé-
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betegyház Kassán, öt oldalú zárlatával a

tízszögbl, s oldal-kápolnáival ,
valamint az

egri székest sgyház sugárkápolna-koszorujával.

A hosszépület csaknem mindig három hajóju;

csupán Kassán lehet a f és oldalhajók egyenl

szélessége s két oszlop helyzete miatt a köze-

ledést egy öt hajóju. szabályos templomhoz

felvenni. A négyzet fölötti toroiry (Vierungs-

thurm). sehol sem fordul el; csak Kassán

látszik, hogy ez, az eredeti tervezetbe fel volt

véve, Gyulafehérvárott volt hajdan ily torony.

Kápolnák hozzáépitése az oldalhajókhoz, for-

dulnak el : de nem oly gyakran, mint kül-

földön , ellenlien nagyobb templomokban

keresztkarzat emelkedik a hosszépület nyugati

oldalán, oszlopszerü, karcsú derék oszlopokon.

Gyéren tartották fenn magukat az eredeti

boltozatok, s a hol elfordulnak a régibb

korban a hosszépületben eg}rszerü kereszt

alakúak, s a szentélvben félcsillag boltozatok,

mindig ellenbordákkal ellátva, késbb háló,

ritkábban halhótyagalakot vettek föl, legyez-

szer kiterjesztett boltozatok, mink különösen

Angliában a késimi korban használtattak,

hazánkban nem fordulnak el ; azonban itt-

ott mégis találhatók merész, szabadon lefügg

zárkövek. A boltsüvegek legtöbb esetben csodá-

latosan vékonyak, mint ez Francziaországban

is g3"akran elfordul.

Nyugatra leggyakrabban ketts torony

emelkedik és a fhomlokzaton többnyire, a

két torony közti csarnok diszkapuján kivül

még más két diszkapu is fordul el a torony-

csarnokon. Azonkivül még az épület hosszol-

dalán, olykor mindkettn is, fordulnak el
bejáratok. Kassán, az idézett öt templomhajó

következtében három bejáratot is látunk a

tornyok közt, mig a tornyokon nincs ily

bejárat. A toronj'csarnoknak az oldalhajókhoz

való csatlása okozza, hogy a ketts torony,

vagy épen nem, vagy csak igen kevéssé kiszök.

Kassán a templom franczia szervezete miatt

a ketts tornyot az oldalhajóktól tömör fal

választja el. Csuk a csúcsíves styl kisebb egy-

házainál található az egyes torony, vagy a

nyugati homlokzaton, vagy a hosszépület

oldalán. A kassai temet-kápolnán egészen

eredeti, a nyugati zárfalon és egy kiszök

roppant csarnokíven nyugvó tornyocska van.

Sekrestj^éket többnyire a hosszépület

éjszaki oldalához, vagy a hol hosszentély van,

ennek oldalához épitettek.

Altemplomok még a késbbi korban.

Szent-Györgyön és Eperjesen még a XV. század

végén is épültek. Kassán ily altemplom a

XIII. században az éjszaki, küls oldalhajó

alá épült. Olykor az altemplomok a ftemp-

lomhoz támasztott ketts-kápolnák által

helyettesittettek, még ott is, hol ezt a térreli

gazdálkodás nem igényelte szigorúan. Mind-

kett tehát jellemznek tekinthet hazánkban,

a csucsives mépitészetre vonatkozólag. Hozzá-

épített kettskápolnák példányaival birunk

Csütörtökön (Donnersmark) és a ferencziek

pozsoiryi templomában.

Magyarország -némely községeiben egy,

még a román korszakból származó öszconcep-

tioja a templom-épitéseknek a csucsives kor-

szakba átültetve is fenntartotta magát, igy

Szakolczán, Nyitrán, Körmöczbányán és Kassán

a templomot övedz hajdani sírkertben a

halottas-kápolna is található; Kassán még egy

önálló, halotti-lámpa fogadására (Todtenleuch-

te) szolgáló oszlop, egy u. n. fanale, Mátyás

király idejébl is fentartotta magát s még ma
is, az Erzsébetegyház déli bejáratánál áll.

A templomok négy saroktorony általi,

István-féle védelmi rendszerétl, a csucsives

építészeti korszakban egészen eltekintenek, és

az Erdélyben közönséges védelmi rendszer, a

tetk alatti folj'osó (Mordgang) szintén nem

kedveltetik, hanem a templomok körfalakkal

vétetnek körül, melyeknek bastvaszerü kiugrá-

sain lrések alkalmaztatnak, például szolgál

erre Túrán, egy Pesthez közeli falu temploma

a nagy magyar síkságon.



Városokban, a Imi csak lehetséges, ecrs

tnagasabbari fekv váracs, egy várszer acro-

|iolis építtetik, melynek közepén aztán a

ftemplom elég védelmei talál. Példák erre

nemcsak .1 hegyvidéki városokban, hanem a

lapályon is: Gyr, Veszprém és Budán is

találhatók.

Egész Magyarországon csak egy zárda,

- az is csak részben tartotta fenn magái ben-

sejében oly módon, hogy annak egész össz-

rendszere meghatározható legj en. Ez a hajdani

benczések temploma sz. Benedeken, a Garam

mellett, mely még a körben futó, apró tor-

nyocskákkal ellátotl körfal közepén fekszik.

Kimutatható még a keresztfolyosó, mely a

nagy udvart körülveszi igen sok helyen, mig

az azt körülzáró épületek ujabb idben csak-

nem kivétel nélkül átépítések. A lcsei zárdá-

ban, mely jelenleg a reáliskola épületéhez

csatoltatott, a kerülel és rend épületeinek egyes

részei még meglehetsen épek; így a káptalan-

terem és refectorium az átalakitotl kereszt-

folyosó egyik oldalán. Pannonhalmán ;i temp-

lom déli oldalához csatolt kereszt-folyosó

elrendezése még a régi.

Várépitmények közül kett ásatás. má>

külön felvételek által lett ismeretessé. Amazok

közétartozik a bácsi vár erditetl táborávalés

a visegrádi vár. A felvételek közül a szepesi váréi

(Zipserhaus) említhetjük, melyet az akadémia

régészeti osztálya, a tulajdonos: Csáky Kálmán

gróf elzékenységének köszönhet. A nagj

sárosi vár • mindeddig 3em fel nem vétetett,

sem meg nem vizsgáltatott.

Ha az ismerteket szemügyre vesszük,

ágy találjuk, hogy a magyar várakban az

öreg-torony (Berchfried, donjon) ezen valódi

franczia alkatrész, fszerepei játszik. Bár

sem oly szilárdan, oly mvészien és éles látással

nincs alkalmazva, mint Erancziaország sok

váraiban, mégis Magyarországon is tekintet tel

voltak e toronynak szilárdságára és hozzáfér-

hetlenségéré ; nevezetesen azokban a bejárai

és lépcs u-\ alkalmaztatott, hogj egyikhez

sem könnyen lehel eljut ni: az elbbi olykor .1

harmadik, negyedik emeletben, utóbbi olykor

(a sárosi várban) a falvastagságban van elhe-

lyezve. Az emeletekre nézve rendesen a fran-

czia rendszer követtetett, a mennyiben a

legfels boltozal téglabolttal a közi ak azon-

osak könnyen eltávolítható deszka-padozattal

vannak ellátva és egymástól elválasztva. Van-

nak négyszög, hosszas, kerek és hatsz

ilynem tornyaink.

Állandó még a tornyok melletl a 1<>\ .

terem, melyeknek romjai remek mépítészeiéi

árulnak el. Ez a várkastély legnagyobb helyi-

sége, azonban csak akkor bir nagyobb ablak-

kal, ha azok magasabb emeleten vannak.

A legszükségesebb részletekhez tartozik

a kaszárnya, az rsereg, vágj ritkábban a

lovagvárakban a Ima—ág Lóistállói részére;

éléstárak es hadi szertárak, mely helyiség

gyakran boros pinczéknek i- használtattak.

Konyhák és kémények, a korom fekete fust-

járatokon mosl i- felismerhetk.

E alkatrész, mely tahin sohasem hiány-

zott: a kápolna, a többnyire fölötte épitetl

várkáplán lakával; a lml lehetett, a öanctu-

arium kelet tele építtetett, - olykor a kápolna

csak az iran\ folytán ismerhet fel és hatá-

rozható meg.

Nagyobb terjedelm tárgyak eltartására

rendesen egy, a bels e- küls fal közt lev,

ugynevezetl rekesz használtatott, a németek

Zwinger-nek nevezik; kitn gond fordittatotl

a kútra, vagy a lml ez nem létezett, a víz-

gyjt medenczére. Visegrádon a legnagyobb,

negyvenhárom láb mély és 21 Va láb átmérj,

mégis kénytelen voll egyszer a vár, vízhiány

miatt magái megadni. Egészben véve, a mag

védelmi rendszer alkalmaztatott ; minél

magasabbak voltak a tálak, tornyok és a

gyilokfolyosók, annál bevehetetlenebbnek tar-

tották a várat, mi az ágyuk alkalmazása

eltt valóban úgy i> volt. A vízszintes védelem
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bástyák által csak Mátyás király idejében

Látszik használatba jönni; nevezetesen e kor-

szakból ered ilyféle bástya fordul el a vise-

grádi fellegvárban.

Körmöczbánya városában leginkább fen-

t artott a magát egy példánya a városerdit-

vénynek. Találunk itt egy akropolist, melynek

közepén a ftemplom áll, e mellett egy két-

emeletes sírkerti kápolnát, a ketts falak közt

egy rekesztéket, többszörös faltornyokat, st
egy donjont is, a sánczok azonban betöltettek,

és igy a vonóhid fölöslegessé vált ; lánczkam-

rája azonban a kaputoronyban még fentar-

totta magát. Ezen akropolis körül terül, a

hajdan szintén falak és sánczokkal környezett

város, a körfalak azonban nagyobb részt már

lerombolva, s a sánczok betöltve vannak.

Más példát találunk a zólyomi (Altsohl)

királyi várban, mely a késbb kedvelt, négy

saroktoronnyal ellátott, nálunk úgynevezett

kastélyok rendszeréhez tartozik. Erssége leg-

nagyobb részét a kigyózó útnak köszönheti,

melyen keresztül lehet csak kapujához hatolni,

s melyen sokszorosan ki vagyunk téve a vár-

rség lövegeinek. Ezen kastély is többszörös

falak és sánczok által volt környezve ; egy cse-

kély dombon állt, melynek egyik oldalához a

város dlt, mig másik oldala egész meredeken

meg}' a völgy felé.

Nyilvános, világi épületekbl igen kevés

tartotta fenn magát. A bártfai piacz közepén

lev tanácsház a XV. századból, egy része a

régi tanácsháznak Pozsonyban, talán egy rész-

lete a régi tanácsház beosztásának Lcsén, s

némi részlete a régi pénzverdének Kassán és

Körmöczön. A bártfai tanácsház, mint a ezél-

irányos berendezés és csekély tér teljes kizsák-

mányolásának példája áll elttünk; mihez

minden esetre azon két körülmén}', hogy min-

den oldalról szabadon áll, s küllépcsvel van

ellátva, nem kevésbé hozzájárultak. Érdekes a

tetzet szerkezete is, melynek gerendázatához

egy egész erd fái voltak szükségesek. Bártfa

gazdagsága különösen végtelen erdségek-

bl áll.

A város össztelepitvénye különböz. Ahol

lehetséges volt, a város egy akropolis körül

csoportosult ; ha ez nem volt lehetséges, akkor

a sánczok mélyebbre és szélesebbre, a falak

magasabb és szilárdabbra készittettek , s

gyakran fali vagy kapu-tornyokkal is elláttat-

tak. Rendesen nagy térség van a középen,

melyen a toron}' és tanácsház van vagy volt,

s melyen a vásárok is tartattak.

E térség gyakran csak a várost hosszten-

gelyében átmetsz utcza kiszélesedése, néha

megközeliti a négyeg vagy kör alakját ; miért

is a szepességi városokban gyrnek (Ring)

neveztetik; a Szepességen gyakran az egész

gyürüt környez oszlopcsarnokokat is találni,

melyen a szárazon és árnyékban egy sétát

tesznek lehetségessé. A futczával párhuzamo-

san szokott két hosszú utcza futni , melyek

apró, kereszt-utczácskák által köttetnek össze

a futcza és a város fala mentén lev utczá-

val; ez utóbbiak „fal-alattiaknak" neveztet-

nek. A körfalak tornyokkal kapuk által töret-

nek át, melyek helyzetük szerint fels és

alsó, a többiek pedig fekvésük iránya szerint

neveztetnek el. Több városban, fleg fels

Magyarországon, a hajdani mély sánczokban

kert-ültetvények vannak, itt-ott vettek maguk-

nak annyi fáradságot, hogy a sánczokat betöl-

tötték, s ez által a város és a glacis-fölepe

nincsen megszakítva. Az erdített városok leg-

inkább elyptikus alakúak, azért szkül terje-

delmük leginkább a város két vége felé, mig

a központon legszélesebbek. A fels magyar-

országi városokban a f és két mellékhossz-

utcza közti tér rendszerint igen jelentékeny, s

minthogy az egyes házak hosszoldalukkal fog-

lalják el a tért, s ritkán bírnak több, mint

három ablaknyi szélességgel, tehát igen hosz-

szura nyúlt alakot is kell ölteniök, mi aztán

oly módon zsákmányoltatott ki, hogy ell igen

hosszú lakszobákat alkalmaztak, a mellék-
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utczák felöli oldalon pedig istálókat, csröket,

vagy áruraktárakal építettek. A hosszai] elte-

rül udvar csak eg] oldalról volt épületekkel

ellátva, melyekhez hosszú folyosókon leheteti

eljutni, a másik oldalon magas, a kél szóm

szed telkei egymástól elválasztó fal emelke-

dett. Földszinten, a futeza ez épületeiben

bolthelyiségek és ezek melletl a bejáratok

vannak, u csúcsíves rendszer kedveli kpad-

jaival egy, vagy mindkél oldalon. E kapubejá-

ratot voltak elddeink casinojai. Természetes,

hogy a hosszú szobák hátsó részei sötétek,

miérl itt a lakszobák egyikében az ágyak

helye. az agynevezett alcovenvoll alkalmazva,

míg a másik, egy hátoldalán eléje épitett csar-

nok, ügynevezett el-szoba által rövidíttetett

meg kissé. Konyhák és gyermekszobák, a folyo-

BÓn vannak.

Nincs egyetlen városunk, mely ódonszer

külsejével Prágával vagy Nürnberggel vete-

kedhetnék, ujabb építészeti kedv a középkori

épületeket is divatszervé idomította; azonban

a fberendezés, a hosszan nyúló lakszobák sok-

szor megmaradtak, mig a hátulsó gazdasági

és raktári épületek kevésbé mély lakházak-

nak adtak helyet. Oszlopok, csúcsfedelek és

erkélyek s a középkor más jellegz épület-

iv-zi'i -ok esetben eltntek annyira, hogy a

franczia büszkeség a „pignon sur rue-"je ná-

lunk alig fordul többé el. Ennek is megvan

azonban azon elnye, hogy ;i csúcsfedelek el-

tntével, vagy hajdani két-két csúcsfedél közt

lev. s az Eltezára kinyúló facsatomák szintén

eltntek, s hogy u példabeszéd, mely szerint

„die Kaschauer Rinnen oder Eperjesei- Kinnen

síinken" többé nem állítható.

Középkori házakból, miként mondva volt,

csak részletek maradtak fenn; a bejáratok

ama easino-padjai egyes kapu-ajtó vagy ablak-

bélletek, párkányok, a ffolyosók zár-kövei,

régibb és ujabb boltozatok, itt-otl Lépcsk vagy

Lépcsházak fels Magyarország városaiban és

Budán, Gyr- és Pozsonyban.

Nem emlékszem, hogj 0I3 lakház fenállá-

sáról hallottam volna említési tenni, melynek

építése csak a XXV-ik század els felén túl is

vissza volna vezethet. Középkori fa-házakai

altalán véve nem ismernek nálunk, BI a/

ország éjszak-keleti részén l<'\ö fatemplomok

is mind az ujabb idbl származnak, bár ezek-

ben, minthogy ruthenek vagy oláhok templo-

mai, szívósan ragaszkodnak a késbbi csúcsíves

képitmények rendszeréhez, mi által egy -ok-

kal elbbi kort tüntetnek elénk.

Hidak, csatornák, s más ily féle épitmé-

n veket a középkor sehol sem hagyotl reánk.

E tekintetben tökéletesen a külföldre vagyunk

utalva.

Térjünk mosl ;ít az egyes épület-tagok és

alakitások általános átnézete és jellemzésére.

Mindenekeltt fel fog tnni a magyarhoni tem-

plomok hosszosztályainak (travée) uagysága.

Kassán e fesz-táv az egység, vagy középhajó

szélesség ' s-ig terjed, st -zent Benedeken ••/.

egység ' lo-éig, külföldön a uégyzel ugyan a

középhajó egységének egész szélességével bir;

|

azonban ez nem travée, s azonkívül a uég

zettámak jelentékenyen ersebbek a hossz-

hajóánél; eldeink vakmerségével inkább a

francziáké hasonlítható össze, minthogy ezek.

fleg hosszszentélyeikben pillérek vagy tövek

helyt t sokszorosak oszlopokat használtak. (St.

Germain des prés, rheímsi székesegyház stb.)

E vakmerségnek travée-ink alkalmazásánál

felel meg aztán egy, a franczia könyüde

gel hasonszer könnyedsége boltsüvegeinknek

(Gewölbkappen); másrészl azonban nem bírunk

annyira kiszök tárnákkal, mink l'rainzia-

országban elfordulnak. Megjegyzésre méltó,

hogy a hosszabb travéek nem a román Btylbl

vétettek át. hanem csak a csúcsíves építészei

korában; itt azonban mindjárt a korszak kez-

detén p. o. Kassán, jöttek alkalmazásba.

Feltn, hogy Magyarországon a csúcs-

ives-8tyl idejében a tövek (Schaft) fejld.

mintegy megállapodott, hogy nem történi el-
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haladás a kés román oszloptól, st a tövek I

késbben valódi hanyatlásnak indultak; Kas-

sán a gerinczhordók alig szöknek ki a, magból,

mi az egésznek igen lapos kinézést kölcsönöz

;

a többi templomokban leginkább csak négy-

szegletes, vagy nyolczszegletes durva pillérek

vannak valódi tövek helyett, meryekben a

boltozat-hevederek és gerinczek rendszere

semmi esetre sem látszik már alól elkészít-

tetnek; fenn többnyire gyámkövek segítenek

ki. vagy a hevederek és bordák minden köz-

vetít tag nélkül, és minteg}^ levágva emel-

kednek fel a pillérbl vagy falból. Csodálatra

méltó Kassán a szabad tövek laposságával

ellentétben a horonyok mélysége és díszes
'

tagozás a faltöveken ugy, hogy itt feltn

ellentét létezik a két fajta t között, s alig

lehet mindkettt egy és ugyanazon mestertl

származottnak képzelni. A pozsonyi plébánia-

templomban, keletkezésük korát illetleg, a

pillérek az otrombaság netovábbját érték el.

az egri székesegyház kiásott négyzet-oszlopai a

szerkezeti tagozás ismerete teljes visszaesé-

sének bélyegét hordják magukon.

A nagy osztályok (travée) összhangzat-

ban, hazánkban a hosszfalak sokkal ersebbek,

mint külföldön, s a tárnak (Streben) is tömö-

rebbek, mint Németorszgában, nem nagyobbak

azonban a francziaországiaknál, hol a legin-

kább kiszök tárnak fordulnak el. A magyar

tárnak rajza rendszerint igen egyszer, az

osztátyok kevéssé lépnek hátra egymás mögé,

a szélesség rendesen a tám egész magasságában

egyenl marad; a kajácsok (Schraegen), melyek

az osztályok közt feküsznek, sohasem oly

magasak és sohasem cserépfedél módjára

diszitvék, mint Franczia- és Angolországban,

miért is, csak német mesterektl vezethetk

le. A kassai tárnak fiál-ékitményeinek fényes

példánya, meglehetsen eg}^edüli a maga
neméljen; mint példánykép még leginkább

hatott a csütörtöki, kevésbbé a szepesváralljai

kápolnák tárnáira és az eperjesi plébánia-

templom déli bejáratára. Németországban,

éhez hasonlót a kölni dómon és az oppen-

heimi Katalin-templomon találunk. ívtárnak

(Bogenstreben, arc-boutant) már azért sem

fordulnak el, mivel itt többnyire csarnok-

templomokkal van dolgunk; legfölebb az igen

ers torony-tám, hol ilyen van, töretik át ive-

zettel, a közlekedés könyebbitése végett. Való-

szinü azonban, hogy az egri székesegyház,

mint teljesen a franczia iskolához tartozó,

valódi ivtámakkal birt. Kassán, a hosszépü-

letben ez ivtámak helyükön lettek volna-,

azonban a XIV. század német építésze által

nem alkalmaztattak.

A bejáratok már igen korán kisszerekké

lesznek számtalan tag túlhalmozása által, ugy

hogy a béllet egyes részei csak igen keske-

nyek lehetnek, és köztük semmiféle szobor-

horonyok el nem térnek ; e szabály alól csak

három kivételt ismerek: a budai, kassai és

szt. benedeki díszkapukat; azonban a horonyok

itt sem életnagyságú, hanem csak két sorban

egymás felett álló fél-életnagyságu szobrokat

.fogadhatnak be. A bejáratok boltiv-diszitmé-

nyeibl kevés maradt fenn; legfontosabb Kas-

sán az igen magas éjszaki diszkapué, melyen

magyar szt. Erzsébet egész története van

dombormben kivésve. Egy másik diszitett

tympanumot láthatunk azon ajtó boltivén,

mely Pozsonyban az egyház elé épített Anna-

kápolnából a templomba nyilik ; e diszitmény

a szt. háromság, oldalt angyalok és a symbo-

licus oroszlánnal, mely lehelletével kölykeit

életre kelti, továbbá a pelikánnal, mely köly-

keit saját vérével táplálja. Nagyobb diszkapuk

egy közép ajtófél által két részre osztatnak,

erre azonban csak egy példa fordul el a kassai

Erzsébet-templom két diszkapuján. A ketts

bejárat itt egyenesen van fedve, s felette az

éjszaki kapu nagy ivmezejében az utolsó Ítélet

van dombormben jelképezve, mig oldalán,

keretekkel ellátott képek szt. Erzsébet törté-

netét, legfelül pedig Krisztust és a gonosz-
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oldal-béllel mélyebb horonyokkal is bir, ugj

hogy - bár nem életnagyságú, mert éhez a

horony igen keskeny volna de - sorban

egymás fölé helyezeti apróbb szobrocskák is

elférnének benne. A bélletek csaknem mindig

egy egyenkam háromszög hypothenusisán

vonulnak a bejárai felé, ez alól kivételi csak

kevés kapuzat képez: p. Nagy-Bánya, lml

e háromszög, köb háromszög. Csucsfedelek

a bejáratok felett Magyarországon ritkán

(Kassán és Kis-Szebenben) fordulnak el.

Az ablaképitészel fejldése ellentétben

áll a Francziaországban eljöv fejldéssel;

ott ugyanis, már a csúcsíves styl kezdetekor,

az ablaknyilások csaknem a tárnak köztiegész

téli elfoglalták; mig Magyarországon csak

Lassanként és fokozatosan szélesednek; épugy

a bélletek oszlopocskákkaJ vak') díszítése is

késbb fordul el. A sopronyi ferencziek temp-

lomának tVanc/ia eredete az által is való-

színbbé lesz. hogy e szabály alól kivételi

képez. A béllet-oszlopocskák helyetl Magyar-

országon kél nagy arhomyot kedveltek, égj

külsi és egy belst; a csarnoktemplom sza-

kadatlan magasságával összhangzatban állnak

a rendesen igen magas ablakok is. Kerek

ablakok igen gyéren fordulnak el, külls

kerek ablakra csakis a keszl helj i-templomban,

a Balaton partján ismerek példát. A pozsonyi

és sopronyi templomok kivételével, a többiek

csak kis ablakokkal bírnak. Különösen kisebb

építményeknél nem igen voltak' tekintet tel a

bejárai és ablakok csucsiv-záradékaira, mi már

sok, kevésbé jártast bírt arra, hogy egj

hanyatló korszakbeli épületet félkör-záratu

aMakai miatt, románnak tekintsen.

A talapzat tagozata többnyire egyszer,

a budai plébániatemplom kivételével, hol igen

sok és sokszerü részbl áll; ketts vagy hár-

mas talapzat szintén ritkán fordul el. A

közép- vagy mellpárkányzatok, mikéntmáshol,

többnyire keskenyek, a koronaparkányzat a

legfels vizfogó «'- ez al.it t lev hatalmáé

ürhoronyból áll. Nem tudok rá példát, hogj a

gyulafehérvári székes-egyházon kívül, ez ttrho-

ronyban, mikénl Francziaországban, levél,

bimbó vagy fejczifrázatok jönnének el; azon-

ban alkalma- helyeken ez íirhoronv VÍZOkádÓ

szörnyetegek által szakittatih meg, melyek

azonban ritkán bimak emberi alakkal. Kassán

a koszoru-párkányzat lelett áttört folyosó

van. mig alatta a szentélyfalán egj Lóhere-

levél mérm (Maaswerk) diszleg, melynek csípi

rosettekbe végzdnek, agy hogy az egész,

koronaszer kinézesse! bír. Bimbó (Krabben)

és keresztvirágok többnyire a aémel és nem

a franczia iskolából vétettek át. azonban ii_
ren

sajátszer alakú bimbóvirágok fordulnak el

a halottas Mihály-kápolnában Kassán, melyek

nem csak a szomszédos, hanem távolabb

vidékek templomaiban is, utánzásra találtak.

Oszlopfk és lábak itt-ott igen kitnek. i-\

Budán, Kassán és Csütörtökön; azonkívül a/

ép említeti kassai kápolnán van valami saját-

szer is. amennyiben az agynevezett góth

Levélen domborodások helyett mélyedések

fordulnak el. mi szintén több helyen talált

utánzókra. Különben az építészeti flóra csak

els rend építményeken méltó említésre.

Egészben véve mindi-- stylszerünek és a ter-

mészetet soha sem szigorúan utánzónak tnik

fel. bár az anya-növények felismerhetk.

Tulajdonkénem szobrászat . különösen

ronde-basse-szobrok igen gyérek; gyakrabban

fordulnak még dombormvek el. melyek

azonban egészben véve, csak csekély mübecs-

csel bimak. A legjobbat e nemben a pozsonyi

-opronyi középkori építmények mutatják

tel: a ka— al i- bír UgVall jelemmel, .le lielll

helye- értelemmel a tetszet- - alakítási

csín iránt.

A festészet iránt Magyarországon már

idktl fogva több hajlam és értelemmel

bírtak, mint a szobrászai iránt. Ujabb falfest-

mények felfedezése a késbbi meszelés alatt
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-ejtetni engedik, hogy a legtöbb templom,

különösen a nevezetesebbek, st itt-ott még

falusi templomok egész csoportja is, törté-

nelmi freskókkal volt diszitve. Ily templom-

csoportot találunk Vasmegye Styriával hatá-

ros részein, egy másikat, távol éjszak-keleten

a szathmári egyházkerületben. A Szepességen

Zsegra és más falvak templomainak falfest-

ményei legújabban fedeztettek fel. A legrégibb

a veszprémi püspöki ikerkápolnában for-

dul el , melyek még a XlII-ik századból

ered; nem sokkal késbbiek a kassai ha-

lottas-kápolna sanctuariumának festményei,

melyeken oly bensleg kifejezésteljes szent-

fejeket bámulhatunk, minket csak Fra Ange-

lieo vagy a németeknél Schongauer ecsete

volt képes teremteni. Vasmegye falusi tem-

plomainak freskói a XlV-ik század végérl,

a szathmári egyházmegye freskói a XV-ik

századból erednek. Az elsben a szin összhang,

a zöld és kék gyakori. alkalmazásával, késbbi,

az utóbbiakban a sárgapiros vagy helyesebben

a barna árnyalatú sárga uralkodik. A lcsei

templom freskói és a XV-ik század cseh festé-

szeti iskolája közt sokan vélnek rokonságot

felfedezni. Hazánk középkori falfestményeit

ismertette Rómer egy igen szorgalmatosan irt

és sok illustratióval ellátott munkában, mely

a „Magyarországi régészeti emlékek" (Mo-

numenta Hungáriáé) III. kötetének I. ré-

szét teszi.

A toroi^épités Magyarországon kevéssé

fejldött ki. A tornyok sokszor egész magas-

ságukban négy vagy nyolczszög alakban emel-

kednek fel. Olykor az alsó négyszög és erre

épitett fels nyolczszög közti arány nem is

helyes, a mennyiben az elbbi, a legtöbb eset-

ben rendkivül alacsony. A torony és templom-

csoport közti tetszets arány, a két építmény

osztályainak egymás közötti összhangzata, a

torony könnyedébb, szellsebb alakulása a tem-

plom magassága felett, s a négy- és nyolcz-

szög közti szellemdús átmenet, ugy — miként

különösen a német torony-épitészetben oly

feltnen kellemes hatást idéz el — Magyar-

országon kevéssé ismeretes, s az e tekintet-

beni hátramaradás azon körülmény által

is bebizonyitható, hog}' a legkifejlettebb tor-

nyok Pozsony- és Sopronyban, az ország nyu-

goti határán állnak, hol a német tornyok

szemlélete épitésükre leginkább gyakorolha-

tott befolyást.

Nagj^obbszerü, és inkább Németország

székesegyházainak szellemében készült terv-

rajzot mutat a kassai Erzsébet templom déli

tornya, hol egy teljesen arányos nagy ablak is

van, s a torony négyszögének magassága

összhangzik a templom magasságával, fölebb

azonban a torony nem épült fel s tárnáinak

torony-fiai (Fialen) is csak a szentély támai

eredeti szerkezetének gyenge utánzataiként

tekinthetk ; nevezetesen, aránylag igen kicsi-

!
nyék, mi a toronynak sziklaszerü kinézést

kölcsönöz.

Toronyszer építmények tartották fenn

magukat néhány templom belsejében ; ezek a

tabernaculumok vagy szentségházak, melyek

bizonyos ünnepnapokon az oltári szentség

kiállítására szolgálnak. Nemcsak a magyar-

országi, hanem általán véve az összes taber-

naculumok élén áll a kassai Erzsébet-tem-

plomé, mely több mint 50 láb magas, öt

emeletes és a hatszögbl van construálva. Leg-

szellemdúsabb tagjainak egymás fölé és egy-

más mellé helyezettsége oly módon, hogy az

építményt többször körüljárhatjuk, mig rend-

kívüli könyedségérl meggyzdhetünk, mig

a homlokzat általán véve imposans tömeget

mutat, s azt hívén, hatalmas khalmaz van

elttünk , önkénytelenül kérdezzük , miként

lehetséges, hogy az oltári szentséget magába

rejt üres (alulról második osztály) emelet, ez

óriási sziklahalmazt fenntartani képes ? Ehhez

járul, hogy e tabernaculumon sehol sem látha-

tó fonott, csavart vagy görbített fiala, mink
a kés korban — melyben ily szentségházacs-
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kák általán építtettek rendesen 9zokásban

voltak. X < 1 1 1 csnda, oá e fényes babemaculum

számtalan utánzatra talált, melyek kzi legje-

lentékenyebb a bártfai; hasonlók találhatók

Lcse, Kis-Szeben és más községekben is.

Megjegyezzük, hogy Magyarországon foly-

tatólagos kápolnák hozzáépítése a templom

oldalhajóihoz, nem fordul el; míg ellenben

egyes díszes kápolnák a templom oldalain

elfordulnak Pozsonyban, Csütörtökön, Szepes-

várallján, s több más helyeken. A kápolnák-

ban az építészet valóban kitni szolgáltatott,

nemcsak az egész aránya, az ízlés és czélszerü

rendezkedésben, hanem és fkénl az ékitésben.

E tekintetben Magyarország nem áll u kül-

föld mögött.

A késbbi kor csúcsíves építészete nálunk

fkénl a részletek modorossága s a renaissance

alakulásának benyomulása, kevésbbé az össz-

alaprajz hanyatlása s, a torony kivételével, a

templomtesl arányainak helytelensége által

jellegeztetik. Ezért a hanyatlás Magyaror-

szágon nem haladt oly rohamosan el, mint

külföldön, a sokkal ritkább esetekben vezel

tévútra, mint a legközelebbi nyugoti szom-

széd tartományokban. Ép ezérl észlelhet

nálunk a bosszú tusa a középkori mépítészei

és renaissance kzt,mely a XVl-ik századfelén

túl is többnyire az elbbi gyzelmével végzdöl I .

Mi a magyar templomok építésének

kiviteli oldalát illeti, mint nemzetiségit, itt, az

igen hosszú és tágra nyílt travéeket sívtámak

nélküli szerkezetnek mái- elbb kiemelt me-

részségéi idézhetjük. A kivitel szabatossága

azonban nem hasonlítható össze a jobb kül-

földi építményekével. Egészben véve az építés

épszögü, élesre faragott négyszögkövekkel

csak jelentékenyebb templomoknál, csekélyeb-

beknél csak kivételképen fordul el; 31

a legkitnbb emlékmvekben sincsenek e

négyszögkövek szabályszeren kifaragva, mi-

ként ez a hasonszerü emlékmveknél, fleg

Francziaországban rendesen elfordul A ko-

zépkori memlékek túlnyomó többségenálunk

csak törött kövekbl emeltetett, - legfölebb

sarkai és tárnái állnak faragotl uégyszt

kövekbl. Téglaépitménj a nagy aikfldn,

hol a kanyag hiányzik, gyakran jön el,

azonban az alaktéglák itl többnyire hiány-

zanak, mivel a múépitészeti tagok csaknem

átlag, messzirl hozott kanyagból állnak; -

igj itt is a képités képezi ez alapot, mely,

miként említve volt, az északkeleti fatemplo-

mokra is átmegy. Ezzel ellentétben a faépi-

tészel constructiója soha, vagy csak igen rend-

kívüli esetekben lopódzik be a középkori

magyarországi képitményekbe. Polychrom

téglaépitészetel mutat egj templomocska a

szathmári egyházmegyében, Tatárfalván, fel-

váltva fekete és piros téglákkal ablakivei és

párkányaiban; polyehromképités pedig «'lö-

fordul az apátfalvi zárdatemplom bejáratán, a

ilyen (
; kit ('• a XlII-ik századbeli kalocsai székes-

egyház bejáratál is.

A. középkori régészei állapota

Magyarországon.

Az 1846-ik évben az orvosok és ter-

mészetvizsgálók vándorgylése, melynek egj

osztálya régészettel foglalkozott, Kassán id-

zött. A gylés két elnöke, valamint az akkori

kassai püspök és a premontrei rend prelá-

tusának támogatása folytán azon helyzetben

voltam, hogy egy, több rézmetszettel ellátotl

fólió-müben a kassai Erzsébet- és Mihálytem-

plomokat közzétehettem, a nyomtatotl példá-

nyok a gylés tagjai közt kiosztattak. Ez

volt magyar nyelven az els m, mely beha-

tóbban foglalkozott a középkori építészettel.

A helyszínén az építményekéi részletesen meg
is magyaráztam, - e kitn mremekek látá-

sán fellelkesüli gylés elé azon inditványnyal

járultam: forduljon ez ügyben a tudományos

akadémiához, - mini állandó testületei kérje

fel. hogj gondoskodjék ugy ezen, valamint
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többi hazai memlékeink méltó és beható

megvizsgálásáról.

Midn az átirat az akadémia elé került,

indítványomat ott ujolag támogattam, minek

következtében ily értelm felhivás küldetett

is ugyan szét az ország törvényhatóságaihoz.

mely azonban nem koszorúztatott az óhajtott

eredménynyel.

1848-ban jelent meg Kugler értesitése a

franczia kormány által alapitott régészeti

bizottságnak mködésérl, s azon indítványnyal

járultam az akkori vallás- és közoktatásügyér,

Eötvös József elé : hogy hasonló testületet

nálunk is létesítsen; a marcziusi napokat

követ zavarok azonban megakadályozták egy

ily testület kinevezését, melynek létrejöttét

magam sem tudtam kell sikerrel támogatni,

minthogy april hóban, az akkori külügymi-

nisztériumba, Bécsbe hivattam. Késbb a

szerencsétlen politikai körülmények kénysze-

ritettek a hazát elhagyni, és íryolez éven Fran-

czia- és Angolországban tartózkodni.

Azonban az elhintett mag nem maradt

gyümölcs nélkül; mert miután 1S5 6-ban a

központi bizottság Bécsben, munkáját meg-

kezdé, és a nemzeti féltékenység ösztönt az

utánzásra is keltett, 1858-ban Wenczel Gusz-

táv egyetemi tanár és akad. r. t. egy ujabb

javaslattal lépett az akadémia elé, melyben

egy állandó régészeti bizottság felállítását

sürgette és keresztül is vitte; e bizottság-

tagjai, egy kivételével, mindannyian történé-

szek voltak . mert akkor e két . tudomány

még mi nálunk nem volt elkülönítve.

Az újonnan kinevezett bizottság, melynek

jegyzje Wenczel Gusztáv lön, azzal kezdte.

hogy meghatározta eljárása és mködése

lényegét , s késbb közleményei els részét

adta ki : azonban valódi tevékenysége csak az

1 íSOO-ik év okt, 16-iki gylésével kezddött,

melyben saját jegyzkönyvet kezdett vezetni,

és Ipolyi vette át az eladói hivatalt: az elis-

merést már régebben és méltóan kiérdemelte.

elbb a bécsi közleményekben megjelent több

kitn czikkeivel, késbb pedig a ,,Közlemé-

nyek" els kiadásában megjelent munkával, s

így erély és szakképzettséggel fogott a mun-

kához. Azonban már 1862-ben átadta hivata-

lát Rómer Flórisnak, mivel ezen idben Ipolyi

és én Kubinyi Ferenczet kisértük egy hosszabb

keleti utazásában, Rómer késbb a numisma-

tika és régészet tanára ln a pesti egyetemen,

és a nemzeti museum régiségosztályi rének

neveztetett ki, s minthogy teendje folyvást

annyira szaporodott, hogy többé mindent el-

végezni nem volt képes, miután tiz évig szor-

galom és erélylyel viselte eladói tisztét, 1872,

július havában azt nekem adta át.

Elször az „Archaeologiai közlemények"

volt a szakosztály egyedüli kiadványa, mely-

bl X kötet már megjelent.

Késbb éhez az „Archaeologiai Értesít"

is járult, melybl eddig IX kötet jelent meg.

Végre megkezdtük a jelentékenyebb m-
emlékek monographiájának kiadását „Mo-

numenta Hungáriáé" vagy „Magyarországi

•régészeti emlékek" czim alatt, s e munkából

eddig megjelent az I. és II. kötet és a III-nak

els része. E kiadvány nagyobb, tüzetesebb

monographiáknak tárház a.

Ezen idközben, az anyag együttléte sze-

rint folytatólagosan, kiadott iratokon kivül, a

szakosztály következ mvek kiadatását esz-

közölte.

A vezetésem alatt keresztülvitt ásatáso-

kat a székesfehérvári államegyházban (negyed-

rét kötet, számos rész- és fametszettel. Megjelent

1864-ben, összesen 28 ív): „A székesfehérvári

ásatások eredménye" czim alatt.

Továbbá egy két részbl álló „ Archaeolo-

giai Kalauzt" 1866-ban; az els rész az

úgynevezett történet eltti és római régisé-

geknek van szentelve. Nyolczadrét. 154 famet-

szet, 9 ív. Szerkeszté : Rómer Flóris. A máso-

dik a középkori régiségeket tárgyazzá, 250

fametszet, 10 ív. Szerkeszté: Henszlmannlmre.



A harmadik rész, mely a középkori kisebb

memlékeket, symbolismusl és typologiál Btb.

tartalmazandja, Ipolyi Arnold által iratik. E

„Kalauzon" alapul most a bizottság Levele-

zésének tevékenysége, bgj az ország még

meglev memlékei a Lehet legtökéletesebben

Legyenek ismertei ve.

Leginkább a bizottság ösztönzésére az

országban kétféle bársulai alakult; aevezete-

sen azok, l<ik a nevezetesebb memlékek fen-

tartásál és \isszaállitásái tzték ki feladatul.

Els sorban a kassai Erzsébet-templom, fájda-

lom, szerencséi Lenül járl helyreállítását, késbb

a po/sonyi plébánia-templom stylszer restau-

rálását emiitjük, mi kitn kezekre: lappért

építészre bizatott, ki Simor János herczeg-

primás költségén Gyrben kél kápolnái szin-

tén régi stylszer állapotába helyezeti vissza;

továbbá a Lébényi apátsági templom restau-

rálását, melyet tervezete Essenwein, jelen-

leg a nürnbergi germán múzeum igazgatója;

a soproni Mihály-templomot és a Márton-

hegyi apátsági templomot, mindkettt Storno

Perencz telette szakavatott vezetése alatt. Má-

sodik sorban állnak a késbb keletkezett vi-

déki, régészeti muzeumokat alakító társulatok,

melyek közöl a pozsonyi, szabolcsmegyei fenn-

állanak. a kassai, szombathelyi, aradi, délma-

gyarországi, székesfehérvári, debreczeni sth.

keléi kezben vannak.

Az akadémia régészeti osztálya tevékeny-

ségének azonban két fnehézséggel kellé meg-

küzdenie: a pénz és hivatalos tekintély hiá-

nyával; az elbbi különösen érezhet volt,

miilön a magánosok gazdag adományai az

akadémia palotájának költséges épitése által,

ha nem is kimerítve, de jelentékenyen keves-

bítve lettek. - ez által a t ulajdonképeni ezél,

a tudomány és tudományosság elmozdítása

háttérbe szorult agy, hogy jelenleg az intézel

egyes szakosztályai nem az akadémiai alapból,

hanem e Czélra az országgylés által évenkint

megszavazott összegbl segéli eztetnek.

A hivatalos hatalom hiánj a pedig fkénl

abban váll érezhetvé, hogj minden jószándék

daczára i- a provinciákban, mellékei okok

miatt néma helyes utat követték; igj p. o«

a kassai restaurationál , hol Fabrj püspök

eléggé bkez volt, hogj jövedelmeinek felél

e czélra átengedje, de nem birl egyszersmind

a kell önmegtagadással, hogj szakért '-111-

berek tanácsát, fkénl a régészeti bizottságét,

megfogadja. Különös vágya volt, hogj a

restauratiól még halála ''ltt befejezve Lássa.

Kívánságai agyán elérte, de mikénl Piesco

mondja: „A veszély elmúlt, de egyszersmind

az összeesküvés 1-."

Ezen kél körülmény arra birta az akkori

helytartótanácsol . hogj már a 60-as évek

elején különböz átiratokai intézzen az akadé-

miához, melyekben a kormánynyal való össze-

köttetés inditványoztatott, s hivatalos segél}

ajánltatotl fel a régészeti szakosztály részére.

Ez indítvány elfogadására az akadémia részé-

rl az id nem látszotl alkalmasnak; ugj vél-

ték, hogy az akadémia, mini magánosok által

alapított intézet, nem engedheti az „alkotmány-

os hazaellenes" kormányt belügyeibe avat-

kozni; végre a jogtudorok bizonyos széni

borzadalmat éreztek a tulajdonjog lehet ká-

rosítása iránt egyes esetben szükséges kisajá-

tításoknál, s1 féltek azon memlékek terve-

zett átépítésénél, melyek magán vagy nem

kath. tulajdont képeztek, az átépítés megsza-

kasztása vagy feltartóztatásától. Mind e kicsi-

nyes tekintetek nem engedték az figyel .1

kívánt eredményhez jutni; számtalan átirat

jött, ment a magyar ministerium kinevezteté-

seig 1 867-ben a oélkül, hogy csak egj lépéssel is

dl )re vezettek volna eg} segélj -összeg elf

dásánál, mely az .alkotmányellenes" kormány

részér] a régészel 1 szakosztálynak megadatott.

Késbb felszólittattam, bgj Kubinyi

Érdyvel egyesülten dolgozzak ki egy törvény-

javaslatot, egy országos régészeti bizottság

illetleg, az L866— 69-iki országgylési id-
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szakra, és a javaslat el is jutott illet helyére,

de, mint állíttatik, sürgsebb teendk miatt

nem vétetett tárgyalás alá.

Midn 1869-ben én magam is oly szeren-

csés valék az országgylés tagjai közé válasz-

tatni. 1869. deczember 16-án saját nevemben

nyújtottam be egy törvényjavaslatot, mely

azonban az által ellensúlyoztatott, hogy bol-

dogult b. Eötvös, az idszerinti cultusminiszter

megígérte, miszerint maga fog egy hivatalos

javaslatot kidolgoztatni. Ez ügyben hozzám és

Ipolj-ihoz fordult ; minthogy azonban épen

ekkor a bácsi vár ásatásával, az ország leg-

délibb részén voltam elfoglalva, Ipolyi egyedül

dolgozta ki e javaslatot, s megbeszélés végett,

visszatértem után, benyújtotta a régészeti

osztálynak. Pulszky és én nem fogadhattuk el

a javaslatot, minthogy bureaucraticus szellem-

ben volt kidolgozva, s ez ügybe, melynek lelke

az erélyes gyors cselekvés, vontatott menetet

látszott behozni. Ezért e javaslat ellenében,

részünkrl egy másikat nyújtottunk be, s

mindkett a mai napig minisztérium actái

közt hever a nélkül, hogy az országgylés elé

került volna.

Ha tehát e tekintetben nem is, de egy

késbb alakitandó országos régészeti bizottság,

s a fennálló akadémiai régészeti osztály tevé-

kenységének a kell pénzalapot az országgy-

léstl megszavaztatni Eötvös bárónak sikerült.

Csakhogy a budgetben a segélyezési czim nem

volt kellleg tisztázva, bár a szükséges változ-

tatásokat oly módon sikerült létrehoznom,

hogy az lS70-ik évben egy országos bizottság

felállítása lehetségessé vált.

1871. elején Eötvös meghalt, s helyére

Pauler Tivadar lépett, ki a számtalan ügyek

halmazában mindent egyszerre nem tehetett,

mindazáltal a régészeti czélokra megszavazott

összeg rendeltetése czéljára fordíttatott: részint

a fofyó kiadványok segélyzésére , részint egy

nag}*obb munkára , névszerint a visegrádi

királyi vár felügyeletem alatt eszközölt ása-

tása és késbben kiigazitására. E munka foly-

tatására az 1 8 72-iki költségvetésbe csak 15,000

frt vétetett fel, mely a pénzügyi bizottság

által 5,000 frtra szállíttatott ; azonban mégis

sikerült a minister által javaslatba hozott, bár

még mindig igen csekély összeget felvétetnem.

Minthogy Eötvös által, elször régészeti

czélokra kért összeg a minisztérium évi költ-

ségvetésében állandóan elfordult, az uj mi-

niszter: Pauler, is gondoskodhatott arról, hogy

formaszerü törvény nélkül is összeállítson egy

ideiglenes régészeti, országos bizottságot, mely

munkájában miniszteri tanácsosa: Hegeds

Candid által ln támogatva, ki sok erély és

szakértelemmel mködik e téren. Ez országos

bizottság végre 1872. april 11-én megalakult.

s éget feladatának tekinté a hazai középkori

építészeti maradványokat tökéletesen megis-

merni, lajstromozni és történelmi vagy m-
becsük szerint osztályozni.

E czélból állítottam össze, mint a bizott-

ság eladója, két nagy íven a román és csúcs-

ives memlékek és részletek lenyomatait, s

csatoltam éhez egy rövid magyarázatot; egy

harmadik ív, a fametszvényü alakokra utalva,

ama kérdéseket tartalmazza, melyeknek meg-

fejtése a memlékek lajstromozásánál irány-

adó leend.

Ez ivek az országban azon régészet-ked-

velk és szakértknek küldettek szét, kiket az

„Archaeologiai Értesít" segélyével, eddig,

mint ilyeneket ismertünk.

Az erély nem hiányzik, szükséges azon-

ban az értelem terjesztése szélesebi), fleg lel-

készi körökben.

A két archaeologiai bizottság folytatóla-

gos tevékenysége mellett méltó helyet foglal

el dr. Haynald Lajos kalocsai érseké, kinek

szakértelme és bkezségének köszönhetjük

egy eddig csaknem teljesen elhanyagolt terü-

let, a nagy tiszavidéki sikság ismertetését,

mi egyszersmind lehetségessé tette ez ismere-

teket a külfölddel is közleni.
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O-keresztyén építészet.

leginkább a

Az ó-keresztyén építészei az, melyei

római földalatti temetkben,

coemeteriumokban alkalmazva látunk; kata-

kombáknak helytelenül nevezik. Az ó-ke-

resztyén egyházi építészet másik oldalát ké-

pezik a basilikák, melyekel a keresztyének

átvettek a római l>i isilika forensistl, a tr-

vényszéki és egyszersmind vásári csarnok-

tól, és melynek elrendezése alapul szolgáll a

baptisteriumél és a szt. István által alapítotl

székesfehérvári basilikáét.

A ]»£c*»i sírkamra „cubiculum".

A hihetleg még a IV. századból szár-

mazópécsi sírkamra maga nemében egyedül

áll az Alpeseken innen. E kamrái régi épü-

ld lebontása alkalmával, mintegy 7 lábnyi

mélységben a mostani föleptl felfedezték

1. 2. 3. ábra.

középkori templomok általános elrendezésé- 1780-ban, leírta Koller „Prolegomena in hist.

neki-. episc. Quinqueeccl. " czim munkájában; még

Hazánkban eddig három ó-keresztyén tüzetesebb monographiája megjeleni a „Ma-

épületnek maradványait ismerjük: a pécsi gyarországi régészeti emlékek" II. k. 1. n

„cubiculum" sírkamráét; a német-Csanádi ben 1873-ban.
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Els ábránk adja kamránk, hosszszelvé-

nyét, a második alaptervét, a harmadik kereszt-

szelvényét, végre a negyedik az alaptervet és

- I

1. ábra,

elcsarnokát nagyobb mérvben. A hosszú siká-

tor, mely a földalatti kamrához vezet, fölfedezése

után készült; eredetileg a kamra eltti kisebb

helyiségben volt a levezet lépcs, s ugy tetszik,

mintha a föld alatti, tulajdonképi sírbolt fölött

kis kápolna (halotti kápolna) létezett, melyet

késbbenlebontottak: ide mutat a félkör zárás,

melynek küls falfelülete csak-nem érinti a mai

székesegyháznak kelet-déli falát.

Több oknál fogva kamránk keletkezési

korát a IV-dik századra tehetjük ; a való-

színleg fölötte emelked halotti kápolna nem

igen szól a mellett, hogy az egészet a III-dik

században építették : mert e kápolna föld

fölötti levén, csak is oly idben keletkezhetett,

mikor a keresztyének már tnl voltak üldözte-

tésök korán : más részt alig tehetjük az épít-

kezést az Y-dik századba, mikor már a nép-

vándorlás hazánkon keresztülvonult ; végre a

IV-dik század mellett szól kamránk falképei-

nek rokonsága azon falképekkel, melyeket

Rómában a calrxtusi földalatti temetnek leg-

régibb öt, a III-dik században berendezett

kamrájában, cubiculumban találunk. Ezen pécsi

utánzást tehát minden esetre késbbinek kell

tartanunk, mint min a római eredetié.

E falképek teszik a pécsi cubiculumnak

legnevezetesebb részét. *) Koller idejében a

kamra két hosszoldalán még látható volt Noe,

a bárka jelentésére szolgáló szokásos ládá-

ban, a három keleti bölcs (vagy babiloni ifjú)

és Jónás, midn a tengerbe dobják, és miután

megszabadult a lúgosban. A kamra egyik

rövid oldalán, a bemenet körül csak, növény-

dísz van festve, másikán Péter és Pál apostol,

ki a fölötte lev , úgynevezett constantini

Krisztus-monogrammra mutat, mely a X és P
(Hi és Ro) kezel névbetük összeszvesébl áll.

A dongabolt közepén ugyanezen monogramra,

van alkalmazva, köröskörül medalionban nég}>"

arczkép a kor ruházatában , nyolez virág-

csokor, négy páva és négy galamb.

Ha a hiányzó helyeket azokkal kiegészít-

jük, melyek a mieinknek mintául szolgáltak,

azaz a calixtusi kamrák képeivel, jelesen az

itt mindenütt elforduló urvacsorájának ábrá-

jával, mondhatjuk, hogy itt a biblia ezen

szavainak akartak kifejezést adni

:

• ,,Ki hisz és keresztelkedik, üdvözül !"

A hitet kifejezi a még kis részben fen-

maradt, keleti öltözet három alak, akár ket

a biblia három bölcsének, akár a babiloni ifjak-

nak vesszük ; Noé. bárkájával a keresztyén

világban mindig a keresztelés által üdvözit

egyház jelképének tekintetett, valamint Jónás-

nak menekülése a czethalból a feltámadás jel-

képének, st Jónás egész történetét, Krisztus

l

) L. e falképeknek chromolithograpliiai mását

a „Magyarorsz. régészeti emlékek" II. részének I.

füzetében.
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élete történetének elfutója, elképzjének

vették. A hiányzó eucharistia Bzintén a bitre

vonatkoznék, valamint ;i kétszer megjelen

Krisztus-monogi'amma is, melyre a kél f
apostol mutat.

A dongabori ábrái egészen ;i feltáma-

dásra, ;i földöntúli elet re \ oiuit kozna k. A >;ir-

kophagokná] elforduló, az abban eltemeteti

egyén arczképéi medalionban mutató, n«-\

testeit niedailonk után is hihetjük, hogy

ez az itt eltakarított halottak arczképeii

adja, körülvéve a uégy, halhatlan Lelkökei

jelent teher galambtól és uégy pávától, me-

lyei a halhatlanság közvetlen jelképének azért

tartottak, meri a páva húsa sz. Ágoston tanu-

sága szerint, a rothadásnak nincsen kitéve.

S ii>v i' képekben i- meg volna irva —
Rossi, a coemeteriumok hirea vizsgálója sze-

rint — a keresztyénségnek nagyszer eposa,

kezdve a keresztelésen. végezve az örökkévaló

üdvözülésben.

Sajnosán kell megemlítenünk, hogj ezen

az Alpeseken innen egyetlen ó-keresztyén sír-

kamra S kivált képes eladása inkább, 3

inkább romlásnak, enyészetnek van kitéve.

Koller idejében a három fcisztelgnek és

Nének alakja csaknem egészben volt látható,

ma az elbbi csak részben, Noe pedig már

épen nem létezik. Tiz év óta a képek enyé-

szete igen látszólag haladott. Történtek ugyan

1864-ben kísérletek az emlék fenntartására,

kiszedték az e körül lev földet,hogy a kamra

falai kiszáradhassanak, a boltozatoi kéi asphalt-

réteg felrakásával akarták a nedvesség beha-

tása által biztosítani: de,mivel a kamrát nem

hagyták, mint javasolva volt, szabadon, és

nem biztosították külön tetvel, a kisérlei

nem sikerült, és a falképek enyészete azóta is

láthatólag haladott. Egyetlen mód ezen,fölötte

nevezetes építmény fenntartására volna az.

melyet az amerikaiak házaik régi helyükbl

való kimozditására alkalmaznak. Kamránkat

ki kellene emelni egészében és összegében a

földbl, mi sem roppant költséggel, sem külö-

nös nehézséggel nem járna ; mert hiszen az

egész építmény igen csekély kiterjedés, igj

megtarthatnánk 0I3 emléket, melynek az éj-

szaki vidéken nincsen párja.

tfémet-esan&dJ baptlsterlum.

.Midn 1868-ban a jelenlegi csanádi paro-

chiaüs templomot építeni kezdték, alapzatai

ásván többféle, különböz kom építkezésnek

maradványaira akadtak. 11. 111. régi rómaira.

ó-keresztyénre, román éa csúcsíves atylüekre.

5. ábránknak Zbetüje alatt legalól mu-

tatkoztak régi római falazatok, agyszintén

tégla is találtatott LEG. XIII. Gem. bélyeg-

gel. /*-l»aii voli egj nag^ mérv ó-keresztyén

kkoporsó. A ledöntött templomban voltak be-

falazva, részinl román- és átmenet-kom rész-

letek, maga e templomka pedig a csúcsíves

hanyatlási stylhen volt építve, Vagy a W-dik

század végén, vagy a KV1-nak elején

Ábránk legsötétebb része adja az ó-keresz-

tyén baptisteriumnak alaptervét, a világosabb

rész a ledöntött templomkát, ;i csak kéi

vonallal jelzett falak pedig a jelenlegi paro-

chialis temploméi.

Bennünket töképen a baptisterium érde-

kel; ez földalatti helyiség, melyben alkalma-

sint mée az üldözés korában a hívek vízbe

buktatás által, per immersionem, keresztelked-

tek. E keresztelési helynek elrendezése igen

hasonló ahoz, melyet ftfarchi a Ponziano nev
földalatti temetben felfödözötl és közlött

..Monumenti delle arti eristiane primitive"

czimü munkájának 220. - k. 1.

Mindkettnél közös a nagyobb vízme-

dencze „lacus", melyben a keresztelend állott,

az e medenczéhez vezet lépcsfok, melyen a

keresztel foglall helvét . végre a cs vagy

csatorna, melyen a keresztelésre szükség

víz a medenczébe be- - abból isméi kifolyt.

Rómában a szokás kívánta, hocn a kereszté-
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lésre basznáH víz forrásvíz Legyen; ellenben

Csanádon, ng} tetszik, a vizel a baptisterium-

hoz küzd levMarosból vették; egyébiráni it1

biztonsággal határozni aem lehel ; meri a

csövek folytatásai nem vizsgálták. Megjegy-

zend továbbá az is, hogy a baptisterium

jelenlegi állapotában nem származik az 6-

keresztyén korból; mert falának téglái közép-

koriak, nem rómaiak; hanem az egésznek

elrendezése mégis ó-keresztyén, s igyfelteend,

miszerinl a régibb ó-keresztyén elrendezési

késbbi átépítése alkalmával, - habár most

csak vízfölöntéssel kereszteltek, — keg}'elet-

ból és emlékül megtartották.

A régi keresztyén korból való az ásatás

alkalmával talált nagy kkoporsó is, melyen

mini ni'"- egykorú királyaink számára sem

készitel tek.

A Legrégibb, az alkalmasinl még ó-ke-

resztyén, hanem enyészeti templomka eltnése

után, átmeneti stylfl templomot építettek,

alkalmasinl a \IIl-dik században; melynek

maradványail a még késbbi, XV-dik század-

beli templom falaiba, építészeti anyagkénl fel-

használták, ezek nevezetesebbjei a kvetkezk:

6. ábra.

nincsen ugyan semmiféle felirat, hanem van

byzanti kereszt, mint Konstantinápolyban

több . császári tetemek befogadására rendeli

sarkophagokon le egész a XIV-dik századig

találunk. Nálunk ily sarkophagok és keresztelv

többé nem fordulnak el : mivel mvészetünk

a keletitl egészen el és nyugat felé fordult;

készítésének legujahh korát teliát Legközelebb,

;i Xl-dik századim tehetni.

Az itt röviden megemlítetteket tüzete-

sebben tárgyaltam az „Archaeologiai közle-

mények" VIII. köt. I. füzetéhen 1870-ben, hol

nem lehetlennek mondtam, hogy sarkopha-

gnnkban hajdan szt. Gellértet eltemették: a ez

annál inkább hihet, mivel ezen nálunk párat-

lan koporsó fölött mégboltOZal IS emelkedett.

s igy ez oly díszes temetkezési hely volt.

7. ábra.

30"

!

B. ,'iblU.

A hetedik ábrán látjuk egy késbbi ke-

resztel medenczének tövet ós medenczéjét;

fels része mutatja, mint végzdött a tekercs

io. a medencze alatt: 8. ábra egy áttizáló osz-

loplábal mutat. 9-dik oszlopfi az átmeneti

korból.
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Hz. István székesfehérvári basili-

kája.

Basilika alatt értünk oly nyilvános gyüle-

kezetek fogadására szánt épületet, mely foly-

tonos oszlopsorok által több hajóra osztott,

állandó tetvel födött, hosszúkás négyszögöt

képez, és melynek középhajója felülemelked-

vén az oldalhajókon, a felülemelkedésében lev

ablakon vagy oszlopközön keresztül közvetle-

nül világittatik. T—
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10. ábra.

Ez volna a római

forensis és a keresz-

tyén basilikának lé-

nyege, közös jele.

Nagy fontosságú

jelnek tekinthet e-

gyik vagy mindket-

t rövid oldalának fél-

kör végzése, az úgy-

nevezett apsis. A ke-

resztyén basilikában

a keleti apsis ellené-

ben nyugaton nyílik

az elcsarnok, az úgy-

nevezett narthex.mely-

hez rendesen nagyobb

eludvar csatlakozik.

A keresztyén basili-

kának szokásos elren-

dezését kelet felé mu-

tatja 11. és 12-dik

ábránk : 1 1 . ábra alap-

terv: 12. keresztszel-

vény, melynek hátsó <£ e

középrészét a félkör n
-
ábra -

apsis képezi, és ez alatt van félig a földben riumnak" nevezték

eltemetve az altemplom.

1 1 -dik ábránk közepén vonul el az alsó

szentély : már ez is túlemelkedett néhány lép-

csfokkal a nyugat felé eltte elterjed laiku-

sok templomán. Ezeken kivül az utóbbitól még

alacsony rácsozat által is volt elzárva. Az alsó

szentélyre három ajtó nyúlt, a középhajóban

levt a) díszajtónak, királyinak nevezték; b) és

c)-ben volt két mellékajtó, mely a mellékha-

jókból vezetett az alsó szentélybe. A középs

rácsozat mellett állott, azon túlemelkedvén, két

ambo, mérvnek egyikén; d)-hen az evangéliu-

mot ; e)-ben az epistolát olvasták ; külön szónoki

széke nem volt a basilikának, hanem vagy

egyik ambóról, vagy a királyi ajtóban állva

prédikáltak. Az ambok mögött voltak az éne-

kesek és padjaik

középen állott
; /)-

ben a karmesternek

„pulpitusa" ; ft)-ban

és /)-ben volt két

lépcs, mely az al-

templomba leveze-

tett; #)-ben és h)-

ban két lépcs, mely a

magasabb fels szen-

télybe felvezetett. A
két utóbbi közt volt

i)-ben az ugjmevezett

„aditus ad confessio-

nem " ama hely, mely-

nek ablakján keresz-

tül lehetett az altem-

plom oltárát és a

szentnek („ confessor")

koporsóját látni; ni) a

foltár , mely tehát,

nem mint nálunk, kö-

zel a keleti falhoz, ha-

nem szabadon állott, és

mellyhez a papság há-

tul közeledett; „cibo-

mivel itt osztották a szent

vacsorát, az oltárasztal sarkán állott négy osz-

lop, mely a tett hordozta, az úgynevezett „bal-

daehint"; n)-ben volt a püspökszéke; ezt két olda-

lán félkörben körülfogták a papságnak kpadjai.

A basilikák rendesen nélkülözvén a sekrestyét.

annak helyét o)-ban és_p)-ben álló szekrény pótolta.
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li'-ik fametszetünkön az itt elsorolt

részleteken kivfü látjuk az altemplomot is.

\ régi basüikák, akar ;i rómaiaké, akár a

keresztyéneké, rendesen uem voltak boltozva,

egyedül a félkör apsis állott félkúp boltozal

alatt, mig a hosszhajó esak fatetvel birt,

mely alatt ide b fcova deszkamennyezetei al-

kalmaztak, ha ez hiányzott, alólról az egész

tett lehetett látni. 3 ezen esetben a tVancziák

..ii charpente apparente-nak" oevezték. E

könny tetzet oka annak, hogy tömörebb és

ersei )h pillérek helyett gyöngéhh oszlopok-

kal beértek és a falaknak sem kellett nagyon

vastagoknak lenni, végre ez oka annak is,

hogy a basüikák

szélességi arányai

nagyobbak a ké-

sbbi templomo

kéinél. *)

S/t. Lstván

basilikáját a XI.

század beállta-

kor kezdte épí-

teni Kean a bol-

gár és slavon her-

czegtl nyert kin-

csével. 8
) Innen ma-

gyarázható, hogy

ezen hasilika más-

fél századon át

Magyarországban páratlanul állott, képezvén

az emlékszerü épületek egyetlen példányát,

mig a többi, a püspökök vagy szerzetek által

e korszakban emelt egyházak igen kis mér-

vnek, szegények és kisszerek voltak, ugy,

hogy azokat csupán szükségletieknek, elenyé-

l

) A basilikáról tüzetesen szólottam: „A székes-

fehérvári ásatások eredménye" cziinü 1864-ben meg-

jelent munkámban.

-) Cum Kean Bnlgaroruin Dux et Sclavononnn

preliatns est; quo devicto, de ipsius thesauro Beaté

Virginia Ecclesiam de Álba ditare non omisit, quam

fundasse perhibetur. Ke'zai, Horányi kiadásában 85. I.

szetieknek (Nothbau, Untergangsbauten) lehel

nevezni.

A basilikát, melynek romjai még száza-

dunk elején kiemelkedtek a fazekas-utczán ée

a püspök advarán, régibb és ujabb leírások-

ból Ismerjük, és hármas ásatások megismer-

tették legalább maradványait, agy, hogy az

egészei meglehetsen restaurálhatni.

A történelmi adatokai 1. az „Ásat. ered-

ménye" czimö munkámnak els fejezetében.

Hartwik, Cartuitius, a legrégibb iró, ki -zt.

István basilikájáról szól. Mint sz. [stván élet-

leirásának élbeszédében maga mondja, e bio-

graphia szerkesztésére Kálmán király szólitá

le] /•- igen valószí-

n, hogy munká-

ját nem Regens-

burgban, hol püs-

pök voll . hanem

Fehérvárotl irta;

hogy pedig l»a>ili-

kánkai tulajdon

szemével látta, a

leírásnak számos

helyébl kit (mik.

Említi különösen

a templomnak mo-

saikokkal díszí-

tett szentélyéi (ce-

laturis in chori

pariete distinctis), márvány padozatát, oszlo-

pos oltárát (ciborium) és ezen kivül több arany-

táblával vagy lemezzel díszített oltárát.

Bonfin mindezeket ersiti, midn szintén

mosaikokról (pavimenta tesselata) az bitárok

és különösen a foltár gazdag díszérl szól

(quin et snpra mensam Christi aecmninata

testudo insana lapillorum el auri sumptu ela-

borata); de hozzá járul Bonfinnél az oszlop

említése (magnificae columnae).

á.z ásatások történtek 1848-ban, miden

artesi kutat fúrván -írókra akadtak, ekkor

födözték fel III. Béla családjának sírhelyét,
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de Jelasich közeledése miatt a kutatásokat

félbe kellett szakasztani. lS62-ben a hajdani

basilika és a vár-falak közelében házat

építvén, alapzata ásása alkalmával mozaik-

darabokra akadtak, mi alkalmat adott a faze-

kas-utczában történt ásatásra ; a püspök nem

engedett udvarán ásni; itt 1874-ben történt

az ásatás ; de most sem kimeritleg, jelesennem

azon helyen, melyen 1837-ben történetesen

több sírt, és az azokban a holtakkal együtt

eltemetett nevezetes ékszereket találtak.

A hármas ásatások *) eredményét adja

lithographieus táblánk (I. és II), melyen a régi

királyi templomnak helyszinelési tervét és

alapzat-maradványát látjuk , milyenek az

ismét azokra hányt föld alatt még ma is

vannak.

Midn késbben sz. István basilikája

hármas átépítésen ment keresztül : III. Béla,

Róbert Károly és Mátyás királyok alatt , ma-

gának a basilikának csak csekély része maradt

reánk ; azonban, mint már említem , ez is elég

arra, hogy a régi írók igen rövid leírásával

együtt az épület els és eredeti állapotára

ráismerhetünk. Táblánkon a legsötétebb szinü

részek sz. István basilikájához tartoznak, vala-

mivel világosabbak az els, III. Béla alatti

átépítést jelzik, a még világosabbak pedig a

Róbert és Mátyás alatt történt módosításokat

;

végre a csak körvonalozott rész a modern épít-

mények alaptervét adja. Itt csakis a basili-

x
) Az els, 1848-ik évi ásatásnak eredményét

leírta Erdy János, Kubinyi Ferenez és Vakot Imre

által kiad. .,Magyarország és Erdély képekben" czimii

folyó iratnak I. füzetében 1854-ben. A második,

1862-ik évi ásatásnak eredményét adtam a „Székes-

fehérvári ásatások eredménye" czimü 1864-ben meg-

jelent munkámban; a harmadikról, az 1874-ik évirl,

adtam több rendbeli jelentést a m. k. cultus és köz-

okt. ministeriumnak ; tartottam felolvasást a m. k.

akadémiában és Kisfaludy-társaság nagy gylésén;

gre közlüttem czikkeket a „Pester Lloyd" 1875-ik

évi. 36. 37. 76. és 80. számában.

káról szólok, és annak legrégibb, III. Béla

koráig terjed sírjairól.

Megvan még tehát sz. István basilikájá-

nak alapzatából, keleten kezdve

:

a félkör apsis, melynek alapzatát sza-

bályosan faragott kbl rakták, ennek átmérje

igen nagy, mintegy Jrl'-nyi, s így a félkörben

elvonuló kpadokon számos papság foglalha-

tott helyet. Az egész félkört, melynek nagyobb

része a püspöki udvaron fekszik, nem tár-

hattam fel egészen; az udvaron magasabbra

emelkedik, mint a fazekas-utczán, hol az alap-

zatnak csak legalsó ksóra maradt meg. Alig

kétkedhetni, hogy ama számos üvegköböcs-

kék, vagy mosaik-elemek, melyeket 18G 2-ben

a városfal ragaszába találtak, és minkre

1874-ben is hasonlóan felhasználva, a basili-

kához éjszaki hosszoldalán épített kápolnák

alapzatában akadtunk , alig kétkedhetni

,

mondom, hogy ezen mosaik-elemek nagy kép-

sorból származnak, melylyel az apsisnak hen-

gere és félkúpja volt díszítve. A város falai

és az említett kápolnák Róbert Károly idejé-

ben, vagy az utóbbiak valamivel késbben

emeltetvén, világos, hogy a basilikának e ki-

rály alatt történt ketts leégése az apsist

ezen díszétl megfosztotta. Nem tudjuk, mi

állott helyébe; alig uj mosaik; mert e korban

a díszítés mosaikökkal már kevésbé volt szo-

kásos.

A félkör apsis bejárata eltt a roppant

mérv foltár; szélességi kiterjedését meg-

maradt köveibl mintegy 21 lábra mérhet-

tem; de ezen mérv alig felel meg egész kiter-

jedésének; mert mi igen feltn, ezen foltár

nem volt szabályosan alapítva, hanem a faragott

kövek, falragasz nélkül, felrakva a fölepre. Még-

is világosan kitnt a ketts márványpadolat

;

az alsóbb még a basilikához tartozott, és innen

niveláltuk, mint kiindulási ponttól, az épület

több részeinek magassági fekvését, az arab

szám hüvelykeket jelez, és a 4- vagy — jel,

mely utánok következik, mennyire ereszked-



nfk le az érinteti padolal alá i
— i. vágj emel-

kednek azontúl (~f).

Megfelelleg az apsis kiszökésének kelet

felé, mindegyik oldalán, van egy-egj négyszeg-

toronynak alapzata, melj bizonyosan még a

basilika építésével egykorú; meri ugyanazon,

hasonlóan faragott kfajtából van szerkesztve.

M torom falvastagsága csekélyebb az apsisé-

nt'l. mibl következtethetni, hogy magas alig

leheteti. Megjegyzend még, hogy valamint

az apsis. ugy a tornyok alapzatában igen

számos római faragott k volt. részint alakos

ábrázolással is, de csak egyetlen egy feliratos,

mely Ó-Budáról, a régi Aquincumból került

ide. A két torony egyiránti Mszkését az apsis-

sal tekintvenem tartja meg az akkor szokásos

elrendezést ; mert rendesen az apsis tornyainál

inkább szökik ki kelet felé és igy eredt az

úgynevezett toronyszentély (Thurmchor); tor-

nyunkat tehát inkább erditésinek, semmint

harangtoronvnak kell tekintenünk, mi azon

körülmény által is látszik igazolva, mely

szerint III. Béla korában a déli toronynak

keleti falát uj ksor hozzáadásával ersítet-

ték, mint ezt táblánk világosabb szinü rajza

mutatja. A déli torony alapzatát, egy ahoz

igen közel es ház miatt, nem bírtam deli

oldalán feltakarni, azonban északi társa mu-

tatja, hogy a tornyok nem szöktek ki a basi-

lika hosszfalán.

E hosszfalat, mennyire ez még sz. István

basilikájának eredeti hosszfala, az épület

északi oldalán sikerült feltalálni: de csodálko-

zásomra kellett észrevennem, hogy itt a fala-

zás sokkal hanyagabb volt. mint az apsisnál,

hogy sem jó alapot nem kerestek, sem falra-

gaszt nem használtak, hanem a kövek össze-

kötését egyedül sárga agyagfölddel eszkö-

zölték, hozzá véve a foltárnak ugyanis fölötte

hanyagul vitt alapzását : nem menthetjük ki

az épitö mesteri a szándékos csalás vádja alól:

mi ama régi idben és ily fényes épületnél

igen feltn.

Alkalmasint sz. [stván basilikájához tar-

tozott az éjszaki mellékhajó keleti végén állott

oltár is, melynek szintén rendetlen alap-

zatát és ezeltl az eredeti vörös-márványból

készített padolat-táUáit találtuk, fizni oltár

eltt volt eltemetve a II. <'. I'. és E. bets

négy kkoporsó, mely még III. Béla kora

eltti.

Hogy Bonfin nagyszer oszlopait többé

nem találhatni, a templom többszöri átépi-

téseibl magyarázható. Bizonyos, hogy sz.

[stván basilikája boltozva nem volt, -t III.

Bélának átépített temploma sem bírhatott

még boltokkal : mert ilyenek hordására elég-

telenek gyönge pillérei; de ezen pillérekel er-

sítették Róbert Károly és Mátyás királyok;

• •zen pillérek elfoglalták a régi oszlopok helyeit

8 igy az utóbbiaknak el kellett puszi ulniok ;

azonban nem pusztultak el nyomnélkül; mert

Fehérvárott és vidékén a régi oszlopok vagy

tizennégy hosszabb kurtább darabjai meg-

vannak, melyek tekintve, hogy gránitból

készültek, elég ersek voltak a fölöttök emel-

ked falnak é- fatetnek hordására. Ezenkívül

találtán x-ben egy ily oszlopnak alapzatát is,

jeléül, hogy a késbben nyugat felé megkur-

tított templomon kívül még megmaradtak az

eredeti oszlopok nyomai.

És itt szóba jönnek sz. [stván basiliká-

jának nagyszer arányai. Említem a basüikák

nagy szélességét A legnagyobbak közé tar-

tozó kölni dom fhajójának szélessége, pillér-

középponttól az ellenkez pillérsor középpont-

jáig, ötven régi római lábat mér. mig ellenben

a fehérvári bazilikában hatvan oly lábat

mértem. Ha már most feltesszük, hogy az

akkori szokás szerint ezen szélességei a basi-

lika hosszaránya meghatározására ötször vet-

ték, kiderül, hogy a templom 300 lábat unit

hosszában, még pedig alkalmasint rben (ím

Lichten); s ebbl isméi következik, hogy az

1862-ik évi ásatással nem értük el még nyu-

_ ti végét, melyet a várostéren, a jelenlegi
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püspöki lak eltt kell keresnünk; de innen

magyarázható az x bets oszlop-alapnak meg-

maradása is ; mert ez a késbbi templomok

hosszán kivül fekvén, nem volt szükség, hogy

a hajókat elválasztó pillérnek helyét engedje.

A torony, melynek alapzatát ezen oszlopalap-

tól kelet felé látjuk, más fajta kövekbl épült,

mint mint sz. István basilikájában alkalmaz-

tak, tehát joggal késbbinek vehetjük, mihez

még hosszabb aráirya is — nyugatról keletre

— járul ; végre az eltte látható négy rózsa-

levelü nagy oszlop is, mely bizonyosan már a

templom eltt állott.

Természetes, hogy a gyöngébb oszlop

közelebb állott egymáshoz, mint a késbbi

ersebb pillér. Törekedtem ezen viszonyt a

hires San Paolo fuori le mura nev római basi-

lika analógiája utján meghatározni és találtam

mintegy 1 1 lábnyi középpontitávolságot, s igy

minden sorban tizenhat oszlopot (1. id. mnk. fa-

metszetét 3 7. lapján). Az ásatások az elre kiszá-

mitott 60 lábnyi középhajói szélességet helyben

hagyták, de az oszlopok alapzata hiányozván,

itt az elre kiszámított oszlopközök mérvét

nem lehetett megersiteni, ámbár másrészt

hibásnak sem mondani. Ezt pedig annál

kevésbbé, mert, mint táblánk mutatja, az

oszlop, s késbben a pillérsor alapzata is egé-

szen hiányzott a fhajót az éjszaki mellék-

hajótól elválasztó oszlopok és késbben a

pillérek alatt. Itt is ugyanazon hanyagság

mutatkozott, mint az éjszaki hosszfalak épí-

tésénél lehetett észrevenni.

Ha tekintetbe vesszük, hogy a tornyok a

basilikák és román templomok nyugati hom-

lokzatán elébb jelennek meg, mint a szentély-

nek vagy apsisnak oldalán ; szükségképen fel

kell tennünk, hogy ikertorony létezett sz.

István basilikája eltt is ; mert hiszen

apsisa mellett két torony állott. Ezen iker-

tornyot, mint már érintve volt, a püspöki

lak eltt a várostéren kell keresnünk, még
pedig ott, hol nem régen a légszesz-csövek

letétele alkalmával igen ers alapzatra akad-

tak. Ezen alapzatnak feltakarásával tehát

teljesen megismerhetnék sz. István basiliká-

jának elterjedését nyugat felé; egyszersmind

megismerkednénk elcsarnokával (narthex) és

eludvarával is, mely két rész a tökéletes

basilikához tartozik.

Addig is, mig ezen a tudomány és hazai

történelem érdekében óhajtott ujabb ásatás

megtörténnék, minden joggal feltehetjük a

még fel nem takart nyugati ikertorony létét,

s igy sz. István épületét nevezhetjük négy

tornyos, háromhajós, félkör apsissal ellátott

basilikának.

Magának a basilikának, azaz a szertar-

tásnak szentelt épületnek elpéldányát az

akkori római vagy olaszországi bazilikákban

kell keresnünk, leginkább a római sz. Pálfélé-

ben (sz. Péteré öt hajós volt, tehát távolabb

állott a miénktl).

De a római és olaszországi régibb basili-

kák nem voltak összekötve tornyokkal, ezek

számára tehát más elpéldány után kell lát-

nunk. Keressük ezt a római álló táborban,

castrumban, min elég nagy számmal még
állhatott sz. István korában Pannoniában,

emelvén minden sarkán egy-egy erdtornyot,

i
mely a közeledést a táborfalhoz nehezítette,

megtiltotta. Természetesnek tetszik, hogy sz.

István basilikáját védeni akarta az újításaival

meg nem elégedett pogány párt támadása ellen,

j

st ezért helyezte el, valamint basilikáját

ugy saját lakását is a posványai miatt nehe-

zebben megközelíthet Székes-Fehérvárra.

Basilikánk tehát ketts jellemet visel:

az egyházit és az erdét, amazt bels elren-

dezésében, ezt sark-tornyaiban. E két jellemet

közelebbrl vizsgáltam valamint a többször

idézett munkámban, ugy abban is, melyet „Die

Grabungen des Erzbischofs von Kalocsa" czim

alatt közzé tettem 1873-ban.

Fejtegettem, hogy sz. István basi-

likája a magyar négy-tornyos egyházak
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élén állva, midn e toronyalkalmazása

elvben eltér a többnyire késbben emeli

szintén négy-tornyas egyházak elvétl,

itt külön magyar iskolára kell ráismer-

nünk, melynek több példánya : a pécsi,

;iz esztergami, a nagyváradi sat. szé-

kes-egyházak késbben ugyan, azaz

a XIII. század beálltakor, hanem
mégia a Bzékes-fehérvárinak mintájára

épült.

Szólanom kell most a székes-fehérvári

basilika sírhelyeirl és sírjairól.

I táblánkon a bet helyén 1862-ben

találtunk sírhelyet, melynek majdnem töké-

letes négyszög területe magának az épület-

nek falai alatt lev kkerítéssel van körül-

fogva; mibl kitetszik, hogy ezen sírhely még

az egyház alapkövének letété eltt elkészült, s

ebbl ismét töltb mint valószínséggé] követ-

kezik, hogy sz. István e helyet családja sírhe-

lyéül rendezte, készíttette. Igaz ugyan, hogy

másutt a keresztyén világban az alapitónak

temetési helye a foltár eltt van. de nálunk

e 9ZOkástól eltértek: Pannonhalmán, hol a f-

apátok szinten, mint itt. a déli mellékhajóban

temetkeztek. Iiazinban. hol a hazini grófok

ugyanis e helyütt feküsznek. Nem tudjuk,

történt-e ez vallásos kegyeletbl, vagy más

okból I de a tény tagadhatlan és megersítése

abban is látható, miszerint az 1 s 74-ik ásatás,

bár lehet mélységre terjedt, sehol sem mu-

tatott sírhelyet, melyet sz. Istvánnak és csa-

ládjának lehetett volna tulajdonitani. Ellenben

az a bets hely mellett igen sok ok harczol,

ugyanis itt találtatott azon befedk, melyrl

az irók mondják, hogy egyik széle az ájtatosok

csókjaitól és térdeitl egészénél voltkoptatva;

tahiitatott két üres hely. melybl sz. [stván és

SZ, Imre testet kivettek, miután a szentek

közé soroltattak : találtatott hulla oly keskeny,

a lábak fel.'' meg keskenyebbé váló fakoporsó-

ban, mint csak ezen régi idben használtak;

végre találtatott a BÍrhely eltt, nyugat felé

oltáralapzat, melyet csakis az irók által emii-

tett sz. István sírja eltt álló. és neki szenteli

oltáralapzatnak kell tekintenünk. Hozzájárul

a sz. István testének ünnepélyes kiemeltetése

alkalmával keletkezett csodás legenda, melynek

természetszer magyarázatát könnyen megért-

hetni, lia e helyiség, mint ;i szentnek sírjára

ráismerünk (1. id. inunk. sz. [stván családjá-

nak sírhelye czimü fejezetét 195—203.1.). E

sírhelyen világos nyomai voltak annak, hogj

itt régenten a föld kiszedetett: mert mintegy

két hullának megfelel szélességében a földré-

tegek nem mutatták azon egymásra követ-

kezést, mely tszomszédságukban uralkodott,

hol még a k-keritésen belül ni hullát talál-

tunk, mely selyem ruhában volt eltemetve,

megvolt még övének broncz-csatja is. mely

Oj

13. ábra.

jelenleg a nemz. múzeumban látható. E hulla

feltünleg keskeny fakoporsója, melynek még
néhány rostjai megmaradtak, a legalsó már-

vány padolat alatt két és fél lábnyi mélység-

ben feküdt. A hulla lehetett sz. István anyjáé

vagy ntestvéreé. Több hulla a négyszögtéren

nem találtatott, hanem volt kett, szintén oly

keskeny koporsóba zárva, közvetlen e tér

déli oldalán.

Az 1862-ik évi ásatás alkalmával a dél-

keleti torony belsejében két kökóporsól (I. és

II. Tábl. ;> bet alatt) találtunk, az egyikben

még megvolt az egész koponya 32 tökéletesen

ép fogával, és ezen kívül néhány csont, a má-

siknak tartalmát akkor vesztegették el. mikor

az I. és II. táblánkon az egyenes vonallal jelzett

pöczecsatomát húzták a várostérról keresztül
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a fazekas utezán, o) p) bet irányában. Az ép

sarkophag sok egyes kdarabból ugy volt össze-

rakva, hogy hosszoldalai közepén leginkább

kiszök ívvonalat képeztek ; ily koporsók szo-

kásosak voltak a Xl-ik század második felében

es a XH-ik században, mint ezt a kalocsai

ásatások is tanúsítják. A csontok nagy részének

hiányát nem tulajdonithatjuk bántalmazás-

nak, hanem tzveszélynek, mel}r a torony

magasabb részén lev harangokat olvasztotta,

és izzó folyadékával megégette a csontokat;

és valóban az égés észrevehet volt több apró

csontdarabon, és találtunk több fontot mér-

legel harang-folyadékot magában a sarkophag-

ban. Kálmán király alatt hozatott a legszigo-

rúbb, a temetkezést a templomban megtiltó

országos törvény; tehát Kálmánnak sírját ma-

gában a templomban nem kereshetjük, ellen-

ben tudjuk, hogy a tornyokat és még a narthe-

xet is „exaedráknak'', azaz a templomon kiviül

fekv egyházi épületeknek tartották; s ezért

temetkeztek a byzanti császárok is az aposto-

loknak szentelt templomnak narthexében. Való-

szín tehát, hogy az emiitett fehérvári kopor-

sóban Kálmán király koporsójára kell ráismer-

nünk, mint sz. István sírjához legközelebb, és

még sem a tulajdonképi templomban fekvre;

mit igazolni látszik a Kálmán korának meg-

felel koporsó és azon körülmény, mety szerint

az 1874-ik évi ásatások sem mutattak helyet,

minre, több valószínséggel, Kálmán király-

nak sírját tehetnk. A második, félig megron-

gált koporsó talán a királynéé, a normán

Roger leáiryáé, Busillaé.

Az Árpádok korába, még pedig alkal-

masint III. Béla eltti korba tartozik négy, az

1874-ik évi ásatás alkalmával feltalált kko-
porsó, I. és II. táblánkon E, F, G és H bet alatt;

mindnyája az éjszaki mellékhajó keleti oltára

eltt egy sorban fekszik két lábnyi mélység-

ben a legrégibb templom padolata alatt; itt

követ nem kerestek a püspöki lak építkezé-

sére, s ezért a négy koporsót tartalmával

együtt bántatlanul megtaláltuk. A koporsók

rendes és soros elhelyezése méltán gyanittatja

velünk, hogy azok nem rakattak ide nagyobb

idközben, hanem elég röviden egymásután,

még pedig oly korban, melyben a sz. István

iránti kegyelet még igen élénk volt; tehát

14. ábra.

tiszteletbl nem közel sírhelyéhez, hanem az

ellenkez éjszaki mellékhajóba. E koporsók nem

vájattak ki nagyobb kduczból, hanem össze

vannak rakva több apró kdarabból; neve-

zetesen az itt adott I. és II.

tábl. H bet alatti hat da-

rabból és így, hogy a törek-

vés a kereszt idomot meg-

közelíteni, igen világos. Egyik kövén négy

szirmú rózsa van kifaragva, s e követ, ugy

tetszik, régibb kapitaeltól vették; ugyanezen

koporsóban találtuk az ide rajzolt pecsét-

gyrt is, anyaga ezüst; idomtalan szarvas

vagy vadkecskebakja joggal visszavihet a

XH-ik századba, a csontváz férfiúé volt és

rendes, bántatlan állapotban

fekve találtatott ; úgyszintén

nem volt háborítva a Gr bets

sarkophag férficsontváza sem;

az F betsben két férfi csontvá-

zat találtunk, az egyiket ren-

des fekvésben, a másiknak szét-

szedett csontjait az elbbinek

lábainál. Világos, hogy az utóbbi

késbben jutott ide, midn már

húsa elenyészett; mert mint

egész hulla, sehogy sem férhe-

tett volna e szk helyre.

A negyedik koporsóban egy ni hulla ren-

desen feküdt; csontjai közt az itt adott sár-

garéz keresztet találták (rajzunk fél-mérvében

16. ábra.
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másolja), mely ugyancsak a Xll-ik század !l sz. István korabeli templomot, a
) mivel

bélyegéi viseli magán. A kereszt tehát, a gyr nagy része a jelenlegi egyház alatl terül el,

(15. ábra), sarkophagok szerkezete és elhelye- nem áshattam fel egészen; azonban az utczán

zése sorban az éjszaki mellékhajó keleti oltára lev része is elegend volt kimutatni, hogj az

eltt, mindannyi jel, mely az Árpádok korára is nég] tornyos, erditetl templom volt, ly,

a Xll-ik században mutat, alkalmasinl a tekintettel az akkori szkebb körülményekre

Kálmán és III. Béla közti idszakra. Nevei az csak szükségleti vagy enyészeti(Bedürfniss-oder

egyes csontvázaknak nem adhatunk, de meg- Untergangsbau) épitkezésnek mondható. Nyu-

kell jegyeznünk, hogy királyaink közöl temet- piti homlokzatán ;i kél torony és annak két

keztek sz. Estván basilikájában II. Béla 1141- kiszök lépcsháza közi még a szók

ben, II. László 11 62-ben és IV. István! 173-ban. eludvar is volt felfedezhet, mely itt az ugy-

Az egymás után következeti ásatások nevezeti egérfogói képezte. Ezen egérfogóban

megkülönböztetése végett, itt adom az 1848-ik (Mausfalle) a netalán ebbe betóduli ellenséget,

és 1 862-ik i

;
\ iek

eredményét.

Mindkett tör-

téni a fazekas-

atczán, melyei

n/.'M b) bets fal

elválaszi a püs-

pöki udvartól.

Az általam ak-

kor gyanitott

második félkör

apsis,a keletibb,
ibra.

miután a hulló-

rácsol utána le-

eresztették, a

köi*ülvev ma-

gasabb torony-

féle építmé-

nyekbl köny-

nyen megsem-

misíthették. Az

elcsarnokra kö-

vetkezeti egy

osztatlan, elég

nem jeleni meg az ls74-ik évi ásatásban, ez szk és rövid hosszhajó, mely keléi felé, min-

tehát elhagyandó. den valószinüséggel félköili apsisba végz-

dött; ezen apsis kél oldalán emelkedetl a kél

A legrégibb kalocsai tomploiu. keleti torony. A mostani kalocsai érsek a bécsi

..votiv templom egyik nagy ablakának költ-
Más, még; sz. [stván komból való emléket • >,

. n , i , ,
,segél magara vállalván, ide a sz. István korá-

megismertünk az 1869-ik évben Dr. Haynald <, • , , •-,
,• hol származó, csak alapjában meglev tem-

Lajos, kalocsai érsek költségén, a mai metro-

polis körül eszközlötl ásatások nyomán. l

) utczán fekvket, felásni, b így a sz. [stván korából

szármázd délkeleti toronynak egyik sarkat is lehetett

') L. a „Magyarorsz. régészeti Emlékek" II. köt. feltakarni. A Xlll-ik századbeli templom alaptervéi

II. részéi és a/, általam 1873. közzétett ..Die Grra- tehát csaknem egészen ismerj fik, a sz. [stván korából

bungen d. Erzbischofs von Kalocsa." 60 -125. L) származóét annyira, hogy meglehets szabatossággal

Ábránkon megkülönböztetés vgetl a legrégibb tem- restaurálhatjuk.

plom csak körvonallal van rajzolva, a XIII. századból '"') Hz azon kis épület, mely részint a/ atczán,

származó templomnak falai egészen feketék "tt. hol részint a mai templom alatt terül el; a templom alá

felásva voltak; a mai templom a XIII. századbelire van nyúl nagyobb részével, ferdeirányban, nem volt

épitve, hanem agy, hogy az elbbinek kápolnakoszo- tehát kellleg keletelve, azaz szentélye nem feküdt

rúját és kereszthajójának kiszök karját nem has/.- egyenesen kelet felé, hanem inkább észak-keleti

nálták ; miért is ezeket, mint a templomon kivül az irányban.



18. ál>ra.
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plomnak tervrajzát kívánja festetni. Ez alka-

lomból az alapzat maradványait áj tanulmá-

nyozásom tárgyává tettem, s ezután valószín

lett, hogy az apsis ívéi egészen ;i két négyes

toronj keleti határáig le kell bozni, s igy az

egj liii/ egész bosz-

szát, betudva még

keleti és nyugati

minden falainak

vastagságát is, alig

tehetjük 120 béC81

lábra Ily megál-

lapodást javasol

azon körülmény,

mely szerint, mint

ujabban megtud-

tam, nem találtak

semmi falazatra,

midn a mai tem-

plomban az itt el-

temetett érsekek

nyughelyeiket, ne-

vezetesen 1851-ben Nádasdyét készítetitek;

tervünkön ez a 6. számmal van jelölve. Az

apsis tehát alig ter-

jedt tovább kelet fe-

le, mint rajzunknak

leginkább nyugat te-

lt'- es íve.

Az akkori szegé-

nyes építkezést tanú-

sítják templomunk-

nak, valamint kis-

szer mérvei, úgy

épitészetanyaga is.

mely leijna.uyohh

részt tégla. Csak a

talap (1 9. ál»ra ) ké-

szült kbl.
Síásrészt ágy tet-

szik, mintha mégis

az oltárra nagyobb szorgalmat és becsesebb

anvagot fordítottak volna ; mert fennmaradt

om í
két fehér márványrészlet, melyet,

]

styljét tekintve, nem helyezni

t Ónk el ;i késbbi templomba. \z m
egyiket késbbena XIII. századbeli

v '''

templomban újra felhasználták .

v '- 4bra -

mint ezt 20. ábra

niiit;it j.i : igen apró

és sekélj tagozása

tökéletesen megfe-

lel hasonló talap-

zat i tagozásoknak,

mint ;i Konstan-

tinápolyban lev

szent Zsófia iif\ Q

templomban hi-

tünk. Az összeha-

sonlítás értelmé-

ben e tagozat tehát

még a i-\ zant i stj I

korába tartozik. -

így azt a kalocsai

templomnak csak

legrégibb korába helyezhetjük.

Hasonlóképen vagyunk a friessel (21.

ábra l is, mely egé-

szen elüt ;i késbbi

szokásos alakzások-

tól. és mely szintén

sok apró részlettel és

igen sekély tagozat-

tal bir.

A kérdést, ho-

gyan v;in az, hogj

anyaga a templom-

nak többi szegényes

anyagától annyira el-

üt : megoldja 1 lart-

wig püspöknek ama

megjegyzése . mely

szerint az építkezés

dolga az akkori püS-

pöké volt, míg a templomnak felszerelését el-

vállalta maga a király e- családja.
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Á legrégibb templomban , többek közt

három, alakja miatt nevezetes sírt találtam

:

A terven az x) betvel jelölt (22. ábra)

alkalmasint még a XIT. század elejébl való;

a második (a terven 2 bets. 28. ábra) ki

rakásával hasonlít ama székes-fehérvári sírhoz,

melyet, nézetem szerint. Kálmán királyénak

lehet tartani ; csakhogy a görbülés a fehér-

vári síron nagyobb, világosabb. A 23. és 24.

ábrán adott sír feneke téglával volt kirakva, mi

22. ábra.

23. ábra.

24. ábra.

nem ntt fiatal embernek sírja, a harmadik
j

inkább a XII. századra mutat, st itt már a fej

(a terven v bets, 24. ábra) hihetleg- a leg-
j

számára különösen faragott k is vehetészre,

ujabb. Az els eg}dk oldalának meggörbité- 24 ábránk sírjának téglái feltünleg nagy

sével és falainak apróbb kövekbl történt mérvek.



Román és átmenetkori építészet.

¥W/Ai krgami kápolna.

ftíáthes János „Arx Strigoniensis" czimü

LS27-bei] megjelent munkája III. tábláján

másolva adja azon, a vastag várfalba nyiló

helyiség alaptervét, távlatát és kapiteljeit,

melyet a prímás csak imént restauráltatott sz.

[stván kápolna czim alatt. Kérdés: volt-e ezen

kis kamra valaha kápolna, 'Ír alig kérdésbe

hozható annak sz. [stván kora utáni keletke-

zése, bál* neves régészek sz. István idejének tu-

lajdonitják. A helyiség szabálytalan; négyszöge

közepén a négykeresztbolt sarkát hordó oszlop

áll, s annak a tálból kiszök nyolc/ féloszlop

felel meg; a aégj keresztboltot, szintén a közép-

oszlopból származó négy heveder választja

cl egymástól; a keresztboltok nem bimak

gerinczczel, hanem csak éllel (Grath). A kapite-

lek igen különböz idre mutatnak : vankorin-

thizáló, melyben nyilvános a törekvés a/

antik mintát híven utánozni, van gömbszel-

vényes, a tévesen köbfélének (Würfelkapitael)

nevezett, de van olyan is, melyen kél madár-

nak (sasnak) teje és nyaka falevelekbl kikan-

dikál. Szk sikátor vezet a helyiségbe, melybl

más kisebb helyiségre ajtó nyílik. Eredetileg a

kamrának csak egy ablaka volt; jelenleg a

restauratio alkalmával kitört, két stylszerüleg

alkotott ketts ablakkal bir. Nézetem szérn1

itt a XII. században készített, inkább az

erdhez tartozó, semmint isteni tiszteletnek

szánt helyiséggel van dolgunk.

A tilian.vi altemplom.

Els András király 1054-ben alapította,

benczések számára, a tihanyi zárdái és tem-

plomát tetemei nyughelyének rendelte: -

ez történt els királyaink szokása szerint,

kiknek mindnyája külön templomot épített

magának.

A Xl-ik század tihanyi épületére tartozik

még hihetleg a fölötte egyszer, mondhatni

durva altemplom :

F
tj

-.

i

i v. -

.

_'> ábra.

Kissé hosszúkás négyszög helyisi

három oszloppár által elosztva három hajóra,

két bejárással és ennek" ellenkez oldalán vilá-

gított három ablakkal, a/, oszlopok és a/oknak

megfelel falpilasterek fölött hevederek huz-

vák, köztök dongabolt terül ''1.

A/, oszlopokat (26. ábra) alig nevezhetni

oszlopoknak, midn sem rendes lábuk, sem

rendes kapitelük nincsen, hanem mindkett
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helyett durva tábla a henger alján és fels

végén mutatkozik.

És mégis királyi építkezésben állunk,

melyben legalább tartósság, habár nem is

csín után törekedtek. Van Salzburgban, a

Nonnbergen, hasonló épület, azonban daczára,

hogy ez vagy húsz esztendvel régibb a tiha-

nyinál, mégis almán több csín mutatkozik,

midn ott az oszlopnak már van lába és

kapitaelje.

A tihanyi altemplomban egy keresztet

(27. ábra) mutatnak, melyet András sírja

26. ábra. 27. ábra.

fölöttinek mondanak; azonban ezen kereszt

inkább az apáti, semmint a sírkereszt jelle-

mével bírván, ezt ujabbnak kell tartanunk.

A tihanyi altemplomban a román styl

els fejldési korát szemléljük, itt még min-

den primitív, durva, éktelen.

Építészeti maradványok
I>ömösöii.

A dömösi apátságot Almos vezér 1 055-ben

alapította, ez tehát eg}^koru a tihanyival.

Alapzata még megvan a falun kivül fekv

domb alatt, de ásatások itt még nem történ-

vén, csak pár oszlopft ismerünk, mely a falu

pinczéiben befalazva, hihetleg nem ama régi

korból, hanem késbben átépített templomból

származik. Van egyébiránt n. museumunkban

egy, Dömösbl ide hozott, roppant mérv osz-

lopf, mely durva technikája miatt igen régi

korra mutatna, ha általán feltehetnk, hogy

hazánkban már a XI. században az állatok

ábrázolása lett volna szokásban. Tekintve

kapitaelünk nagyságát, ezt csakis a rend káp-

talanteremébe helyezhetjük, hol a rendesen

négyszög helyiségnek négy keresztboltja egy

nagy, középen álló oszlopra ereszkedett le, épen

ugy, mint ez látható az esztergami falkamrá-

ban. E kapitael sarkát képezik lovag, sas és

oroszlánok ; van négy oroszlán, melynek ket-

téje a sark felé fordul, hol a két test egyetlen

egy fbe végzdik, mely alatt az állat körmei

közt emberf jelenik meg. A lovas az oroszlá-

nok egjdkét karddal, vagy rövid lándzsával

megtámadja, és lova hátsó része fölött kis

négylábú, mintegy légben lebegve jelenik meg,

egyedül az üres hely kitöltése végett ; mert a

román mvészet alakja igen sr elhelyezé-

sérl ismeretes. A sas kiterjesztett szárnyak-

kal nyúlon áll. E mnek technikáját primitív-

nek mondhatjuk, a testek lágyak, kitömöttek,

minden izom kiemelését nélkülözk, mi, kivált

a hengerféle tagokon, kezeken, lábakon feltn

;

részletezés csak az oroszlánok szájában mutat-

kozik, melyet fogaival rettentnek akart

ábrázolni a mester, ezenkívül még a sas szár-

nyaiban, hol a tollak párhuzamos bevéséssel

vannak jelezve.

A sz.-fehérvári állami templom-
nak els átépítése.

Okaimat, melyek szerint az állami vagy

királyi templomnak els átépítését III. Bélá-

nak tulajdonítom, bvebben eladtam több-

ször idézett munkám V. fejezetében. Ha pedig

ebben a valót eltaláltam, az emlékszerü építé-

szet nálunk csakis TIT. Béla korában kezd-

dik, vagyis inkább sz. István óta, kinek basi-
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likájá ugyancsak emlékszerü volt, nyugodott,

alkalmazásba nem jött; mert a kzbenes
ismert építményeket, (p. o. a tihanyi altem-

plomot éa az alsó kalocsai egyházat) emlék-

szerüeknek aem nevezhetjük.

Mily alkalommal lett haszonvehetlen sz.

István basilikája, azt semmiféle történelmi

adat nem em-

liti. de hogy S

ilyen eset cin-

állott. bÍZOr

nyitotta az

1862-dik ása-

tás; midn az

ó- keresztyén

oszlopok he-

lyett ersebb

pillérek alkal-

mazását ki-

mutatta.

ugyanis a

rom fazekas-

atezai részén latnuk több, csaknem négye-

ges pillért, melyet a késbbi átépitéseknél

újra körülfogtak, ersítettek, hogyj igy a

templomot beboltozhassák,

mely még 117. Béla restau-

ratiójában sem lehetett (mint

azt gyönge pillérei bizonyit-

ják) boltozva.

Euszonnyolczadik ábránk

mutatja az ersítések else-

jét: Hl. Béla pillére hosz-

szabb oldala csak 57 hüvely-

ket mért. és pillérlába még

az ó-román szelvényt mu-

tatja, t. i. az attizáló oszlop-

lábat . mely két horonyt

maga közt fogadó henger-

bl áll. Az ersít khoz-

záadás oly ersen ragadt a régibb pillérhez, kalmáva megsemmisültek agy, hogy elemeit

hogy testének megismerése végett, azt kivé- csak i- épitészeti anyagként lehetett hasz-

29. ábra.

Huszonkilenczedik ábránk adja a hármas

átépítés pilléreinek ;ilját : bah'a a néztl van

III. Bélának attizáló oszloplábas pillére, mely

még sz. István basilikájának márványtáblás

padolatán áll; legközelebb ahoz látjuk RobeiH

király pillértalapzatát, mely már is felemelt,

hanem szintén vörös-márvány padolaton emel-

kedik; le.Llill-

kább jobbra

jelenik meg I.

Mátyás király

pillérének hi-

ba. Mindhár-

mának szél-

Vénye (Profil)

tökéletesen

megfelel ké-

szítése kora

styljének. III.

Béla egy szé-

nien négy-

szög pillérei

közt csak egyet találtam, a fazekas-utczán,

mely négyszirmu rózsaalaku, tehát a többi-

nél fejlettebb. Alkalmasint ennek telelt meg,

mint falpilaster, ;i : > ( ». sz

a. látható töredék . mely

még a román jellemet viseli

magán.

Másrészt találtam az at-

tizáló pillérlábnál még egy-

szerbbet is. melyet talap-

zatból származónak tekint-

hetni.

Szt. István basilikájának

félkör apsisa megmaradt

minden újításnál, de nem

tudjuk, vájjon mosaik-képei

már III. Béla alatt, vagy

csak Róbert alatti tz al-

si'izni kellett. nálni.
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Igen valószín, hogy HL Béla sz. István

basilikáját megkurtittatta nyugat felé; mert

a (léi-nyugati torony alapzata sem hosszúkás

alakjával, sem kfajtájára nézve nem felel

meg a két felásott

keleti torony alap-

zata, sem négye-

ges idomának sem

kémemének.

Nevezetes a dél-

nyugati torony

eltt álló fiágy

négyszirmu rózsa-

alaku oszlop-alap-

zat. Igen ritkán,

nálunk csak ez egyszer, a nyugati homlokzat

elé, emlékeztetésül a jeruzsálemi templomé-

hoz, két nagy oszlopot tettek, nevök Joachim

és Boz. jelentésük jelképes volt. Beljebb, csak-

nem e nagy oszlop ten-

gelyén találtam .r-ben ke-

rek alapzatot, melyet sz.

István basilikájából fenn-

maradtnak tartok, és mely

e basilikának elterjedésé-

re, tovább nyugat felé, ta-

núskodni látszik. Hozzá

járul a közel lev torony-

nak különbsége a keletiektl, és az, hogy ide

közel, a várostéren, igen ers alapzatokra

r

—

—] akadtak, melyek

a basilika dél-

nyugati toronyéi

lehetnek. Az ása-

tás e helyen igen

kívánatos a még

kérdéses pont fel-

derítésére. Talán

még a basilika

narthexát is fel-

találnék.

Midn a fazekas-utczán egy, a rom t-

szomszédságában fekv házat (ISO 2-ben) épi-

II
V

31. ábra.

tettek, alapásásnál e két, jelenleg a n. muse-

umba rzött kapitaelre akadtak.

E két kapitaelek stylje tökéletesen meg-

felel III. Béla kora építészeti stjdjének. Az

egyiken (32.) két

batyut látunk,

melyeknek össze-

tekert nyakán

csak egy közös fej

jelenik meg ; a

második (33.) egy

phantasticus, ba-

silisknek nevezett

állatot ábrázol

;

mindkét oszlopf

állatainak jelképes jelentését magyaráztam

id. mnk. 136. s k. 1.

A 34. számú kapi-

tael kisebb oszlopé

volt ; növénydiszeihez

igen hasonlókat ta-

láltam az 1 874. évi

ásatás alkalmával ma-

gában a romban , va-

lamint a 35. sz. lomb

is ugyanazon iskolá-

ból került ki. A 36.
jó. aljra.

34. ábra. ábra.

32. ábra. 36. ábra. 37. ábra.

sz. madártöredék szintén jellemz a román

kor styljére nézve, valamint a 37. sz. disznó



is, ámbár ez utóbbi nem az ásatás alkalmával,

hanem egj fehérvári házba befalazva találta-

tott. Epén ugj egj korábbi leleménybl szár-

mazik a 38. sz. a. másolt fa-

ragvány is, mely ajtóbéllel ré-

széi képezte, és figyelmünkéi

Leginkább azéri érdemli, meri

abban a \lll-dik század beáll-

takorszokásos viseletei látunk;

megállapodása kéi kutyán, vág}

más hasonlít négylábúnjelképes

jelentés. Végre tahin. Legalább

részben, még III. Béla /j\ j

építkezésérl való a/ itt
"

adott négj kö- faragó, \f
vagy is Legényjel, melyet H

!,1M
- uégy különböz kövön 39 - ábra -

találtam. Tudva van. hogy a kfaragók mvei-
kel gyakran külön, általok vágy mesterök

által választott .jellel láttak el. mi a munká-

nak valamint általános megismerésére, ugy

(I. és. II. t.i. melyei Érdy János helyesen

III. Béla családjáénak elismert.

különösen a fizetés alapjául is szolgált. Külön-

ben ily jelele a/ egész középkoron keresztül

elfordulván . keletkezésök idejét pontosan

meghatározni nem lehet.

13 ábra.

A Legnagyobb vörös-márvány

koporsóban tahiitattak a következ,

a n. museumnak beküldött tárgyak.

10. sz. Vékonyezüsl lemezbl, ez

alkalomra és a halottal valóelteme-

fcésre készitett korona-abroncs, rovát-

káit egyenágú keresztek képezik.

4 1. sz. Ezüst sarkantyú.

I_. sz. [gen vékony ezüst-le-

mezbl készitett karperecz.

t3. sz. Encolpium, vagyisa mel-

len hordott négyszirmu rózsaalaku

ékszer, talán ereklyetartó, igen tinóm

byzanti zománezos munka : a középs

kerek tárcsán voli ábra elenyészett.

I l.sz. Ezüst-kormánybot, scep-

ínun regium, buzogányalakban.
íi.

1">. ábra.

Midn a fazekas-utezán L848-ban artesi l. sz. Egyenes, kurta vaskard, vasmar-

kutat ástak', akadtak a y bets sírcsoportra kolattal.
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40. sz. Sárgaréz feszület, mely gomb fölött,

pózna tetején állott. Érdy itt, nem ok nélkül

zarándok-botot lát. Talán III. Béla, mikor a

1 >yzanti udvarnál növekedett, Jeruzsálemet

meglátogatta.

47. és 4S. sz. Arany tömör gyr, köze-

pén keleti gránát, s éltben arab felirat „ Abda-

lah ben Mohammed", azaz Abdalah Moham-

med fia.

Egyrészt az igen nagy koporsó, másrészt

a kard és sarkantyú bizonyítják, hogy itt fér-

4G. ábra.

fitetemmel van dolgunk ; hogy pedig ez ki-

rályé, arról kezeskedik a kormánybot és a

korona; végre, hogy III. Béláé, következtetjük

elhelyezésébl, mely szerint a templom ezen

második alapitójának sírja legközelebb fek-

szik az els alapitójáéhoz, közvetlen szent

István oltára eltt, melynek alapzatát meg-

találtuk.

E sír mellett volt a többi négy közül egy,

melyet III. Béla els neje, Annáénak kell tar-

tanunk.

A koporsóban találtattak : egy, az elbbi

koporsóéhoz hasonló vékony ezüstlemezü ko-

rona és az 50, 51 és 52. számú arany gyr,

48. ábra.

47. ábra.

melybe keleti gránát van foglalva, s ebbe lan-

toló syren vésve ; a k antik m, és kisebb

mérvénél, valamint képénél fogva is inkább

nhez, mint férfihez ill.

Az 1874. évi ásatások alkalmával talál-

ták az itt másolt, keresztre feszitett Krisz-

ábra.

tust, melyet összehasonlításul adok a III. Béla

koporsójában talált feszülettel. Ábránk min-

denesetre világos haladást mutat a 46-dik ábra

fölött ; miért is e sárgaréz szoborkát kénytele-

nek vag}runk már is a XIII. századba helyezni,

ámbár e századnak elejére; mert késbben az

50. ábra. 51. ábra.

52. ábra.

Üdvözít lábát egymás fölébe rakván, azt

csak egyetlen egy szeggel átfúrni szokták.

Feszületünk nem volt eltéve sem koporsóban,



aem valami nevezetesebb csontváz mellett;

miért is hihet, hogj más, kirablotl sírból

elvitetve, a tolvaj vesztette el. Különösen fel-

tn az angol barkó, bajusz nélkül, vallanak

gallérja és roppant mérv keze. Az alak al-

kalmasinl fakeresztve voh terítve, mely a

bosszn id alatt elrothadott.

Ezen épületnek építési korára vonatkozó

irott adatta] nem bírunk, itt tehát a keletkezési

idre nézve egyedül a stylre <
; s azon jelekre

vau vünk szorítva, melyeket más, hasonló ha-

•">;!. ábra.

zai emlékek összesége és némely analóg kül-

földi templom nyújtanak.

Amarra nézve megemlítend, hogy több,

meglehetsen biztosan keltezeti apátsági egy-

ház, melvii XIII. század elején újra építtetett,

aránylag fejlettebb stylt mutat, mint a min a

pécsi templomé, tehát a pécsi székesegyház

okszerüleg ezeknél régibbnek mondható. Eozzá

járul, hogy az emlékszerü építészeti lendület

nálunk a székesegyházaktól veszi kiindulá-

sát, mint ezt a legalább rajzban fennmaradt

esztergomi az. Adalbert-féle l

) éa az egri
J

i eg3 -

házak és a gyrinek még meglev legrégibb

részei tanúsítják.

Az analóg külföldi templomokra nézve

pedig különösen kiemelend a gurki dom, me-

lyet egyrészl nagj hasonlatossága, másrészl

némely építészeti tagjainak csekélyebb kifej-

tése miatt, méltán a pécsi székesegyház any-

jának kell tartanunk. I*'
1 midn ;i gurki •lom-

nak altemploma csakis 1171. körül leti be-

fejezve, szülöttjének, a pécsi altemplomnak

kezdetét nem tehetjük korábbra, mini a XII.

szá/.ad utolsó negyedére, építjének pedig, alig

csalatkozva, elismerjük Calanust, egyei len pécsi

érseket, ki 1 1 87-tl 1 2 1 9-ig ült a pécsi széken, l

Nagy analógia mutatkozik a pécsi székes-

egyház es III. Béla fehérvári temploma közt

is. mini ezt az 1862. évi ásatások felderítették.

.Mindkettnek közös, a Legegyszerbb pil-

lérsorral három hajóra osztotl . hosszúkás

négyszög alakja, melynek hossza a fehérvári

templomban négy és Félszer, Pécseti "t éa

félszer foglalja magába a f- vagy középhajó

szélességét . számítva azt az északi pillérsor

tengelyétl ;i deli pillérsor tengelyéig; ') mind-

kett nélkülözi ;i külföldön rendesen elfor-

duló kereszthajói és azon négyeget, mely a

J

) L. Mathea Veteris arcis Strigoniensis . . .

descriptio. Strigonii 1 Sií7.

•) Ipolyi Arnold ..Az egri megye régi székes-

egyháza Eg< t 1 865."

') Henszlmann Imre „Pécsnek középkori régi-

ségei ;i „Magyarországi régészeti emlékek* 1
I. k. I.

részében, hol a pécsi székesegyház össze van bason-

litva a gurki dómmal, sz. Márk relenczei ésS. Benigne

dijoni templomával.

') Megjegyzend, bogy ;* pécsi székesegyház-

nak bossza, eredetileg csak öi egységre, azaz a közép-

bajnak szélességére volt határozva: késbben a r»'in—

plomot fel egységgel meghosszabitották. (Grabnngen

(1. Erzb. v. Kalocsa czinn'i munkám 101. ... k. 1. Ana-

lw des Grundrisses der Kathedrale von Ftmfkirchen.)

A pécsi egyháznak épen ezen nagyobb bossza késbbi

keletkezése mellel szol.
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hossz- és kereszthajó keresztezési pontján bzo- tol a XII. században, mikor a tapasztalás még

kott keletkezni, mindkett nélkülöz egj tulaj- néni tette bátrakká, csak erösebb támaszokra

donképi hosszszentélyl ;
mindkettnek közös a mertek rakni, és min is 0I3 tágas osztályoké

sajátságos magyar négj torony, mely a hossz- n i i 1 k »]< a pécsiek, nem is szólván a fehér-

hajó négj sarkán emelkedik, nevezetes nagy- vári 60 lábnyi középhajójának tágfeszitésérl

ságu alapterven, hanem feltünöleg gyönge (Spannweite).

oldalfallal. A pécsi székesegyház ketts, azaz van

Azonban megjegyzend, hogj a pécsi to- tel- és altemploma; "keleti részén, az altemplom-

rony elhelyezése, vagyisegész teíte kiszökése nak alaptervéi adja 55. ábra. A kél Bzentély,

;Iim.

miatt, hasonlithatlanul jobban felel meg az er-

dítési czélnak, - ezérl is kifejlettebb kórus,

újabbnak taitandó, mint a fehérvári négj torony.

Mindkét templomban a pillér csaknem

primith egyszerséggel, tagozás nélküli négy-

szög prismát mutat, attizáló ugyan, hanem

meredek Lábbal. E két templomnak egyike

sem volt eredetiles boltozva; meri a boltoza-

_\ templom eredetileg két lépcsvel volt

összekötve egymással, melynek mindegyike

tizenhat vagytizenhét tokon a fels templom-

nak két oldalhajójából vezeteti le az alsó-

nak két oldalhajójába. Jelenleg a két lépi

háznak nyugati vége el van falazva, st az

északinak nem régen még bejárása is el volt

falazva, a délit pedig, igen tévesén, Péter
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király sírjának nevezték. J

) Manap a bejárás a

fhajó közepén vezet le. és csak egy lemenet

létezik a régi kett helyett.

Midn az alsó templom a fels szentély-

nek egész kiterjedésével vagy szélességével

bír, mindkett alapjának alakja is

csaknem ugyanaz (v. ö. a 55. ábra

az 54. ábrának keleti részével). Az

altemplomot, általános szokás sze-

rint, már eredetileg keresztbolt-

tal látták el, a felst pedig csak

félszázaddal késbben boltozták,

mint ezt az ott elforduló 1335-

dik évi felirat bizonyítja. Ekkor

detileg egyszer, négyszög pillérhez (56. ábra

A bet). Különben a fels pillér az alsótól

csak csekélyebb erejével vagy testével külön-

bözik.

Ötvenhatodik ábránk, négyszeres nagyi-

tásban adja az altemplom keresztszelvényének

középs részét, elhagyván két oldalhajóját. Itt

látunk a felsbb, fejlettebbhez képest még

meredek attizáló oszloplábat, itt az

alacsony gömbszelvényes oszlopft,

magas, soktagu vállkövével (Kám-

pfer), itt a gyámkövet, mely a pillér

fels részén kiszökik, megfelelve az

oszlopfnek elhelyezésével és magas-

i i

56. ábra.

csatolták az osztályok közti hevederek bordá-

jára szükséges hármas gerinczhordót az ere-

*) Péter király sírjának oly templomban kellett

lenni, mely elrendezésében és styljében közel állott

vagy sz. Istvánnak feliérváriéhoz, vagy az els kalo-

csaihoz, tehát vagy basilika vagy kis egyszerbb ó-

keresztyén templom volt. Szemtanuktól halottam,

hogy a mostani székes-egyház délnyugati fala mel-

lett, a tér egyengetése alkalmával, oszlopsorok ma-

radványait találták ; mi valószínvé teszi, hogy Péter

temploma ott állott, és hogy basilika volt. Érdekes

volna a feltevést ásatás által constatálui.

ságával, de távozott attól alakjával; itt lát-

juk a még gerincznélküli, csak éllel (Grath)

ellátott keresztboltot, itt a hármas lépcs-

fokot, mely alól és felül az oltárasztalhoz fel-

vezetett, itt végre az alsó apsisnak csak cse-

kély világosságot beereszt három ablakát,

melynek béllettagozása még elég egyszer.

A bolt még vastag ; mert a székes-egyházban

a fels szentélyben tartózkodó számos pap-

ságra kellett számitani; az altemplomnak osz-

lopai nem igen ersek; mert a fels épitke-
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zésnek súlya nem az oszlopokra, hanem az

igen criH |iillérekre nehézkedett.

Az itt adotl négj altemplom-oszlop, véve

0}-fS

0623

S-< Í208' A S

59. ábra.

gurki.

L -L

o,66',

\ 1.30' A ?

58. ábra.

sz. márki.

60. ábra.

pécsi.

a hajdani sz. benigni altemplomból, a sz. márki

velenczeibl, a gurki és a pécsi székes-egyház-

ból, mutatja a román altemplom oszlopának

fejldését, kivált a lábra ée a fre nézve, de

még biztosabban kimutathatni az ezen négy

oszlop közti rokonságot az arányokban; midn
igeD feltn, nogj a dijoni oszlopnak egész

magassága a pécsihez épen ugj áll, mint
\

az L-hez; mii bvebben fejtegettem a „Magy.

rég. emlékek I. k. a pécsi altemplom származ-

tatása és arányai" czim fejezetében (68

71. L).

[gen kívánatos, hogy a maga nemében,

és régisége, nagysága és épsége tekintetében

Magyarországon páratlan székes-egyház ere-

deti állapotába restauráltassák, azaz Legalább

a kél régi Lejárai njra megnyittassák ; ez

pedig annál inkább óhajtandó; inert annak

falain oly dombormveknek része még meg-

maradt, melyek páratlanok hazánkban, -öt ily

helyen másutt sem fordulnak el. Legnagyobb

becsük e reliefek typologiai jelentségében áll,

azaz oly eladásban, mely az ó-testamentom

hason-mysticus értelm jeleneteit összeköti

ujtestamentomiakkal.

A középkorban ersen hitték, hogy az

ujtestamentom eseményei nemcsak elre jó-

solva, hanem elkészítve (praeformata) voltak,

hogy p. o. Jónásnak eltemettetése a czethal-

ban Krisztusnak idzését a sírban , Jónásnak

megszabadulása Krisztusnak feltámadását je-

lentette, mindketti elkészítette, elre jó-

solta. Innen támadt a szokás ily hasonértelm

két. st három eseményt egymás mellé ábrá-

zolni, typologisálni ; a igy lett a typologia a

középkornak f, egyházi rendszeres tudománya,

valamint a laikusok f, rendszeres tudománya

a heraldika volt.

Ily typologicus összeállítást látunk a té-

vesen Péter sírjának nevezett, déli Lejárásnak

szabadon nagyotl déli fah'észén, 61. ábra.

Itt a fels képen megjelenik a három

keleti bölcs, igen naiv módon együtl egy,

hanem díszes ágyban alva: a nekik megjelen

angyal nincsen meg, hanem helyette egj

kardnak, még pedig görbének (!) végéi Látjuk;



64



következik a béthlehemi gyermek-gyilkolás, hojg] akapuifcl aem kapu, hanem oszlop; az

melyet Heródes trónján ülró szemlél; s ezután utolsó jelenetnek, melyben Sámson a phiHs-

jön ;i menekülés Egyptomba. teások palotájának oszlopai összetöri, nincsen

A megfelel' ó-testamentomi események megfelel ujtestamentomi esemény ; 31 álta-

ezek: a vak Sáínson vezetjével, épen ügy Ián meg kell jegyezni, hogy Bertalan pécsi

02. ábra.

behunyt szemmel, mint az alvó keleti bölcsek: püspök épen nem tudományosan bánt el a

a madárfinak veszte, miután Sámson a tát typologiával ; hiszen tudjuk, hogy tudományá-

kitépte, melyben fészkük volt, és Sámson sza- nak elégtelensége miatt a pápa addig felfttg-

badulása, midn Gáza városnak, melybe zárva gesztette hivatalától, mig a szükséges ismere-

volt>kapuját kiakasztja, és magával elviszi, csak tekét magának meg aem szerzi.

9
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Ezen Bertalan, a franczia születés Jo-

lantával. III. Béla második nejével, jött ha-

zánkba, a elunyi zárda táján birtokos Brance-

doniak családjából származott , és egyik test-

vére Climyban fapát volt. Bertalan ezek sze-

rint szobrászait onnan hozta, s igy a pécsi

dombormvek a burgundi iskolából valók.

A második dombormvet, mely az altem-

plomból a lépcsházba vezet kapu fölött lát-

ható, 62-dik ábránk adja, a lépcsház északi

oldalán szabadon maradt képének kis részével.

A késbbi durva boltozat a fels táblát

egészen elfödi ; meglehet, hogy azon vannak

az alsó uj-testamentomi esemén}reknek megfe-

lel ó-testamentomi jelenetek; az elbbiek a

három keleti bölcsnek tisztelgése Krisztus

gyermek eltt, másrészt pedig látogatásuk

Herodesnél, kinek feje fölött a bölcsek csillaga

jelenik meg ; Heródes háta mögött áll három

testre, az egyik kardját tartja kezében. El-

lenkez oldalon állana-k a pásztorok kasban

hozott ajándékaikkal, mellettök kecske és

kutya; alattok több fej jelenik meg; st talál-

tunk tovább balra töredéket, mely alkalmasint

a szznek látogatásához (sz. Erzsébetnél) tarto-

zott. E töredéket a pécsi reáltanodában rzik.

Egészbe véve a pécsi reliefek nem birnak

mvészi értékkel ugyan, hihetleg csak gyen-

gébb szobrászok jöttek hozzánk Gúnyból; de

érdekesek másrészt typologiai jelentésök miatt.

Érdekesek továbbá, mert azokban az akkori

magyar öltözetnek némely részeit látjuk : az

egyik pásztornak szk juhászbundája van

vállán, és a három keleti bölcs a mai tót nem-

zetbeliekéhez igen hasonló uti-táskát hord

pompás mustrás ruhája fölött; ellenijén a

pásztorok bocskora és alczombjának szalagkö-

tése nem sajátságos tót vagy magyar; mert

ilyennel a szegény osztálynál egész Európában

e korban találkozunk. Megjegyzend még, hogy

az itt adott két fametszet nem igen sikerült,

miért is azt többször idézett munkám számára

újra rézbe metszettem, hol az két táblán lát-

ható. l
)\ Sokkal jobb, eredetiben is, a növény-

dísz, mely a képeket körülfogó kereten van

faragva.

Hatvannegyedik ábránk adja a képek

keretét , melyen liliomot és harasztot elég

--- 9 J'i'^
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64. ábra. 65. ábra.

ügyesen ábrázoltak. Hatvanötödik ábránk pe-

dig másolja az ajtó fölött legfelsbb helyen

megjelen madárpárt , a köztök lev román
módra stylizált növénynyel. 62. ábránkon a

két madár tévesen egymástól elforditva van

rajzolva. A madár és lombozat másféle keret-

nek díszét képezi, t. i. a fels táblákét, mig a

növénydísz az alsó képek keretén látható.

Ismételjük, nagyobb mérvben a két ke-

retet .66. és 67. ábránkon, hogy a nagyobb

szabadság és hajlékonyság, melyet a mvész itt

alkalmazott
,

annál világosabban kitnjék.

*) Habár a pécsi doniborinüveket ; mint különös

mveket nem dicsérhetjük is, még sem tagadhatjuk

el a jobbaktól (mert különböz kezek mvei) mesterök

törekvését , a természetet gondosabb megszemlélése

után visszaadni.

Ezt nevezetesen

állithatjuk a 63.

ábránkon adott

Sámsonról és

vezetjérl ; az

utóbbi elég ter-

mészetesen lép,

mig Sámson, a

vakok bizony-

talan módjára,

inkább talpán

csúszik , ugy

szintén a vak

fejét vissza-

63. ábra. tartja, hogy va-

lamely akadályba ne ütközzék, ersen kapaszkodik ve-

zetjébe, és ezenkívül még botjával is kikémleli útját.

Egészbén véve a Sámson-féle jeleneteket ábrázoló ké-

pek sokkal jobbak az uj testamentomból vetteknél.
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átalakítás is. melyen a

természetes növényzet-

nek kelleti átmenni a

képzel tehetségben, mi-

eltt a szobrász azt tö-

mör kanyagának meg-

felelnek te-

kintette.

Észreve-

end, hogj

nemcsak a

Sámsonféle

reliefek alak-

jai is sokkal

jobbak a többieknél; de még az itt elforduló

részletekben is különös csín a feltalálásban

és kidolgozásban vehet észre, jelesen dicsé-

retel érdeml a kél oszlop.

Hatvannyolczadik fametszetünk adja az

ódonszerübb oszlopnak lábát durvább tömör

68. ábra.

rt*r^~Y v

ílbra.

:

-

: -- :

,:

70. ábra.

sarkdudorodásával, melyet levélnek még nem
nevezhetni

: ellenben ékes sarklevél, szemközt

és oldalról látva, jelenik meg a 69. és 70.

ábránkon, az utóbbin az egész lál> elegáns

idomú; végre 71. ábránk mutatja az egyik.

oszlopnak tejet . mely nehézkes utánzása a

doriai echinusnak ugyan, hanem kidomborodó

növényeitl mégsem tagadhatni meg az ékes-

ség utáni törekvést.

Az altemplomnak éj-

szaki lépcsháza sokkal

i'ongáltabb állapotban ju-

tott ránk : itt az elfala-

zás tovább i> n\ ni keléi

teli- ugj . hogy .i lépcs-

fokok kezdetéi nem lát-

hatjuk, mint

látjuk a dé-

li Lépcsház

61-dik ábrá-

ján. Egyetlen

egy igen cse-

kély fülkema-

radi szaba-

don, melyben hajdan vaL ly széni alak áll-

hatott De másrészl e fülkének hármas kerete

sokkal elegánsabb a déli lépcsház táblainak

MiiioMUBmNDflMMraaH

iíT. ábra.

72. ábra.

kereténél, sói itt még az antik világ askle-

piasféle virágának némi befolyása i- Látható;



08

ezt pedig nagy szabadsággal és ügyességgel

követve.

Hetvenhetedik ábránk a fülke hármas

keretét összesen adja, hetvenharmadik, negye-

dik és ötödik részletben ; az els a középs, a

második a küls, a harmadik a bels legkisebb

ÍÍP.'U',^/fil',">-~',,.ii, l )l)í

13. ábra. ^5. ábra.

74. ábra.

keretet ábrázolja, ékesnek kivált a 74. számnt

mondhatni.

Ha a szabadon maradt fülke után Ítélünk,

a lépcsházban nem voltak typologieus képek,

hanem egyes szentek ábrái. Minden esetre

igen feltn, hogy ily alárendeltebb és nem

igen jól világított helyen annyira pazaroltak

munkát és költséget. Min díszes lehetett

azután a fels szentély és ennek oltára?

Az eredeti oltárról nincsen hírünk, ha-

nem ugy tetszik, fenmaradt egyik kis töredéke,

metyet már régebben megtaláltak, mely egy-

szerbb levén a lépcsház dombormveinél,

alkalmasint még Calanus idejébe, azaz a XII.

századba visszavihet , és melyet talán épen

nagyobb egyszersége miatt a pompát ked-

vel Bertalan késbben gazdagabb oltárral

helyettesitett. A felirat mutatja , hogy itt a

híres ó-testamenti áldás eltt állunk, melyet

a keresztyén eg}diáz a kikeresztelkedett pogá-

nyok elsbbségére a zsidók fölött magyará-

zott ; mert hiszen, mint Jakab az utószüle-

tett volt, az eretnekek is csak késimen, a

zsidók után, léptek be az egyházba. Nevezetes

a pécsi, jelenleg a n. museumban rzött tábla

nálunk fölötte

ritka techniká-

járól, az alak t.

i. nem dombor-

m, hanem csak

ki van vésve

,

mi mindeneset-

re könnyebb a

relief készítés-

nél , és talán

azért is jobban

sikerült , mint

a domborm-
vek. Hetvenhe-

tedik ábránk,

fejét nagyobb

mérvben adja.

Ha feltesz-

SZÜk, hogy Ca- 76. ábra.

lanus jobban értett a typologiahoz, mint utód-

ja Bertalan, és ha látjuk, hogy táblánk nem

állott magában, mert kerete szemlátomást

folytatva volt : akkor valószínnek hihetjük,

hogy a typologia értelmében itt ezen ó-testa-

mentombeli áldáshoz még más

kett volt kötve, t. i. ellenkez

oldalon József, ki unokáit áldja,

és e kett közt a misének áldása,

vagyis meglehet, hogy itt az úgy-

nevezett égi mise volt eladva,

melyet maga Krisztus bemutat;

és ekkor nem ok nélkül feltehetjük, hogy az

egész eladás oltártáblaként szerepelt; leg-

alább alig gondolhatni jelentékenyebb oltár-

képet, mint ezen, a francziák által „liturgie

divine-nek" nevezett jelenetet, mely a XH-dik

század jelképeségének tökéletesen megfelelt.

Magyarországon még csak egy más példánya

ismeretes, melyrl alább szó lesz.

A pécsi fels templomnak alaptervét ad-

tam 54-dik ábránkon. Legsötétebb részei mu-

77. ábra.
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tatják azt, m i az eredeti egyházból fennma- potát, az északi hajóból az altemplomba re-

miit, éhez csatoltak az északi hajó melletti, zetó lépcst, ée a középhajónak a fels szen-

világosabb színnel jelölt kápolnákat a XIV. télybe vezet éjszaki szárnyát, tnig ;i jobb

században, mig csakis századunkban épültek oldalunkon lev lépcs az egész déli hajói és

78. ábra.

fel a déli hajó melletti, csak vonalokkal raj- a fhajó déli részét elfoglalja, és csak kevés

zolt kápolnák, melyek közt a szintén modem helyet hagy közepén, melyen jelenleg a leve-

elcsarnok fekszik. Bal oldalunkon látjuk ez zet lépcst megközelíthetni. Ha az egyház

alapterven a templom eredeti boltozatlan álla- eredeti állapota, mi igen kívánatos, visszaál-
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littatnók. a lépcsket oly stylü karzattal kel-

lene körülfogni, mint idézett munkámnak 13.

lapján (7. ábra) tervezve adtam.

Emiitettem a pécsi székes-egyház osztá-

lyainak nagy tágasságát, és pilléreinek, éhez

képest, gyöngeségét és egyszerségét; de van

ezen az ó-román korba tartozó pillérek közt

mégis két pár, mely fejlettebb korból származik.

Hetvemryolczadik ábránk eltünteti e

nagy tágfeszitést (Spannweite) jobbra a leg-

egyszerbb prismati-

cus pillér, balra a sok-

kal inkább fejldött,

mely az orgona-kar-

zat alatt áll, s éhez ha-

sonló van a szentély

kezdetén is. Késbben

a pillér fels részét

71 '• áljra - bemélyiték, s az igy

támadt gödörbl vitték fel a boltozat gerin-

czeit; az egyszerbb pillér vállkövén pedig ily

gerinczhordókat oroszlánfejekre rátettek.

A fejlettebb pillérek alaprajzát 79-dik

ábránkon láthatni, hol a középs kerek test-

bl, vagy tömör magból, négy féloszlop szö-

kik ki; ha a féloszlop közti egyenszögek közt is-

mét kisebb osz-

lopkák volnának

elrendezve a di-

agonal boltge-

rinczek számá-

ra, a pillért tö-

kéletes román-

komnak mond-

hatnók , ugy a-

zonban a miénk
80

-
á 1' 1'-1 - csakis a fejldés

í

közép fokán áll még, ámbár ismét néhány kapi-

taelje, mint a 80. sz. a. adott, már a kés ro-

mánkorba tartozik ; st van Pécsett alakos ka-

pitael is, melyen emberi, négylábú alakot és a

byzantihoz hasonló sast is látunk, mi mindig

kés eredetre mutat; mivel az úgynevezett

81. ábra.

„chapiteau historié" leginkább a román styl-

nek a csúcsívesbe átmen idben szokott el-

fordulni. Ugyané korba tartoznék a 81. sz.

a. látható syrena is, mely a déli szentély-

lejárás eltti pil-

lérkapitael elle-

ni gj^ámkövet ké-

pezi, melybl a

falfelület melletti

gerinczhordó fel-

száll. A syrená-

nak a keresztyén

világban jelképes

jelentése épen ugy, mint az antik világban

volt : az elcsábításé ; azért a syrenák különö-

sen a kapuzatokon szoktak elfordulni, mint-

egy a közönséget a templom látogatásától él-

és a bn pályájára csábítók. Azonban a pécsi

syrena a templomban áll. Hasonló haltestbe

végzd syrenák igen gyakran fordulnak el

a középkori egyházi szobrászatban. íme a kü-

lönböz korok styljének összevegyítése a pil-

lérben és gyámkövön : ó-szerü meredek pillér-

láb fölött vagy ószerü durva prismaticus,

vagy fejlettebb, kiszök oszlopzattal ellátott

pillér vagy egyszer ódon vállkvel, vagy

aféle oszlopnak átmeneti korú alakos kapitael-

lel és megfelel hasonló gyámkvel.

Harmadik (réz) táblánk a pécsi székes-

egyháznak szentélyét adja kívülrl, min az

eredeti állapotában volt, mire a maradvá-

nyokból rá lehet ismerni, bár jelenleg roppant

nagy ablakok vannak törve a fapsisba. Leg-

alól látjuk az altemplomnak kis ablakait és a

ketts talapzatot, melynek felsjét attizálóláb

párkán}rzatként koronázza. Következik a f-

apsisnak elég szk és alacsony félkörívü há-

rom ablaka és az apsidiolok még kisebb ablaka.

Egyike sincsen még, mint ezt a fejlett román

stylü e nem ablakain látjuk, béllet-oszloppal

keretelve, st a falat osztályokra tagozó fels

oszlopok is hiányoznak. Ellenben a dísznek

egész gazdagsága fel van vive a tet alatti
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korona-párkányzatra ; mert itt nemcsak hogy

a fels íves tVics igen sr, hanem mindet]

félkör alján, vagy s/árán alakos vagy legalább

ezifra gyámk jelenik meg.

82. ábra. fcbi i.

A/, itt másolt öt gyámknek hárma phan-

tasticus állattejet mutat, melynek ketteje ha-

táros lombdíszszel, egyszerbb a 82. szánni,

a 85. számú canelirozott.

Hajdan, mint ezt épen e megmaradt

gyámkövek mutatják, az apsis és apsidiolok

alacsonyabbak voltak a fhajónál és a két

mellékhajónál; csak késbbi módosítás vitte

fel azokat a mögöttük lev részek magossá-

gáig, fképen pedig azért, hogy itt roppant

8 1. ábra. ábra. B6. ábra

nagyablakokat nyerhessenek. A félkör három

építkezés hátán álló fal tehát, mint az iáblán-

kon megjelenik, csak rajzban megkisérlett

stylszerü restauratiot mutat,

E középtest mellett jelenik meg a kelet-

nek es két torony, tömörségében elég egyszer,

de díszes a félköríves- és fürész-í'ries-féle, az

emeleteket elválasztó párkány zat. valamint a

magasban minden oldalon áttört két ketts

ablak, gömbszelvényes fej oszlopaival. Igaz. az

ablak valamennyié ujabb restauratióból szár-

mazik, azonban meg vannak még az eredeti

oszlopkák töredékei, melyek bizonyítják, hogy

az uj építész magát hn tartotta régimintájá-

min

hoz. A aégj torony . \ alamint kiszökésével, kes-

keny alsó és tág fels ablakaival az erditéfi

szellemében van tervezve; ámbár a templom
épitése korában már alig volt szükség ersitetl

templomra, de másrészi meg kell gondolnunk,

hogy ezen egyház Pécsnek hajdani akropolisá-

ban, várában áll. és ersítésének mintegy co-

rollaiiuiniit képezi, miért is a tornyok mosl

hiányzó fels részéi eredetileg falrovatkákkal

kiegészítettnek kell feltennünk: tahin volt fa-

sikátora és magasra emelked fasisakja is.

Középhajónk az apsis fölött emelked fa-

lainak két ablakát azon ablakok mintájára

restauráltam, melyek nyomat még ma is a

mellékhajó nye- •

L

regteteie fölött^ «

az azontulemel- f |

ked középhajó "Sn

falában vizsgál-

hatni ; csak né-

hánya látszik

még. nagyrésze

be van falazva.

Ezen ablakok hi-

hetleg festett

üvegtáblákkal

bírtak; bélletök meglehetö> egyszer, fölöttük

korona-párkányzatként megjelenik a levágott

szárú félköríves, e fölött a fürész-friesz és köz-

vetlen a tet alatt a megfordított attizáló osz-

lopláb tagozata, mint azt 8 7. ábránk mutatja.

A félköríves és a fürész-friesz, bár számtalan-

szor elfordul román építményeken agy, hog]

azt sokáig e sty] sajátságának tartották, m< -

is sokkal régibb, mert azzal már i- órkeresz-

tyén templomokon találkoztunk, jelesen azoc

olaszországi épületeken, melyek téglából van-

nak épitve; ezen anyagnak különösen a fü-

rész-friesz köszöni eredetét, midn a téglák-

nak élkre való egyszer állitásál ól mintegy

önkényt következik.

A mellékhajók eredeti hosszoldalai több,

nem ismerjük-

: mert ezt a késbbenide épített
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kápolnák egészen elfedték, de valószín, hogy

itt is, mint fent, minden osztály egyes, köze-

pén álló félkörrel zárt ablakkal volt világítva,

és hogy az alsó korona-párkányzat is hasonlí-

tott a felshez. Alkalmasint, legalább eléli

hosszoldalán kapn is volt.

A nyugati homlokzat igen egyszer.

A nyugati homlokzat ikestornyán ki-

vül, még csak az egyes fkapu (88. ábra)
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88. ábra.

vonja magára figyelmünket. Mvészi érdeme

az, hogy béllete (das Gewánde) nem a közön-

séges, szokásban lev egyenszáru háromszög,

hanem a köbháromszög hypothenusáján van al-

kotva, szélessége tehát, vagyis elterjedése a

szem eltt nagyobb, szélesebb, mint az egy-

száru háromszög hypothenusáján elrendezett

bélleté; mert midn ennek elterjedése, vagy

szélessége csak is \/~
2 , ezé j/~ 3 , vagyis a ket-

tnek szélessége ugy áll egymáshoz, mint

1,4142 az 1, 7320-hoz; mi más tekintetben is

igen elnyös ; mert a templomból kimenknek

nagyobb tért enged az elterjedésre, szétvá-

lásra.

De ha kapuzatunk ezen elnyét elismer-

jük is, másrészt nem hallgathatjuk el azon kö-

rülményt sem, mely szerint nagysága nincsen

arányban az egész homlokzatnak sem magassá-

gához, sem szélességéhez. A román kapuzatok

általános hibája ugyan, hogy ritkán vannak

arányosítva a falnak, melybe törvék, terjedé-

séhez, rendesen éhez véve kicsinyek, kivált ha

félkörzárásuk fölött hiányzik a külön csúcs *

de ily nagy templomoknál, min a pécsi, ren-

desen van három nyugati kapu, melynek

egyike, magasabbja és nagyobbja a középha-

jóba, ketteje a két mellékhajóba vezet; mig

egyházunkban, roppant szélességének daczára,

mihez még a homlokzathoz tartozó egészen

kiszök ikertoronynak nyugati felületét is kell

számítani, csak a középs kapu jelenik meg.

Különben ezen kapu, korához képest, megle-

hetsen díszes; van minden oldalán két fal-

oszlopa, és egy magasabb és ersebb sarkosz-

lop, melynek fejét 89. ábránk mutatja.

E kapitaelen észrevehet

a csatlakozás a korinthiai osz-

lopf akanthus-leveleihez ; azon-

ban ez utánzást merevséggel

kell vádolnunk ; a leveleknek

nincsen meg az antik levelek

hajlékonysága, sem díszes alak-

zása és elosztása és a vállk

is egészben nehézkés ; de más-

részt ezen merevség összhang-

zatban van a román styl álta- 89
-
ábra -

lános tömörségével. A szobrászat csak lassan

fejldik a középkorban, és soha sem éri el az

antiknak könyüdedségét, idombáját.

Feltn, hogy a pécsi vidék jeles építé-

szeti kanyagban ismert gazdagsága daczára is,

ily kiválló épületrésznél, mint a fkapuzat,

nem alkalmaztak nagyobb mérv duezkot, és

hogy még az oszlopköveket is négy darabból

rakták össze.
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A pécsi székes-egyház közvetlen anyjá-

nak a gurkidomoi (Karinthiában,) kell tekinte-

nünk, de nem agy, mintha más egynem épü-

ld a tervezésre nem lett volna befolyással,

jelesen nem zárhatjuk ki az altemplom oszlo-

paira nézve aem a velenczei sz. Márk -féle,

sem a dijoni sz. Benigne-féle altemplom oszlo-

painak hatását ; de nt'in zárhatjuk ki más

franczia templomok befolyásai a pécsi föka-

puzatra sem. Ezen egyház fölötte nevezetes,

mini hazánk legnagj obb, legrégibb és legépebb

román stylü épülete; azéri fölötte kívánatos

volna annak stylszerü restauratioja, jelesen

uj beboltozásá; mert a jelenlegi meg nem te-

lel pillérek gyöngesége okozza, hogy a boli

mindinkább szétfeszül, mit alulról szabad

szemmel is világosan észrevehetni. A boltnak

helybentartására, hogy az el ne i'erdit tessék,

okvetlenül szükséges az ívtárnak alkalmazása.

min a XH-dik század végébl és a XÜI-dik

els felébl származó, magasabb középhajóval

ellátott templomoknál már rendesen elfordul.

I Isak Magyarországon nem láthatók az ívtámok,

és e körülménynek tulajdonithatjuk emlékeink

kora rongálását. Pécseti a székes-egyháznak

kell restauratioja nem is járna nagy nehéz-

séggel; mert tudva van. hogy maga az épület

gazdag jövedelemmel van ellátva.

A/ esztergálni metropolis.

Sz. Adalbertnek ezen egyházát elébb Bar-

kóezy 1763-ban, végképen pedig Rudnay prí-

más 1823-ban lerontatta, és pedig alapzatáig,

részben puskaporral, hogy a mostani kaszár-

nyaféle kanonoki lakokat helyébe épittesse.

Nem látták ugyan abban, sok ujabb restaura-

tiok és hozzáadások miatt, már akkor sem az

eredeti, ll s ^ és 1198 *) közt épülni kezdeti

román templomot, még kevésbbé pedig a az.

István korában emeltett; de egészben mégis a

román Btyl jellegéi nselte magán, mini azi

Máthes „Veteris arcis Strigoniensis monu n-

torum deseriptio* czimü 1827-ben megjeleni

munkájában igen felületesen és futólag rajzolt

képei tanúsítják. Negyedik táblája 3. ábra után

az épülei eredeti román alaptervéi ugj lehei

kiegészíteni, mini ezt 90. fametszetünk adja.

2i> 2S

90. ábra.

E szerini az egyház szintén négytornyos volt,

a torony egyike sem szököti ki a hosszhajó

falain. Számításom szerini a templom egysi

vagyis középhajójának szélessége 31,3 bécsi

lábai mért,egész szélességékéi egységei 62,6 .

hossza 5Va egységet = 172,15'. E3 templomot

négy sarktornyával távlatilag ábrázolja Esz-

tergám városának ama pecsétje is, melyei

Pray egy 1330-ban kelt okmány pecsétje után

közlött 1805-ben megjeleni „Syntagma hist.

de sigillis" ez. mnk. X. T. 8 ; ábra. igen ne-

vezetes volt ezen egyháznak vörös-márvány-

díszkapuzata, az úgynevezett „porta speciosa,"

melyet fennlev maradványaiból összerakva

másolatban közöl Máthes IX. tábláján. E ka-

puzat bélletén mindkétfelül álloti öi oszlop, -

ezek eltt egy-egj ersebb oszlop, az utóbbi,

mint a zágrábi metropolisban, fekv orosz-

lán hátán. A fkapu mellet i vroli kéi kisebb,

melynek egy-egy oszlopa ember hátán emel-

') Intra annum 11 ss. quo Bélául. Panonicis

Ecclcsiac Beati Ailalbcrti trés part.- trihnti <\r foro

Strigoniensi donaverat, el annum 1198, quo Emeri-

cus eandem donationem eonfírmaverat, eoquod pagina

corroborationis Belae in conflagraüone Eccleaiae Stri-

goniensis síi combnsta : tristem - 1 1 1 > i i t templum ca-

thedrale vieissitudineni. Flammis absumtum reparavii

árchi-Episcopus Job, religionis propagandáé arden-

tássimus, quin et varüs inseriptionibus, in porta -i<-

dicta speciosa splendidius effecit.
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kedetfc. Az ajtó egyenes szemöldökén volt áb-

rázolva (dombor mben) Jól) érsek, tartva

templommintát, következ felírással : „Basilica.

Deus propitius esto mihi peccatori. Job Ar-

eliieps.'* Béla király felirata : „Rex Béla. Qui

plasmasti me miserere mei. Castrum" az utóbbi

vonatkozólag- az (esztergami) vár mellett lev

képére. A fennmaradt helyet jelképes eladá-

sok töltötték be feliratukkal. Az ajtó fölötti

mezben, tympanumban . dombormben sz.

Mária a gyermekkel, egyik oldalán király (sz.

István) kardot tartó angyallal, másikán püs-

pök és követje, végre mindkét oldalon egy-egy

fa. Fölirat : ..Suseipe virgo pia, mea regna re-

genda Maria 1
' — ,,Suscipio servanda tuis, si

jura Sacrormn sumat Adalbertus sicut petis."

„Annuo virgo tuis jnssis, ac exequar ut vis."

A félkör legmagasabb ívtagján e felirat :

„Mentein sanctam, spontaneam, honoremDeo,

et Patriae liberationem. " A vizszintes fels

küszöb allján : ..Porta patet, vitae sponsus

vocat, introvenite." Az ajtó két oldalának

bélletén hat-hat alak, melyekre aláírások által

prófétákra . apostolokra és püspökökre lehe-

tett ráismerni. Egészben tehát ezen kapuzat

igen díszes lehetett, gazdag dombormben és

szoborban és arányai is sokkal nagyobbak vol-

tak, mint a pécsi fkapuéi, midn ennek ma-

gassága csak 11. amazé többet, mint 22 bécsi

lábat mért. Máthes még két mellékaj tóról szól,

de nem tudja, vájjon ezek nyitva voltak-e,

vagy csakis a fkapunak oldaldíszéül szolgál-

tak. Rajzában ezen két oldalajtó arányai tul-

magosságukkal nem felelnek meg a román-kor

arányainak. YIII. tábláján három oszlopft lá-

tunk, melyrl nem tudjuk ugyan, vájjon sz.

Adalbert székes-egyházából származnak-e, kü-

lönben stylök e templom építkezési kora stjd-

jét világosan mutatja.

A nagyváradi székes-egyház.

A nagyváradi, szintén négy tornyos

székes-egyháznak alaprajzát nem ismerjük

ugyan, st nem is tudjuk Nagyvárad melyik

táján állott; de, hogy ezen templomnak is volt

nég}^ tornya, valamint a történeti adatokból,

ugy az ezen egyházat ábrázoló régi képekbl

is kitnik. Az elbbieket felhoztam id. mun-

kám 95. 1. Az utóbbiakra nézve itt van a bé-

csi képes krónikából vett mása. Hogy pedig a

91. ábra.

festesz a nagyváradi templomot akarta ábrá-

zolni, kitnik azon legendából, mely szerint

92. ábra.

sz. László holt testét a kocsiba fogott ökrök,

kocsis nélkül, csupa ösztön után, vitték el
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Nagyváradra, hol a székes-egyház eltl meg-

állottak; meri ez volt sz. Lászlónak sírtem-

ploma. Itt még inkább román stylü épületei

látunk; mig a turnicsai (Vas m.) templom az.

László legendája! ábrázoló falképek egyikén

az alakzatok részben román, részben már

csúcsíves stylüek. A csúcsíves sty] nevezetesen

kél kiépitetl tornyán és azok Levélcsoki'aii]

(Krabben) Látszik, [gaz, hogy itl csak három

torony van rajzolva, azonban a negyediket,

mini a még ki nem épitetl harmadik párját

kel] tekintenünk, habár az egész templom

állása világosan cl van csavarva. Tehát a

nagyváradi is. négy tornyával, a székes-fejér-

vári négy tornyos templomnak mintájára

épült.

Az egri r4»gi székes-egyház.

Errl [polyi irt, és Leírását kiadta 1865-

ben. Állott itt is sz. István korában, alkalma-

sint kis szükségleti egyház, melyet a XIII. szá-

zad beálltakor átépítettek, és ezi is megújítot-

ták a XV. század vége felé. Ezen utolsó tem-

plomnak némely romjai még láthatók az egri

várban, keleti része ki van ásva: de nem is-

merjük a még földdel födött nyugatit. Azon-

ban, mint ezt Ipolyi által adott régi rajzai bi-

zonyítják, a XV. századi újítás csak keleten

mködött, és a nyugati részre nem terjedt

:

meri Braun Hogenberg 1(117. megjelent rajza

két durva négyszög tornyot mutat, melynek

SZk félkörrel zárt ablakai és felköríves fries-

párkányzata az ó-román sty] korába tartoz-

nak. E rajz -zerint (1. [polyi id. munk. I. táblá-

ját) az ikertorony a mellékhajókon kiszökött.

Egy, ugyanezen táblán lev késbbi rajz még

a fkaput és a mellékhajó félkörben zárt abla-

kait is mutatja, st az ablakok' közt tárnak is

Láthatók, melyekrl nem tudjuk, vájjon ezek

nem a XV. század újításának köszönhetk-e

?

Iíartakovics érsek alatt ásatások történtek.

hanem csak a templom keleti részén; fölötte

kívánatos volna azokat nyugat felé folytatni

;

lehet, hogy in is akadnánk, mint akadtunk

Kalocsán, a sz. [stván korabeli kisebb templom

alapzatára. Mindenesetre tisztába jönnénk az

egyház román stylü részére, és annak össze-

kötésére a Legutolsó csúcsíves részszel.

A gyri szélíes-ej»-,vhá/..

Err] irt [polyi a „Religio" czimfl folyó-

irat 1860. évf. I. félév II. L5.es Hi. számá-

ban,és Rómer a „Gyri füzetek" [.kt. 272

277. 1. Mindkét szerz román komnak mondja
a két mellékhajónak félkör apsisái (apsidiole),

a hajdani nyugati torony melletti Lépcshá-

zát, és alkalmasint a ffalakat i- (kivéve a

polygon zárásu szentélyét); st a padláson

emelked falak bizonyítják, hogy a román

templom a mostaninál magasabban fekv bol-

tozattal bírt. Meglehet, hogy a templom pillé-

reinek belseje, magva, -/int ni még a román

templomból maradt fenn. és hogj ezt késbben

k, tégla és vakolat mintegy köpenyéve] csak

körülvették. Itt tüzetes vizsgálat szükséges. A

legrégibb sz. [stván korában emelt templom-

nak semmi nyomát nem ismerjüfc Gyrött.

A kalocsai metropolis a XIII.
században.

Ez márkifejlett román, st átmenet stylü

igen díszes templom; l
s

. fametszetünk adja

a kalocsai metropolist, még pedig a XIII. -/.Á-

zadbeli építkezést, melynek alapzata nagy ré-

szén a mostani felépült, a Legsötétebb színnel.

Látjuk, hogy itt két. rendszeresen kifejldött

t vagy pillér-t-sor a hosszhajói bárom hajóra

osztja, melyekhez északra és délre nevezete-

sen kiszök kereszthajó csatlakozik. A két pil-

Lért-sor a kereszthajóban oszlopsorrá (az osz-

lopoknak négyszög talapzatát mutatja raj-

zunk) változván, egy bens szentélyt, sanctua-

riumot, fogja körül: ezt az ide folytatott két

mellékhajó átkarolván, körutat, „charolle,

ümgang" kepe/, melybl isméi öl körívbe

zárt kápolna szökik ki. Az elrendezi jzen

10*
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franczia. és Francziaorszagban ily szentélyft

„á chapeUes rayonnantes*-nak nevezik, néme-

tül .. Kapellenkranz * , mi sugárzó kápolnának

mondjuk. Ezen elrendezés az átmeneti korban

támadt, midn t. i. a román, a köríves styl

átment a csúcsívesbe, és ezen utóbbiban is a

legtökéletesebb alapterv elrendezéseként meg-

maradt, leginkább Francziaorszagban.

E templom maga korában hihetleg Ma-

gyarországnak

legpompásabb-

ja volt; mert

építészeti dísz-

tagjai fehér

márványból ké-

szültek, ilyenek

voltak fképen

kapitaeljei, mig

az oszlopt (leg-

alább a felta-

kart déli ka-

puzaton) vörös-

márvány anya-

gú ; hozzá já-

rul, hogy a tem-

plomnak köve

zöldes traclryt

volt, tehát e színek összegébl polychrom

épület eredt, mely a magyar hármas színt

mutatta.

Igen rövidke történelmi adatból tudjuk,

hog3r a metropolis 1230-ban mindenesetre

annyira kész volt, miszerint abban a zágrábi

püspök és a rasechai templariusok közt felme-

rült vitát kiegyenlíthette a kalocsai érsek e

templomban. Az építkezés tehát 1230 eltt

esik, hihetleg Ugrinus vagy Ugolinus alatt,

ki az érseki széken 1219— 1241-ig ült és a

sajói csatában elesett.

Különböz idben a mostani templom kör-

nyékén több szobrászati munkát találtak, me-

lyeket már Kunst érsek (1852— 1866) gyj-
tött, ugy szintén a mostani kalocsai érsek Dr.

Haynald Lajos rendeletére és költségére 1869-

ben tett ásatások alkalmával uj tárgyak ke-

rültek el ; mindezeket ma a m. n. múzeumban
láthatni, hova az érsek munincentiája utján

jutottak. E szobrászati munkák, valamint az

általam vezetett ásatások alkalmával tett pon-

tos méretek és kutatások eredménye ama
rajzbani restauratio, melyet 18-dik ábránk

mutat. A legnevezetesebb részletek másai

itt- következ-

nek.

Pilaszterf,

mely a sugár-

zó kápolnák

egyike eltt ta-

láltatott 1869-

ben, helye volt

a két sugárzó

kápolna közti

falon, hordta a

körút boltoza-

tának gerin-

czeit. A pilas-

terbl 3A tes-

tével oszlop szö-

kik ki. Pilaste-

rünk kapitaelje

az antik korinthiaiból eredt, melynek akan-

thus levelei durvábbak ugyan, hanem mégis tet-

sz román módra vannak átalakítva, stylizálva \

az oszlopfn a korinthiainál sokkal nagyobb

csiga látható, mintha a kfaragó eltt az io-

niai csiga lebegett volna. Mindez, valamint

az oszlopnak nagy kiszökése is franczia isko-

lára mutat.

94. sz. ábránk eladja a bels szentély-

nek oszloptalapzatát és lábát, az oszlop kez-

detét és ezen építészeti tagoknak alaptervét.

Mint ezt 18. ábra mutatja, ezen oszlop

állja még megvan a mostani templom falai-

ban ; mert elhagyva a körút és a sugárzó ká-

polnák csak alapzatban meglev részét, a régi

bels szentélyen végezték a jelenlegi metropo-
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95. ábra.

list, midn t. i. ama bels szentélynek oszlop-

allját a mostani sanctnariumba befalazták. Itt

is minden a franczia iskolát árulja el; ugy azon

körülmény is, hogy oszlopokat alkalmaztak pil-

lérek helyett, to-

vábbá a lábnak

egész alkotása, kü-

lönösen pedig igen

mély bevágásai, de

fképen az oszlop-

nak feltn kar-

csúsága,midn át-

mérjük csakis 1

4

hüvelyknyi, mely

merészséget leginkább a franczia iskolában ta-

lálunk, és csakis az oszlopok csekély távolságá-

ból egymáshoz és

anyaguk szilárd-

ságából magya-

rázhatjuk. Külö-

nösen feltn az

oszlop lába és teste

közti alakzás, mi-

dn az átmenetet,

1),; - ábra - egészen eredeti

módon, nyolcz köböcskével eszközölték, mind-

egyik homlokán másmás díszités fordul el;

ime a köböcskék

három díszesebb

példányai

:

Ezek is n. mu-

zeumunkban lát-

hatók.

Az elbbinél

még karcsúbb osz-

97. ábra. lopót mutat 98.

ábránk, átmérje az elbbiének csak felével

bir; miért is azt csak a mellékhajó fölötti kar-

zatra, vagy olyan karzat alá helyezhetjük,

mely a mai orgona karhoz hasonlót netalán

támasztotta ; itt a kivágás a lábon (99. áb.)

a két hengertag közti horony még mélyebb és

nehezebb miveletü, mint az elbbi példányon.

ilüífffi
1 "

Étwmmtth

Sililll

98. ábra.

Ezen darab ugy tetszik,

a fhajót a mellékesektl el-

választó pillértnek marad-

ványa, itt ismét uj alakzás-

sal találkozunk, st még a

franczia iskolát is közelebb-

rl meghatározhatjuk; mi-

dn tudjuk, hogy a burgundi

iskola sokáig megtartotta az

antik oszloprendnek caneli-

rozását, mely itt legalább

a kapitaelnek párhuzamos kivajasain lát-

ható.

Bertalan, ki épitkezésünkkel egykorulag

99. ábra.
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ült a pécsi püspöki széken, és kinek köszönhet-

jük a franczia szobrászok által készíteti pécsi

dombormve-
ket, valószín-

leg befolyással

volt ;i kalocsai

mel ropolis ópi-

bésére; az aján-

latára jöhetett

ide Burgundiá-

ból Marton épí-

tész, kinek sír-

köve a mostani

templom szen-

télyének kül-

sején be viin

falazva. (101.

ábra.)

A mostani

templom nyu-

gal i homlokza-

ta eltl találtuk

az itt adott ki-

szök oszlopot.

mely részét tet-

te a fökapuzat

bélletének. Le-

velei nem em-

lékeztetnek az

val, csakhogj :

it ugj sgólván az áthidalás tö-

mörebb, s ezérl a kapitael i- épebb ;'ill;tj**»t -

ban ránk ma-

radt.

I03.ábr. lát-

juk a «lcli hom-

lokzat kapuza-

tának marad-

ványait. \ XIII.

század templo-

ma mélyebben

feküdi ;i mosta-

niiiiil. meri az-

óta Kalocsának

fölepe emelke-

dett : ezen f-

lep alatl talál-

tuk tehát az ide

rajzolt marad-

ványt, melyre

;i jelenlegi déli

hosszfalal emel-

ték. A fentebb

említeti három

szinü polychro-

np.li biztosan

itt hittak az

oszloplábak fe-

hérmárványán,100. ábra.

antik korinthíai akanthusra, hanem már egé- tövének vörös márványán és ;i falnak zöld

azen eredetiek; mintául a vidék növényeinek trachytjén; több, nagy vörös-márványtáblán

levelei vannak véve,

hanem agy átalakít-

va, hogy ;i k tömör

gégének és a simu-

lásnak a kapitael

kasához, mely itt in-

kább egyszer hen-

ger, megfeleljenek. A

bimbók nagy bászö-

késél e kapitael kö-

zösen birja a 100.

fametszeten adottéi-

'€T'Í! i
1"1. ábra.

emelkedik az egész

kapuzat.

Még K'im-t érsek

idejébl származik a

104. és 105. ábrák

gyámköve, mely az

egyedüli, melyen em-

beri alak fordul el.

Aköpczös alakok elég

durván vannak fa-

ragva, de mégis érdé-
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kesék annyiban, meny-

nyiben kettejéii talán

akkori nemzeti visele-

tet találunk, mely b,
az ember dereka körül

megkötött köntösbl

áll, melynek nincsen le-

hajtható gallérja. Ám-

bár az alak ül, mégis

ugy tetszik, mintha kön-

töse legalább térdén a-

lul ért volna: feltn a

kötény alakú lefügg

posztó, vagy más szövet

darab , mely fölött az

övrl lefügg pénzes

zacskó (?) is látszik. Csak

az egyik alakon jelenik

meg szakái és bajusz. A
ruházat nem üt el na-

gyon attól, melyet a kis-

bényi" templom egyik 102 ábr

kapitaeljének két vadá-

sza visel ; mindkétm
igen hasonló korú, de

mindkettnek felfogása

és eladása elüt a pécsi,

szintén egykorú dom-

bormvekéitl.

A 105. ábr. látható

két meztelen alak, az

antik atlantok módjá-

ra, magasra emelt kéz-

zel támasztja a fejk

fölötti épitészeti része-

ket; itt a boltnak kez-

detét mint gyámk.
Különösen stylisálva

jelenik meg a köztük

lev, ritka lombbal el-

látott élfa; éhez ha-

sonlót szintén egykorú

franczia mveken talá-

lunk.

103. ábra
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104. ábra.

105. ábra.

A gjula-ft'hérvíiri székes-
egyház.

A gyula-fehérvári székes-egyházai

röviden említi Storno Ferencz erdélyi út-

járól tett amajelentésében, melyei az „Arch. Értesít

II. köt. 1. s k. I. közlött. Ugyanezen évben, azaz

1870-ben körutal tetl Erdélyben b. Schulz Ferencz

is, melyrl szintén v;m rövid jelentés az „Arch. Érte-

sito" II. k<>t. 1 41. sk.l.E jelentésben is csak kevés sor

vonatkozik a gyula-fehérvári székesegyházra, mely-

nek styijére és alaprajzára nézve Schulz kiemeli,

hogy ez, kivált a templom belsejében oly tiszta, oly

okszer, részletei oly mvészileg szépek, hogy kül-

földönjis kevés jobb románkori épületei találunk.

Tüzetesebben, hanem még sem annyira, meny-

nyire é kitn épülel megérdemli, leirta .Midin- Fri-

gyes a „Jahrbuch d. k. k. Central-Conrmission* Btb.

III. köt. 140. s k. 1. ily czím alatt: „Die kirchli-

ehe l'aukunst <\f> romanischen Styles in Sieben-

bürgen" ; három kömet szét ii tábla és II famet-

szet x
) hozzáadásával. Müller is tökéletesen elismeri

az épület nagy fontosságát és kitn belyél a ma-

gyarországi emlékek közt.

Müller az építkezésre vonatkozó két okmányt

közöl: az egyik, mely 1287. kelt. a templom falai-

nak magasabbra emelésérl szól. a második, 1291-

ben kelt, betetzésérl. Az emelés és a/, uj födél

szükségessé vált. miután a vízaknai Alardus üai

a székesegyházat 1277-ben kirabolták és felgyúj-

tották. Az els okmány egyszersmind bizonyítja,

hogy a templom már 1287. eltt létezett, ámbár

eredeti minségére ezen okmányból nem ismerhetni.

Azonban az alaptervnek ritka szabályossága alig

engedi a ktemplom keletkezését korábbra tenni.

mint a XlII-dik század derekára, alkalmasint a ta-

tárjárásra közvetlen következ évekbe; mi annál

valóbbszínüvé válik, ha a gyula-fehérvári székes-

egyház építészeti díszeit összehasonlítjuk a jaki

templom igen analóg díszeivel, tudván, hogy az

utóbbi 1256-ban szenteltetett fel.

Említi továbbá Müller a gyula-fehérvári egy-

háznak a XTTT-dík század után történt több rend-

beli restauratióját, és a mostani szentélynek 1755-

ben,az ujabb, hanem mégis a régibb csúcsíves szen-

') A bécsi bizottság szívességébl megnyervén a I l

fadncz clichéit. ezi-ket adom, valamint az alaptervet is.

11
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fcély mintájára történt felépítését

Egy régibb restauratio a templomot

— már csúcsíves stylü — az eredeti

félkör apsison tul meghosszabitot-

ta. hihetleg még a XV. században.

Azt ml >an megjegyzend

ablak bélletein és csúcsos mérm-
vén (Maasswerk)az utánzás nem igen

sikerült a második tatarozásban.

Legújabb idben az 1849-dik

ostrom ismét károsította a templo-

mot; Haynald Lajos, mint erdélyi

püspök saját költségén, befödette

a templo-

mot, és bel-

sejét hely-

reállíttat-

ta , meg-

tisztíttatta

a sok me-

szelési ré-

tegtl, ki-

egészíttet-

te a hiány-

zó részeket

az épen

maradt ré-

giek útmu-

tatása sze-

rint, s igy egyházunk bel-

seje egészen ép eredeti

színében jelenik

elttünk. Ez volt alkal-

masint Magyarországon

az els ujabb stylszerü

restauratio ; azonban kí-

vánatos még küls ta-

tarozása is, hogy a szé-

kesegyház ismét ha-

zánk egyik díszemléke-

ként megjelenhessék.

A gyula-fehérvári

székes-egyház-

ban feltn az alapterv

ritka szabályossága. Fel-

téve, hogy az eredeti apsis

közvetlenül a megmaradt-

eredeti hoszszentélyhez -

csatlakozott, az átmeneti

stylü templomnak hossza

rben (im Lichten) épen

hat és fél egységet, azaz

fhajó szélességet mért,

tehát aránylag a legna-

gyobb volt ismert magyar-

országi kortársai közt

;

mert hiszen a pécsi tem-

plomnak hosz-

sza csakis öt és

fél egységre ter-

jed, s ez is csak

meghoszszab-

bitása után

;

midn pedig a

gyulafehér-

vári szentélyt

csúcsíves styl-

ben meghosz-

szabbitották,ez

egész egj^séggel

történvén, hossza épen

hét és fél fhajó-széles-

ségre növekedett. 1
) A

Imi'f

]

) A pécsi egység 40

régi római lábat mér, a gyu-

lafehérvári 367b (a meny-

nyire ezt kismérv rajzaink

Titán meghatározhatni) ; a

pécsi templomnak egész

hossza 5 és Va egységre

véve 220, a gyulafehérvárié

7 és V2 egységre véve 273

római láb, vagy pedig az

eredeti templomnak hosz-

sza 6 és V2 egységet véve

236,60';
|
igy is nagyobb

*>juí volt a pécsi , már

106. ábra.
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valamivel régibb kalocsai metropolissal a gyu-

la-fehérvári székes-egyház közösen birja a ná-

lunk ritkább kereszthajót, még pedig igen

aagyot : mi-

dn szélessé-

ge, éjszakról

délre, rben
többet liléi'

három egy-

ségnél, hosz-

sza pedig, ke-

letrl nyu-

gatra, többel

kél egység-

nél. A hossz-

hajó két na-

gyobb, egy-

egj egységet

mér osz-

tályra van

osztva,hanem

agy,hogy kö-

zepén kisebb pillér áll, melynek segítségével

a két mellékhajóban négy-négy, a középhajó

keltejének megfelel osztályt lehetett elren-

dezni. Ekképen el- ,_

érhet volt, hogy

bár a fhajó osz-

tálya még egyszer

oly nagy volt,mint

a mellékhajóé,még-

is mindkettt a

legegyszerbb és

legczélszefbb né-

gyeges kereszt-

bolttal lehetett be-

födni. Az éjszaki

torony szintén né-

gyeget képez, de a

déli, a kiépített,

íbra.

bra.

meghosszabbított székes-egyháznál (1. a pécsi mérvekre

nézve J iralmiigcn dts Eiv.li. v. Kalocsa" lel 8 k. 1.).

A középkorban az e'pite'szek a római lábat használták.

hosszúkás, egyik sem szökik ki a hosszhajó

hosszfalán, [gen rendszeres végre a pillért

alakzása, valamint a nagyobbé, agy a kisebbé

i-; amannak

nég3 oldalán

egyenmérv-

leg szökik

ki féloszlopa,

mig i 'II lelllick

csakháromfél-

oszlopa van;

mert a tem-

plom lenge-

Ive telt' nin-

csen a na-

gyobb közép-

hajóban ge-

rinez. melyet

hordania kel-

lene.

A kereszt-

hajó töve rop-

pant nagy: mivel ez hajdan, a négyzet fölött.

kúpot hordott, melynek maradványai még
ma is láthatók a padláson.

107. ábra mu-

tatja templomunk

kereszt-szelvényéi

az alaptervnek A

II vonalain. Itt

mindenekeltt fel-

tn a csúcsívnek

vegyítése a körív-

vel. Nem szólunk

a közepén megje-

len késbbi szen-

télyrl, hosszura

nyújtott csúcsíves

ablakaival: mert

ez már a késbben

fejtegetend stylnek szüleménye; de szólunk az

északi mellékhajó és a kereszthajó csúcsívei-

rl, melyek ellentétben állanak a néz jobbján

n*
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látható kereszthajó félkör ablakával és az

afölötti félköríves- és fürész-friessel. A két

stylnek vegyítése

épen az, mi az át-

meneti kort jel-

lemzi és templo-

munk keletkezési

korát a XIII. szá-

zad inkább máso-

dik, semmint els

felébe helyezi. A-

zonban ezen meg-

jegyzés csak Eu-

rópa keleti részé-

re, különösen ha-

zánkra nézve áll

;

mert a XlII-dik

század els felében

Francziaországban

már is tökéletes

csúcsíves styllel

éltek , Németor-

szág nyugati ré-

szén pedig a leg-

régibb csúcsíves

templom, az 1225-

bl származó trie-

ri b. asszony tem-

ploma. A néz
balján megjelen

szentélyére még sokkal késbbi elcsarnok épen

már a renaissance stylt mutatja.

1 OS. ábránk távlati rajzban egy pillérnek

kisebb pilaster fejével. Itt nyakával mintegy

összefzött Icét madarat látunk, mely emlékez-

tet hasonló, két

hatytyut ábrázo-

ló székes-fehérvári

dombormre (1. 32.

ábra). A gyula-fe-

hérvári sokkal fi-

nomabb munka lé-

vén, tanúskodik a

szobrászatnak je-

lentékeny haladá-

sa mellett; de igen

finom nem csak a

madár, hanem a

körüle fonódó ve-

nyige, st az egész

kapitaelnek sil-

houettje is sokkal

tetszbb , mond-

hatnók kecsesebb

a székes-fehérvá-

rinál.

Finom a 109.

110. ábra.

kapitael-részét mutatja, a nagyobb féloszlop-

nak kapitaelje össze van kötve díszei által a

sz. alatti gyámkfejének sil-

liouettje is ; kasa , mint a

korinthiai kas homorú, kecses

hajlású. Látjuk ezen ábrán a

pillér lábát is, mely régibb

alakzást mutat, mintha hosz-

szabb idszak létezett volna

a pillérek alsó és fels részé-

nek befejezése közt. E pillér-

lábnak kivált nehézkessége

feltn, ha azt az egynev
kalocsai tagokhoz hasonlít-

juk; más részt az ezen össze- 109. ábra.
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hasonlítás eladja a kél különböz iskolái is: aek ; meri hengerei még félkörnek, és a k-

a németéi Gyula-fehérvárott, a francziál Ka- zéps körte Bem oly karcsú, mini késbben

locsán.

Ismét finomnak kell mondanunk a 1 H».

lenni szokott, de mégis mar megvan orra (die

Nase), i n <
-

1 \ rendesen elfordul a csúcsíves

111. ábra.

112. ábra.

stylben és a horonyok is mélyeb-

bek, mintsem a román stylben. A
vállko még emlékeztei a mesfor-

rditott attizáló lábra. Kapitaelünk

rózsáin némi merevséget eláruló

stylisatiót látunk, melynek ellené-

113. ábra.

ben ;i szabatos kivitelt dicsérnünk

kell; de sokkal nagyobb uüot'ret

illeti a legalsó helyen alkalmazott

leveleket, melyekben a természe-

tes merevség is könyüded mozga-

lommal le van gyzve.

111. ábránk adja az éjszaki

H5. ái.ra. kapu bélletének alaptervét, melyei

ábránk gyámkövének kmivesi és szobrászati nem igen dicsérhetünk, mert abban nem talál-

munkáját. A gerinczek szelvénye mé,u' nem fe- juk helyesen ellensúlyozva a dombom és ho-

lel meg tökéletesen a csúcsíves styl gerinczé- moru tagokat. 1 1 2» sz. alatti talapzata (Sockel)
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igen dús tagozatú , itt az attizáló láb, felül

egészen átdolgozva, alól még némileg régibb

román alakzásában jelenik meg. Ily fölötte dús

tagokkal ellátott talappárkányzat jellemzi a

kés román és átmeneti stylt; a gyula-fehér-

várit látva, emlékezünk hasonló dús tagozatra,

mely a budavári pa-

roehialis tornyon

elfordul.

113. ábránkon

látjuk a templom

fpárkányzatainak

szelvényeit , me-

lyekrl szintén el-

mondhatni, hogy az

átmeneti kornak

szerfölötti tag-b-

ségében részesülnek, mindazáltal a diszességet

azoktól nem lehet eltagadni, aj-ban és b)-ben

a horony lombozatot vesz fel, mint, oly gyak-

ran látunk a franczia horonyokban, ritkáb-

ban a németországiakban. Jellemzetes c)-nék

legfels helyén elforduló madár csre is, me-

lyet az an-

tik pár-

kányzattól

átvettek

szintén a

franczia is-

kolában.A
fürész- és

félköríves

fries a ro-

mán építé-

szet általá-

nos jellege,

melyet e

stylben már igen korán találunk alkalmazva.

114. ábránk a templomnak egyszerbb koro-

napárkányzatát ábrázolja, melyben az uralko-

dó tagok épszögüek.

Különös dicséretre méltó a déli kapu,

mely a kés román styl remekmvei közé

116. ábra.

117. ábra.

sorozandó. Itt a dúsan díszített tagokat az

egyszerkkel oly Ízléssel látjuk felváltva,

hogy az összes valóságos aesthetikai hatást

idéz el a nézben. Itt az ékesitések kö-

nyüded folyékonyságának és egymásba f-
zésének netovábbjával találkozunk az osz-

lopok tövében, és

az azoknak megfe-

lel ívezet henger-

tagjaiban. Épen oly

kitn a kapitael

kecses lombozatá-

nak fölötte szaba-

tos kidolgozása is,

kivált ha tekintetbe

vesszük, hogy ná-

lunk a kfaragói

és szobrászati munkátTa középkorban rende-

sen elhanyagolták, és hogy az ebbeli ügyes-

ség hazánkban igen ritkán mutatkozik.

E kapu félkör mezején, tympanumában,

jelenik meg Krisztus áldva és egyszersmind

tanítva két apostol társaságában , a jobb-

ján állóban

szakálla és

kora miatt,

Péterre, a

másikban,

fiatalságát

tekintve,

Jánosra rá-

ismerünk.

A felfogás

a komoly

méltóságot

jól tünteti

ki, és a ru-

ha redzetét is elég természetesnek mond-

hatjuk.

Állat- és emberi alak elég bven jelenik

meg az apsidiolok külsején, mint ezt a 117.

számú, az északi mellékhajó záradékát másoló

ábránkon látjuk. Az egyik oszlop fölött Sám-



bob fojtja meg az oroszlánt, a másikon griff

küszködik más phantastikus állattal

Az északi kereszthajó falában több dom-

borm v;m befalazva. ll s
. ábra ezek köz]

kél alakol ad, melynek egyikében, jobbjában

tartott kulcsa után. Péter apostolra ráisme-

rünk, a másodikat a kezében tartott könyv

után szintén apostolnak vehetnék, hacsak a

fején látható, az apostoloknál nem szokásos

sapka öt nem inkább prophetakénl tüntet-

ni' fel.

Valamint a templom külsején, ugy belsejé-

ben is találunk régibb dombormveket berak-

va az ujabb épület falaiba. Van nevezetesen az

118. ábra.

1755-ban emelt szentélyben, régibb helyrl át-

vive, két sz. Mihály arkangyal a sárkánynyal.

Ezen ismétles a székes-egyház czíméböl. mely

sz. Mihályé, magyarázható. Ugy Kassán is, a

régi sz. Mihály-kápolnában ezen arkangyal több

ízben fordul el; Kassán, mint sírkápolnához

illik, mérlegel bíróként : (íyula-Fehérvárott a

sárkány alakban képviseltgonosznak legyzje-

ként. A gyula-fehérvári két domborm egy-

aránt érdekes és becses. Alig tudok mvészeti

tekintetben ebez hasonlót, egykorút hazánk-

ban idézni; st mondhatom, hogy a két relief

az els rangot megtartja a külföldi tisztán

román reliefek közi is. Érdekes volna azt a

m. n. museum számára lemintázni.

A gynla-fehérvári székes-egyházban van

három llunyady és kél Zápolya eltemetve; az

elbbiek emlékeméga csúcsíves, a kft utóbbié

már a renaissance korába tartozik. A sok te-

kintetben megrongáll emlék további károsítá-

sai el akarták kerülni ugyan, de hogyan)

Midn a sarkophagokat fa-léczezettel (!) beke-

rítették. Nem érdemelné ily emlék a bekerí-

tést bronce- vagy legalább is vas-rácsozattal .'

Ezeknek is gypsmintájál várva-várjuk a n.

museum gyjteményei számára, mivel nem-

csak történelmi, hanem mvészeti tekintetben

is különös figyelmet érdemelnek.

Koller fProlegom. in hist. ep. Quinqueccl.

70. 1.) a sz. István által alapított fiz els ma-

gyar püspökséget a következknek tartja :

I. Esztergám, II. Kalocsa. Ili. Veszprém, IV.

Eger, V. Gyr, VI. Csanád. VII. Vácz, VIII.

Nagy-Várad, IX. Erdély és X. Pécs.

E tiz püspökség jelen egyházai közül

egyetlen ey:y sem vihet vissza sz. István ko-

rára; és földalatti alapzatuknak csak egyét

ismerjük, melyet biztosan sz. István korából

valónak tarthatni, ez az 1869-ben felásotl

kalocsai.

A román korban, azaz a Xll-ik század

beállta körül épített székes-egyháznak mái-

többje marad meg. részben vagy egész terv-

ben. Az utóbbiak közé tartozik a pécsi és a

gyula-fehérvári, az elbbiek közé a gyri és

talán a veszprémi altemplomnak némely rész-

lete: kevésbbé pontos rajz után ismerjük az

egrit és az esztergamit, az 1869-dik ásatás

után a kalocsait. Legkisebb tudomásunk sin-

csen a nagyváradiról, a vácziról. a Csanádiról

és a bácsiról, hacsak az utóbbinak helvét

nem találtam a bácsi temetben, hol azonban

a területén lev legújabb kuni sírok a kuta-

tási folytatni nem engedték; a nagyváradinak,

váczinak és Csanádinak helyéi -cm ismerjük.
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III. Béla alatt létezett három nevezete-

sebb káptalannal biró praepositura : a székes-

fehérvári, a nyitrai és a szepesi; az elsnek

templomáról fentebb szólottunk.

Nyitrán, összekötve a mostani székes-

egyházzal fennmaradt nagy félkör kora-ro-

mán apsis, három kerek ablakkal és oltárasz-

tal-kvel; azonban ezen apsison nem fordul

el oly dísz-

részlet, mely-

nek nyomán

épitési korát le-

hetne megha-

tározni. Ezen

apsis elébe épí-

tették a csúcs-

íves korban

ama gerinczes

keresztbolttal

ellátott osz-

tályt, melynek

fülkéiben , a

monda szerint,

sz. István a

praepositura

kanonokjaival

imádkozott. A
fülkék csúcs-

íve, a boltge-

rinczek szelvé-

nye , a nagy

apsisba vezet ajtó alakja, szóval minden

részlet ellenkezik a mondával, és tanúsítja,

hogy ezen osztály századokkal sz. István után

építtetett.

A szepes-vá ralijai praepositurá-
nak temploma.

A szepes-váralljai templom az 1776-ban

történt püspökség alapítása óta székes-egyház;

leírta Merklas a „Mittheil." VI. köt. 1861.

évf. 200. s k. 1. mellékelve lithogr. táblán táv-

lati képét és 1 5 fametszetet ; az utóbbiak közül

119. ábra.

adjuk a templom román részleteire vonatko-

zókat. De lássuk elébb a távlati képet.

Az átmeneti korból való ikertorony, a

délen ahoz csatlakozó melléképülettel jelen tár-

gyalásunkhoz tartozik ; mig a csúcsíves Zápo-

lya-féle kápolna a XV-dik század végének szü-

leménye, arról tehát csak késbben szólhatunk.

A nyugati régi homlokzatnak eredeti részét

képezik a fél-

körrel zárt f-

kapu és a tor-

nyoknak, vala-

mint keskeny

egyszer, ugy

ketts ablakai

és az emele-

teknek félkör-

íves friessel

ellátott pár-

kanyzátai. Ké-

sbbi hozzáa-

dások az eset-

len tárnak, a

tornyok all-

ján, a fkapu

fölötti csúcs-

íves ablak, és

minden, mi a

tornyok né-

gyege fölött

látható, neve-

zetesen a czopfos attika, mely, mint a vidék-

nek Lengyelországból jött különczsége, igen

gyakran fordul el a szepesmegyei építmé-

nyeknél, st még Sárosba is elterjed.

A mostani épület, mint alapterve (120.

ábra) mutatja, három különféle korszakban

emelt frészbl áll : a legrégibb a világosabb

szín, ennek keleti részét a XV. században le-

rombolták, és helyette tágas szentélyt építet-

tek ; a század vége felé pedig Zápolya István,

János királynak atyja, az igen csinos, dél felé

fekv kápolnát csatolta.
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A legrégibb templom praepositura-tem-

plom volt: a praepositurál pedig, egész való-

színleg III. Béla alapította; irhát ennek eme-

tnég pedig .1 mái* nevezetesen íejlödötl román

stylben; sói meglehet, bgj az els épülel

csakis szükségleti volt, és a mostaninak legré-

<5oKF

120. ábra.

lése a magyar emlékszem építészek lendületé-

nek korába esnek. Egyébiránt e templom a

gibb részei egészen a tatárjárás után keletkez-

tek, mit a fpillémek alkotása igen való-

színvé tesz.

121. ábra. 122. ábra.

tatárjárás alatt szenvedett, s ezt alkalmasint 121. ábránk töve még csak a négy na-

Mátyás prépost (1239— 125S) restaurálta, gyobb féloszlopot vagy gerinczhordót mutatja;

12
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mely négyszöge oldalán kiszökik; a t. két

párban áll a nyugati karzat alatt; ily nyugati

karzat (Querempore) nálunk nem mindennapi,

és régibb korból még csak a pécsi székes-egy-

házban fordul el ; holott Németország Harcz-

vidékén mindennapi. E szepes-váralljaitpillér

a fejldtebbek közé tartozik ; de még tökéle-

tesebb az, mely a templom közepén áll (122.

ábra) : mert itt a négy öreg gerinczhordón

(alteDinste) kivül még kisebb is (jungerDinst)

elfordul, s igy a régi keresztbolt nyolcz ge-

rinczének támasza és felosztása már is a tben
jelenik meg. Az utóbbi tpillért ersítették,

mint ezt az alapterven az ahoz csatolt söté-

féle kápolnának három ablaka is ; de bennün-

ket e helyütt kizárólag a régi pillértnek rajza

érdekel, részint a karzat alattié, részint a

templom közepén állóé.

125. ábra.

124-dik ábránkon látjuk a nagyobb, az

öreg gerinczhordók kettejének kapitaeljét, és

123. ábra.

tebb rész mutatja, akkor, mikor a késbbi

boltozatot rárakták; a boltozást a karzat alatt

is megújították

.

124. ábra.

123-dik ábránk mutatja az egész épület-

nek hoszszelvényét és az ujabb szentélyt; a

déli fal áttörésén tul megjelenik a Zápolya-

köztük az épszögü kiszökéseket, mint ezeket az

alaptervben 121. ábránk mutatja; a kapitae-

lek lombozata igen egyszer; dí-

szesebb csakis a levelek tetejének

tekercse, mintegy bimbója, a váll-

k is igen egyszer.

126-dik ábránkon látjuk a

pillért lábát, mely a szokásos

attizáló , csakhogy horonyának

alakját esetlennek kell monda-

nunk. Az egész (126. ábra) nem
oly meredek ugyan, mint ezt a

közönséges román attizáló oszloplábakon látni

szoktuk, hanem a horony mintegy metsz,

visszatetsz hegygyei bir.

126. ábra.
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A L'égí román stvlü templomhoz tartozik

éjszaki tahit áttör kapuja is (127. ábra),

ívesnek kell tekintenünk. Roberl király korá-

ban, a XlV-dik Bzázad elején már fennállott, -

melynek béUete egy-egy féloszloppal van * 1 f

-

igy igen valószín, hogy alkalmasinl mind-

szitve. Félkör mezején sem domborm, sem jár! a tatárjárás után felépült. A tatárjárás

festménynek nyoma aem mehet észre. alatt alig létezett, különben a szepesiek inkáid*

A ayugatí homlokzatnak kapuja gazda- ide menekültek volna, mint a puszta „Lapis

gabban van díszitve,.midn bélletének minden refugii-ra." Kelleti tehál e várnak átmeneti

oldalán már kél oszlopka áll. Félkör mezején stvlü részleteinek lenni. (!<• ezek a késbbi ta-

késbbi kép van festve. tarozások alatt elpusztultak.

Szerzetesek templomai.

\'an kél egymáshoz igen hasonló szerze-

tesi templom hazánkban, melyeket, bár kelet-

kezési korukat nem ismerjük, s nem is tudjuk

w
í

jl;! 1

i
:|l

'

I'

V

11

Iflíív

ji

127. ábra. [28. ábra.

Igen nevezetes volna a magyar középkori min szerzel építette, mégis, styljök után az

építészei fejldésére nézve a szepes-váralljai ó-román korba kell helyeznünk.

vár i- (das Zipserhaus) , hacsak nem veszti E két templom az ákosi, Szabolcs me-

el eredeti jellemét késbbi ismételt ujitásai és gyében és a karinai (Münzdorf vagy Mönchs-

átépitései által ugy, hogy már inkább csúcs- dorf) Doboka megyében. Az utóbbil <">t illue-

12*
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tratio kíséretében , metyett itt adunk , leirta

Müller Frigyes a bécsi „Jahrb. d.k.k. Central-

Commission III. kötetében (181— 185. 1.).

Haiina, egy 1246-ban kelt okmány szerint

az erdélyi püspök birtokai közt emlitetik

;

Müller véleményé után a templom csakis a

tatárjárás után épült; mindazáltal, midn itt

sehol sem jelennek meg átmeneti alakzatok,

az egyházat az ó-román typusai közé soroz-

hatjuk. Ujabb korra egyedül aránylag igen

nagy magassága és falszalagainak (Lissenen)

az e korban szokásosnál valamivel nagyobi)

kiszökése mutatna.

44=

129. ábra.

Ha a 128. ábra alaptervét a többi négy

ábrával összehasonlítjuk, ki fog tetszeni els

pillanatra az aránytalan magasság, midn az

nem csekélyebb a templom hosszhajó hosszá-

nál, de egyszersmind ki fog tetszeni a tégla-

falak nagy vastagsága is, mely annál felt-

nbb, miután nyomát nem találjuk, hogy az

egyháznak beboltozása már eredetileg volt-e

tervezve; más részt nem áll arányban ezen

vastagsággal az elég gyönge bels támaszok

ereje. Ezeknek három párját látjuk; a szen-

télyhez legközelebb álló pár négyszög, de

négyszögét kis félhengerek fogják körül, me-

lyeket csak is félhengereknek nevezhetünk;

mert az oszlopft nélkülözik. A középs pár

valóságos oszlop, az utolsó nyolcz oldalú, tehát

minden pár más más alakot vesz fel. Különös

a kereszt-idomu torony-pillér, mely szintén

eltér a falak vastagságától, st nevezetes az

130. ábra.

is, hogy a sehol sem kiszök toronynak fal-

vastagsága nem nagyobb a hosszhajóénál.

Egyébiránt a tornyok alattai csarnok, a ma-

gyar provincialismus értelmében , itt is a

mellékhajók folytatásakint tekintend. Neve-

zetes még a szentélynek nagy kiszökése kelet

felé, és a mellékhajók egyenes zárása kifelé,

bár a templom belsejében félkör apsidiollal

birnak. Sem a mellék-, sem a fhajó ablakai

nincsenek elrendezve osztályuk értelmében,
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hanem egyenméivü elosztásuk inkább a külfal

elterjedéséhez van mérve. A hal Lépcsvelma-

gasabb Bzentély altemplomot, vagy Legalább

cryptál gyanittathatna alatta, azonban elle-

ges ásatás alkalmával ilyenre nem akadtunk.

A tem-

plomnaknyu-

gáti h< )inl< >k-

zata(130. á.)

elég díszes

volt, mieltt

a fökapuza't

oszlopai ki-

törtek; dísze-

sek a ket-

ts és hármas

toronyabla-

kok és a há-

rom .; emele-

tet elválasztó

gyámköveken

nyugvó fél-

köríves Mes
is , mely e-

gészben a pé-

csi tornyok

még dísze-

sebb mellpár- 1

kányzatára

emlékeztet. A tornyok nincsenek befejezve.

A déli homlokzaton (132. ábra) szintén

csinos oszlop-bélletü kapuzatot találunk, és

látjuk, hogy a szentélyt is kívülrl ékesíteni

törekedtek; de faloszlopok helyett itt csak

falszalagot alkalmaztak, mely egymással szin-

ten félköríves friessel van összekötve.

A templom állapota, mint ezt rajzunk is

mutatja, igen rósz; a magyarországi memlé-
kek ideiglenes bizottsága tehát segedelmet

szavazott annak tatarozására, tekintve, hogy

ezen egyház az analóg ákosival hazánkban

külön typust mutat : másrészt, mert a harinai

ág. vallásnak, kik ezen egyház birtokában

vannak, igen Bzegények. Az ákosi templom

jelenlegi birtokosai reformátusok, kik jobb

karban tartják egyházukat.

A benczés rend hazánkban a Legrégibb;

e rendet már SZ. István apja hívta meg,

és szükséglel i

('pilléteknek

kellett lennie

Pannonhal-

mán már a

Xl-dik század

kezdete el.'.tt

is ;
de még

meglev Leg-

régibb ben-

czés rend

maradványt

mégsem itt,

hanem a ti-

hanyi altem-

plomban is-

mertünk fel.

- A 1 lenézé-

sek után Ma-

gyarország-

ba jöttek.

1130-ban II.

[stváh által

meghíva . a

premontreiek, legrégibb nagyváradi perjelsé-

gek épületei nem léteznek többé, úgyszintén

a Csorna és Jászó fhelyek zárdái is egészen

ujak.

Tizenkét évvel a premontreiek után ér-

keztek 1 172-ben II. Geyza alatt a eistereiták.

késbben III. Béla nekik ugyanazon kivált-

ságokat adományozta, melyeket hazájokban,

Prancziaországban élveztek. Fhelyük a zirczi,

pilisi és pásztói fapátságok voltak; a pilis-

sz.-keresztesinek csak föld alatti alapzatai

léteznek, melyeknek felásatása gazdag ered-

ményt igér. A zirczi épületek valamennyié aj

de emlékül fennhagyták a régi templomnak
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egyik pillértövét, melynek arányaiból és díszei-

bl kiviláglik, hogy az átmeneti korban átépí-

tett ftemplom nem csak nagy, hanem gazda-

gon ékesítve is volt. Ezen fapátságot hihet-

leg Imre király 1108-ban alapította.

E három

legré-rend

gibb fennma-

radt épületei-

nek mind-

nyája még

az átmeneti

stylt mutat-

ja, mig a kol-

duló barátok

legrégibbjei

már is a csúcs-

íves stylben

épültek.

Mint már

említve volt,

iyaror^zá-

gon a fran-

czia fejldés-

sel ellenkez

eset áll be

:

azaz , mig

Francziaor-

szágban e- 1:32. ábra.

lbb a szerzetes , az apátsági templomnak

styljé fejldik, és csak késbben a székes-egy-

házaké : nálunk ellenkezleg , nemcsak a fej-

ldés, hanem még az újjáépítés is elébb a

székes-egyházaknál áll be, s csak innen megy
át a szerzetesek templomaira. Más részt meg-

jegyzend, hogy legrégibb székes-egyházaink,

- ezek közt fképen a pécsi, német; legrégibb

apátsági templomaink inkább franczia emlé-

ket ve>znek mintául.

A lébéiiyi apátsági templom.

A legrégibb fennmaradt apátsági tem-

plomnak a lébenyit (Leiden) Mosonmegyé-

ben, kell tekintenünk ; mert ezt a htdervári

családból származó Chepan és Póth testvér a

XIII. század kezdetén alapította, és, mint Fux-

hoffer-Czinár „Monasteriologiájukban" mond-

ják, az apátsággal együtt a benczéseknek

adományoz-

t a. Az ado-

mányt II.

András ki-

rályi 208-ban

megersítet-

té (Fej. Cod.

dipl. III. 1.

59.). A tem-

plom jelenleg

parochialis,

belsejét Es-

senwein ter-

vei szerint

stylszerüleg

tatarozták
;

külsejét foly-

vást tataroz-

zák , mihez

az ideiglenes

országos bi-

zottság már

több ízben se-

gítséget nyúj-

tott csekély budgetjébl; mert ezen emléket

mostani ismereteink szerint oly typusnak kell

tartanunk, melynek mintája sok régi magyar

apátsági templomok elrendezésére nevezetes

befolyást gyakorlott.

Ha már most magának a lébényi egy-

háznak külföldi mintáit keressük (a zárda

egészen elpusztult), ezeket leginkább hasonló

alakban Francziaországban fogjuk találni, még

pedig legközelebb a Pyrenaeusok vidékén, a

„haute Garonne" nev megyének „St. Just

de Valcabrére" és „St. Gaudens" templomai-

ban, mindkett közel fekszik egymáshoz. Har-

madik hasonló templom a „Garonne" megye-
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ben fennmaradl ..St. A-ventmi" ; negyedik

BzintÓD déli Francziaországban, a Rhone mel-

letti „Drme" megyének ..st. Paul trois

chateaux" nev helységében fennmaradt. Azon-

ban hasonló elrendezés templomok Francia-

országnak inas vidékén, habár nem is 0I3

sren fordulnak, el, és hogy csak egyre

hivatkozzam, említem „Finistére" megyének

„St. Mathieu" apátsági egyházát. Németor-

szágban van ugyan szintén, de már kevésbbé

a lébényihez hasonló templom, s igy a miénk-

nek mintáját kizárólag Francziaországban fel-

találhatónak kell mondanunk, még pedig eléli

Francziaországban.

Nálunk a lébényi templom typusként

tekintend, a/az oly mintául, melyhez több

késbben épiteti egyház alkalmazkodott, álta-

lános elrendezéséi elfogadta, utánozta, habár

ezen mintától a részletekben többé-kevésbbé

eltért, és korábbit a késbbivel, gyakran a

styl követelései ellen, vegyitett, ebben követ-

vén korának megváltozott ízlését.

A lébényi templomot, összeségében . a

romanismus, vagyis a kör-íves stylnek máso-

dik, elhaladt korába kell soroznunk; st van-

nak abban részletek: u. m. a tornyok alatti

és közi i csarnoknak csúcsíves gerinczes boltjai,

a hajóknak nagyon kifejlett tövei, a kiszöké-

sökkel már a tárnákat megközelít falszala-

gok (Lissenen) stb., melyek az átmenet korába

utalnak. ')

Egyházunk három -hajós; a középhajó

mindenoldalán három tvel van elválasztva

a mellékhajótól; a negyedik topár az ikertor-

nyok ersebb pilléreivel forr össze. Keleten

rendszeresen a három hajóhoz csatlakozik

') A lébényi templomot tüzetesen és jelesen irt 1

le Essenwein. a nürnbergi német mnseumnak igazga-

gatéja, a bécsi „Mittheil. d. k. k. Centr. Comm. II.

kötetében (1857. évf.); e bizottság szívességébl szár-

maznak fametszeteink is. Kssenwein nem említi tem-

plomunk frane/.ia eredetét, hanem, ugv tetszik, inkább

német iskolából valónak tartja.

három oltárhely, mindegyik félkörben; a

középs a tulajdonképi szentély, félköréi ap-

sisnak aevezzük, a mellékhajók félköréi apsi-

diolnak. Nyugaton áll az ikertorony, mely

közt a fkapu nyilik a torony közti csar-

nokba; más, díszes kapu töri át a déli hom-

lokzatnak falát. .

Eddig az elrendezés az általánosan szo-

kásos; de a mi templomunkat külön iskolához

tartozónak nyilvánítja, mely még közel áll

a basilikáéhoz, az, hogy nincsen külön hossz-

szentélye, azaz. hogy az apsis és a hajó közt

nincsen hosszabb négyszög, mely a szentély-

nek hosszkiterjedését nagyobbítaná; továbbá,

hogy nincsen át- vagy kereszthajója, mely a

szentély és a hosszhajó közé állván, az utóbbin

éjszak és dél felé kiszöknék : végre, hogy a két

torony nincsen elkülönítve a két mellékhajó-

tól. Az egyik vagy másik momentum, vagy

ennek kettese fordul el a fent idézett fran-

czia mintákban, mig nálunk mindhárma együtt

mutatkozik. Ezért már többen (Kugler, Lübke

és mások) észrevették, miszerint ezt magyar,

habár nem iskolának, mégis provinciálisul u-

nak kell tartani: a hosszszentélynek és a

kereszthajónak távollétét és a tornyok alatti

csarnokoknak szakadatlan összekötését a mel-

lékhajókkal. Az els két körülmény a terjes,

rendszeres fejldésre hátrányos . az utolsó

elnyös; mert a templomnak hosszkiterjedé-

sét tetemesen szaporítja : másrészt hosszú

tapasztalásra alapított bátorságot mutat, mely

a tornyok alját oly nevezetesen meri áttörni.

A templomban nevezetesen kifejldött

töveket (ugv nevezzük az alakzásban haladt

pilléreket : pile, pillier, Schaft) találunk. A
négy keresztboltnak közepén álló t fölött

emelkedni kell: négy hevederívnek és vagy

négy élnek (Grath) vágj gerineznek (Rippe)

;

ebbl következik, hogyezen négy ív és néir\

gerincz hordására szükséges támasz is megle-

gyen a tvön, a hevederek számára négj

ersebb, a gerinczekére (Diagonalrippe, ogive)
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gerincznek

négy gyöngébb, mi pillérünkben valóban meg-

van: miért is kitetszik, hogy templomunk már

eredetileg is beboltozásra volt tervezve, ám-

bár meglehet, hogy a boltot eleinte nem alkal-

mazták, hanem a hosszhajót, régibb szokás

szerint, csak vizirányos, gerendás famenyezet-

tel fedték be. De a három nyugati csarnok bizo-

nyosan már ere-

detileg is volt bol-

tozva, mit a torony-

csarnoknak 136.

ábra a) alatti ge-

rincz és a toroiry

közti csarnok

alatti

már is átmenet-

koru szelvénye két-

ségen kivül helyez.

A tövek hen-

geralaku tagjait,

daczára, hogy van

kapitaelök, törzs-

ük és lábuk, nem

tekintik tökéletes

oszlopoknak; mert

nem önálló, hanem

a tvel összeforrt

tagok és mert át-

mérjk aránya a

többnyire igen ma-

gas törzshöz sem

oszlopszerü ; ezért

más nevet kaptak,

midn a németek,

aránylagos vas-

tagságuk értelmé-

ben „Alté und junge Dinste"-nek nevezik, mi

öreg és kis gerinczhordóknak mondhatjuk, mi-

vel azok fölött emelkednek a boltgerinczek.

A gerinczhordók kapitaeljét teszik : váll-

köve, a tulajdonképi oszlopf és az ez alatti

gyürü. A vállk (Kaempfer) rendesen a román
stylben nem egyéb megfordított attikai láb-

nál; az oszlopf áll két sor levélbl, az alsó

sürübb és kevésbbé követi valamely létez nö-

vénynek alakját, stylisáltnak nevezzük tehát;

a fels sornak levele ritkább és inkább ragasz-

kodik meglev természetes növényhez ; levelei

tetejökön mindig összecsomósodnak, emlékez-

tetve az antik kapitaelek e helyen elforduló

csigájára, mint-

ha bimbót képez-

nének. Különös

a román stylü

leveleknél, hogy

nem igen ered-

nek szárból, ha-

nem mintegy le-

fele táguló szö-

vet darabból n-
nek ki; s ezen kö-

rülmény,mely a

lébéiryieknél is

látható, inkább

jelzi a francziák,

sem mint a né-

metek román

styljét. A ge-

rinczhordónak

törzse egész ki-

terjedésében sima, a nagyobbaké rendesen ke-

vésbbé szökik ki a f-testbl, mint a kisebbeké.

Kivételt a simaságra nézve sokszor képeznek a

kapuzati bélleteknek díszített, st csavart fal-

oszlopkái. Holahengerösszevankötve pillértest-

tel, ott átmérje nem keskenyedik felfelé, de ezen

esetaszabadonállóoszlopnál elég gyakran áll be.

133. ábr.i.
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Gerinczhordóink külön lábon emelked- mily módon emelkedik a középhajó ;i mellé-

nek (135. ábra); ezen láb az antik attikai láb kesék fölött, és hogyan hagy az utóbbiak £él-

módositása, elferdítése, azonban az antiktagok teteje maga fölöti még helyei ;i fhajó magae

;—;>//

134. ábra.

egymás közti állását megtartják, ugy a leg-

fels és Legalsó hengertag, mely horonyl foglal

185-. ábra. ablakai >zániára. A holtok itt projectióban

.na-;, közt. A hengeisOaku egész láb épszögü csúcsíveseknek tnnek fel, ámbár azok tulaj-

táblán nyugszik; és midn itt a láb kerék

a) h)

186. ábra.

peripheriája éstábla sarka közi üres háromszög

támad, ezt kitöltendk, ide sarklevelet szok-

tak alkalmazni, melynek alakja annál durvább,

minél régibb. A lébényi sarklevél (139. ábra)

már nevezetesen kifejldött alakot mutat.

A templom belsejének keresztszelvényéi

(Querdurchschnitt) mutatja 140. ábra, hossz-

szelvényének (Lángendurehsclmitt) részét 141.

ábra. Az utóbbiban látjuk az apsis fölötti fél-

kúpot és annak két ablakát (egészben három

van), továbbá az alsó félkör íveket, melye-

ket, mivel a középhajói a mellékestl elvá-

lasztják, választó íveknek „Scheidebogen" ne-

veznek, magasabb helyen látható a fhajónak

késbbi boltja e hajónak tulajdon ablakaival.

Keresztszelvényünkön ( 1 ló. ábra) észrevesszük,

138. ábra.

donképen köríves keresztboltok. Csakis a

nyugati három csarnoknak boltja csúcsíves.

Vizsgáljuk templo-

munk nyugati homlokza-

tát (14l\ ábra ). Ez három

tagozatra oszlik : az iker-

torony megfelel a kéi

189. ábra, mellékhajónak, a középs

rész, melyben a fkapu nyilik, a középhajónak.

Nevezetesek a tornyok tárnái (Streben) ; úgy

kell azokat nevezni, meri sokkal nagyobb kiszö-

késsel birnak, semhogy azokat még fal-szala-

goknak tekinthetnk: de különbznek az utób-

biaktól azzal is. hogy emeletes osztályokkal

birnak; fels osztályában atám még keskenye-

dik is; közép helyet foglalnak tehát el a tárnokés

13
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fal-szalagok közt, vagyis átmenetet képeznek a

fal-szalagtól a valóságos támhoz. Látjuk a tor-

nyok alján még a félköríves frieset (Kleinbogen-

fries), mely hat-hat félköríves kiszökésben az

alsó párkányzat alatt fekszik. Ezen tag igen

jellemz a román stylben, ámbár, mint említve

volt, nem annak találmánya. Nevezetes az is,

hogy a tornyok alján nincsen ablak, mi az

erdtornyok jellege,

és ez azért van ne-

hogy, a támadó el-

lenség itt bemenetet

találhasson. Ellenben

nagy ablakot talá-

lunk a tornyok fels

két emeletén,az egyik

ketts, a fels épen

hármas. Az ostrom-

lottak védje innen

történt, és az erd-

tornyok ezen szerke-

zete átment a tem-

plom építésre.

Az ablakosztá-

lyok választékát osz-

lopkák képezik, me-

lyek, mint a templo-

méi, el vannak látva

kapitaellel, n}Takgy ü-

rüvel, törzszsel és

attizáló lábbal, azon-

ban különböznek vál- 140. ábra.

köveikkel, vagyis nincsen is tulajdonképi vál-

kövük, hanem van e helyett különös rakvány

(Aufsatz), melyre azért van szükségük, hogy e

fölött fogadhassák a toronyfalnak nagy vas-

tagságát, melynek közép mélyedésében álla-

nak. A rakványnak tehát a falvatsagsághoz

mérve be- és kifelé kiterjednie, tágulnia kell,

mint ezt 114. és 145. ábra mutatja. Ezen osz-

lopkák kapitaeljei különbözk, de egészben oly

alakúak, mint tévesen köbfélének (Würfel-

kapitael, ehapiteau cubique) neveznek; mond-

juk tévesen, mert e kapitaelek nem erednek

a köbbl, hanem a félgömbnek négy oldalán

tett elszelése által, köböt 115. ábránk csak

két kapitaelje képez; ez volna tehát köb-

kapitael a többi gömbszelvéiryesnek ellenében.

A nyugati homlokzatnak fkapuzata fö-

lött van egy kerek ablak, min a franczia

templomokban e helyütt mindennapi, csak-

hogy ott sokkal na-

gyobb szokott lenni.

Ezt „rosace-nak''.

Rosen- vagy Radfen-

ster-nek nevezik ; ab-

ban rendesen küllt

alkalmaznak, mi ró-

zsaablaknak nevez-

hetjük. Késbben ily

ablak fölött még

súryment csúcsívet

is vontak, hogy ilyen

itt még nem fordul

el, az épület na-

gyobb régisége mel-

lett tanúskodik. Ezen

rózsa - ablak fölött

csak szk falrések

jelemiekmeg, melyek

fölött az elég mere-

dek orom emelkedik,

mihez a magas hajó

teteje támaszkodik.

A középs osztál}'

fels részét tulegyszerünek, csaknem dísztelen-

nek kell mondanunk.

Annál díszesebb a kapuzatnak emelete 1
).

Minden oldalán van négy-négy oszlopka, mel}r

fölött ugyanannyi tagozott gerincz emelkedik

(a francziák ilyféle ívet „Archivolte"-nak

neveznek), körülvevén ívezetökkel az alattok

]

) L. ennek rézmetszetét a ,Mittheil. d. k. k.

Cent. Conim. II. köt. (1857. évf.) II. tábláján •'!">.

laphoz.
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nyilóegyenes zárásu fels köszöböt és ez alatt

az ajtó-nyilast. A fels küszöb és az ívezel

kzi van a félkör mez „tympanum", mely

rendesen dombormt vag] legalább falképel

111. ábra.

mutat. Meglehet, hogy ilyen volt Lebenyben

is, de jelenleg még ayoma sem látható a sima

és egyszín mezn. Mi itt is franczia nemzet-

ei tervez mellett szól az, hogy ezen alsó

építkezés ismét körül van véve épszöggel,

mely a középs tárnok bal oldalán emelked

fal-oszlopokon nyugszik. Epszögfl párkányzata

igen keskeny, és a tornyok félköríves friesével

ugyanazon magasságban terjed el.

A kapuzat oszlopainak hat törzse, mint

ezt a 1 Mi. ábra mutat ja. egészen sima. csak a

legszéls kél oszlopnak törzse nyolczszögü. A

kapitaelek levelei a temploméihez hasonló nö-

vénylevelekel mutatnak: csakhogy a felssor

levelei még sokkal inkább szöknek ki.

egyik oszloptól a másodikhoz terjednek el.

Itt in-in volt szükség különös tömörségre;

meri itt az egész oszlop összefon* a t «
.

-

mr hátfallal vagyis kapubéllettel. Különös

az, hogy a kapitaelek fels és alsó levél sora

142. ábra.

közt levélkoszoru vonni el. mely külön lemezkén

nyugszik. Az átmeneti stylre mutat a kapi-

taelek' vállköve; mert ez nem négy, hanem

nyolczszögü; ftagozata a megfordított atti-

148. ábra.

záló oszlopláb, a törzs alatt a Iáit rendé- állá-

sában látható. De ha sima i> az oszloptörzs,

annál gazdagabban van díszítve a mellette
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lev falfelület, melyen még az antikhoz ha-

sonló volutákat is látunk, szóval az ékités

itt igen ízletes és finom.

114. ábra. 145. ábra.

1 -±7. és 1 48. ábra nkon látjuk a széls nyolcz-

szögü ka-

puoszlop-

nak két ka-

pitaeljét, s

149-ken

azon oszlo-

pét, mely

a kapuzat

épszögüke-

reténekkét

oldalán áll.

Igen dí-

szes a lé-

bényi tem-

plomnak

keletihom-

lokzata,

melyenlát-

juk: a két

kisebb ap-

sidiol közti

fapsist, a 146. ábra.

nes falát, melyhez támaszkodik a két mellék-

hajónak félteteje (Pultdach); végre látunk két,

a mellékhajón kiszök tagot, mely, mint a tor-

nyokon elforduló hasonló tag, középhelyet

tart a fal-szalag és a valóságos tám közt.

A középhajó magas apsisa három abla-

kának oldalán négy fal-oszlopka szökik ki a

félkör falból (151. ábra). Ezen oszlopok lába,

kapitaelje és vállköve styljében egészen hasonló

a többi templom oszlopkáinak vagy gerincz-

hordóinak ugyanazon nev tagok styljéhez és

alakjához. 152. ábránk az apsis-oszlopkának

lábát adja, amint ez felemelkedik az ablakok

alatti gyámkként szolgáló párkányzaton. Az

oszlopok közt látjuk a román építészetet jel-

lemz félköríves frieset, melynél észreveend

az, hogy nem , mint másutt a kapitaeleken

íryugszik, hanem a kapitaelek oldalán egy-

szeren el van metszve, s így a kapitaelek

mintegy

mélyedés-

ben feksze-

nek. Más

sajátsága

ezen fries-

nek az

.

hogy, mint

a) b) c) d)

szelvénye

mutatja,

nevezete-

sen kiszö-

kik a falon,

holott ren-

desen la-

posabbszo-

kott lenni;

a, mellék-

apsisok.

vagy apsi-

diolokfrie-

sanctuarium külsejét, (Chor, choeur) ; látjuk se különbözik a fapsisétl, mint ezt ábránk c) d)

a középhajónak magasabbra emelked egye- bets szelvényén látjuk. Állítják, hogy a fél-
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köríves fries, mely allján nem elvágott, hanem

szintén félköríves, osztrák provincialismus

;

azonban ily alakú fries másutt is fordul el,

kél vizirányosan elhelyezeti k találkozik az

rnek zárása belyén, és abba egyszeren van

vágva az ezen ürl elzáró félkör.

1 17. ábra.

alig mondhatni tehát Austria sajátságának.

Az apsisnak faloszlopai közt nyiló három

1 18. ábra

ablak, valamint számára, ugy alakjára nézve

is rendszeres.

Nevezetesebbek a föapsiséinél az apsi-

diolok ablakai, részint bélletök igen dús tago-

zata, részint azon mód után, melylyelitta f-

apsis oszlopainak alatti párkányzat a kerek

zárásu ablakot épszögével bekeríti. Törött

utján a párkányzat megváltoztatja szelvényét,

mint ezt 153. ábránk mutatja. Feltn, hogy

templomunk igen jó constructiójának és szor-

galmas befejezésének daczára, az ablakok ívei,

valamint itt. agy a hajókban sincsenek rend-

szeresen épitve, azaz. hogy azoknak félköreit

nem ékkövek (Keilstein) szerkesztik, hanem

149. ábra.

Sajátságosan diszítve van még a fap-

9Íson túlemelked középhajónak egyenes

tála és orma is. Itt látunk széls párkányza-

-ék

150. ábra.

tot. mely lemezbl, fél-hengerbl és horonyból

áll. ez alatt pedig a fal sarkának kivágásában

O'ii creux) faloszlopka jelenik meg. Párhuza-

mosan ezen párkányzattal az ormon és alatta



102

egyenesen folytatva van sekély horonymélye- tel tagok, melyekkel körülfogott minden

dés (Kelilung). melybl srn rakott golyók mezben egy-egy ablak nyílik. Az általános

talap párkányzata áll egy hengertagból, le-

>JT

151. ábra.

kiemelkednek. Ugyanilyen mélyedéssel talál-

kozunk a templom hosszhomlokzatain is, azon-

i
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152. ábra.

ban itt a golyók csaknem mindnyája kitört.

A templom északi és déli, azaz hossz-

154. ábra.

mezbl, félhoronyból és ismét lemezbl. Ezen

párkányzaton emelkedik az említett keretel

tagozat, állván félhengerbl és két oldalmélye-

153. ábra.

homlokzatán, els sorban nevezetesek a tárnok

és fal-szalagok közt középhelyet tartó kere-

155. ábra. 156. ábra.

désbl, melybl hajdan szintén golyók emel-

kedtek. A félhenger fent félcsrök ktetvel

végzdik. A f- vagy koronapárkányzat nem
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létezik fcöbbé. Az ablakok igen keskenyek, de

megvannak a templom éjszaki oldalán is, hol

kisebb templomainkban gyakran hiányoznak.

A templom déli oldalán, a nyugatihoz ha-

sonló díszkapuzal látható, egészben egysze-

rbb, hanem nevezetes az itt másolt (156.

ábra) tagja után. Fülkeféle mélyedésben álla-

nak, s ezl keretelik félhengertagok, melyek-

hez isméi dli négyszögöl (Raute) képezhen-

gerek csatlakoznak. Ezen tagok alól és felül

görbitvék, hegyesen végzdnek.

A dli négyszögök egészen szabadon van-

nak kidolgozva, a így hatásos árnyékot vetnek

az alattuk lev mélyedésbe. Ezen alakzás az

átmeneti korban szokott elfordulni, melyei

sajátságának tekinthetünk. Találták ezt a

budavári plébánia-templomnak déli kis kapu-

zatán ÍS, mely századokig volt eltemetve az

elfed falazás alatt, de látunk hasonlói abécsi

sz. [stvánféle egyháznak úgynevezett óriás

kapuzatán és más egykorú templomokon, ugy

Franczia-, mint Németországban. Kidolgozása

i-en haladt, üuyes technikát tételezföl, min-

vel a romanismus csakis legmagasabb polczán

birhatott.

Ide csatoljuk néhányát azon magyaror-

szági templomoknak, melyeknek" hasonlatos-

sága a tébényivel, de más részt tudva lev

eredete vagy részleteik alkotása a mellett

szól, hogy a lébényi egyház mintája után épül-

tek. Talán a legrégibb ezek közi volt:

A kaploiiyi (Szabolcs m.).

E templomot ') legújabb idben, igen ron-

gált állapota miatt, ujraépitették, csak körfa-

lai maradtak meg; azonban Ybl építész itt

adotl rajzát közzétették a „Mitth. der k. k.

Centr. Commission els (1856 évf.) kötetében,

hol azonban az egyház nem Kaplonyon, hanem

tévesen Ní.-Károlyban léteznek állíttatik. Ha

rajzunkat az egynem lébényi egyházról 133.

') L. 1Ö7. éa T'S. ábránkai

ibr.i.

és 1 40. ábra adott rajzok

feltn a két épületnél

kai összehasonlítjuk,

szembeszök analo-

1'.-. áb
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giája. Mi azonban a kaplonyit ujabbnak tar-

tani kényszerít, az. részint nagyobb távolsága

az emlékszem építészet középpontjaitól, de

még inkább a ketts lépcsház a fapsis olda-

lán, mely egyházunk sajátságai közé tartozik,

és azt is gyanittathatja velünk, hogy az apsi-

diolok fölött toronyféle emelés legalább ter-

vezve volt, min hasonló körülmények közt

megvolt sz, Adalbert esztergomi metropolisá-

ban. Fuxhoffer-Czinárnál a kaplonyit, mint

zárdatemplomot nem találjuk emlitve, mégis

elrendezésének hasonlatossága a lébényivel és

stytjébl kitetsz régi kora nem hagy semmi

kétkedést, hogy e templom is Magyarország-

három legrégibb rendje egyikének tulaj doni-

tandó.

Az aracsi t. (Torontál m.)

E templomot a Monasteriologia eredeti-

leg a benczéseknek tulajdonítja, és alapítását

helyesen a XIII. századba teszi. *)

Ezen alapterv feltünleg hasonlít a lébé-

nyi templom alaptervéhez. Lényeges eltérés,

melyet különben az alapterven nem vehetni

észre, az iker torony hiánya és az egyetlen to-

rony áttétele az éjszaki mellékhajó keleti osz-

tályába ; e torony azután, az alatta lev osz-

tály idomának megfelelleg , nem négj^eges,

hanem kelettl nyugatra hosszúkás, de fels

emletén mégis rendszeres nyolczszögbe volt

törve. Volt-e analóg torony a déli oldalon is ?

E kérdésre inkább nemmel felelhetni ; mert

itt a hosszfal fél lábbal gyöngébb, mint az éj-

*) Exstitisse Abbatiam de Aracha seculo XIII.

post invasionem Tartarorum, indubium est ; nain in

Synodo Strigoniensi anno 1256., celebrata post Festum
S. Martini post paucos alios Abbates subscriptus legitnr

Nicolaus de Aracha. Quam Abbatiam, cum cuicunqne

alteri Ordini tribuendi fundamento careamus : eam
illi Benedictinornm assignamus; eujus Ecclesia seculo

XIV. Fratribua Minoribus collata. (Monaster. I. 294. 1.)

Leírtam az „Arch. Közi. VIII. k. 1. füzetében ; hol

romjainak tálavti képét is adtam rézmetszetben.

szaki. Egyébiránt nem tagadhatni , hogy az

aracsi építész sokkal bátrabb volt a lébényi-

nél, hogy templomát eredetileg nem csak ter-

vezte, hanem befedte is boltozattal és hogy

épülete osztályait sokkal hosszabbakká vagy

tágasabbakká tette a lébényieknél. Mindebbl

kiviláglik, hogy az aracsi templom, alkalma-

sint több évtizeddel ifjabb a lébényinél , de

másrészt mégis hihetleg még a tatárjárás

eltt épült. A vidék kanyagot nem nyújtván
}

a templom zömét téglából építették, csak a

dísztagok és a tövek ruházata (Verkleidung)

áll faragott kbl: A t kétféle, egyszeri oc-

togon (két pár) és díszesebb féloszlopos topár

az els osztály keleti végén; és ezen topár dí-

szesebb voltánál fogva vagy kereszthajót akar

legalább jelenteni, vagy pedig hosszszentélyt

;

mindenesetre e t-pártól az apsis felé terjed-

tek el a szerzetesek helyei.

Az apsisokon kívülrl, mint Lebenyben,

féloszlopok voltak díszül alkalmazva, ezen fél-

oszlopok a fapsist öt részre osztották. Másutt

a íryugati elminták példájára az apsisok fél-

kúpját csrök alakú fa-fedellel betetztették

;

itt ellenben, keleti szokás szerint, a kanyagu

félkúpot fa-födél nélkül hagyták, legalább ily

födélnek semmi nyoma nincsen a homlokfalon.

A kapitaelek állapota általán igen meg-

rongált, mindamellett a stylisált növény ter-

mészeti mintájára még ráismerhetni , és ez

vagy a sóska (rumex acetosella) vagy a czi-

nadonia (chelidonium május) levele, hanem

ugy átidomítva, hogy a levél végén ers és al-

kalmasint nagyon kiszök bimbóvá foglaltatott

össze. Azon kapitael, mely a fapsis és déli

apsidiol közti faloszlopot koronázza, még em-

beri alakot is mutat kiemelkedve, a levéldíszen,

szétterjesztett karjával a fölötti emelked

válkövet tartva. Az alak igen megrongált

állapotú. Több alakos kapitael nem ma-

radt meg.

Nevezetes a nyugati homlokzat nagy

rózsaablaka, melyen még béllete nyomai is
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láthatók: de nem tudjuk, birt-e valaha küll-

vel. A fhajó magas ablakai igen keskenyek, és

igen magas helyen kezddnek. faragotl k-

riiháxatu bélletök igen egyszer. Díszesebb

ezeknél a torony két ablaka, ketts osztályuk

fölött itt már tompa csúcsível látunk.

A fkapu egészen eltnt, csak annyit tud-

hatunk, hogy béllete nem igen szökhetett ki

a homlokfalon

Szökései cse-

kélyek, (sak-

kélet i részén

veit tám al-

kalmazva.

.Mondják.

hogy a/ ara-

csi templom-

rom az 1 863.

ev (\a-. 1 3-án

-okkal jobb

karban volt;

midn agyán

isLucza nap-

ján . rend-

kívüli szél-

vész ledön-

általán véve templomunk ki-

159. ábra.

tötte mellékhajó falait és tornyának fels

részéi . most a rom elkerülhetlen és tökéletes

veszte felé közeleg-

: mert nincs ahoz közel

fekv helység, melynek számára parochialis

templommá lehetne alakítani.

A jáiki t. (Vas m.)

Ezen benczés apátsági templom a magyar-

országi kés-román egyházaknak gyöngye, de

megbecsülték is szomszédaink, midn igen nagy

mérv rézmetszetekkel illustrálva kiadták a

bécsi régészeti bizottság évkönyvei (Jahrbü-

cher) I. kötetében, és jeles réz- és fametszetek-

kel illustrálva a „Mittelalt. Kunstdehkmale d.

österr. Kaiserstaates" I. kötetében 1858-ban.

A pompás épületnek keletkezési kora leg-

újabb ideig ismeretlen volt, mig Rátb Károly

nem találta fel a „Gyri füzetekben" közzé-

tett azon okmányt, melyben tanukról volt szó,

kiket a jaki templomban, 1256-ban ennek

ünnepélyes felszentelés] napján ..in consecra-

tione ipsius monasterii" feleskettek. A jaki

egyház a magyarországi kés-román vagy

még inkább átmenel styl templomok, vala-

mint legdíszesebbje iigj legifjabbja iá. Ezen

%r 2'r adat azért is

igen érde-

kes és fontos,

meri isme-

rete eltt hi-

het tk. bgj
a tatárjárás

1241-ben ha-

tári képezett,

melyentulro-

mán, melyen

innen esÚCS-

[ves stylben

é] át ettek ná-

lunk, tizen

adat a dö-

mölki tem-

plomnak 1252. évét, a min ez eltt kételkedni

kellett, igazolja és erösiti. Másrészt, ha a jaki

templomot a tatárjárás eltt megkezdettnek

tesszük fel, a tatárjárás alatt nem enyésztek

el régibb templomaink; és valóban fenmaradt

ezeknek szép száma. A barbárok az egyháza-

kai csak kifosztották és felgyújtották, hanem

sajnálták a munkát, melyet azoknak teljes le-

rombolása követelt. Ily alapos lerombolás csak

a múlt században es a jelennek elején állott

he. midn a régi emlékeket aj építkezésre hasz-

oálható kéznél fekv kbányaként tekintették.

A jaki templom elrendezésével egészen a

lébényinek rendszerébe tartozik : itt is a

hosszhajót aégy pillérpár elosztja három ha-

jóra, a tornyok alatti két csarnok épen uuy

nyílik, mint Lebenyben, a két mellékhajóba,

i-t
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hiányzik itt is a kiszök, st általán a kereszt-

hajó, csakhogy a félkör apsis eltt hosszszen-

télyt látunk, és hogy a pillért egyenl nyolcz

gerinczhordó féloszlopból van szerkesztve.

Nemcsak a fapsisnak, hanem minden

apsidiolnak is van három ablaka. A középhajó

magassági aránya, épen ugy mint a- lébényi

templomé.

megfelel a

csúcsíves

stylnek .

ámbár itt

mindenütt

csak kör-

ívvel ta-

lálkozunk.

Sem a f-

sem az é-

szaki mel-

lékhajónak

nincsen

ablaka, mi

elég meg-

lep pompás építményünkön, mely már erede-

tileg boltozásra volt tervezve, ámbár a mos-

tani bolt nem az eredeti ; egyik mellékhajójá-

ban még a pillért is ujabb korból származik.

A pillért kapitaeljei alacsonyak ugyan,

hanem igen kies alakúak, vannak alakosak is, az

u. n. chapiteaux historiés, mint az itt másolt,

melyeken az állatok szabatossággal faragvák.

Eitelberger is nagyon dicséri e kapitaeleket,

midn azokat a legszebb románok közé so-

rolja. *) A váll-k uj, legalább kecses hajlásá-

ban uj tagot, a kamiest, mutatja, és az osz-

loplábon is a mély franczia horonyt vesszük

észre.

160. ábra.

Pompásnak mondható a templom keleti

homlokzata dúsan feldiszitett három apsis

félkörével. A középs nem emelkedik ugyan a

fhajó magasságáig, hanem mégis sokkal ma-

gasabb a két mellékhajó apsidiólainál ugy,

hogy magassága két részre van osztva közbe-

es közép párkáiryzattal (101. ábra). E par-

iiányzat

mintegy

ketts at-

tizáló lá-

bat képez,

mérvben a

gyöngébb

hengertag

allján is-

mételte-

tik. Körül-

veszi a fal-

ból kiszö-

k oszlop-

kát, mely

az apsist

magasságában öt részre osztja, és gyürüt képez

ezen oszlopkán, min igen jellemz a kifejl-

dött román stjdben. Az oszlopkák lába is ke-

cses alakú, és nevezetes arról , hogy talapja

canellirozva van, mi burgundi eredetre mutat

;

*) Ein deutliches Bild dev Kapitaelbildung gibt

ilie Halbsaule, welclie an <lem Pfeiler des nördlicben

Thurmes erhalten ist, sie zeigt ein vortrefflicbes Tbier-

ornament, das in seiner teeknischen Ausfübrung zu

den scbönsten romaniscben Oriiamenten gehört. (Mit-

telalt. Kunstdecken I. 8. 84.)

16 J. ábra-

mert Burgundiában látjuk folytatva az antik

oszlopcanellirozásnak gyakorlatát. Egy né-

mely oszlopt alatt az úgynevezett gyémánt-

dísz is fordul el, melyet az átmeneti styl külö-

nösen kedvelt.

Az apsis osztályában, a közép párkány-

zat alatt, sekély fülkét látunk, melyekben haj-
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diin dombormiv alakok voltak elhelyezve,

ma csak töredékeikben Léteznek.

Az apsisnak fels osztályába van törve a

szentélynek három ablaka, melynek középs-

162. ábra.

jét 162. ábra mutatja. Els helyen nevezetes

a két majomféle alak. melyeknek egyike ember-

fi tart el-

lábai közt,

mi jelképes

értelm és

aem csupa

ékesités : ren-

desen a go-

nosznak .ere-

jét az ember

fölött jelen-

ti. A kerete-

lés fölötte

gazdag . és

soktaguságá-

val összeszorítja az ablak tulajdonképi rét:

van itt hengertag, horony golyódiszszel, bel-

s fal-oszlopka és zigzaggal ékesített szalag

vagy lemez. Az egész ablak ismét a mai- érin-

teti kél küls fal-oszloppal van összefogva,

melyek bárom gyámkövn emelked lóher-

ívecskél foglalnak maguk közi ; végre ezek fö-

lött következik a dúsgazdagkoronapárkánj zat.

163. ábránk adja e lóherívecskékel . vál-

tó/.*') díszeivel és azok fölött elszóra fürész-

frieset, e fölött a. kamiest kitn kecses lomb-

ékesitésével , a- Legfelsbb tag egyszer lemez.

A :i<i és tfl láb magas apsison túlemelked f-

hajónak liomloki'in látunk rózsaablakot, s e

fölött öt félkört lépcszetes emelkedéssel : tehál

itt is díszes elrendezést.

Az apsidiolok magassága csak 17 és fél

lábnyi, mintegy ;i fapsis középs párkányza-

táig ér.

164. és 165. ábra az apsidiolok kél fal-

oszlopait adja; ezek felülete is oszlopok által

mezkre van osztva, melyek közt mindegyik-

nek három, valamivel egyszerbb, hanem

mégis igen díszes altlaka nyílik.

166. és 167. számban látjuk ;i faloszlo-

pok lábát szemközt, és szelvényéi : errl is

mondhatjuk, hogy inkábba Franczia, semminl

a német iskola teremtményei.

Az apsidiolok koronapárkányzata (168.

ábra) csak ke-

X^~^
fel

163. ábra.

vésel egysze-

rbb a fap-

sisénél : leg-

felsbb t ; i ^J ; (

lemez . ez

alatt van tö-

rött pálcza a

fels és alsó

sorban, a kö-

zépsben sak-

tábla. követ-

kezik a ren-

des fflrész-

fries és •'/. alatt a félköríve-, melynek minden

félkörében más-más növénydísz mutatkozik. Az

egyik apsidiolnak bemélyedi fülkéjében az itt

adott dombormv mellkép látható; szakállas

14*
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férfiú, ki balkezében liliomhegyes sceptrumot

tart, jobbjával felemeli ruháját, mery alatt

két béka kikandikál; 1

) jelképes ábra, mely-

nek határozott értelmét megmagyarázni eddig

nem sikerült
;

ámbár hasonló

képek igen szá-

mosan fordul-

nak el a kö-

zépkor egyhá-

zain.

A templom

nak hosszolda-

lai is dísszesen

vannak mezk-

re osztva a ke-

leti homlokza-

tához hasonló

fal- oszlopokkal.
.,..., 1G4. ábra.
Az éjszaki hossz-

oldalnak egyik nagyobb mezeje ismét kisebb

mezre van osztva, melyben 170. számnak

lütí. ábra.

dombormve látható: ismét szakállas férfiú, ki

növénylevélbe végzd két sárkányféle állat-

nak nyakát szorítja. Ezen eladás analóg az

elbbivel , és pontos jelképes magj^arázata

szintén foglaltatja a középkori régészeket.

A nyugati homlokzat díszes volta meg-

felel a keletiének. Templomunk igen tömör

ikertornya közt nevezetesen kiszökik a fka-

puzat, melyet sok tekintetben a bécsi sz. István

székes-egyházá-

nak u. n. óri-

ási kapuzatá-

val összehason-

líthatni. *) Ren-

desen a két

torony apróbb

részletei külön-

böznek egymás-

tól ,
Jakon e-

gyenlk; négy

osztályra van

osztva az iker-

torony, az osz-

tályok fürészes

félköríves- fries-

párkányzattal elválasztva : az alsó emeleten

csak résféle szk ablak töri át a tömör

falat; a második emeleten

van ugyan nagy rózsa, ha-

nem keskeirv nyilasokkal,

mefyek a rendes küll közti

réseket pótolják; a harma-

dik és negyedik emeleten

egyaránt oszlopkával két

részre osztott keskeny ab-

lakot látunk ; a csürökte-

t uj.

Legdúsabb minden te-

kintetben a nagy kapuzat,

melyen észrevehet a mes-

ternek törekvése tömörebb 167. ábra.

román ékesit tagoktól átmenni kömryebbekre,

') Lásd 169. ábránkat.

*) Díszes, Hieser építész rajzai után készült rész-

metszetben adják a „Mittelalt. Baudenkm." a jaki

templom külsejét; jelen munka pedig ugyan e külst

photographiai képekben mutatja IV. V. VI. és VII.

tábláján. A photographiát Beszédes készítette Esz-

ti 'rmomban.
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a mint c/.ck inkább a inkább ;i fcemplomol éa Krisztusnak mellképe. .M ;

i

lt; i ;i kapuzal ívezete

a tulajdonképi ajtónyilásl megközelítik; ki- részben félkör, részben igen tompa csúcsív,

vülrl megjelenik vastag, egyszer maeander, Kapuzatunk ívezete fölött van, mi nálunk elég

arra következik a még a falbafaragotl zigzag, ritka, épszögu orom és ennek és az ívezel

melyei követi a
t

> r~ (archivolte) hegye

közi ketts kisab-könnyü . egészen

szabadon kiszök

zigzag, megválto-

zott alakban, mi-

ni az ajonnan fel-

födözötl budai vár

parochialis tem-

plomának déli ka-

puján is kit mik". A

kapubélletet .

minden oldalán,

—

IMII IMII lill II íi ííií íi

L68. ábra.

lak . és ez alatl

tizenegy, egj más-

tól oszlopkáva] el-

választott fülke.

A Legmagasabban

Kriszl ii- áll, jobb-

jáva] áldva, baljá-

ban könyvel tart-

va . jobbra-balra

Krisztustól öt-öt.

hat oszlop képezi, mélynek külsje phantasti- szintén könyvvel ellátott apostol, a tizen-

cus négylábon emelkedik, töve díszes, de a leg- egyedik és tizenkettedik, helyszke miatt, a

169. ábra.

közelebbi párnak töve ismét sima és a t-

díszesités isméi csak a bels oszlopoknál fog-

lal helyet. A kapitaelek fölötl az ó-keresztyén

építészetben szokásos, a doriai echinustól el-

korcsosodotl nehézkes rakvánvt látunk, me-

lyet az ers ívezet fogadására szkségesnek

tartottak. Az egyenes zárásu osztatlan ajtó

fölötti félkör-mezben, mandorlában, melyei

két angyal tart, megjelenik az áldásai osztó

L70. ábrá-

két toronyba mélyedett fülkébe jutott. Az

orom fölött látunk két ketts szk ablakot, és

ezek fölötl a toronyénál kisebb, hanem ha-

sonló áttörésekkel ellátott rózsaablakot. \

magas orom, tatarozása alkalmával, elvesz-

tette koronapárkányzatál . de megtartotta a

keleti orommal analóg félköríves fries díszét.

Valamint a bécsi óriási kapuzal és az e mel-

letti homlokfalon. u»v Jakon is elfordul-
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nak majd fülkékben, majd szabadon álló szo-

bormüvek: embermellképek, négylábúak, kü-

lönösen oroszlánok, szóval itt mindenütt mi-

nél gazdagabb díszesités után törekedett a

mester, és talán az utána következ épitészek

is ugy, hogy a jaki templomban a kés román

és átmeneti kor st}djének egyik legpompásabb

példányával birimk.

Zsámbék. (Pest m.)

Zsámbékon van igen nevezetes templom-

romunk, mely egy premontrei zárdához tar-

tozott.

Itt a lébényi általános elrendezés és kör-

íves-alakzás mellett már is oly idomokat lá-

tunk, meryek a teljesen kifejldött csúcsíves

stylnek sajátjai ; e templom tehát az átmeneti

kort igen jellemzleg képviseli ; midn a jaki-

nál több lépéssel közeliti meg a középkornak

legkiválóbb épitészetét. Építkezési ideje isme-,

rétien; a „Monasteriolo'giából" csak annyit tu-

dunk, hogy 1258-ban a premontreiek e neveze-

tes birtokadományt nyertek, *) meglehet tehát

hogy ennek folytán zárdájukban rendkivüli

változtatások történtek. Francziaországban

hasonló stylü építmények már a XII. század-

ban fordulnak el, a Rajnán a XIII. els év-

tizedeiben; haastyl hazánkban fejldött volna,

a zsámbéki templomot ifjabbnak kellene tekin-

tenünk a jakinál, de tudván, hogy hazánkban

a kora-román alakzatokat használták egyide-

jleg a kés románokkal és az átmenetiekkel,

a zsámbéki templomnak épitési évét a XIII.

század csaknem els hat évtizedében kereshet-

:

) Ad Ecclesiae dotem pertinebant praedia : Pátka

Szerdahely, alias Keuezrekezy ; Répás, circa Hatha-

lom ; tértia pars terrae Samboch, et medietas silvae

eiusdem, per praedecessores Comitis Cynardi de Zolga-

Gyr (Genr), Magistri Smaragdi Praepositi Albensis

electi Colocensis, et Gyleti fratris eorum anno 1258.

consentiente Béla IV. Rege donata. (Mouaster. II. p.

58.) A templomról szól Eitelberger a „Mittel. Denkm.

I. kötetében, honnan 168. és 109. ábráinkat vettem.

jük, még pedig, ha a zárda lakosai közvetlenül

Francziaországból jöttek, korábban, ha Német-

országból jöttek, késbben.

A lébényi és jaki egyházak fölötti hala-

dás, a zsámbékinál mutatkozik , legalább kí-

vülrl potygonnal zárt szentélyében, az osztá-

lyok határai közt jól elhelyezett, és nevezete-

sen kiszök tárnáin, de fképen az ikertorony

álljanak mesteri elrendezésen, és a két torony

közti kapuzatnak igen nevezetes kiszökésén.

172. ábránk adja ezen nevezetes tem-

plomnak romját Feszi Frigyes épitész egyik *)

:

) Feszi Frigyesnek különös kedvelt tárgya volt a

zsámbéki rom ; ezt igen sok és igen csinos aquarel-

lekben lefestette, melyek egyike az 1873-dik bécsi

világtárlaton is szerepelt. Magam Gerster épitészszel

több ízben felmértem az egyházat, és annak és "a kassai

Erzsébet-templom méreteibl sikerült a középkori

mesterek arányositási törvényét és alkalmazási módját

megtalálnom.
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igen sikerüli rajza után, melybl látjuk, hogj öreg geiinczhordóból, ós kéi kisebb oszlopból,
az egyház belsejében mái- mindenüti a csúcaív mini gyöngébb geiinczhordóból áll. Itt is még
van alkal-

mazva, de

a közép-

hajó ma-

gas abla-

megtart-

ják a tél-

kör- zá-

rási : az

egyik to-

ron \ ii;ik

megma-

radt si-

sakja itl

hívebben

van adva,

mint 171

.

ábránkon .

mindket-

a román

styl az

ii ralkodó.

gen íic-

vezetesnek

mondhat-

juk ;i 17 1.

ábránkon

rajzolt

lyugati

tomlok-

zatot. Az

ikerto-

rony, mint

érintem

.

még a ne-

hézkésala-

£U román,

mindnégy

emeletén
tn latjuk, hogy itt még nem bontakoztak ki megtartja a tömött négyszögöt és nem törik
a nehézkés román torony-épitészetbl.

173. 4bra.

17:!. és 174. ábránk eladja a tpillér

oszlopai kapitaeljeineh mostani álapotái : na-

gyon megrongált ugyan, hanem azon mégis

meglátszik a franczia iskola, ugy szintén a

175. sz. oszlop- vagy pillérlábon is.

176. ábránk a fal-pillérek vagy pilaste-

rek alaptervét mutatja, mely nagyobb vagy 171. ábra.
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még-

a könyebb nyolczszögbe. Alsó emeletének

két egymás fölötti ablaka, tág ugyan kívülrl,

de bels üre csak lrésféle keskeny rrel bír.

A többi emeleten két osz

lopkával elosztott hármas

ablakot látunk. Mint ezt

175. ábránkon láthatni, a

toroii}r oldal-ablakai egy-

szerbbek, csak kettsek.

Itt észrevehetjük azt is

,

mint tudták megegyeztetni

a tornyok igen vastag fa-

lait az ablakot osztó oszlopkák gyöngeségével:

állították egy középs, a fal vastagságát ke-

J

r
176. ábra.

resztülmetsz keskeny falnak két végére egy-

egy oszlopkát, mehy körülbelül az antik u. n.

„Ante-aknák" megfelel. Az

emeletek fürész- és félkör-

íves friessel vannak elvá-

lasztva egymástól; a to-

ronynak már nem csekély

tárna csakis

a második

emeletig e-

melkedik. Az ikertorony közti

osztály ismét inkább közelíti

meg a csúcsíves styl szellemét.

Nagy kapuzatának oszlopbél-

lettl hordott ívezete tompa

bár, hanem mégis csúcsíves;

kár, hogy annyira meg van

rongálva. E kapuzat fölött lá-

tunk nagy rózsa-ablakot, me-

lyet jobban kereknek (Rad-

fenster) nevezhetünk , midn
itt küllt kell feltennünk, mely

idvel letört, de még nevezetesebb ezen alak-

zásnál az, hogy ezen rózsa-ablak fölött suly-

ment csúcsív emelkedik. Az oromnak dísze ha-

sonló a jákiéhez, csakhogy itt nem egyszer

félkörök, hanem lóherívek fordulnak el, me-

lyek sürüen állnak, és zárásukkal már inkább

a csúcsíves styl ebbeli tagjainak megfelelnek.

Horpács. (Sopron m.)

Horpácson, a régi premontrei zárda-tem-

plomnak zöme fenmaradt, azonban maga a

templom több nevezetes tatarozáson ment ke-

resztül ugy, hogy jelenleg csak néhány oszlo-

pai, belsejében, külsejében pedig az elég ép,

dúsgazdag kapuzat tanúskodnak régi fényérl.

A Monasterologiában (II. k. 21. 1.) olvassuk,

hogy a perjelséget a XIV. század végén alapí-

tották „Fundata dicitur Praepositura haec ad

finem saeculi XIV." Azonban ennek világosan

ellentmond az átmenet korát eláruló, fenn-

maradt kapuzat, mely megközelíti a lébényit

és jakit. Röviden leírta az itt adott rézmet-

szetek kíséretében Eitelberger a „Mittelalt.

Denkm." I. köt. 90. és 91. 1.

E három kapitael 1

) a templom belsejébl

van véve; alakja kecses és könnyüdéd, st az

egyiken megjelen két állatfrl joggal el-

178. ábra. 179. ábra. IbO. ábra.

x

) Lásd 178. 179. és 180. ábráukat.
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mondhatni hogy kitn, valamint felfogása, A. jaki kapubéllet hat oszlopa iti még <

ag^ technikája által is. hetedikkel van szaporítva, mindnyája szaba-

[me a még elég ép kapuzatnak felrajza don ál] a fal épszögtl Lépcszetes fülkéjében,

mely a szokásos ro-

mán módra sarkán

van kivágva. Az osz-

lopok minden töve

külön-külön díszszel

van ellátva, hanem

kapitaelje és lába

egyenl : töve mint-

egy nyolc/ canellu-

rel bir, a vállk igen

egyszer, csak lemez-

bl és kajácsból álló;

181. ábra. ily egyszer alakzást

és 182. és 183. ábránkon alapterve és két mutat az oszloplábnak durvának nevezhet
oszlopláb terve. sarklevele is, mi fölötte feltn a többi ta-

lán tnlterheltnek nevezhet ékesités mellett.

és az oszlopból kies francai ízlés alakzása ol-

dalán. A béllet szerkezeti háromszöge egvenl
szaru, melynek hypothenusáját érintik a lépcs-

zetes bélletkiszökéseknek hegyei. Eitelberger

a kapuzatot kitnnek mond ja. .. Ks wird wenig

s Bauten -eben. die sich einer solchen Eleganz

der Formen rühmen dürtén." Ha ezen kapn-

PJ zutot. a zsámbéki templom.it. -nt még a kis-

bényii is tekintjük: látandjuk, hogy a magyar-

országi premontreiek a XI II. század dereka

182. ábra. körül sokat tartottak templomaik ékességére,

.

t'j'f'
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és hogy a kivitelben i*s szorgalmatosan rköd-

tek a szabatosságra. „Domine, dilexi decorem

domus tuae."

Visszatérünk a benczés rendhez, és te-

kintsük azoknak kisebb mérv templomait,

valamint azon nagyobbakat is, melyek a lébé-

nyi mintátúl eltérnek ; amazok közt pedig els

helyen áll a deákmonostori templomka.

J>eákmonostor. (Pozsony m.)

E templomkáról jeles monographiát irt

Ipolyi ,.A deákmonostori XIII. századi román

basilika. Pest 1860." czím alatt. A rajzokat

hat táblán adta. Ha csakis a csekély mérve-

ket tekintjük, az épületet inkább két emeletes

kápolnának kellene neveznünk ; de ily elneve-

zésnek másrészt ellenmond a felosztás három

hajóra , és a nyugati homlokzaton emelked

ikertorony. Ipolyi az épitkezést 1228-ra teszi;

másoltatta is igen megrongált falképeit, me-

lyek azonban mégis, mint Magyarországnak

talán legrégibb középkori falképei, nem cse-

10 cl

184. ábra.

kély érdekkel birnak. De mi mindezeknél ne-

vezetesebb, az, hogy Ipolyi ezen két emeletes

épület alsó emeletében rendes templomkára

ráismer, ellenben a fels templom-részbl csak

a középhajót tartja isteni tiszteletre szentelt-

nek, mig a két, attól fallal elrekesztett mellék-

hajó a szerzeteseknek háló-helyül szolgált, dor-

mitorium volt. Ipolyi érvei , nézetem szerint,

kényszerek, és igen jól férnek össze a közép-

kori benczések grangiaival, azaz : a szerzetesek,

kivált a benczések mezgazdasági telepitvé-

nyeivel, melyeken a templomon kivül alig volt

falazott, lakásra való hely. Deákmonostoron a

templomkán kivül még csak a eléli oldalán emel-

ked épület, melyet refectoriumnak tarthatunk,

tartósabb anyagból volt szerkesztve , a többi,

hihetleg faépítmény, utolsó nyomig eltnt.

Miután e templomkán is nevezetes változtatá-

sok történtek, egyedül alaptervét hasonlíthat-

juk össze a lébényivel, de itten a legnagyobb

analógiát fogjuk találni : három félkör apsis-

sal zárt három hajót, kereszthajó nélkül, az el-

választó, itt sokkal durvább, pillérpárok ugyan-

azon számát, a mellékhajók folytatását a torony

alatti csarnokba, és a négyeges ikertornyot a

közte való kiszök fkapuzattal. Legújabb

idben a templomkát tágították Schulek tanár

terve szerint , melyet a bizottsági épitész a

pannonhalmiak és bizottságunk felszólítására

stylszerüleg elkészített. Deákmonostor ma is

pannonhalmi birtok, de maga a templomka

jelenleg parochialis, nem pedig benczés zárda

vagy gazdasági telep.

A. bátlimoiiostori grangia-tem-
ploin. (Bács m.)

A deákmonostorihoz igen hasonló intéz-

ménye volt a benczéseknek Báthmonostoron

;

itt is eleinte csak grangia-templom épült, ha-

nem sokkal nagyobb, mint a min a deákmo-

nostori. Az elbbinek alapzatát 1S7 l-ben a

kalocsai érsek, Dr. Haynald Lajos felszólítá-

sára és költségén felástam és ugy találtam, hog}^

a XIII. századbeli grangia-templomot késb-

ben hosszú csúcsíves szentély hozzáadásával

tágították, ugy szintén egész apátsági zárdát

hozzácsatoltak.

Száz nyolezvanötödik ábránk adjaabáth-

monostori építménynek legrégibb állapotát
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és késbbi csatolványait ; amaz fekete színnel

van kitüntetve.

Az eredeti báthmonostori grangia-tem-

plom nagyon hasonlított a deákmonostorihoz,

és kivált az igen ers tpillérek és feltünleg

vastag hosszfalak megersíttettek oly véle-

ményben, mely szerint itt is volt fels eme-

let midn az egész könnyeken semmi más

román építménynek nyomát nem találtam,

ugyancsak hinnem kellett, hogy itt is a gaz-

daságra felügyel szerzetesek a fels emelet

mellékhajójában lakhattak. Nevezetes volt a

f oltár alatti két sarcophag, az egyik téglá-

ból falazva, a második még a római kornak

maradványa, az utóbbi jelenleg Báthmonosto-

ron a templom eltt látható. Ugyan a tem-

plom eltt áll az itt adott, régebben talált

domborm is.

A domborm alkalmasint az eredeti tem-

plom egyik oldalajtaja fölött elterjedvén, an-

nak mezejét, tympanumát díszítette. A k
hátán római felirat, igen megrongált álapot-

ban látható; de Torma Károly barátom ezt

mégis szerencsésen elolvasta s ebbl kiderült,

hogy a követ Ó-Budáról, vagyis a régi Aquin-

cumból hozták ide.

Építészeti tagok igen csekély számmal

és igen rongált álapotban találtattak, de ezek

közt mégis oly gerincztöredékek, melyek ke-

letkezéseket (a XIII. század els felében) el-

árulták.

Találtunk még e két érczlemezt is.

187. ábra.

Az egyik felugró (rampant) oroszlánt, a

másik sast ábrázol a középkor czímerszerü

styljében, a sas régibb zamatu az oroszlánnál.
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Tüzetesebben leirtani a báthm< stori

ásatások eredményéi többszörid „Grabungen"

c/íniü munkámban.

Tárgyaltam röviden a Lóbényi templom-

mai többé-kevésbbé rokon szerzetesi egyháza-

kat; átmegyek a többi inkább ismertekre,

melyek a lébényi typustól távoznak, mégpe-

dig els helyen a benczések ftemplomára, a

Pannonhalmira.

A pannonhalmi vagy az. mártom' fapát-

ság] templomol másod ízben (mint nagy rész-

ben ma is áll) épitette Uros fapát (120G—
1244) 1225 táján (Monast I. köt. 69. s k. 1.),

még pedig saját költségén, melyhez II. András

király nem járult.
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sem négyzete (Vierung), sem kereszthajója, ha-

nem van egyenes fallal zári szentélye, mely

nevezetesen felemelkedik az alatta lev altem-

plom fölött; éhez a fhajóban kél lépcs ve-

19m. ábra.

zet, a magas szentélybe pedig egy,az elbbiek

közt emelked lépcs. A hajókai pillért vá-

lasztja el egymástól: az utolsótól nyugatra

minden épitkezés uj. A pillért idoma az át-

Pi.
r\

r

191. ábra.

meneti kor.', négyeg, melynek oldalán négy

_ öreg és sarkán négy kisebb gerinezhordó szö-

kik ki. azonban a középhajó tengelye felé for-

B ditotl öreg-gerinezhordó nem leni . hanem

csak nagyobb magasságban szökik ki külön

E templomnak elrendezése különbözik a gyámkövön állva, a pillértbl, nehogy a f-

lébényiétl; három hajóra osztoti négyszög hajó szk területéi még inkább megszorítsa

van elttünk (lsí). ábra), melynek nincsen A szentélynek hálóboltja uj, 189. rajzunkon

189. ábra.
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nem látszik ; mert itt az altemplomnak boltja

van adva : a többi bolt keresztalaku, négyeges

a mellékhajókban , hosszúkás négyszög a

föhajóban.

191. ábra adja az altemplomot, ez szokás

szerint oszlopokkal (eg}rikét 192. ábra adja)

három egyenl , szk hajóra

van elosztva. Nyugati olda-

lán látunk két a tomplom-

ból levezet lépcst, keleten

három kis ablakot. A két

lépcs közt van márvány-

szék vagy trón, melyet sz.

István korából felmaradtnak

mondanak ; azonban egész

idoma késbbi korra mutat.

A hat oszlop alakja igen jól

felel meg rendeltetésének,

tömör lába ugy, valamint ka-

pitaelje is, melynek vállköve

már is csúcsíves boltozatot

hord. Az altemplom déli fa-

lába van bemélyedve a 193. sz. a. fülke, melyet

minden egyszersége mellett mégis díszesnek

192. ábra.

193. ábra.

mondhatni ; ezen fülke eltt, nyugat felé száll

le az altemplomba a fels templomnak pilastere,

mely régibb tekintettel bir, mint az altem-

plomnak akármely részlete, s ez az, mi megint

visszaemlékeztet arra, hogy nálunk nem igen

szorosan választottak a részletek közt.

A lépcsözetet Karner fapát (169 9— 1708)

restaurálta ; ugy szintén a pompás vörösmár-

ványkapuzatot is, mely a keresztfolyósóból a

templom déli falán keresztülvezet. Maga a

keresztfolyosó uj (Karner idejébl való ?), hi-

hetleg csak általános elrendezését és puszta

falait tartották meg. A mostani fapát, Kruesz

Chrysostom, Storno Ferencz által oly stylsze-

rüleg kiigazittatta az egyházat, hogy ez a XIII.

század stylje külön példányaként díszlik ha-

zánkban.

l>ömölk. (Vas m.)

Ezen benczés apátságot és falképeit tár-

gyalja Rómer a „Magyarorsz. Rég. Emlékek"

6' 3 ; 2,3 k 5 6 1

LLLÜU 1 I I ! I I 1

194. ábra.

III. köt. I. részében, hol helyesen megjegyzi,

hogy fenálló temploma részben még a XIII.
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Bzázadnak mivé, ezl különösen állithatjuk fcoi

máról, melynek hosszszelvényéi 195. ábra mu-

tatja, Az eredeti félkör apsisi késbb le-

bontották, és csúcsíves polygon-szentélylyel

helyettesitették.

195. ábra.

A torony román kora mellett tanúsko-

dik nemcsak tömör fala és boltja, hanem 196.

és 197. ábránk is, melyen a román styl vilá-

gosan megjelenik. Az épület, rongált állapotá-

ban nem szolgál többé isteni tiszteletnek, ha-

nem egyszer pajta. Nevezetes ezen épitmény

régi. alkalmasint XIV. századbeli falképeirl,

ilil

196. ábra. 197. ábra.

melyek négyét Rómer id. m. H. T. chromoli-

tographiában adja: sz. Bertalan, ki lenyúzott

brét boton hordja vállán, medaillon valamely

igen megrongált szentnek mellképével, az an-

gyali üdvözlet és egy friesféle dísz.

PéesöL (Zala m.)

A pécsöli, hajdan benczés templomot,

1 86 l-ben a reformátusok, kiknek birtokában

198. ábra.

volt, lebontották: már bontása közben Ilencz

és Bergh építészek az épületet felmérték.

199. ábra.

19S. ábra adja alaptervét. 199. hosszolda-

lát és 200. tornyát a még fenálló szentélylyel.

200. ábr.i.

201. ábrán látunk egy igen elegáns osz-

loplábat; 202.. 203. és 204. a lebontás után
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fennmaradt egyes építészeti részletet; 205. a ölében. Ennek ellenében megjegyzend, hogy

toronyajtót ; mi minden az átmeneti korra a lábak nem ülkké, hanem lépdelkké, és

mutat. Rómer e templomot is tárgyalja id.
|

munkájában. Pöciel (Pechül villa) mint a vesz-

201. ábra. 202. ábra.

J
fi

203. ábra. 204. ábra.

molitographiában közöl és magyaráz. Ritka,

nálunk páratlan eladás az itt elfordult meny-

nyei mise
,

„liturgie divine" melyben maga

Krisztus az áldozó; e mellett látjuk jobbján

a keskeny ablak alatt egy nimbusos nt, ke-

reszttel kezében , arcza le volt dörzsölve és

annak jobbján, egy képnek csak állj át, melyen

egymás fölött felfelé kisebbed három lábpár

jelenik meg. Rómer a gyakran elforduló „Me-

tertianak" magyarázza, azaz sz. Annának, ki

Máriát s ez ismét a gyermek Krisztust tartja

prémi egyház birtoka, már 1 OS 2-ben említte-

tik, s késbben az 1222-dik évben, melyben

II. Endre király hat helységet ad cserébe az

egyház más helységeiért.

Fölötte nevezetesek voltak ezen templom-

nak falképei, melyeket Rómer 1 tábláján chro-

205. ábra. 206. ábra.

hogy meztelenek mi Anna- és Máriánál nem
szokásos. Az ablak bélletén 206. ábránk hat-

szögü dísze látható.

A már tárgyalt horpácsi és zsámbéki

premontrei templomon kívül nevezetesek még
e rendnek következ egyházai: az árpási, a

kisbényi, az ócsai és a türgyei.

Árpás. (Gyr m.)

Az árpási, vagy is móriczhidai sz. Jakab-

ról czímzett prépostságról tüzetesebben irt

Rómer a „Gyri tört. és rég. füzetek" II. és

III. kötetében. Árpás legrégebben említtetik

egy 1 OS 6-ban kelt okmányban; de a prépost-

ság alapitó-levele csak 1251-bl származik,

melyet „Móricz Mester nyitrai fispán a rábai,

azaz: móriczhidai prépostság számára kiadott,

s hol pons vetus magni Mauritii Comi-

tis-nek neveztetik" a helység.

Mint 207. sz. alaprajzunk mutatja, e

templom csak egy-hajós, de bir mégis iker-

toronynyal, keleten egyenes zárásu, a hajónál

keskenyebb szentély végzi az egyházat ; ily

egyenes vonallal zárt szentélyt már a pécsöli

templomiján is látunk, ez kevésbbé költséges,

mint akár a román félkör apsis, akár a
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V

pfé

ni

csúcsíves polygon- zárás; eltekintve az elbbi árpási négyeges szentély fölöti u legegysze-

kupjának nehezebb elállításától, mely sokkal
|
rübb keresztbolttal beérhették; ;i hosszhajó

208. ábra.

.

<£tí> 1 1 . J^VyL. -

ersebb falat követel, és eltekintve a polygon- eredetileg alig volt boltozva. Rómer helyesen

nak csülagalaku bonyolódottabb boltjától. Az az átmeneti korba teszi az épitkezést; mert

16
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e kor mellett hangosan szólanak kifejlett tá-

rnái, mig 208. és 209. ábráink mindenesetre

még a román stylre utalnak.

Az itt adott fkapu arányai szintén mind-

két stylben részesülnek; román stylü inkább

a szélesség irányában kiterjed , mondhatni,

íryomott kapunjálás és az azt körülvev fél-

kör-ívezet, mely fölött a sulyment hegyes ív

már is a csúcsíves stylnek teremtménye.

Kis-Bény. (Esztergom m.)

Valamint az elbbi, ugy a kis-bényi tem-

plom is jelenleg parochialis ; az utóbbiról szó-

lottam „Arch. Közlemények" III. kötete (1862.

évf.) I. füzetében. Építkezése az 1217. évre esik.

Alapterve nálunk egyetlen. Keleten lá-

tunk nagy, a tizennégyszög felével zárt apsist,

kapu eltt van egy, a templom legnagyobb

szélességét elfoglaló elcsarnok, mely hajdan

nyitva volt, mire legelször Ipolyi figyelmez-

tetett, és mi szintén nálunk csak itt fordul el.

Alaptervünk egyik oldalán a nyitott elcsar-

nokot mutatja, a másik a mai állapotot, mely

a m. tud. akadémia régészeti bizottsága óvá-

sának daczára az 1862-dik évi restauratiónak

sajnos eredménye. A fkapu két oldalán emel-

kedik, a nyugati karzat fölött, az ikertorony.

Magyarországon a bényihez hasonló alap-

terv, tudtommal, több nem létezik ; és Német-

országban is éhez hasonló csak oly altemplo-

mokban fordul el, hol az altemplomnak hossz-

hajója keskenyülve a fels egyház fhajója alá

nyúlik. Ellenben Francziaországban van számta-

lan a bényihez analóg alapterv; még pedig ezen

ország minden megyéjében; ilyen, hogy csak

211. ábra.

és annak oldalán a tízszög felével zárt két ap-

sidiolt, mely két apsicliol nagy kiszökésével

mintegy kereszthajót képez. Következik az

osztatlan hosszhajó, mely nyugat felé, épszög

alatt kiszökvén, kétszer tágul, elször a nyu-

gati karzat (Querempore) eltt, és ezután

még egyszer e karzat alatt. Az igen díszes f-

pár példát hozzak fel, az Allier megyének

cognati, a Bouche du Rhone megyének mont-

majouri, a Charante megyének mouthiersi tem-

plomáé stb. stb. csakhogy a franczia templo-

mokban, mint a bényi, osztatlan hosszhajók

mellett három hajósak is fordulnak el és hogy

a fapsis eltti négyzet fölött többnyire nagy
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középponti fcoronj emelkedik. A benyit, de

még más premontrei templomokai tekintve

nem kételkedhetünk, hogy e reminek tagjai

Leginkább Francziaországból jöttek hazánkba,

mi épen nem feltn, midn királyaink a XII.

századvégén és a XIII. els felébei] nekik ado-

mányozott szabadalmait szem eltt tartjuk.

Azonban Bényben méu igy is sajátságos ma-

rad hosszhajójának ketts tágítása és a miit

narthexféle elcsarnok.

Nevezetesek a bényi kapitaelek is; egyi-

kén talán a Legrégibb ránk jutott magyar öl-

tönyt Látunk két vadászon; b, térden alól ér
zekét; álló gallérral és nemez (?) sark nélküli

csizmát; az arcz beretvált, csak a bajusz van

meghagyva.

A templom eltt v;m egy sirkerti kerek ká-

polna, de ezt annyira elferdítették, hogy ere-

deti állapotára többé nem ismerhetni. A bényi

sánczokról volt szó a bevezetésben.

Ócsa. (Pest m.)

Az ócsai templom keletkezési idejét pon-

tosan nem ismerjük, de stylje ezt a XIII. szá-

zad dereka körül helyezi; irtuk errl (a ni.

még külföldön is meglehets gyönge Lábon

állott.

21-.'. ábra,

212. ábránk eladja az ócsai templomnak

alaptervét a 213. déli homlokzatát. Az elrende-

218. ábra.

tud. akadémia évkönyvében is), hanem oly zést illetleg Franczia- és Németországban egy-

idben, mikor a középkori építészet ismerete aránt ez szokásos, nálunk nem; mert eddigi pél-

í.,-
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(lányaink közt csak három, kereszthajóval el-

látott templomot találunk: a gyulafehérvárit,

a kalocsait és a benyit, a többi mindnyájában

hiányzik az áthajó, mely az ócsai egyház-

ban egész határozottságban jelenik meg, st az

a hoz csatolt függelékkel még némileg njmgat

felé is kiterjeszkedik ; de másképen ezen egy-

ház is részt vesz nagy, nyitott-torony alatti

csarnokaival a magyar provincialismusban. Az

apsis és apidiolok mind belül, mind kivül poly-

gon általi zárása és a tárnak nevezetes kiszö-

kése elég kés korra mutatnak; ellenben a

tömör, csak igen szk ablakkal ellátott torony,

a templom ablakainak szk volta és zárása

félkörben, a mindenütt alkalmazott félköríves

fries, a kapuzatnak elrendezése, mindez még

a romanismus korába tartozik, s így az ócsai

templomot Magyarország legújabb átmenet-

koru templomai közé kell számítanunk. Hi-

bájának tekinthetjük . hogy a fszentélynek

és a két mellékszentélynek nincsen közös fala,

hanem van e két osztály közt igen szk tér

vagy sikátor. Rajzunk is, melyet a „Mittelalt.

Kunstdenkmale " I. kötetébl átveszünk, any-

nyiban hibás, hogy mindenütt keresztboltot

mutat, holott a hosszhajó csak vizirányos fa-

mennyezettel bir. A szentély külfalán még sz.

Kristófnak óriási, hanem igen elhalványodott

képe látható. Jelenleg a templom a reformátu-

sok birtokában van.

Türgye. (Zala m.)

A türgyei praepositurát épen a tatárjárás

évében 1241-ben alapította Dénes bán (Diony-

sus Banus de S. Gerardo. L. Monasteriol. II. 62.),

tehát az építkezés a XIII. század dereka körül

esik. 1699-ben a praepositurát visszanyerték

a premontreiek; a régi elenyészett zárda helyett

ujat építettek.

A régi templom alapterve nem mutat

különöst: három-hajós, hosszúkás négyszög,

alól egészen nyílt ikertoronynyal. A középha-

jónak megfelel a valamivel keskenyebb szen-

tély, melynek egyenes zárása a múlt század

beálltakor épült fel.

211. ábra.

A tpillérek egyszeren nyolczszögüek,

de a magasban emelkednek azokból gerincz-

hordók, melyek valamint kecses alakzásukkal,

ugy levéldíszökkel is franczia mintákra utal-
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nak. 214. ábra kapitaelje csak egy sorlevele!

mutat, de kelyhe kies hajlású. 215. ábránkon

phantastikai állal jelenik meg, és emellett

valóságos francziamódra stylisál! levelek; mig

216. ábra.

210. ábránk gyrkbe foglali levelei emlékez-

tetnek az analóg, szintén egymásba font hor-

pácsi gyrkre, és tudjuk, hogy a horpácsi

templom is premontrei volt.

A cisterci rendnek még egy nevezetes

fennálló, és egy romba dlt templomát ismer-

jük, mely átmeneti stylü: amaz az apátfalvi,

ez a czikádori.

.Vpát falva. (Borsod m.)

Az apátfalvi vagy bél-három-kuti zárda

történetét, az illet okmányok hozzácsatolásá-

val tüzetesen irta meg Ipolyi az „Arch. Köz-

lemények" VI. k.I.füz. (1866. évf.); leirta to-

vábbá e zárdának még fenálló, ma parochialis

templomai : és magam hozzácsatoltam építé-

szeti arányainak taglalását:

Villan! d'Honnecourl XIII. században élt

tranczia épitész, ki Magyarországon is tar-

tózkodott . rajzalbumoi bagyotl maga után,

melyben az apátfalviéhez igen hasonló alap-

terv fordul el; (1. a „Közlemények" 49-dik

lapját) 1
) ez! pedig a cisterciták egyházainak

mintatervekénl tekinthetjük, mini azt sz. Ber-

')A „Közlemények" idézett füzetében a leir

hoz hét igen csinos réztábla van mellékelve, milyet

Parisban Soudain és Doby metszett.

uát egyszersítve kivánta, ki a rendel isméi

szigorúbb szabályok alá foglalni egész életén

át törekedett, igaz ugyan, hog] a cisterciták

nem mindenüti követték példáját, és bogy

vannak a pompás, benczés- templomokkal

vetélked egyházaik is; de épületeik nagy

többsége, és ezek közt az apát falvi is, követi

az egyszersítés szabályát. Ez pedig egyszer

egyenes zárása szentély! és mellék szentély!

kivan, kizárja a nyugati ikertornyot, és álta-

lán csak kis fatomyol (Dachreiter) enged meg;

a templom belseje! szintén egyszersíti, és

ellenzi kivált a symbolicus falképeke! és az

alakos mosaikféle padolatot.

Ezen tekintetekben példány az 1237-ben

IV. Béla által épittetet! apátfalvi templom,

mely jelenleg az egri seminarium birtokához

tartozván, elég jó karban áll elttünk. Példá-

nyainkban ez az ötödik templom, mely határo-

zott, az emelkedésben is megjelen keresztha-

jóval van ellátva. s igy valóságos latin keresz-

tet képez, midn a fhajó, a kereszthajó és a

szentély a többi részek fölött felemelkedik. A
bajókai elválasztó pillérek is igen egyszerek,

négyszög prismák, melyek sarkai kissé le

vannak szelve, a bolt hevederei és gerinczei

pedig csak a pillér fels részén, vagy épen csak

a magas falból kiszök gyámköveken nyugosz-

nak. Ezen gyámkövek is egyszerek, nem

vesznek fel növénydíszt, mely csakis a kevés

féloszlopkák kapitaeljein, hanem itt elég dí-

szesen jelenik meg. Ezen oszlopkák lába a

szokásos attizáló, a tranczia iskolának saját-

ságos, az alsó hengertagba bemélyed horony-

nyal; a pillérek talapja még egyszerbb.A vá-

lasztó íveken és magas boltokon már is tompa

csúcsft jelenik meg, de az egyszer béllettel

ellátót! ablak valamennyié még fél-körív-

vel záródik, vagy felveszi az egészen kerekala-

kot; ily kerek vagy rózsaalako! látunk nem-

csak a fhomlokzaton (ez még küllvel is van

ellátva) és a kereszthajó ormai alatt, hanem

még a szentély orma alatt is. Igen díszes a
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fkapuzat , mely minden oldalán három na-

gyobb és több kisebb hengerekkel van éke-

sitve ; félkör mezejét lombvoluta kereteli,

mely alatt sima helyen lehetleg falkép léte-

zett, de ennek semmi nyoma többé. A béllet

oszlopainak kapitaeljei szintén emlékeztetnek

franczia mintára, kivált fels sor-leveleikkel,

melyek egyik kapitaeltl átszöknek a szom-

szédra, s igy folytonos lánczot képeznek. A
templom, mi nálunk ritka, szabályosan fara-

gott kbl van épitve ; a fkapuzaton a zöl-

des és vöröses homokk szabályos felváltásá-

val polychromia idéztetik el, s ez a kalocsai

székes-egyház mellett hazánkban a termés k-
bl elállított többszinüségnek második pél-

dánya. A tompa csúcsívek mellett a templom

keleti részén elforduló tárnok is épületünket

az átmeneti korba helyezik.

Czikacloi*. (Tolna m.)

Myskovszky Victor az „Archaeol. Köz-

lemények" IX. köt. V. füzetében az itt adott

ábrákat közli, mint nézete szerint, a hajdani

cisterci czikadori zárdatemplom romjainak

maradványait, melyek a Tolna megyei Czikó

falu mellett még ma is bucsujároktól látogat"

tatnak. A czikadori zárdát, az osztrák sz.

kereszti (Heiligen Kreuz) leányaként 1142-ben

alapították; azonban a rajzunkban eladott

rom sehogy sem származhatik ezen évbl.

Egyébaránt tudjuk, hogy rögtön az alapítás

után nem építettek maradandó épületeket;

hihet tehát, miszerint, midn III. Béla is

szaporította az apátság jövedelmeit, a tartós

épületek, eg}ridejüleg a többi magyarországi

szerzetes épületekkel , itt is csak a XIII. szá-

zadban emelkedtek. De még kérdéses, vájjon

a czikadori apátsághoz tartoznak-e a Czikó

helység melletti maradványok? Midn Koller

az e nev apátságot Bátaszéken keresi, és Fux-

hoffer-Czinár is e tekintetben Rollerrel egyet-

ért. A romok minden esetre románkoruak ; a

fürész- és félköríves fries, az ablakok köríves

zárása, az alkalmasint boltnélküli hosszhajó

még a kora-román stylre is utalhatnak ; mig

217. ábra.

valamivel késbbi idre mutat az oromnak

dísze. Némileg a cisterci rend szokását bizo-

218. ábra.
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ayitja a szentélynek és mellék -szentélyek olasz, semminl a franczia vag@ nemei archi-

egyenvonalu zárása is (219. ábra). Itt határo- tecturának befolyásai gondoljuk észrevenni,

zottabb választ csak rendszeres ásatás szolgál- Amarra látszanak mutatni a kapu és az ab-

a.
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219. ibra.

tathatna, és ez könnyen eszközölhet; mert a

hajdani épület falai, több helyütt, még a föld-

fölepe felett is láthatók, és bizonyosan megvan-

nak a föld alatt.

Felsö-Eörs. (Zala m.)

Van Fels-Eörsön, a Balaton partján egy

átmenet-koru prépostsági templom, melyet

még ma is istenitiszteletre használnak: közép-

beste, azaz hosszhajója uj , hanem a félkör

apsis és a torony még az eredeti. A legrégibb

e templomra vonatkozó feljegyzett év az

1258-dik, melyben az eörsi préposl és más

papja a veszprémi egyház sz. Mihály oltárá-

nakfelszentelésénél jelenvoltaknak mondatnak.

E templomnak legnevezetesebb része tor-

nya, merj nem mint ikertorony a mellékhajók

nyugati végén, hanem mint egyetlen torony, a

fhajó végén áll, és nem szökik ki a templom

nyugati homlokzatán, hanem egész testével a

templom belsejében áll. Hasonló toronyépítés

nálunk elég ritka, Németországban legneveze-

tesebb példányát Gelnhausenben ismerjük.

Mind a mellett templomunk styljén inkább az

lakok fölötti kü-

lönös alakú tom-

pa csúcsos ormok

és a második e-

melet hármas ab-

laka közti oszlo-

pok különös, ugy

szólván összefont

tövei; st ide tar-

toznék a 222. sz.

a. adott párkány-

zat is . mely a

fürész- és félkör-

íves fries fölött

elterül.

220. ábra.

221.

^B

fW
222. ábra.
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A fajtó fölött, a fels küszöbön, még egy-

két , csaknem egészen ledörzsölt álló - alak

közt áldó és püspöki botot tartó férfiúnak

maradványa látható ; mig a félkör mezben

dombormünek vagy festménynek legkisebb

nyomát sem vehetni észre.

Városi parochialis templomok.

A középkorban a polgári, a városi élet

leginkább háromféle középpont körül csopor-

tosult: az egyház, azaz a zárdák és püspöki

székek, azon helyek körül, melyekben a kirá-

lyok és országfönökök udvartartása volt, és

vésjre a kereskedésre alkalmas vidéken.

i*

223. ábra.

Nálunk kevésbbé fontos a középpontnak

harmadik neme. Azonban van ilyen is , ez

pedig Pest, melynek hihetleg még a tatár-

járás eltt megkezdett parochialis templomá-

nak déli tornyában az ide másolt fürész- és

félköríves-fries látható.

E fries egyszer alakjával még a régibi)

iskolába tartozik. Az épitkez nagyobb vagyo-

nosságára nemcsak ezen dísztag, hanem a,

falnak szerkezete szabályosan faragott kbl
és a toronynak nagy mérve mutat, mely sze-

rint a templom terve is nagy mérv volt.

Nem hallgathatom el azon körülményt sem,

hogy a budai vár késbbi Pest városa kelet-

kezésénél, mint ezt többféle régi neve: „cas-

trum Pestiense, castrum in monte Pestiensi.

novus mons Pestiensis" tanúsítja. Végre Pest-

nek régi kereskedelmi fejldése mellett tanús-

kodnak a „fórum castri Pestiensis és a portus

vagy rév név is. *)

A székes-egyházzal ellátott városok m-
emlékeit épen a székes -egyházakban látjuk,

melyek mellett külön régi parochialis templo-

mokat alig ismerünk. Hazánkban a zárdák

körül nem igen keletkeztek jelentékenyebb

helységek vagy épen városok ; mert nálunk a

szerzetesek nem emelkedtek fel annyira, mint

más országokban, ffoglalatoságuk hihetleg

a mezgazdaság volt.

Végre királyaink lakhelyöket gyakran

változtatván, a királyi székvárosok sem fej-

ldtek ki oly gyorsan és fényesen, mint má-

sutt. Altalán véve mondhatni, hogy városaink

kifejldése nevezetessé csakis a tatárjárás

után válik, midn a külföldrl meghívott tele-

pitvényesek vagy a régi, még alig fejldött

városokat újra népesítették, vagy épen uj vá-

rosokat alapítottak, és azokat, elbbi hazájok

szokása szerint, védfalakkal körülvették.

De Magyarországon, ezen úgynevezett

szabad királyi városok mellett különös figyel-

met érdemelnek a bányavárosok, ez utóbbiak-

nál régibb voltuk miatt. Erczkincseinket mái-

els királyaink is kibányáztatták külföldi,

többnyire szász munkásokkal ; de eleinte nem

a késbben nevessé lett bányavárosokban, ha-

]

) L. Rómer „Régi Pest" cziinü, 1873-ban meg-

jelent könyvét.
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nem. mint ezt ódonabb templomai tanúsítják,

ama kisebbekben, melyeknek érczkincsei azóta

elfogytak. Egyetlen kivételt, agy tetszik, itt

Mármaros-Szigel képez, melynek csak korunk-

ban lebontotl temploma még román részlet-

tel birt.

Az említeti kisebb régi bányavárosok,

melyeknek parochialis templomai fennmarad-

tak, közzé tartoznak Brsöny (Pilsen), Szász

i Nemet-Pelscz), I tobroniva., Earpona i Karpfen)

éa Hajnik.

ISürsön.v. (Hont m.)

A borsónyi plébánia-templomot felmérte,

lerajzolta és kiadta aradi lappért József épí-

tész a bécsi Közleményekben i.Mitth. der k. k.

Central-Commission Jahrg. 1869. LXXII

—

I.XXYI. 1.). s ezt. maga korában, a kisebb

parochialisoknak typusaként tekintjük, bár

nem helyezhetjük keletkezését Lipperttel a

XI. Bzázad elejére. ..cin uralt ronianisehes

Kirchlein. das als Zeuge lángstverschwunde-

ner Zeitráume wohl schon im Beginne des XI.

Jahrhunderi entstanden" , hanem helyezzük.

stylje után, ezt a többi egykorú a jól datál!

225. ábra mutatja déli homlokzatának

rajzát; a kapuzat fölött három egyszer, fél-

224. ábra.

magyarországi templomokéhoz hasonlítva, a

XIII. százait els felébe.

Tekintve alaptervét, ez a lehet legegy-

szerbb : osztatlan, famennyezettel födött

hosszhajó, melyhez keleten kis hosszszent elv-

ivel ellátott, félkörre] végzett apsis, ayugaton

négyeg-toron} csatlakozik, a bejárás a tem-

plomka déli falában nyílik.

225. ábra.

körbe zárt ablakot, ;i tornyot, melynek alsó

emeletéi tömör, át nem tört fal képezi, míg

második és harmadik emele-

tén egy-egj ketts ablak nyí-

lik; apsisa díszes párkányzat-

tal bír. Itt még az átmenet-

nek alig van nyoma . de az

alakzás. mely egészben egyön-

tet, mégis már a német is-

kolának késbbiromán styljét

árulja el. és éjien r/.i mi egyön-

tetsége miatt tér el azon

székes- és zárda-egyházaktól, melyekben korai

és kés részleteket vegyesen alkalmazva látunk.

E három (226., 227., 228. ábra) kapitael

a torony ablakoszlopkainak kapitaelje, kél

szélsjének silhouetteje emlékeztet a korinthi

kasra, mig a durvább középs a doriai echinus

elkorcsosodásának tekinthet.

Nevezetes ezen oszlopkák igen különös

17
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lába (229. ábra) eredetisége miatt, bár kecses

vagy czélszerü alakúnak nem mondhatják.

rára mutat. Francziaországban az élnek a

növényzettel ily vegyitése leginkább a XII.

HiliUiiüi

226. ábra. 227. ábra. 228. ábra.

Dúsnak és díszesnek kell kinyilatkoztat-
|

században volt szokásos, és a kapitaeleket, me-

nünk az apsis koronapárkányzatát . mely a lyeken vagy egyes friesek, vagy él csoportok

megforditott attizáló láb alatt elször a fürész

friest, azután a félkörívest mutatja. Minden fél-

„il

230. ábra.

kör egy emberft foglal magába, valamint

226. ábránkon borjú -fejet látunk a levelek

közt kikandikálni. Elnézve a kapitaelek lom-

bozatának és a 230. ábra koronapárkány tago-

zásának szabatos befejezésétl, magok az állat-

fk alkalmazása is a romanismus kifejlett ko-

fordulnak el, „chapiteauxhistoriék

zik. Igen különös az

apsis csrök tetejének

hegye fölötti kandaló-

födél alakúk is, mely

a tet csúcsának vedül

szolgál, nehogy a ma-

gasabb födélrl lecsur-

gó esvíz a résbe be-

szivárogván, eztköny-

nyen megronthassa.

í " -nek neve-

231. ábra.
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S/ás/ . Dohroniva . Karpona.
(Zólyom m.)

E három régi, zólyommegyei bányaváros

templomának rajzai és Leü'ásál közlötte ifj.

Kubinyi Ferencz az „Archaeologiai Közlemé-

nyek" IV. köt. (1864. évf.) I. fazetében. Mind

a három egyház sokféle késbbi módosításon

eseti át, de román korra utalnak, eltekintve .1

czikkhez mellékelt két réztábla világosan kés

román styl részleteitl, mái- is azon félkör-

Lehel három templomaink mintái iránt. Neve-

zetes, hogy a három hajóra osztotl dobronivai

-

232. ábra. Szász.

ívek. melyekben Szászon a/, apsis, Dobroniván

és Karponában a/, apsidiolok végzdnek. Mind

a három egyháznak közös, magában a tem-

plomban álló. és a középhajónak megfelel

torony, mint példányaink közt . legelször

Fels&JBrsön il. 220. és 221. ál. raj találtunk.

és min gyakran fordul el Németország kü-

lönféle szász tartományaiban, nevezetesen ;i

Earczhegysége körüLItl tehál kétségünk nem

J ábr 1. Dobroniva

és karponai egyház hosszhajójában ugyan-

annyi, igen egyszer pilléi- fordul el, ámbár

L
i5

234. ábra. Karpona.
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a dobronivai templom sokkal kurtább a kar-

ponainál. Legnagyobb a különbség a szentély

zárására nézve; midn Szászott félkört, Do-

broniván egyenes vonalat, Karponán pedig

csúcsíves stylü polygont látunk. A részleteket

illetleg, vannak gömbszelvényes és korinthiai

kasalaku kapitaelek, ers bimbókkal vagy

csomókkal a levelek végén, vannak az oszlop-

lábakon sarklevelek és a gömbszelvényes kapi-

taelek ismétlései megfordított állásban, van-

nak ódonszerü gyámkövek, st régi tekintet

keresztel-medenczék is. Ily részletek értel-

mében három templomaink keletkezési korát

még a tatárjárás eltti idbe helyezhetjük, és

hihetjük. hog}T a még tüzetesen nem vizsgált

Zólyommegye emlékei közt talán még talá-

landunk olyanokat, melyek három templo-

maink egyikének vagy másikának mintájára

lettek épitve.

Hajnik.

Ámbár a hajniki templomka els pilla-

natra egészen a csúcsíves styl korába tartozó-

ként jelenik meg; mégis késbben át nem ido-

mított részei az átmeneti idszakot árulják

el ; miért is valamint ifj. Kubinyi Ferencz *),

ugy Ipolyi schematismusa is
2
J ezen templom-

ka eredetét egyaránt e korba helyezik. Mind-

két leírásban 0I37 okmányok hozatnak fel,

melyek Hajniknak, mint erdészeti laknak igen

régi létérl (1250-ben, Fejér IV. 2. 60.) tanús-

kodnak, és a templom alapitását Beatrix ki-

rálynénak, II. András nejének tulajdonítják,

st bizonyos, mondja Kubinyi, hogy a XIII.

század közepén Hajniknak plébániája már nem

1

) „A templom hajója egy régibi) román épít-

ménynek felniaraclt részét képezi, mely egyéb részei-

ben késbb a góth és kés gth idszakban átváltoz-

tatva, részben pedig még bvítve lett. (Areh. Közi.

IV. k. 1. fz. 42. 1.)

") Styli antiqui romanensis transenntis in gothi-

cumu (Sebem, hístor. dioeeesis Neosoliensis. 187G.

102. 1.).

csupán létezett, de jelentékeny földterületnél:

is volt birtokában, mely IV. Béla király 120:1

oklevelében „terra ecclesie S. Nicolai" nevezet

alatt fordul el (a mai Lezsiak nev puszta),

s melynek az egyház jelenleg is birtokában

s 10

1 M 1 1 li ,1 1 1

1

50

235. ábra.

van. A templomkának legrégibb része a közép-

hajó, mely eredetileg osztatlan és boltozatlan

volt, de az itt, Kubinyi rajza szerint adott

alapterve után, csak késbben boltoztatott be

egy, a közepére helyezett oszlop segítségével.

A jelenlegi szentély, potygon zárásával két-

ségtelen késbbi, de az éhez csatlakozó donga-

boltos
,

jelenleg sekrestyének használt mel-

lékkamra alkalmasint még az eredeti épület-

nek maradványa.

Mezvárosi és falusi templomok.

A magyarországi kisebb falusi vagy mez-
városi román templomokat nagyjában feloszt-

hatni kerek és épszög-alakuakra ; egészben

elég gyérek ezen templomkák ; mivel, ugy tet-

szik, nálunk kisebb helyiségekben sokáig csak-

is fa, és más nem tartós airyagot használtak

az építkezésnél ; miért is kisebb templomkáink

majdnem mindnyája, miután az emlékszerü

vagy csak tartós anyaggal való építkezés

kora beállott, ismételt átidomitásnak lett alá-

vetve. Tekintsük néhányát, amint azok föld-

rajzi viszonyban csoportosulnak.
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Tótlak. (Vas ni.)

A tótlaki.templomot éa érdekes falképeii

Korner födözte fel, és mindketti Leirta a ,,.M.

rég. Emlékek* III. köt. I. rész 54. s k. I. E

templomka kél részbl áll: a régi átmenet-

kom rotundából, és a késbben éhez épiteti

toronyból; amaz igen ers fallal van kr>rül-

236. ábra.

véve, melybe hajdan, a falnak könnyebbé té-

tele végett, tizenkét fülkét alkalmaztak, de

midn a déli oldalon nyíló ajtói befalazták, és

e helyett nagyobbat törtek a torony alatt, úgy-

szintén egy tülkét a torony lépcszete számára

felhasználtak, jelenleg még csak tíz fülke lát-

ható. A kiip tömör és vastag. E templomka

hazánk kerek egyházainak egyik legnevezete-

sebb példánya, és a szomszédságában fenma-

radt, több kifestett csúcsíves, a XIV. századból

keltezeti templom is tanúsítja, hogj Mt az

emlékszert) építészei elég korán még a falusi

templomokban is múkdötl ; mii mindenesetre

a közel fekv nemei tartományok befolyásá-

nak kell tulajdonitanunk. A tótlaki emlék ke-

letkezéséi a Km. század els felében keresni,

javasolja, egész elrendezésén kívül, fképen

237. ábra.

koronapárkányzata ; itt látjuk a szokásos ftt-

részfrieset, de ez alatt egy, az antik fogrovat-

hoz hasonló tagot is. mely a különben itt el-

forduló félköríves fxiesnek helyét elfoglalja.

Az egész templomka falképekkel volt díszítve,

a kúpnak késbbi képei megmaradtak , de

hengerfalát bemeszelték ; az utóbbiak néme-

lyeirl Rómerrel lehámoztam a vakolatot, i

-

eltntek a passiónak és martyr-legendáknak

ábrái ;stylök régibb a kúpképei styljénél, azon-

ban még gem tetszik egykorúnak a templom

építésével; alkalmasint mára Xl\'. században

festettek.

RáUn-Sz.-Miklós. (Gyr m.)

Kerek templomka a rába- vagy kerek-

sz.-miklósi egyház is, de közép rotundájából

három több, mini félkör fülke szökik ki.líáth

Károly, ki ezen emléket az -Arch. Köziem."
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VIII. köt. I. füzetében leirta a három iülkér ; egyéburánt itt beható vizsgálatra van szük-

késbbieknek hiszi az eredeti rotundánál. ség, csak ilyen döntheti el a három apsisféle

•288. ábra.

Ezen nagyobb fülkékben vannak ismét kiseb-

bek , melyek a tótlakiakra emlékeztetnek

;

csatolmány viszonyát a közép rotundához. Ide

is, mint Tótlakon, késbben tornyot építettek

239. ábra.
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az eredeti épülethez, az elbbi alatl van a magasabb közép kúpot. A kél oldalnak fél-

bejárás. Kívülrl a bemplomka nélkülöz min- kör zárása külföldi, nevezetesen Rajna-vidéki

den díszt, nincsen Bem balapja, sem párkány-

zata, éa a falazás is igen hanyag. Keritfal

veszi körül az épületet. Kath a helységet. mini

a püspök birtokához tartozót, okiratilag leg-

régebben, 1 59 l-ben találja megemlítettnek;

daczára, hogj kemplomkája a XIII. század

építészei styljét elárulja.

Eger táján több kisebb parochialis a

XIII. századból származó templom maradt

fenn: Szomolyán, Sz. -Márián és Feldebrn egy

altemplom; ezek közül nevezetes a kél utóbbi.

fc/..-Jlsiria. (I leves m.)

Sz.-Málíában a kismérv l falusi), hazánk-

ketts templomainak egyik Legrégibb példá-

nyai találjuk. Erre Ipolyi figyelmeztetett, kivel templomoknál kereszthajó végekéni szokott

is odarándultam, és a templomkát felmértem, megjelenni; azonban példányunkban, csekély

2 H». ábránk adja az altemplomnak, 241.
—

212. ábra.

a felsnek alaptervét. 242. mindkett kereszt-

240. ábra. 241. aora.

Szelvényének rajzát. Az osztatlan hajit csak-

nem tökéletes négyeg, melybl hat lépcs a

magasabban fekv szentélybe, t az altem-

plomba vezet. A szentélynek eddigi példá-

nyainkban még '"l nem fordult alakja van; a

félkör apsis alatt mindkél oldalán félkör

záradékot látunk, mely azonban az egyenes

külfalon nem szökik ki. mindhárom félkör

pedig maga közé' foglalja a félkúpoknál alig

244. ábra.

245. ábra.

248. ábra. 246. ábra.
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kiterjedése miatt alig szólhatunk kereszthajó-

ról. Az altemplom elrendezése (240. ábra)

sokkal egyszerbb: mert itt az oldal félkörei

egészen hiányoznak , oszlopfélék nincsenek,

mint a fels templomban, végre a fapsis itt

csak két-ablakos. Az altemplom, lejáratán kivül,

csak is a szentélv alatt terül el.

Templomkánk hajójában látunk tíz fal-

oszlopot (243. ábra), melyek kapitaeljét és

lábát sok keskeny tag díszíti, magassága 1
1

'

9", átmérje csak 10", tehát az oszlopka fö-

lötte karcsú, és inkább csak díszesítésre szol-

gál. 244. és 245. ábránk fries-ékesitést mutat,

melynek szalagain az úgynevezett gyémánt,

és azokon kivül es növény-díszt látunk, vala-

mint két eg
t

ybentt madárft is. 246. ábra

csinos gyámkövet ábrázol. Az ajtó uj.

Feldeforo.

Feldebrn a mostani uj templom alatt

XIII. századbeli altemplom terül el, melybe a

ábra.

hajó közepén lev lépcs vezet; de a mostani

templom tágasabb levén a középkorinál, ennek

altemploma egészen el van temetve ugy, hogy

kilencz ablakai nem nyílhatnak a szabadba.

Az alapterv, kivéve négy oszlopát, hasonlít a

bényi alaptervhez. A lerombolt fels egyház

három-hajós volt 17' 2"-nyi szélességgel. Kü-

lönös a három tnek alakzása (248. ábra),

V

248. ábra. 249. ábra.

mely négy nagyobb vagy öreg-gerinczhordó-

ból és négy kisebbl áll, az utóbbin emelked-

nek a kapuboltnak egj^szerü élei (die Grathe).

A tnek lába nem egyéb alig kiszök ala-

csony táblánál, a ka-

pitael is igen durva,

251. ábra.

éktelen megfordított

gúla , melyen épen

oly éktelen abacus-

tábla fekszik ; csakis

azon oszlopnak van

250 ábra külön díszes kapi-

taelje, mely az apsis

közepén áll (249. ábra), de ez is az idtl so-

kat szenvedett. Az altemplomot temet hely-

nek használják, hová a koporsókat egyszeren
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Leteszik, mi még a fels templom látogatóira

is ártalmasai] hat.

Nevezetesek ezen altemplomnak falképei,

melyekéi az építkezéssel egykomáknak tekint-

het ünk.s így hazánk legrégibb középkori falfest-

ményei közé sorolhatjuk. Ezekbl fennmarad! .1

boltozat kezdetén kél t fölöl I : az egyiken Káin-

nak (250. altra), a másikon Ábelnek ('2')
1 . ábra)

áldozata; Káinnak megvan egész alakja, Ábelé

csak félig ép, sl arczának csak alsó része lát-

ható. A/, elbbi három kalászt, az utóbbi bá-

rányt tart . a középkorban szokásos módon,

ruhájával eltakart kezében. Képeinkéhez igen

hasonló kép van vésve a wilteni kehely egyik

medailonáhan (1. ..Der romanische Speisekelch

des Stiften Wilten in Tirol" 1. tábláját a bécsi

...lahrb. (1. k. k. Ccntr. i'onim." IV. kötetében).

A ruha csaknem ugyanaz, épen ugy, mint a két

alaknak egész elhelyezése, csakhogy Kain a wil-

teni kelyhen szakállon és hogy nem egyes ka-

lászt, hanem egész kévét tart kezében : a wilteni

kehely is, mint etetési kehely (Speisekehh)

.

még a XI 1 1. századba tartozik. Ha már most

nem lehetünk teljesen na '-'elégedve a fejek

kerekded, mintegy golyós körvonalával, a tul-

nagy szemmel és szájjal és a lábakkal, nem
tagadhatjuk el dicséretünket a ruhák valóban

remek és természetes redzetétl, minél job-

bat alig fogunk találni nemcsak e korban,

hanem késbben sem : joggal

tehát hazánk legsikerültebb,

._ XI II. századbeli falképei közé

sorozzuk a feldebrieket. Van

itt ellentét a színekben is: mi-

dn Ábelnek köpenye kék, alsó

ruhája vörös, ellenben Káinnak

köpenye vörös, tunicája pedig

kék. Nevezetes az is, hogy Káin-

nak vonásait a mester nem,

mint késbben a gonoszoknak kitteknél tör-

tént, készakarva elrútitotta. csak haját festette

vörösre, de a bárány is vörösös.

Az egyik ablak bélletén a 252. sz. a. lát-

252. ábra.

ható díszkeret fordul el. Van itt a legegysze-

rbb antik fogas-maeander , mire szélesebb

szalagon következik a bél osztályú levél, mely-

nek ketteje maga közi foglal egyegj keske-

nyebb öt osztályú levelet. E dísszel már a

byzantiah ÍS éltek, kiktl átment a román

építészetbe.

A román és átmeneti stj I tekintetében

Szepesmegyének legjelentékenyebb vidéke a

szepesváralljai (Kirchdrauf). Itt van a fentebb

röviden tárgyaH székes -egyház, itt az alább

említend nagy szepesi véx, itt a zsegraí tem-

plomka; három XIII. századbeli emlékaligegj

órányi távolságban egymástól. A középkor leg-

nevezetesebb felföldi városai, Lcse és Kassa

mégnem, vagy az utóbbi csak csirában létezett,

mikor a szepesi székes-egyház felépült. Ama
régi idkben az egyháziak, mint egyedül mi-

velt egyének, abban is tnnek ki. hogy letele-

pedési helyüket igen jól tudták választani, s ez

itt is történt: midn ezen vidék a megyének
legtermékenyebbje, s jelesen dicsérik arról,

hogy termése igen egyenl, 3 alig ismernek itt

• neszen rósz évet. Mieltt Lcse polgárosodá-

sával és iparával elsbbségei nyeri a szepes-

váralljaikon. itt kellett lennie a fentemlitetl

kelet-indiai szárazföldi ut egyik csomópontjá-

nak. Azonban a dicsség sokáig nem tartha-

tott; mert rövid id múlva felemelkedtek, és

virágzásnak indultak Kassa és Lcse'merj vá-

rosok építkezéseik számára már is a CSUCSÍVes

stylt elfogadták.

Zsegra.

Zsegra, ma kis falucska, mely a Szepes-

Olasziból Szepesvárallja vezet utón fekszik.

A templomka a falusi templomkák leg-

egyszerbb typusát mutatja: hosszúkás négy-

szög osztatlan hajót, aránylag nagy, egyenesen

zárt szentélylyel és ers nyugati toronynyal;

van két kapuja, a torony alatti egyszer, dí-

szesebb a deli oldalé. Két-két nagyobb oszlop

-



és két, az ívezetbe átme-

n, kapitaelnélküli hen-

gertag teszik bélletét , az

oszlopok fölött emelked
csúcsíves mezején festve

látszik a feszület, olda-

lán a szz és János

evangélista, Mária mö-

gött térdelve a templom

alapitója
; az alakok

mögött rovátkos erdfal,

mintegy emlékeztetve a

templom hátterén emel-

ked szepesi várra. Jobb-

ra, balra a déli kaputól

eg
t
yegy meglehets nagy

csúcsíves ablak, mig a

szentély aljlaka még fél-

körrel záródik. A torony

alja tömör, második eme-

letén ketts, harmadikán

két keskeny ablakot lá-

tunk, mefy fölött a rutitó,

hagymaalaku tet emel-

kedik. A hajó közepén

nyolcz oldalú oszlop áll,

tanúságául , hogy már

eredetileg e hajót be

akarták boltozui ; azon-

ban mostani boltozata ké-

sbbi. Ezen egész tem-

plomka tele van rakva

falképpel
, a szentélyéi,

melyek a passiót ábrázol-

ják, régibbek a hajóéinál

;

ezeken más legendák közt

a kun háborúból vett sz.

Lászlóét is látjuk. A szen-

tély képeit még a XIV.,

a hosszhajóéit a XV. szá-

zadba tehetjük. E képeket

leirta Iiómer a „Magyar-

orsz. régészeti eml. " III. k.

254. ábra.



L89

I. részében. A bemplomkál igen valószínleg .1 CTgj betszik, mintha eleinte csali kerek

Zsegraiak családja alapította, kiknek czímere kápolnai (temetit?) akartak volna építeni,

abban többször fordul el. (255. ábra.) Duhonj de a szándékol megváltoztatván, csakhamar

nagyobb hajói építettek ahoz. Qy eset, mely-

ben ;i temeti kerek kápolnák nyugati falai

lerombolván, ahoz négyszög hajói csatoltak,

nálunk többször fordul i-lo: azonban e tágítás

rendesen csak elég késn történik. Ellenben

Karcsán a kerek szentélynek szabálytalan

alakja, de melynek díszei megegyeznek a

hajóéival, a csaknem egykorú tágitásl árulja

255. ábra.

János, zsegi'ai plébános már több nyáron át.

nagy óvatosággal és csodálatos türelemmel

dolgozik a falképekel elfed mészréteg leliá-

molásán.

Karosa.

A fels-magyarországi, Erdélyen keresz-

tül keletre vezet utón találunk, Zemplén me-

256. .ibra.

gyében, egy igen érdekes átmenetkoru tem-

plomkát, a karcsait.

257. ábra.

el. Egykorú továbbá a hajóval, a hazánkban

nem közönséges nyugati karzat (Querempore),

melynek tövei az átmeneti alakzást követik,

állván ágai közé féloszlopkákat fogadó ke-

resztbl, [gen díszes a nyugati homlokzat

három-három oszlopos béllet kapuzatával,

mely fölött a nálunk igen ritka kis ívü karzal

(Kleinbogen-Grallerie) a tompa szög oromba

csúcsosodik. A karzal vak. nem nyitott; áll

hé1 faloszlopokon félkör ívbl, két \

gyámkként alkalmazott oroszlánon nyugszik.

Párkányzatát teszi a megfordított attizálóláb,

•
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s ez alatt frész- és íves-fries, csakhogy az utób-

binak gyámkövecskéken emelked ívei nem

félkörüek, hanem már is csúcsosak. Ilyeneket

látunk a hajó oldalfalain is, mig a szentély-

nek íveeskéi még félkörüek. 257. ábránk Sehu-

leck, bizottsági építésznek, restaurationalis

tervét mutatja , melyen a hosszú vízirányos

homlokzatot, közepén egy, hazánk kelet-északi

vidékén gyakran elforduló fa-torony, festileg

megszakasztja : e nélkül a szükségképen igen

magas tet is kirívólag hatott volna. A déli

homlokzatnak kis kapuja is elég díszes, de

sem ennek, sem a fkapunak mezején nem lát-

ható sem domborm, sem festett kép. Az abla-

kok mindnyája még félkörrel van zárva. A
falkiszökések még szalagszernek , de azzal

mégis távoznak a rendes falszalagtól , hogy

mieltt a fries íveibe átmennének, kissé vissza-

vonulnak , kurtábbakká válnak. E templom-

kát jelenleg a reformáltak bírják.

Nevezetes vag}ronosság uralkodhatott a

XIV. és XV. században Szathmármegyében,

különösen a Szamos mentében; mivel itt leg-

srbben állanak még e két századnak falusi

templomai ; de ezen építkezési munkásság mu-

tatkozik némely, már a XIII. században, vagy

legalább ennek átmenet-stylü templomkáiban

is. min : a kis-peleskei, a simái a fekete-ardói.

A szathmári emlékeket, Rómerrel együtt,

lS64-ben vizsgáltam. (1. az ezen évi „Arch.

Közi. IV. köt. III. füz.).

Kis-Peleske.

A kerek templomkához donga-bolttal fö-

dött, egyenes zárásu szentély van csatolva,

melynek éjszaki falában igen eg3^szerü fél-

körben szentségfülke látható. A szk ablak

szintén félkörzárásu , a kapu béllete épszögü

(259. ábra), alsó íve félkör, a két fels tompa-

csúcsos; e béllet nélkülözi a szokásos falosz-

lopkát, és e helyett sajátságos párkányzatféle

elosztással bír.

258. ábra.

259. ábra.
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s i in a.

Épen "l,\ egyszer, mint a peleskeinek,

;i simái templomkának elrendezése is, csak-

is többnyire csak alapzatában ;i tv*l * 1 alatl

kell keresnünk .
- e tekintetben a kalocsai

érsek régészeti buzgósága és bkezsége na-

gyon segített.

Nevezetesebb még íénálló átmenetkom
aogy itt megfordítva, a szentély van félkörben templomol találunk Bácsban, melyrl mon-

zárva, és a hajó képez négyszöget. Itt is a/ datik, hogy a templomosok építették, de mely

L301-ben a minoritáknak adatott át
;
jelenleg

a ferencziek birják. Hajóját egészen aaoder-

^
260. ábra.

ajtóbéllet épszögü tagozassa! bir, mindkett

pedig egyaránt nélkülözi a tornyot, melyei

hihetleg fa-harangláb pótolt.

FVkete-Ar«ló. (Ugocsa m.)

Fekete-Ardón csak a félkörben zári -zen-

télv maradt meg a régibb átmenet-styl tem-

plomból. Nevezetes e templomka meglehets

«

-

1
>

•
* 1 1 maradt falképeirl, melyek egész éjszaki

tálát elfoglalják. E falképek nehezen készültek

a XV. század vége eltt. Tüzetesen leírta a

templomol és falképeit Rómer a „Magyar,

régészeti emlékek" ITT. köt. I. rész 74. s k. 1.

Magyarország nagy síkján csak igen ke-

vés XIII. századbeli emlék maradt fenn, - ••/!

261. ábra.

nisalták, kivéve némely keresztboltját, mii;

keleti része, a szentély és az éhez épített to-

rony még az átmenel styljének bélyegéi vil-

iik magukon. A templom 120'-nyi hosszával

és tO'-nyi szélességével több, mint középszer

szerzetes egyházaink sorába tartozik. Fala

zöme téglából van épitve, egyedül az építé-

szeti tagozatok köböl. Korát, valamim a szen-

tély befalazott, uisy a torony ablakai is fél-

kör záródásaikkal tanúsítják, csak a torony
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negyedik emeletének ablaka fölött látunk

csúcsívet : az átmenetkorra mutatnak to-

vábbá e toronynak nevezetesen kiszök tá-

rnái, végre aránylag nagy magassága, melyrl

mondják, hogy nem régen még nagyobb volt,

de fels részét veszélyes volta miatt le kellett

bontani. Azonban ezen torony egész magas-

ságáltan megtartott négyszög alakja, és eme-

leteinek meglehetsen egyenl felosztása

miatt, még a román elrendezést elárulja,

mire a torony talapja és a szentélynek félkör-

íves friese is mutat; egyébiránt az apsisttöbb

ízben magasabbra emelték, ellenben talapja a

felmagasodott földfölep alatt van eltemetve.

Kápolnák.

Magyarországon alig van ó-román stylü

kápolna, de van számos, melyet a román ké-

sbbi és átmenetmódu építészetbe sorolha-

tunk. Legrégibbek a rendesen az egyházak mel-

lett álló temeti kápolnák, melyeknek alsó

osztálya a temetbl kiásott csontok felvételére

van szánva, fels emelete pedig halotti szer-

tartásra szolgált; ezek az úgynevezett carna-

rinmok. Határozottan keresztelési kápolnát

nálunk nem lehet kimutatni. A várkápolnák

is csak késbben fordulván

el , a csúcsíves styl korába

tartoznak ; de vannak püspöki

magánkápolnák , metyeknek

legalább alsó osztatva még az

átmenet módját mutatja. A
csak egy emeletes kápolnák,

262. ábra. melyek az érintett jellegek

egyikében sem részesülnek , egyes szentek

kápolnái: ilyenek többnyire, a külföldön is

vagy a zárdák és egyházak szomszédságában

emeltettek, vagy oly külön helyeken, melye-

ken valamely nevezetesebb eseményt akartak

megörökiteni. Vannak ezeken kivül oly kápol-

nák is. melyek egyes családoknak szolgáltak

temetkezési helyül. A kápolnák teste vagy

kerek, vagy épszögü, vagy polygon, többnyire

kiszök apsissal.

Az egyszerbb, csak egy emeletes kápolnák

közé tartozik az, melyet 1872. sz. Antal mellett,

263. ábra.

Bács szomszédságában felásattam (262. á.) Ez,

mint mondják, sz. Györgynek volt szentelve, és

tartozott a közel feküdt velicki vagy felichi

264. ábra.

premontrei praepositurához, melyet a „Mona-

stel-ologia" nem emlit. Ebbe csak néhány, ren-

desen fekv csontvázat találtam. Igen hasonló,

még fennálló kápolna van Szakolczán.
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1862-ben Pereghen, Pesl mellett, ásatotl

fel egy temetkezési kápolna; épszögü \ oh . tV-1-

körben kiszök apsissal, egj bozzá csatol! ép-

szög helyiség volt a tulajdonképi csonttartó

.ossuarium" . melyben u temetbl kiásotl

265. ábra.

csontok rendszeresen voltak elrakva : együtt

a koponyák, együtt a kar és czombcsontok

3tb. Éhez hasonlót ástunk fel Aszódon, csak-

hogy itt nem ossuariumot, hanem csak kevés

rendesen fekv csontvázat találtunk. A már

emiitett kisbényi kápolna is sirkerti kápolna

lehetett eredetileg.

Átkelvén a Dunán, még fenálló kerek ká-

polnát kiszök apsissal találunk Oskön.

Sokkal nevezetesebb az eddig emiitettek-

nél ajaki templom eltt álló kápolna.

Az alapterv négy-levelü rózsát képez

(208. ábra), egyik -/inna falvastagságában

Lépcs vezet a fels emeletre, mely ketts all-

takkal van világitva (264. ábra), négy-levelu

félcsrök teteje fölött kis henger, úgynevezett

lámpa (Laterae) emelkedik, mely azonban

ujabb eredet. A tet alatt a szokásos félkríves-

friessel kezddik a koronapárkányzat. Kápol-

nánknak van díszes kapuja, (265. á.) bélletén kél

két szabadon álló oszlopka, melynek töve hen-

gertag alakban átmegy a félkört) ívezetbe. A

lóheridomu, ajtó fölött i mez-
b.en látjuk a diadalmas bá-

rány t a kereszttel e- e fölött

sárkányféle alakot román lom-

bozat közt. Az egész elrende-

zés és styl kápolnánk épit-

kezésél ugyanazon korba be-

i\ ezi,melyben a mögötte emel-

ked pompás templom épült.

A még gazdagabb soproni ká-

polnái inkább már a csúcs-

ívesek közé tehetni.

Püspökeink magány ajta-

toskodására szolgáló kápolnái

sorából ketti ismerünk,mely-

nek Legalább alsó osztálya ezen

kornak határára tehet : egj i-

ke a gj ri . másika a vesz-

prémi. A gyrinek fels eme-

letét a prímás . mikor még

gyri püspök volt. stylszerü-

leg restauráltatta aradi lappért József épitész

által, de az alsó osztály elhanyagolt álapotában

266 ábra.

megmaradt; st ez alatt, ha jól emlékezem,

van még egy harmadik, földalatti osztály i-.
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melyet érdemes volna megvizsgálni ; vájjon

nem .szolgált-e temetkezésnek ?

A mai veszprémi püspök laka és a szom-

széd kanonoki ház közt fekszik egy épszögü ká-

polna. (266. á.) melyet Veszprémben Gizela-ká-

polnának neveznek, s melyrl állítják, hogy Gi-

zela, sz. István neje, épitette. A megnevezés a

szokás dolga, de keletkezési idejének megha-

tározása helytelen; mert e kápolna legrégib-

267. ábra. 269. ábra.

ben az átmenetkorban épülhetett, st azon

gerinczrészletek , melyek a kanonoki ház fa-

lán még ma is láthatók, világosan a csúcsíves

korba tartoznak. A kápolna fels emelete,

mely a püspök magán -szertartásának szol-

gált, az emiitett gerincz kezdetéig egészen el-

pusztult, mig az alsó emelet még elég épen

fenmaradt. A kápolna két, keresztbolttal be-

födött osztályból áll, melyhez, mint harmadik

a szintén keresztbolttal ellátott szentély csat-

lakozik, ebbl egy ajtó kis, hajdan talán sek-

restyének szolgáló kamrába vezet. Neveze-

tesebbek a kápolna épitészeténél falképei, me-

lyek közül itt adjuk János és Péter apostol

ábráját. Képeink nem eléggé jelemzetesen van-

nak rajzolva (átvettük a bécsi Mittheil. 1856.

évf. 185. lapjáról); de azokról mégis állithat-

ni, hogy a magyarországi falképek legrégibb-

jei közé tartoznak. Ezeknél jobban van raj-

zolva a zárk (268. ábra). Itt a diadalmaskodó

bárányt látjuk a keresztes zászlóval, melyet

szokás szerint bal ellábával tart. Hasonlót,

hanem kevésbbé jót látunk a jaki temeti ká-

polna ajtajának mezején. (265. á.) E falképek

átrajzolását bizottságunk megrendelte.

A középkori kisebb egyházi építkezései

közé tartoznak az emlékkeresztek, oszlopok

270. ábra.

és lámpatartók: mindnyája szabadon felállí-

tott , önálló építményként. A lámpatartók

271. ábra.
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vagya zárdák eltt az éjjeli utazókal a ven-

dégszeret házba vezették, vagy pedig, mini

mindig ég mécsek a temetkön helyeztettek

el, - ekkor halotti lámpáknak neveztettek

„Todtenleuchte, fanal." Nálunk csáb késbben

jöttek divatba, meglehets számmal maradtak

fenn a csúcsíves korból, mig az ismertek kö-

zül csak egyel sorolhatunk az átmenetibe. Ez

a nagy-mártoni (Mattersdorf) Sopron szom-

szédságában, melyei 270. ábra felrajzban, 271.

ábra alaptervében ad. Itt csak a mécsnek szánl

fülke félkörben van zárva, mig a többi részlel

még az átmenetkorra mutat. Azonban meg-

lehet, hogj az egész már a csúcsív idejében

épült; meri hiszen ily apróbb építményeknél

a régibb alakzáshoz sokáig híven megmarad-

tak. A fels lulkéhen hihetleg szoborka ál-

lott, a sisaknak egyszer keresztje mint álta-

lános jelvény tekintend. A talap lába még

az attizálóra, de a középs párkányzat már

is csúcsíves idomzásra emlékeztet.

Várak.

Fentebb idéztük a névtelen jegyznek

egyik helyét, melyben az ó-budairómai tábor-

hely is lappang.E hely ez: „Transito Danubio

castra metati sünt (a magyarok) juxta Danu-

bium usque ad aquas calidas superiores (az

ó-budai fürdkig, melyeket még a rómaiak

építettek), et hoc audito omnes Romani per

terram Pannóniáé habitantes, vitám fuga ser-

vaverunt. Secunda autem die, Dux Árpád et

omnes sui primates, cum omnibua militibus

Hungáriáé intraverunt in civitatem Athilae

Regis, e1 viderunl omnia palatia regalia, quae-

dam destructa usque ad fundamentum, quae-

dam non, et admirabantur ultra modum
omnia illa aedificia lapidea et facti sunl

laeti ultra, quam diri potést, eo. quod Capere

meruerunl sine hello civitatem Athilae Etegis,

e\ cujus progenie Dux Árpád descenderat,"

A magyarok által csodált ó-budai k-

épitmények közé számithatjuk a romai cas-

trumol (stativum) is, melynek nyomai még

ma is megvannak, és merj a [X. század végén

alkalmasint még meglehets épségben fenn-

állott, [gen valós/hm. hogy a római castru-

mok. hol megvoltak, tehál a Dunán tul, leg-

inkább szolgáltak erdkül és védeti helyekül

nemcsak a magyaroknak, hanem, mit már

bizonyosan tudunk . Pannónia magyarok

eltti lakosainak i-. E tekintetben dönt pél-

dául felhozhatjuk a .-zalavári castrumot, mely

csak legújabb idben tni el végképen.

A. szalavári római eastrum.

A Kopitar által kiadott ..Anonyini Sális-

burgensis anni s 7:!. seriptoris História con-

versionis Carantanorum" czímú könyvben 1

)

olvassuk, hogy a -zalavári várai Privina épí-

tette, miután öt Morvaországból elzték, i

az akkori nemei császárnak kegyéi elnyerte;

olvassuk továbbá, hogy e várban emelte sajál

palotájál és három templomot is.

Kollár János 1841-ben Olaszországba

utazván, Szalaváron ment keresztül, hol épen

akkor a közel fekv erdnek alapzatköveit

elhordatta Zala vármegye, azokat országul

készítésére használandó. Kollár erélyes fellé-

pésével elhárította agyán, hanem csak rövid

ideire, a végveszélyt, ezen fölötte érdekes épí-

tészeti maradványtól: meri késbben a megye

') A/, egész könyvnek czíme „Glagolita Closia-

aus" , megjeleni 1836-ban; magyar fordításai adtam a

.Fehérvári ásatások" czímü könyvemnek 97. - k. 1.

Ugyanott tüzetesebben is szólok Privina váráról. Leg-

újabban ide vonatkozó adatokat közlött Hunfalvy

fal a „Századok" ez í » l « í májusi füzetében, lml a/.

erdnevének névváltoztatását a római ,Salle-böl", a

német „Mosburgra" fekvésének mocsáros jellegébl

magyarázza, valamint a Balatonnak nevét is a lót

„blatoból*, mi sarat, posványl jelent, száimaztatja.

A rómaiak idejében a tónak neve alkahnasini ,PeÍ£0

inferior" volt.

10
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a szétbontást ugyancsak folytatta és befejezte

uíxy. hogy Rómer a castrumnak csak hlt he-

lvét láthatta, minthogy azon kalapzat többé

nem létezett. Kollár IS 4 l-ben még az egész

castrumot mérhette fel, és ezen felmérése

szerint hossza délrl észak felé volt 204 , szé-

lessége keletrl nyugatra 144 bécsi láb, s

ezen felméréssel megegyezik nagyban Rómeré

is. E csekély területen állott, a névtelen tudó-

sítása szerint . nemcsak Privina palotája,

hanem három templom is. melynek egyikét,

alkalmasint kiterjedése miatt, „tiszteletre

méltónak '• „honorabile" nevezi a salzburgi

névtelen . mibl kitetszik, mily jól jellemzi

Mertens ama kort, midn épületeit kisszerek-

nek, st nyomorultaknak mondja, és hogjT

ezen csekély épületek egészen elenyészhettek

sz. István koráig, ki ide egy benczés zárdát

építtetett. De még ez is. mily kisszer volt?

mutatja rajzunk (272. ábra), melyet Kollár

„Cestopis" (azaz útleírás) czím könyvébl

másolunk.

..A vidék, mondja Kollár, lapályos völgy,

melyen keresztül a Szála patak foly, vagy in-

kább fúródik, vagy inkább fekete zsomblápba

tnik el. A fofyó vize gyakran eltnik és me-

gint, a nélkül, hogy látni lehetne, miként, kibú-

vik a lábunk alatt emelked magaslatokon

alól. A Szála mindkét partján van sok elszórt

és elszigetelt liget, vagy inkáim diófákban

bvelked erdrészlet ; a helybeli magyarok

egyformán Szalaligeteknek nevezik; a ligetek

maradványai ama nagyerdnek, melyben, a

salzburgi névtelen mondja, hogy Privina vára

..in nemore et palude Salae" emelkedett. Ezen

ligeteket és fákat a lakosok még mindig ki-

égetik és irtják, hogy szántóföldeket és réte-

ket nyerjenek."

„A hely, hol a vár állott, mesterségesen

készített sziget módjára kissé emelkedett. Az

egész vár hosszúkás négyszög volt, árokkal

körülvéve, melynek idomai most is látszanak.

A terven és az egész épületen észrevehetni az

akkor Európában kedvelt byzanti építészeti

stylt (?). A rom felülete és földje mindenféle

tövises és burján növényt táplál. A mellékelt

rajznak sötétebb vonásai a még most is a föld

felett emelked, és eddig megmaradt alapfala-

kat jelentik ; a csak vonalokkal jelölt hefyek

272. ábra.

pedig már egészen ledltek, s a kfejtés után

megmaradt falaknak csak árkait mutatják. Az

észak és keleti oldal közti szögletben állott a

templom ; mert az X bet alatt még most is

megvannak a szenthely (szentély) vagy ká-

polna romjai, melynek ledlt faldarabjain meg-

festés is látszik. Y bet táján volt egy , a

várhoz toldott épület, vagy emelvény. A vár-

nak négy szögletén bástyák (tornyok) állot-

tak. Figyelemre méltó az is, hogy a vár mé-

lyen a földbe vert, s most már kvé vált czö-

löpökön emelkedett. Az alapzat faragott négy-

szög kbl van épitve, a falak pedig téglával

változtatva homokkbl. A tégla kétféle,

1 IVa" hosszú, öVí" széles, 27a" vastag sötét-

vörös, vagy 12Va" hosszú világos-vörös szín.

A csekély maradványból a várnak bels fel-
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osztására s berendezésére nézve ítéletei hozni

nem lehet." sí b.

„Hogi a vár éjszaki oldalán kapu volt,

onnan lehel következtetni, meri a régi ut,

meh Szalavárról a bárándi pusztára vezet, a

vár ezen részén vonul el, a meri vágj 6 ówe]

ezeltl e helyen találtak igen régi kövei ily

felírással: „Gaude apto", mely utóbbi szó,ugy

mondják „apertót" jelentene; ezen k jelenleg

a szála - apátsági borpincze fölötl látható.

Délre voll a bels várban sírboll vágj krypta,

négyszögletes szoba alakjában; itt találta-

tott 3' 2" hosszú, -' 1" széles SÍrk, melyen

három egymással összefügg koszorú van vés-

ve, egyikében angyal, másikában sas, harma-

dikába oroszlán látható. A rajta voll felirás-

ból még ennyi megvan: „Andreas vitám reso-

lutis". lejebb meginl : „sub ponitur isti stb."

Az iménl leirt várat nem építette IVivi-

na. csalatkozik ez iránt Kollár: mert e vár

valóságos római várna, castrum vagy még

inkább Vegetiusnak „De re militari" czimu

könyvének megkülönlio/.t.'ti'se -/.érint, kiter-

jedésére nézve, castellum. Tanúsítja pedig

római eredetéi t<">l>l> ott talált római tárgy és

k; tanúsítják nagy mérv, jeles téglái; tanú-

sítják alapzatának faragott kövei; tanúsítja

Efcómer kijelentése; 'le tanúsítja az építmény-

nek elrendezése és viszonya egy közelében

lév nagyobb castrumhoz, a fenékihez, mely a

Balaton partján áll. és melyet Korner leirl

az „Archaeol. Közlem." 1862-dik H. füze-

tében.

A római várnak", castrum és várnának,

castellum. jellege ho.-szukn,s négyszög, vagy

tökéletes négyeg, melynek minden -árkán.

vagy, ha nagyobb, oldalközben is emelkedik

torony: e tornyok alakja a henger, mely job-

ban ellentáll a zuzó-gép (aries) ütéseinek; a

tornyok távolsága egymástól olyan, hogy a

kél torony közt támadó ellenségei egy mind-

egyikérl hajtott dárda elérhesse; a castru-

mot vagy castellumot árok fogja körül, van

négj sajál uéven nevezend kapuja, bensejé-

ben felveszi a gyalog-lovas ée gépész-katona-

ságot; ha állandó, castrum stativum, vannak

kivált az elkel tisztek számára falazott

házai is.

A -zalavári castellumnak bens elrende-

zéséi nem ismerjük többé; meri ezen, vala-

mim1

Privina, ugy késbben benczés lakosai

változtál tak. és ásatások annak idejében, mikor

még tartósabb és jobban szerkezeti anyaga

után, legrégibb elrendezésére leheteti volna

ráismerni, rendszeres ásatások, mondjuk, akkor

nem történtek; azonban czélunkra elégséges

azon tapasztalás, mely szerint a IX. század

elején Pannoniában várakai alapostól alig

építettek, hanem használták erdekül a ró-

maiaktól öröklött és alkalmasinl még többé-

kevésbbé jó karban lev castrumokal éscastel-

lumokat. És ez igen természetes; meri az

építkezési ügyesség ekkor fagypontján állott,

fképen Pannoniában, midn Privina kényte-

len volt még nyomorult épülel emelésére is

kmiveseket az elég távol es Salzburgból

hozatni: de a kisszerség és ügyetlenség még

onnan is világos, hogy Privina nem a nagyobb,

és valószínleg több kényelemmel és luxussal

épített fenéki castrumot, hanem csakis a ki-

sebb -zalavárit használta fel . valószínleg,

mert ez kisebb mérvei miatt kevesebb ember-

rel volt védhet, és mert már fekvése is, a

mocsár közepén, természetszerleg erssé tette

A római castrum, mint nem keresztyén,

körünkön kivid feküdnék, hacsak nem kellene

épen ebbl származtatnunk, egyik részében,

-/.. István négy tornyos basilikáját, a késbbi

mintájára épített nagyobb magyar egyháza-

kat, st még a -okkal ujabb kastélyoknak ne-

vezeti nemesi lakokat, melyeknél már a cas-

tellumból eredt nevök is visszautasít a romai

mintára e- annak négy sarktornyaira, és me-

lyek nem a középkori magassági védelemnek,

hanem az. antik oldal védelemnek (Flanken-

vertheidigung) értelmében vannak építve.

19*
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Privina Marachaniából jött , melynek

egyik nevezetes helye Nyitra volt. Fel kellene

tehát tennünk, hogy az akkori háborús id-

ben Nyitra is lehetett ersítve, azonban vala-

mely régibb ersitésnek nyomai a nyitrai vár

tálain eddig nem találtatván, kénytelenek va-

gyunk hinni, hogy e várat már magasai)!) fek-

vése miatt (egyik oldalán szikla alapja elég

meredek) ersnek tartották a szlávok és leg-

feljebb gyöngéim pontjait faczölöp-keritéssel

védték: mi már elég volt. hogy a tatár be

nem vehette.

A zólyomi puszta- vagy ó-vár.

Nagyobb figyelmet érdemel a zólyomi

magas hegy tövén maga is hegyen fekv u. n.

ó-vár. vagy puszta-vár; mert errl mái-

Béla névtelen jegyzje is tesz emlitést XXXIV.

fejezetében. *)

..Time communi consilio missus est

Borsu, filius Bunger, cum suis militibus; et

enni equitarent juxta fluvium Gron . cervus

fuga lapsus ante eos, cacumina montium as-

cendit. quem Borsu celerrime cursu persecu-

tus. ictibus sagittarum in vertice montis in-

terfecit ; et tunc Borsu, cum montes illos in cir-

cum aspexisset, in memóriám duxit, ut ibi

castrum construeret. Et statim eongregata

multitudiiie eivium, in vertice imius altioris

') E várról tüzetesebben szólottam az „Archaeol.

Közlemények" 186G-dik évfoly. 125. s k. 1. Van ezen

kivül még Zólyom várossal összekötött más vár, mely-

rl a ,,Scliemat. liistor. dioecesis Neosoliensis" 223.

lapján olvassuk, hogy már IV. Béla korában létezett."

..Origines ejus ad Belam IV. referuntur ; qna descen-

sus . commoratio regum stirpis Arpadiauae saepius

occurrit in chartís diplomatibus hujus aevi, ut supra

ad civitatem ex itinerariis regum citátum fit" (az

emiitett évek a következk: 1237. 1240. és 1242.).

Mindezek daczára a még fenálló és lakott várról csak

ott szólhatunk, hol a csiícsíves emlékeket fogjuk tár-

gyalni : mert nem hagytak fel semmit az eredeti vár-

ból, mi a román vagy átmeneti stylre emlékeztetne.

montis. castrum fortissimum construxit, cui

nomen suum imponit proprium, ut castrum

Borsu nuneuparetur , et inde cum exercitibus

suis. usque ad silvam Zovolun perrexit, et ma-

ximam munitionem de lapidibus facere prae-

cepit, quod nunc castrum Borssed Zovolun
vocatur.

"

Ámbár itt, ugy tetszik, két külön tábor-

ról vagy erdrl van szó, mégis ugyanazon

név, mely mindkettnek adatik, és efelett a

fekvés a Garam mellett és a zólyomi erdben,

mutatja, hogy csak egy és ugyanazon építke-

zéssel van dolgunk.

Eredt tehát ezen kérdés: vájjon a zólyo-

mi óvár, melyrl a névtelen szól, ugyanazo-

nos-e a még ma is létez vár-rommal ?

És ezen kérdésre határozottan nemmel

kell felelnünk.

Midn a névtelen a magyaroknak, hódí-

tásukat biztositó , legrégibb eredményeikrl

szól, többnyire csak árokkal és földsánczokkal

bekerített tábort emleget , melyet már igen

ersnek tart : „ Fossata et castrum fortissi-

mum de terra." XXII. fejezetében ezt olvas-

suk : „Mane autem facto Zobolsu, Thosu et

Tuhutum inito consilio constituerunt, ut méta

regni Ducis Árpád esset in porta Mezesina.

Tunc incolae terrae, jussu eorum, portás lapi-

deas aedificaverunt, et clausuram magnam de

arboribus per confinium regni fecerunt." Még

itt is tehát, csak fa-, alkalmasint czölöpféle

ersitések fordulnak el, s legfelebb a kapuk

vannak kbl rakva , nehezen falazva. Nem
hiszem , hogy a névtelennek Borssed Zovo-

lunra vonatkozó kitételét : ,.et maximam
munitionem de lapidibus facere praecepit",

ugy kellene értenünk, mintha ezen, inkább

határvonal, mint vár , rendes falakkal lett

volna ellátva; legfelebb kyklöpi falat enged-

hetünk meg, azaz : egyszeren egymásra ra-

kott nagy faragatlan kdarabokból állót,

melynél e darabok még nem voltak mészra-

gaszszal eg}7máshoz kötve.
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A magyar történelemben elrehaladván,

Látjuk, hogj az országnak Legnevezetesebb vá-

rosai is meglehetleg késn Lettek fallal be-

keritve;ig3 maga a királyok székhelye, Fehér-

vár, valamim a Pesl újhegyén már ;i tatár-

járás eltl fenálló helység, a mai Budavár,

agyszintén Kassa és Selmecz is, melyeknek a

tatárjárás eltti ersítésérl mii sem olvasunk,

de olvassuk, hogy a vész után elébb-utóbb,

fallal lettek körülvéve.

Az újólagos falkerités alkalmazását az

uj jövevények, kik a tatárjárás után a lerom-

bolt helyiségekel isméi felépítették, régi hazá-

jokból hozták Magyarországra, és ily falkeri-

tés mellzhet len szükségére seink épen a

tatárnak gyors és széles elterjedése s könny
gyzelme által, még a régibb nevezetes villá-

kon i>. lettek figyelmesekké. Valamint maga

a magyar nomád nép nem értett még a fala-

záshoz, ugy az itt eltalált lakosság sem ér-

tett ahoz, vagy, ha elébb érteti is e mester-

séghez, elfelejtette volt a hosszantartó vész és

pusztítás közben; ezt tehát a magyar csak

azon polgárosodottabb jövevényektl tanul-

hatta, kik városainkat újra alkották; s igy

természetesnek tetszik, hogy hazánkban a

rendes falkerités eszközölte er8Ítésí építke-

zésnek eredetét városainkban, nem pedig

i kevés kivétellel) várainkban kell keresnünk,

az elbbiektl vettek és alkalmazták az utób-

biakra hatalmasaink. I liszen. mint a beveze-

tésben mondva volt . Németországban is a

magyarok pusztításai segitették a városok

keletkezését : de ott mégis némi régibb kmi-

vési gyakorlatra mutatnak az u. n. pfalzok, a

császárok tartózkodási-helyek és a püspökök

lakhelyei ugy, hogy Privina kicsinyes építke-

zései emelésére Salzburgból hozathatta a

kmiveseket.

E szerinl kötve kell hinnünk, ha

szó van a tatárjárás eltti nemesek és

Országnagyok falazott várairól, és ilye-

neket alig kereshetünk a még fenlev

romokban. Tekintsük ezek után a zólyomi

puszta vár elrendezését. Az erd három f-

részbl ál] : az egész heg^ tetejél elfoglaló,

igen terjedelmes, minden oldalán valóságos

kfallal körülfogott fellegvárból; eg3 ki-

sebb, a hegy egyik alantabb Lapulatán emel-

ked, mintegy el-erdbl (Vorwerk) és kél

hosszfalból, merj a kél várai vágj ersítési

egybeköti. Ugyanezen elrendezési találjuk

Visegrádon is; csakhogy it1 az alsó vár régibb

eredet, majdnem egész századdal elzi meg
a fellegvár építéséi és annak összekötéséi az

alsó várral, a hegyen lefutó falak által.

A pusztavár fellegvárának idoma,ahegy-

tet Lapos felüleletéhez alkalmazkodván, nem

bír szabályos alakkal, mennyire azonban le-

het, hosszúkás négyszögei közelii meg,mely-

nek kél rövid oldalán egyegy épület-csoport-

nak állja még fennmaradt. Az egyiknek leg-

külsfalába volt törve a fbejárás; mert itt

még boltos kapusikátort látunk. > e fölött

két. minden oldalának bélletén kitint ablak-

nyilási : innen az ellenkez oldalig több, min-

den irányban, hanem többségében mégis az

udvart szélességében metsz, kalapzatol ve-

hetni észre,s e fölött, az itt hajdan állott ('•pil-

létek magassága értelmében, kisebb nagyobb

omladék-halmakat. Ezen átmetsz falak oly

nagy számmal fordulnak el, S oly sürüen áll-

nak egymás mellett, hogy azokat csakis fala-

zott epületek maradványainak tekinthetjük,

nem pedig elrekeszt falaknak, minkéi szokás

volt vagy eleve, vagy pedig csak ostromlás al-

kalmával hevenyében készíteni, és minket a

Nemei „Abschnitt-nek" nevez: római nevük

ismeretlen, bár használták már a rómaiak i-

az ellentállás meghosszabbítására, végül az

összecsoportulásnak és rendezkedésnek a már

a vár belsejére tört ellenség ellen.

A kurta oldal más épület csoportjának

csaknem közepén négyszög hajlékot ve-

szünk észre, melyei a vidéken „szobának,

Stiibe" hívnak : ez utóbbiról itj. Kubinyi



150

Ferencz :

) így szól: ..Néhány év eltt a fels

várban egy bolthajlék besüppedt, s az omla-

dék kapzsi kincskeresk által részben eltávolít-

tatván, egy négyszög tagosabb hajlék falaira

akadtak, melyeknek egyikében kis falüregben,

apró pénzekkel tele edényt találtak ; de ennél

sokkal érdekesei)!) felfedezés tétetett azon

észrevétel által, hogy a falakon köröskörül

sima barnavörös márvánvozásnak (Marmori-

rung) nyomai vaIának láthatók. Ezen már-

ványozott falak létérl személyesen akarván

meggyzdni, azokat, a memryire sérült álla-

potuk megengedé , figyelmes vizsgálódásnak

vetem alá. s ugy lelem, hogj^ a nyers kfala-

kat elébb durva egész kavics és tégla darabok-

kal vegyitett vakolat fedi, s e felett látható

etíy finomabb, 3— 5"-nyi, vernyeges és kke-

ménységü vakolatréteg, melynek felülete egé-

szen simára lecsiszolva levén, szép barnavörös

aprón petyegett falfelületet állit elénk ; meg-

sérült állapotánál fogva azonban jelenleg már

meg nem határozható: hogy ezen ekként létre-

hozott sima falfelület nem szolgált-e falfest-

ményeknek alapul ? " Pár évvel késbben, mint

Kubinyi, 1865-dik september havában, a ro-

mot látogatván , magam is találtam még'

ugyanezen helyen, az u. n. szobában, vakolat-

maradékot , melyen hajdani befestését nem
lehetett félreismerni, itt tehát frescoval van

dolgunk, mely a várnak nem eredeti, hanem

valamely késimi építkezéséhez tartozik.

Sem a fels, sem az alsó vár még nincsen

annyira megvizsgálva, hogy megmondhatnék,

volt-e az egyiknek vagy másiknak öregtornya ?

(donjon.)

Az alsó várat illetleg Kubinyi, helyesen

a következket jegyzi meg : „Messze lent,

mintegy a hegyoldal közepe táján, állanak

J

) L. az „Archaeol. Értesít IV. köt. (1864. évf.)

J. füzetében" Zólyom megye memlékei, rajzolta és

leirta ifj. Kubinyi Ferencz" 17. s k. 1." Pusztihrad

35. s k. 1.

nagyobb terjedelm rommaradványok , me-
lyek a vár alsó mveit képezek, s melyekbl,

az alapfalakon kivül, még egy magas szöglet-

fal áll fen, mintegy 15 ölnyi (?) magasságban,.

8' vastagság mellett. Ez kivülrl faragott kö-

vekkel volt kirakva, melyet alul a szögleten

kíváncsi kincsásók szétbontván, a falnak ben-

sejében mindkét irányban rejtett folyosóféle

üregek jöttek napfényre, melyeknek a sarok

melletti nyilasáig 1 V2— 2Va" szélességet és

2— 3Va" magasságot mutatnak. A szögletfa-

lakon belül egy bedlt pinczének dongabolto-

zata részben még feiiáll , s fölötte az egyik

szögletfalon keresztül lépcszet vezetett, mely-

nek küls részébl még mintegy hat lépcs

megmaradt. Ezen szögletese eltt kis térség

nyilik , szintén alapfalakkal és rommaradvá-

nyokkal körülvéve , melyek az elbbiekkel

együtt képezek a vár alsó részét, melyhez egy

külön meredekebb ut vezet."

Mindkét vár-épitkezésnek nemcsak közép-

téren, hanem részben ledlt körfalán is, sürü

bokrok és ifjabb fák közt, százados fák is

emelkednek, s ez utóbbiak annál könn}rebben

verhettek gyökereket a körfalon ; mert itt egye-

dül rósz mész-ragaszt vettem észre ; a kövek

mindenütt ingók, s azok közt leginkább csak

földet, kevés abba kevert mész-részszel talál-

tam ; mig ellenben a tulaj donképi épületek

ragasza majdnem oly kemény, mint az általa

összetartott k maga; az utóbbi körülmény

igen ügyes és tapasztalt technikára mutat,

mit még inkább tanusit azon faragott kru-
házás (Verkleidung), melynek nyomát Kubinyi

látta. Faragott kbl való építészeti tagoza-

tot, melynek szelvénj^e után az építészeti kort

lehetne meghatározni, sehol sem találtam.

A két erdöt összeköt hosszú párhuza-

mos fal vonal, követvén a hegyhátat, ez

utóbbinak kiterjedése értelmében majd kes-

kenyebb, majd tágasabb tért foglal egymás-

közt, de mindenütt elégségest arra, hogy a

fel- vagy leküldött sereg az egyik vagy másik
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erdnek segítségére mehessen. Visegrádon a

sereg a falhoz kötött fasikátoron vette útját.

A zólyomvári párhuzamos falnak rendelte-

tése ugyanaz volt Athenának hosszfalaiéva]

(makra teiche vagy skele), melyek ;i városi

pirensí kikötjé\ el összekötötték.

Az egész beépitetl telep igen terjedel-

mes. Kubinyi, uagyságál jelezni akarván,

mondja, hogj ez nem csupán ers várnak,

hanem kisebb városnak is megfelelhetne; és,

hogj az egykori várban néhány ezer ember

kényelmesen lelhetett hajlékol : és valóban a

zólyomi pusztavár a legnagyobb begyi-várak

sorába tartozik: de már ezen nagy kiterjedése

sem engedi, hogy építését Bors vezérnek, vagy

a korban hozzá közel álló valamely hatalmas-

nak tulajdoníthatnék. Hozzájárni a hajdani

epületek nagy -zárna a fellegvárban. De a

pusztává i- épületein igen jó ragaszt is alkal-

maztak, mi oly korra mutat, melyben a tech-

nikai ügyesség ismét felütötte fejét. A ke-

résbbé jó ragasz elfordultál pedig helybeli

körülményekbl magyarázhatni; mert a kör-

falat már is a hegy meredeksége is oltalmazta,

másrészt a keritöt'al roppant elterjedéssel bir-

van.a fáradságnak és költségnek felette nagy-

nak kellett volna lennie. ha itt épen oly jó

ragaszszal élnek, mint min az épületeké. Mit

mondjunk továbbá az itt lelt faragottkövek

és boltokról I Vájjon ilyeneket tulajdonithat-

ni-e a magyarok nomád korának, vagy az alig

sokkal polgárosodottabb más nemzetbeli lako-

soknak I Mit mondjunk a ketts várnak hossz-

t'alakkali összekötésérl, - egy el-erd emelé-

sérl .' Mindannyi jellegrl, mely az ersítési

rendszer igen nagy kifejlésérl tesz tanúsá-

got : mert itt már az ujabb kor ama axiómája

van alkalmazva, mely szerint minden, a mi

védelem végett van építve, maga is legyen

védve, vagyis a védelem kölcsönös legyen, s

itt ez valóban ugy van. midn az el-erd

tiltja maga részérl a fellegvárnak közvetlen

megtámadását, a fellegvár pedig a hosszfalak

közt könnyen leküldheti rségél az alsónak

ertelje-. Védelmére.

Mindezekbl világos, bgj igen hatalmas

s igen jól vezetett erö Q08SZU idn át munkás

volt a pusztavár építésénél, s ha ilyent tör-

ténetünkben e vidéken keresünk, élénkbe t-
nik trencséni Csák Máténak személye és

alakja . - azon nagy hatalom s gazdagság,

melylyel Máté birt,s melyei gyakorlotl Fels-

Magyarországon a XIV. század legelején;

miért is várunk építéséi alig tehetjük elbbre,

mini a XIII. század vége felé,vag3 a \IV-dik-

nek elejére.

Másrészt Giskra e vidéken, és neveze-

tesen Zólyomban gyakorlott hatalmaskodásá-

nak a Eunyadiak korában történt elnyomása

valószínvé teszi, hogy akkor a pusztavár is

leromboltatott és elpusztult; nézetünk szerint

tehát Bél .Mátyás alig vélekedik helyesen (II.

1^7. 1.): ..Sünt. qui opinentur, arcem ham.

fugato Giskra, igne concrematam, disjectam-

que fuisse. Ruderum vetustior esi situs, quam

qui ab ea aetate potuisset contrahi: ul adeo,

ortus non minus, quam occasus arcis, in ob-

scuro sit positus." Nem helyesen, mondjuk, vé-

lekedik; mert Giskra kora óta elég hosszú

id folyt le, hogy azalatt az itt látható szá-

zados fák felnhettek; míg tehát a növény-

tan e fáknak több, mint négy százados életéi

nem fogja bebizonyítani, és a történeti kuta-

tás az elpusztulási idpontot közelebbrl nem

fogja meghatározni, legyen -zabád itt meg-

állapodnunk, még pedig annál inkább, mert a

„szobában" talált falfestési maradék is a XV.

századot árulja el : ekkor tehál a vár még

állott e- lakva volt.

De ha ezekben csalatkoznám is, még egy-

szer kimondom: képtelenség a pusztavárnak

megtekintésénél Bors vezéri . mint épitjél

megemlíteni, vagy pedig az építkezés idejét a

\lll-dik század második felénél régibbnek

tartani.
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A dobroiiivai vár. (Zólyom m.)

A dobronivai várat ifj. Kubinyi Fe-

rencz ismerteti az „Archaeol. Közlemények"

IV. köt. I. füzetében. Mondja, hogy els okle-

veles említése csak 1424-ben történik, midn
Zsigmond király a várat a várossal együtt

Borbála királvnének ajándékozza, késbben

Verbczyé lett , de ettl erszakosan elvette

Tnrri Kristóf. 1668-ban Eszterházy Sándor

bírta, ki azt „Urbárium" czimü kéziratában

részletesen leirta. ,.A mostani csekély omla-

dékból igen keveset lehet az egykori vár ki-

r
1 2 3 h S

I L-UJ I I—

'J7:l. ábra.

terjedésére s kinézésére következtetnünk. Any-

nvi mégis észrevehet, hogy a tulajdonképi

fels vár toronyalakú szögletes épitménybl

állott : de, hogy az vájjon szabályszer nyolcz-

vagy hatszögü volt-e, azt már az omladékok s

alapfalakból ki nem vehetni. Az északi olda-

lon két oldalfal az általok bezárt sorokkal

együtt még fennáll, az egyik 2°, a -másik 5°

szélességben, és 1° vastagság mellett 10— 15

(öl ]) magasságban, de ezeknek ablak- és ajtó-

nyílásai stylbeli részletekkel nem bírnak. A
sarok kívülrl négyszegkövekbl van épitve,

s mindkét oldalán legfelül a második emeleten

lrések gyanánt kifelé táguló kis ablakok lát-

szanak. Az ablaknyilásokból következtetve, az

épület két emeletes lehetett, a mint ezt Esz-

terházy kézirata is eladja, s ezek közt egész

sorokban kis lrésféle lyukak vehetk észre.

Belül , néhány leomlott pinczén kívül , mái-

igen kevés látszik az egykori építmény alap-

falaiból, melyek porlaszhalmazok alatt feküsz-

nek eltemetve, s a mi keveset még föl lehe-

tett ismerni, azt alaprajzunk tünteti el."

„Ezen fels váron alul, néhány öllel le-

jebb. gyeppel bentt, sánczalaku g}
7r övedzi

körül a hegycsúcsot, melyrl azonban szintén

meg nem határozható, hogy vájjon egyszer

földsáncz volt-e, vagy pedig valami küls fal-

nak vag}^ épületeknek omladékait képezte.

Ezen maradványok után Ítélve, a vár inkább

kisebbszerü magán-vár vagy ers vadászkas-

tély lehetett, mintsem terjedelmes várépit-

mény."

,,Egykori kinézésére s bels felosztására

nézve ád némi felvilágosítást Eszterházy Sán-

dor említett 1668-dik kézirata, melyben e vár

is részletesb leírásban részesül, s melynél csak

az kár, hogy nincs terjedelmesebben tartva

(1. közölve a m. tud. akad. Értesít II. 466.).

Szerinte a vár két emeletes, volt s egy nagyobb

s egy kisebb kapuval birt. Földszintjét kilencz

liel}
Tiség képezte, u. m. egy pitvar, mellette a

drabant szobája, s ezentúl 7 boltszerü hajlék,

melyek egyikében a várkút létezett. Az els

emeleten volt 8 helyiség, azonkívül egy fo-

lyosó, mely valószínleg kívülrl, még három

helyiségbe vezetett (ez érthetlen). A második

emeleten volt egy pitvar és két szoba ; a pit-

varból fel lehetett menni az épület tetejére,

hol ismét két kamra volt zsindely alatt, és

egy öreg (azaz nagy bástya, vagyis inkább

terrace). Ennyit említ a kézirat; de vájjon

voltak-e még a fépület kebelében mellék épü-

letek vagy kfalak is, arról nem tudósít. Bél

említ ugyan épületeket, melyek a vár körül

fennmaradtak, s gazdasági czélokra használ-

tattak, de eladásából ki nem vehet, hogy

ezen épületek alatt nem a várdomb aljában

lév majorokat s egyéb gazdasági épületeket

érti-e. Dobronivát jelenleg a k. kamara bírja

s a zólyomi uradalomhoz számíttatik."
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El leírásból, ug} tetszik, régi öreg torony-

nál, donjonnal, Berchírii vágj Burgfriedde]

van dolgunk, mely, ha talán nem is igen régi

századból származik, mégis ezen épületnem-

nek igen jellemz példány a lehetel t.

A/, öreg torony amaz épitmény, melylyel

a középkor feudális idszaka erdítésen
1

saját-

szerüleg alkotni kezdi, a magasbóli védet ala-

pítván meg az oldalról] antiknak ellenében, ez

utóbbinak példánya Levén a „castrum* és

„rastelhnn" . mibl a magyar kastély szó

is eredt.

Ismeretes, hogy valamint nálunk a ta-

tárjárás, agy elébb a magyar portyázás ;i né-

meteknél és még elébb a normán betörések

Prancziaországra, okai voltak a középkorer-

ditéseínek keletkezésére, melyek közt az öreg

torony az els és legrégibb szerepet játsza. A

donjont pedig nemcsak a, normannok ellen

emeltek, hanem azt magok a normannok is

has/nálták személyök. vagyonuk, rablott kin-

cseik védelmére, rzéséri': az öreg toronynak

tulajdonképi hazáját tehát a normán betöré-

seknek Leginkább kitett vidékeken kell keres-

nünk: Legérdekesebb példányai Pranczia- és

Ailgolországban találtatnak.

Eleinte a donjon igen egyszer, torony-

alakn épület volt, építve kevésbé tartós anyag-

ból, agynevezett föld- vagy favár, Legfelebb

sánczczal és czölöppel körülvéve; bensejében

csak emeletek által, de nem egyszersmind

választó-falakkal osztva. Késbben a torony

ersségét nemcsak anyagának tartóssága .

hanem bensejének rejtélye- elrendezése is

tette.

A dobronivai donjon azzal, hogy magán
e- ezen kívül és körül más építkezés, kivéve ;i

sánczot, nem találtatott, még az eredeti, a ré-

gibb öregtornyok példáját követi; de más-

részt, midn a Leírás szerini minden emelete

több kamrára vagy helyiségre volt osztva,

ama késbbi donjonok sorába tartozik, me-

Lyekbenépen ezen felosztás és az abból követ-

kez labyrinthféle tekervényes nt íiz ellensé-

get zavarba hozta, a védkel csapásai ellen

oltalmazta, st képessé tette a netalán már

gyzelmesked ellenséget ajra hátulról megtá-

madni és leg^ zni.

Fölötte sajnos, hog] a dobronivai donjon

hajdani elrendezését nem ismerjük; ez ké-

pezte alkalmasint hazánkban a kivételeknek

egyikét
; mert a többi (talán ;i visegrádit ki-

véve) ismeretes magyar öreg toronj nélkülözi

bensejének rejtelmes, és védelemre alkalmas

kamra-, vagy tahin egérfogónak is nevezhet

t'elosztá<át.

A posoni vár.

A posoni várat legbvebben leirta Rómer

az 1865-ben Posonban összegylt orvosok és

természetvizsgálók t iszteletére szerkesztett

„Posony és környéke" czimü magániratban;

e várnak egyes (inkább festi) rajzait adta

Schmidt bécsi fépitészeti tanácsos tanítvá-

nyai által készített u. n. autographiáiban.

E vár, ugy tetszik, eredetileg épen ellen-

kezje volt a középkori donjonféle erdöknek
;

mert utánozta a római castrumot ; miért, vala-

mint talán nagyobb régiségénél fogva is,

maga idejében, kivételt képezett hazánkban.

A római castrum vagy castellum silhou-

ettejét , daczára különféle korban történt

átépítésének, máig megtartotta a rom, miután

rendes négyszöge minden oldalán egyegy to-

rony emelkedik, és ez képezi Poson városának

mintegy jelvényét („das Wahrzeichen.")

Helyesen jegyzi meg Rómer (id. mnk.
253. L):

..Ha az archaeologia alapos törvényeinek,

melyek a történelem és okmányi adatok által

igen gyakran támogattatnak, csak nemi hitelt

adunk . és hazánk azon korbeli saját viszo-

nyait tekintetbe veszszük, hogy t. i. nomád

eldeink egyedül a keresztyén vallás elfogadá-

sával kezdek az európai erkölcsöket és szoká-
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sokat is elvállalni, a posoni vár alatt aligha

szabad a XI. században mást értenünk, mint

földgátonyokat és nyakrafre emelt rtor-

nyokat, tehát mindenesetre csak szükségleti

építményeket, de korán sem emlékszerü m-
épületeket, melyek még a mivéltebb nyuga-

ton is csak a XII. században kezdetnek, követ-

kezésképen nálunk rendesen fél századdal

késbben találhatók."

..Hogy az emiitett korban a ktemplo-

mok és ktornyok . itt - ott egyet kivéve , a

ritkaságokhoz tartoztak , tanúsítják okmá-

nyaink, melyekben gyakorta favárak, fatem-

plomok és kolostorok eljönnek, inig a khá-

zaknál és ktornyoknál az épitési anyag min-

dig nyomatékosan kiemeltetik; mi okból a

földvárak ismételve olvashatók, és emiékök

még mainap is a helynevekben fennmaradt."

Poson városának és várának hihetleg

legrégibb , itt is adott képét , Rómer id. m.

255. 1. közli.

Avar képén itt két sarktornyot látunk,

a

harmadik az épület közepén emelkedik, és igen

hihet, hogy ez

az öregtorony,

a donjon, me-

lyet koronato-

ronynak is ne-

veznek ; mert a

habsburgi ház

uralkodása kez-

detén itt riz-

ték a királyi

koronát

:

Errl Rómer-

nél (261.1.) ezt

olvassuk.

..Nemcsak a

fejedelmek gon-

doskodtak ar-

ról, hogy a vár akárkinek ellentállhasson, ha-

nem a veszedelmes tatárjáráskor fután) 1245-

ben Lekv . Moch fija. testvéreivel, és Péter

274. ábra.

Chvegh fia építenek a posoni várban egy

tornyot, mel}Tért Béla (IV.) királytól Neku

birtokát kapták azon kikötéssel, hogy maguk,

valamint utódaik is ta ornyot épen fenntar-

tani és védeni tartozzanak. (Cod. dipl. IV. I.

380.) Hogy pedig a várnak elégséges számmal

védi is legyenek, kötelezé magát 1257-ben

Rembald, az ispotályosok fnöke, hogy a vég-

várak védelmére, nevezetesen Posonéra is 50

szerzetesbeli lovagot, természetesen szolgáik-

kal, fog állítani (C. dipl. IV. I. 452.)."

Ezekbl kitetszik , hogy közvetlen a

tatárjárás után, és még az ellenséges Ausztria

ellen is a posoni várban a római rendszer

összekötve lett a feudálissal, azaz a castrumba

donjont építettek.

E végett további igazolásául szolgál az itt

adott, Rómer 248. lapjáról vett két városi

pecsét. A legrégibb káptalani pecsétrl, mely-

rl szól. Rómer nem mondja, vájjon ezekhez

hasonlit-e, hanem emliti, hogy egy 1283-dik

okmányról függ.

Nagyobb pecsétünkön világos a kerit-

fal , abba tört

kapujával ; a

sarktornyok té-

vesen állanak e

kerítésen belül;

ele legnevezete-

sebb a középs

vagyis öregto-

rony , metynek

teteje alatt az

igen kiszök

gyilokfolyosóra

(Mordgang), és e

fölött a födött

védelmi terra-

ce - ra köny-

nyen ráismer-

hetni, mi épen a donjont jellemzi. A kisebb

pecséten a tornyok teteje, az inkább stylszerü
;

magas és meredek sisakkal van ellátva, me-



I\i't helyszke miatt ;i nagyobban alacso-

nyabbá véstek. Mimiket pecséten világosan

jelezve van ;i donjonnak magasabb emelke-

-Í7-Y ábra.

dése és nagyobb testessége, tömörsége a sark-

toronyénál. A körfalnak megvannak szokásos

rovátkái és lrései, melyek a támadó elleni

•_'7ii. ábra.

ellen felállított védkel oltalmazzák, és magok

részér] támadásra, nyilazásra képesekké

t e-zik.

Nem hallgathatom el,hogy a bécsi képes

krónika, különben elégtelen ábráiban is a két-

szervázolt posoni vár képén (Rómer 254. I.)

nemcsak ;i sarktprony, hanem az itt sokkal

magasabbra vitt öreg torony is fordul el,

hogy ez utóbbin nevezetesen kiszök, olta-

lomra igen alkalmas erkély is látható.

Valamint Visegrádon az öreg torony ösz-

szekötve volt egy, közvetlen a Duna partján

álló toronynyal, ugj voll a posoni várnak i-

külön ví/,i-t oi'ii \ a.

„Ugy hiszem", mondja Rómer (260. I.i,

„hogj az úgynevezett vízi-tornyot, mely a

vár alatt a dévénj i ut mellet t feküdi . a ki-

rályi vár egyik kiegészít részének lehet te-

kinteni, ámbár nem tudom meghatározni,

palánkok vagy falak által volt-e magával a

várral összekötve, és vájjon a várhegy déli

oldalának közepe táján látható faldüledékek

ezen erdítéshez tartoztak-e, minthogy pol-

gári épitményekhez képest igen vastagoknak

látszanak .'"

„Ezen tornyot, vagy tahin jobban er-

döt . saját költségén épité János pilisi apát

1254-ben (Cod. dipl. IV. II. 218.), mihez a ki-

rály engedelmét kinyeré. A torony oly helyen

állt, mely Vepruch-nak (talán Wedritz) hiva-

tott. Hogy itt valóban oly tornyot kell érte-

nünk, mely a wedritzi utcza végén állott, ki-

tetszik Zsigmond király 1402-dik évi ado-

mánylevelébl, melyben az mondatik: hogy

ezen toronyt, a hozzá tartozandó házak. -un\

-

hók és udvarokkal, jobb rzés végett a pilisi

conventtl megvette és saltói Bonaventura

Jakab, kedves hívének és fiának Gáspárnak

adományoz;! azon feltétellel, hogy azt rizzék,

és a rév harmadrészét, melynek beszedésére a

torony, mint a Duna partján fekv épület

nagyon alkalmas, a fennevezett apátságnak

kiszolgálják (Cod. dipl. X. IV. 26.)."

Ha a posoni vízi-torony rendeltetése, mint

a révpénz beszedésére való épület, alkalmaz-

ható a visegrádi vízi-toronyra i-. ennek össze-

kötése az alsó várral isméi alkalmazható le-

szen a posoni vízi-toronyra; mindkett nem-

csak magának a várnak védelmére szolgált,

hanem egyszersmind az öregtoronyból kiszo-

rított várvédk fogadására és tovább segii

gére. Egyúttal mindkél vízi-toronyból az ellen-

inek hajókázását a Dunán lehetett gátolni,

vagy legalább nehézzé tenni.

Hogj a posoni erditési építmények a
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legrégibb Magyarországiak közé tartoznak.

következtethetjük az itt adott félköríves fries-

bl is. melynek egyszersége, st mondhatni

durvasága igen primitív állapotban jelenik

-—- "V--- \-..- Kf^sSi

h

277. ábra.

meg. Ezen frieset Rómer az n. n. kis prépost

udvarnak háza teteje alatt találta, s ugy tet-

szik, mintha ez régenten erdítési körfalhoz

tartozott volna.

Visegrád.

A fennlev visegrádi erd különböz

korban eredt ugyan, hanem mégis két fré-

szének szoros összekötése által, rendszeres

egészet képez. Római építkezések eddig Vise-

grádon nem találtattak, ámbár valószín, hogy

ilyenekre még akadni fogunk.

A fellegvár XIV. századbeli építkezés,

melyrl tehát csak késbbi jelentésben lehet

szó ; de az alsó várnak eredete a XIII. század-

ban oly biztosan van kimutatva, nemcsak

határozottan szóló okmány, hanem jellemz

építészeti stylje által is, hogy öregtornyának

népies Salamon-toronyféle elnevezését egész

határozottsággal el kell vetnünk. És még sem

akarnók állítani , hogy Salamon királyt nem
Visegrádon tartották fogva; kellett tehát itt

a mai öregtoronynál vagy donjónnál régibi)

ers. a király bebörtönzésére alkalmas épület-

nek léteznie, mely valószínleg a római kor-

ból maradt fenn, és melyet még keresni és fel-

találni kell.

Egy részt alig tehetjük fel, mai tapasz-

talásunk szerint, hogy Magyarországon, a ró-

maiak óta, és a XIII. századot megelzleg

nagyobbszer falazott erdöket emeltek volna;

legalább biztos példányt e tekintetben kimu-

tatni eddig képesek nem valánk. Más részt a

rómaiak a Dunának épen ezen részét, mely-

nek Visegrád egyik igen nevezetes, és erdí-

tésre igen alkalmas pontját képezi, korán vet-

ték figyelembe, midn Esztergomtól (Salva)

Ó-Budáig (Aquincum) mindenütt a partokon

és szigeteken, hídfket, rtornyokat és eastru-

mokot építettek.

Szólottam a bevezetésben az e városok

közti hat hídfkrl (Esztergom, Szob, Vercze,

Vácz, Dunakeszi és Ó-Buda mellett.)

Egy, a magyarországi memlékek bizott-

ságának 1872-ik május 8-kán Henszlmann,

Schulek és Zsigmondy aláírásával beadott je-

lentésben erre nézve ezt olvassuk

:

„Nem elég magát Visegrádot vizsgálni,

mert ez már a rómaiak alatt egész erdítési

rendszernek vagy láncznak csak egyik szemét

képezte. Ezen erdláncz kezddik

:

Dömös fölött , hol a régi „ad Hercu-

lem" (?) ersítés néhány rtornyának alap-

zata maradt fenn a Duna partján, és végz-

dik Sz.- Endre táján „Circi mansio" (?), hol

nem találtatnak nyomai ugyan; azonban ide

számítandó egy hídf Vercze táján, melynek

alapzata a Duna két partján még látható.

Ugyanis hasonló hídf-alapzat fordul el
Dunakeszi táján.

Mindezeket meg kellene vizsgálni . hogy

így Visegrád állapotát a rómaiak alatt meg-

ismerhessük. "

Azóta a vidéket Schulek épitészszel bejár-

tam, láttuk a Szob melletti régi hídnak nyo-

mait; láttuk a verczei római hídf nyomát

nemcsak a Duna nagj^obb, hanem kisebb ágá-

;

nak partjain is Kis-Oroszi mellett; láttuk a

. sz.-endrei sziget északi végén egy nagyszer

római castrumnak maradványait , melyben

Kis-Oroszi, mintegy ágyában fekszik; végre

láttuk Bogdán és Tóthiam közt, közelebb az

utóbbihoz, hanem Bogdán partján, egy kisebb
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római castrumnak maradványait, melyre mini

ilyenre igen rendszeres négyszög alakja után

ráismerhetni.

Ezen általunk bejári vidéknek csaknem

kell közepén fekszik Visegrád, hol a Duna

Legszkebb, hol tehál ;i folyón legkönnyebben

uralkodhattak. Hozzá járul, hogy a visegrádi

öregtoronyban sok római kövei találtunk be-

falazva, és annak környékén La nem kevés

római tárgy jötl napfényre. Kérdés támadhat

tehát, vájjon a rómaiak „ad Herculem-e"vagy

némi más ersitése nem feküdt-e a visegrádi

donjon táján : valamint kérdés támadl az

iránt is, vájjon a fentebbi „Circi mansió-t"

nem „Ulcisia castra" névre kellene átváltoz-

tatni I

Miií eziránt tisztába jövünk, tekintsük az

alsó várnak mostani állapotát.

A viM'grsídi alsó-vár.

\ isegrád als(') várának ismerete- frészei

ezek

:

A tévesen Salamon-toronynak nevezett

öreiítorom :

a Duna partján csaknem a folyóba épí-

tett ers vízi-torony;

a várnak két kapuja: a déli csak csekély

magasságban maradt meg, mig az éjszaki

1872-ben, nem ugyan stylszerüleg , hanem

csak ideiglenesen lett tatarozva, és jelenleg a

vár rének szolgál Lakásul; végre

ama körfalak, melyek az egész várat

hajdan körülvették, és Leereszkedtek az azok-

nak nyugati határai képez vízi-toronyig.

Ezekhez késbben, a XlV-dik században,

hozzájárult a hegyen Lefutó fal, mely a felleg-

várat az alsóval összekötötte.

Az alsó vár csaknem egész területéi

Visegrád Lakosai elfoglalták; itt tehát a ku-

tatás csak kevés, szabadon maradt pontokra

szorittatik : miért is a fennt idézett jelentés

iffv szól

:

„Igen kívánatos volna az alsó vár egész

területének, melyet, a donjonl kivéve, magaV

nosok elfoglaltak . megszerzése segregatio

által: inert míg ez nem történik, nem töre-

ked la 'tünk' annak tudományos megismerése

után. Mindazáltal addig is czélszeiü volna:

a donjont (a helytelenül Salamonénak

nevezett tornyot), kitisztítani; mire elkerül-

hetlen szükséges, hogj az abban lev, és több

emeleten ujabb idölieii keresztül húzott fal

eltávolíttassák; mert mig ezen igen ronda fal

ott áll. ;i tavai (1871-ben) megkezdett tiszto-

gatási tovább folytatni nem lehet, hacsak a

munkásokai életveszélynek nem akarjuk ki-

tenni. Xem levén közel oly hely. melyet a le-

döntend keresztfa! anyagának ideiglenes el-

helyezésére lehetne használni

:

megszerzend volna Heer özvegynek a

donjon tszomszédságában fekv . minteg}

200 D ölet mér földje, melyet az özvegy

100 o. é. forintért kínál. B földre már azérl

is van elkerülhet len szükségünk, hogy u ta-

vali költségbl rlakká átalakított kisebb

kaputorony l»a saját területeinken bemehes-

sünk. A beménél jelenleg az özvegy földjén

fekszik. Fokit te sürgs tehát, hogy az urada-

lom ügyésze utasittassék a mondott földnek

megszerzésére, nem per útján, hanem kész-

pénz utáni megvételére. Csak miután ez meg-

történt, foghatunk a donjon körüli munkál-

kodáshoz.

Miután az öreg toronyból ;i keresztfa! el

lesz távolitva. felállítandó benSejében azon

állvány, melyet 1 fizet e- rásgá latára elkerül-

hetlennek találunk, és csakis ezen alapos ta-

nulmányozás után válland lehetvé a donjon

stylszerü restauratiójának tervezése, mely

eddig a tudományos és mvészeti alapol

nélkülözi.

A donjon alatt, csaknem magában a Du-

nában, áll a félkör (?) torony, melyet, mint

Visegrád lakói állítják, csak ujabb idben,

mikor itt kocsiutal készítettek, a vármegye
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elhordatott. Alaposan hisszük, hogy ez azon

torony, melyben hajdan Salamon király volt

bebörtönözve. E torony maradékát részletesen

kell megvizsgálni, s e ezélból itt ásatást el-

rendezni.

Ezen kivül, mint emlitve volt, az alsó

várban addig- czélszerüen nem mködhetni.

mig a magánosok által elfoglalt telkek vissza-

szerzése az elkülönítés utján nem történt."

Azóta kiásattam a vízi-torony belsejét és

jobbra, balra azt a várral összeköt falakat

mintegy 1 7 lábnyi mélységre. A rondella el-

nevezés hamisnak találtatott ; mert a torony

négyeges, eg3r-egy oldalának mérve nagyobi)

31 lábnál, falvastagsága pedig csaknem 9

lábnyi ; e torony tehát igen ers volt, és azon

ketts fal, mely a tornyot az alsó várral ösz-

szeköti. alig csekélyebb a toronyénál. A vízi-

toronynak három fala tömör, és sehol nyilast

nem mutat : mig a hegyet nézben, a negye-

dikben, sikátorféle ajtóiryilás látható ; ez dunai

oldalán nyomott ívvel és dongabolttal van

beboltozva, mely l 1
/i láb magasságban kezd-

dik. A sikátor hegyi oldalán eredetileg ajtó

volt, bélletének kiszökése miatt ez nem birt

már a sikátornak 5 lábnyi, hanem csak mint-

egy négy lábnyi szélességével; bélletében még
megvolt az ajtónak alsó vas sarka (Angelj:

maga az ajtó rendes félkör ívvel van zárva,

melynek hegy kezdete 6' 6"-nyi magassággal

emelkedik a sikátor fölepétl (betudva 4:"-nyi

küszöbét). Késbben ezen ajtót négy lábnyi

magasságban befalazták ugy, hogy most már

csak aljlaknak tekinthet, és a torony alsó

osztályába csak felülrl, alkalmaisnt falépcsn

lehetett jutni.

Midn a vízi-torony falának szerkezete

teljesen megegyezik az öreg toronyéval, amazt,

mint megvizsgálása eltt hittem , rómainak

nem tekinthetni; tehát nem levén régibb a

donjonnál, ezt sem lehet Salamon börtönének

venni ; de kérdés támadt, hova vezet az érin-

tett, késbben befalazott ajtó, vájjon nem

kell-e ezt egy régibb római toronyba vezet-

nek tekinteni
1

? Egy, a hegyhez közelebb fekv
építményt joggal feltehetünk ; de a kutatás

itt nagy nehézséggel jár, mert ezen feltett

építmény közvetlen az itt nem igen széles

országát alatt fekszik, melyet a czélba vett

ásatás alkalmával a vízi-torony fölött kellene

elvezetni.

Azóta Heer özvegynek földje megvéte-

tett, és a clonjon kitisztításából eredt törmelék

e földre rakatott.

1872-dik július hó 27-dikén lebontották

az öreg torony belsejében vont kereszt falat, és

az azon nyugvó boltoknak maradékát. E bol-

tok, mint ujabb eredetek, nem voltak bekötve

a toronyfalba, hanem csak ahoz támasztva

miért is, mihelyest a keresztfal ledlt, azt egy-

szerre és egyetemesen követték a nélkül, hogy

a toronyfal felülete legkisebb sérülést szenve-

dett volna. A bolt és ezen fal közti rés eleinte

inkább s inkább tágult , de e rést , mint a

malom-rlés körül a búza, itt az apró kavi-

csok és törmelék mind gyorsabb és törmörebb

futással betöltötte, mig a boltnak elválása

tökéletes lett, s ez roppant robajjal lezuhant

:

mi közben egyes kövei már esés közben elvál-

tak egymástól , és sürü porfelleget küldtek

a toronynak magasabb ablakaiban álló né-

zk felé.

Ezután a donjon kitisztittatott ; azonban

feltnést okozott azon körülmény, mely szerint

belsejében, bár falai mindenütt sziklán álla-

nak, sziklaalapra nem, hanem nevezetes mély-

ságben mindenütt csak földtalajjal találkoz-

tunk; mi ismét azon kérdéshez vezet, vájjon

itt nem létezik-e közlekedés a vízi toronnyal 1

A távolság nem oly nagy, hogy föld alatti köz-

lekedést (aknát ?) nem lehetne feltenni. A
kutatás tehát e tekintetben még nincsen

befejezve.

De nincsen megkezdve sem az alsó vár-

nak többi területén ; nincsenek ismerve, a tor-

' nyokon kívül, annak egyéb joggal feltehet



építményei; mert a barátságos értekezlel a

parcellák birtokosaivá] semmi eredményhez

nem vezetett, és a segregationalis per még

mindig foly, a igj egyedüli figyelmünkéi veszi

igénj be a

visegrádi öregtorony (donjon).

Victorin József, néhai visegrádi plébános,

kinek nagy érdeme az, hogy a nemzel figyel-

mei jolag Visegrádra fordította, és ez iráni

általános érdekeltségei gerjesztett. 1872-ben

megjeleni „Visegrád hajdan és most" czim

könyvében a vár építéséi a szlávoknak tulaj-

donítja e szavakkal

:

.. \ történelem útmutatása nyomán tehál

a fels visegrádi várnak építéséi a legnagyobb

valószinüeggel a hetedik század közepére te-

hetjük, s legjobb lelkiismerettel az akkor itt

lakó szláv népeknek tulajdoníthatjuk."

Hivatkozik e tekintetben V. a várnak

szláv nevére, mely magas várai jeleni és \ a

oklevelekben ..altum castrum" hangzik és

hivatkozik Bel Mátyás nyilatkozatára: .. A<1

slavos, gentem olim validissimam, arcis (Vise-

grád) substructionem referre oportel (Not.

Eung. nov. Tpm. III. pag. 171.).

De nem hivatkozhatik magára a felleg-

vár romjára, mely alapjától a KIV-dik század

építési módjának tagadhatlan jelleméi és bé-

lyegéi viseli magán, mihez hozzájárul, hog^

Visegrádnak nemcsak a felhozott kél neve

volt. hanem a németek Blendenburg, Blinden-

burg, Píintenburg-nak hívták.

Ha mai- most a fellegvár építkezéséi

összehasonlítjuk az alsó váréval, látni fogjuk,

hogy az utóbbi mintegy századdal régibb,

hogy valamint a fellegvári a kifejlett csúcsíves

styl, ez az átmenetinek korában épült tél:

valóban maga Victorin is oly okmányt közöl,

méh ezen a stylbl veti meghatározási töké-

letesen ersiti. Ugyanis Theinernek „Veti

Mim. Ili-t. Hung." Tom. í. pag. 252. czimü

munkája, [V.Orbán pápának 1263-dik decz.

21 -kén keli. és Mária királyné és [V. Béla

hitveséhez intézeti levelébl ;i kvetkezkel

idézi

:

..l rbanus Episcopus etc* Cum autem in

quendam montem tunc desertum in silva, <)ne

Pelys (Pilis) dicitur existentem pro castro ad

defensionem viduarum el orphanorum contra

hst ilitatein Ta rt a riea in . que l'oiin idahilis

imminebat, inibi construendo ab ipso Rege

dari tibi cum ínstantia petivisses, idem Rex.. ..

téé liberali dextera montem donavil eundem,

in quo tn de auro et ornamentis propriis, ser-

tis videlicel aureis et monilibus,ac rebus aliis

pretiosis, que tecum de domo paterno portasti,

castrum, quod Wyssegrad dicitur, fecisti

opere sumtuoso construi." sí b.

Ezek szerinl a visegrádi erd csakis a

tatárjárás után kezdett épülni, és, mint itt

mondatik, épen védelmül a tatárok ujabb be-

törése ellen, valamint a X-dik században Né-

methonban ('intettek erdöket a magyarok

betörése ellen. Ez fölötte fontos történel-

mi adat; meri összevetve egyházi épít-

kezésünk három negyed századdal ré-

gibb lendületével, arra utal,hog3 a rend-

szere- falazott várak keletkeztet ná-

lunk ne vigyük tnl a tatárjáráson; mert

hiszen ezen vár építéséi is épen a tatár-

ja rás okozt a. é's a zért, meri k i rá ly i bke-
zségnek köszönj eredetét, korára nézve,

a magyarországi várak élére helyezend.

Hogy pedig az idézeti levél nem

vonatkozik a fellegvárra . hanem az

alsóra, errl, mint mondva volt, tanús-

kodik az utóbbinak átmeneti stylje,

mely nálunk még a tatárjárás után is fordul

elö: nevezetesen, mint fentebb érintve volt, a

jaki apátsági és a gyulafehérvári székes-egy-

házakon; de tanúskodik e mellett a fellegvár

is, melyben, bár a szikláig kitisztittattam,

sehol sem találtam építészeti tagozást, mely

a XIV. századnál régibb lett volna.
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Az alsó várnak f-f-épitménye az alkal-

masint franczia épitnek tulajdonítandó don-

jon, valamint általán a donjonokat franczia

eredetiteknek kell tekintenünk.

Yiollet-le-Duc „Dictionnaire raisonné de

Parchitecture francaise du Xl-e an XVI-e

siécle'' ezeket irja bevezetésül a franczia öreg-

torony tára-válásához

:

„Donjon, dongnn. doignon, dongón (an-

golul dungeon, németül Berchfrit, Burgfried).

A donjon lényegéljen a feudalismus teremt-

ménye ; ez sem a castellum romanum, sem az

utolsó visszavonulási hely. azaz a legrégibb

középkor citadelljének utolsó védépülete. A
donjon a várnak (chateau) védépületein ural-

kodik . de uralkodik kifelé és függetlenül a

középkori erdnek kerítésétl, midn mindig

közlekedése van a körülvev vidékkel."

..Fiege körülmény jellemzi a donjont, ez

az, mi a donjont a toronytól külömbözteti.

Nincsen feudális vár donjon nélkül, valamint

nem volt hajdan ersített város vár (chateau)

nélkül, és napjainkban nincsen hadi erd (place

de guerre) citadella nélkül. Minden jó cita-

della uralkodik a városon, hanem nem függ

annak védjeitl."

..A középkori várban is ez volt az eset,

és a donjon azt jelentette a várban, mit a ci-

tadella jelent várainkban. A középkori rse-

regnek többje volt egy veddel a mieinknél;

kikergetve a városból, visszavonult a várba;

elzve innen menekült a donjonba; ha ezt is

szorosan ostromolták, menekülhetett ügyesen

eltitkolt utón, avagy merész csapással, éjjeli

idben, áttörhetett a vár kerítésén. De a don-

jónnak ily elrendezése nem czélzott egyedül a

menekvésre, ez másrészt a feudális rendszer-

nek következménye is volt. A zászlós ur

(seigneur) , bármin hatalmas volt is, e ha-

talmat csakis vasalljai által birta. Veszede-

lem esetén kötelesek voltak körüle gyülekezni,

szükség esetén bezárkózni vele várában ; azon-

ban a vasallok hsége nem volt mindig két-

ségtelen. Nem ritkán ket megígérte az el-

lenség; s ekkor a zászlós urnák csak a donjon

maradt menedékül , melybe saját embereivel,

zsoldosaival bezárkózott. Itt védhette magát

végig, megleshette a kitörési alkalmat, vagy

kénytelen volt magát megadni."

,,A feudális kornak rendszere nem volt

egyéb, mint a bizalmatlanság által teremtett

védeszközök összehalmozása
,
pedig nemcsak

az ellenség, hanem a vár rsége ellen is. Ezért

az akkori erdök tanulmányozása kimerithet-

len érdek észrevételekre nyújt alkalmat; a

bizalmatlanság élesíti az ember eszét. És va-

lóban, ha néhány vár egészében is hasonlóan

van elrendezve, a donjonok ellenijén végtelen

változatosságot mutatnak, valamint egész fel-

fogásban, úgy a védrendszernek részleteiben

is. A zászlósoknak, kik minden idben egy-

mással háborúba keveredhedtek, azon kellett

lenniök, hogy az ket megtámadó ellenfél ne

találjon nálok a magáéhoz hasonló védrend-

szert. Mindenki törekedett ellenét, ki talán

nem régen még barátja volt, tévútra vezetni,

s így ha valamely zászlós a hozzá hasonlóit vá-

rába fogadta, még ha barátját is voltak, azo-

kat mindig külön épületben szállásolta, fogadta

a lovagteremben, az asszonyok termeiben, de

fölötte ritkán vezette a donjonba, mel}T béke

idején zárva volt, és ott állott fenyegetve még

akkor is, midn körüle barátságosan társalog-

tak. Béke idejében a donjonba zárták kin-

cseiket, fegyvereiket, a család okmányait, de a

zászlós maga nem lakott abban; családjával

csak akkor hurczolkodott oda, ha szüksége

volt rseregét a várba gyjteni. Mivel maga

egyedül nem védhette magát, ide zárkózott

több vagy kevesebb számú tulajdon zsoldosai-

val, és innen rködött bizalmatlanul a várnak

rsége és az ostromlók fölött; mert a donjon

mindig a várnak leggyöngébb pontján emel-

kedik. A zászlós és hívei mindig félelmet ger-

jeszthettek a várban elszállásolt vasalljaiban;

midn minden perczben kirohanhattak és
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visszavonulhattak rejteti és jól örzötl nyila-

sokon; az rség aem tudhatta, mily védeszkö-

zökkel ;'ill szemben, és igj eltte a vár ura

mindig nagy halálom világában jeleni meg."

.. Lehetet len ogj esebb hadi épitészetel ta-

lálni, mini miiiöt a donjonok szolgáltatnak;

mert ezek gyakran az elrelátásnak és el-

\ igyázal nak iirt<>\ ábbjál mutatják."

...V donjon keletkezésének fokál a nor-

mannok betöréseiben Kell keresnünk. 1
) A mero-

vingi „villák* hihetleg nagyon hasonlítottak

a rómaiakéihoz."

„De miután a normannok idnkénl a nyu-

gati tartományokra törtek, a nagyuraknak,

zárdáknak, királyoknak és városoknak gon-

doskodni kellett biztonságokról, s igy emel-

kedtek a folyók partjain többnyire már a ter-

meszei által védett helyeken faépítmények, a/

n. n. „blockhausok." Ezen erdítések, me-

lyekbe veszedelem idején a legbecsesebb dol-

gokal rejtettek, uralkodtak kisebb-nagyobb

kerítéseken, melyek ismét védve voltak czölö-

pök által koronázott lejtkkel, és ezekeltl le-

mélvedt sánczczal. Maguk a normannok, midn
portyázásra hajókáztak felfelé a folyókon,

védett táborokai szoktak építeni a folyók tor-

kolatain, szigeteken és elhegyeken, hogy zsák-

mányaikat és horgonyon fekv hajóikatjobban

biztosithassák, [gy van, hogy különösen a nor-

mannok által dúlt vidékeken találjuk a legré-

') A normann >
: < román donjonrl különösen i >t

mondja V. I. I>. ( 18. 1.) : „Ez rendesen épszögii er-

ntett lakás, a va'runiak hajléka : van abban pincze a/.

élelmek rzésére, kápolna, t. rmek és kamrák, és fels

részén mindig nagy, szabad védelemre alkalmazható

tér. A négyszög lakhelyek legnagyobb része el van

látva külön f<"> lépcsvel, és néha ketté választva közép-

fallal. A beménél többnyire a fölöp fölött fekszik, az

els emelet (számitásunk szerint a második) emeletén
;

miért h csak vagy lábtn vagy leereszthet fahídon

lehet a bemenethez jutni; háború alkalmával meg-

semmisítették a lépcsi <
: ^ fahidat." (vagyis a/ ellen-

ség által haszonvehetlenné tették).

gibb donjonokat. E primitív erdek többnyire

épszögüek, a paralellogramm néha két </-/

tályra van szi va."

.. \ Seine, Loire és Eure partjainak told.

pontján, ugy szintén a/, ('-/.aki é- nyugati ten-

gerpartokon leljük e/eil kezdet le-e- • I • • 1 1
j

< > ti • > 1

.

maradványait; de, midn azokal késbben

nevezetesen módosították, iti gyakran csak

aláépitéssekkel találkozunk, 8 néha ezek sem

teljesek. Ugy tetszik, mintha az els falazott,

és ugyancsak meglehets analóg rendszerre]

épített donjonokal a normannok akkorépitet-

ték, mikor véglegesen letelepedtek ;i conti-

nensen. A legépebb egyike a Dieppe melletti

\i(|iie váráé, melyei 1040. körül Vilmos, a

bastard Vilmos nagybátyja épített."

Es mosl V. I. lé leirja ezen oly furfang-

gal épített donjont, hogy daczára a leíráshoz

mellékeli tíz ábrának, elég nehéz tekervényes

utait követni. Ftitka abban áll. miként köz-

lekedik egymással kél része, mely több eme-

leten ;'it tömör középfallal van elkülönítve,

miként lehet mindkettbl különböz titkos

utakon, vagy a szabadba jutni, vagy a már ;i

donjon egyik részébe betódult ellenséget a

másikon át innét kiszorítani.

A visegrádi öregtorony szerkezete nem

.ily mesterséges; azonban ugy tetszik, némi

hasonlatosság a kett közt mégis létezett.

Midn azonban ezen eredeti szerkezetre

a késbbi igen nevezetes módosítások miatt

többé világosan rá nem ismerhetni, a tataro-

zásnak CZélja sem lehetett donjoillllikat ere-

deti állapotába visszahelyezni, hanem inkább

csak általán megmutatni az egyszerbb öreg-

tornyok szerkezetét.

Eddig vizsgáll öregtornyaink többsi

osztatlan, az egész bels terület Vagy rt

elfoglaló termekbl áll. melyek csak fapado-

zatokkal voltak minden emeleten elosztva

egymástól, csak az alsó és a fels, a terrace

alatti helyiség voll boltozva. Ezen szabálynak

egyik kivételéi feli-mertük a dobronivai don-

21
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jonban: másikát teszi a visegrádi alsó várnak

öregtornya; mert nem alsó, hanem második

osztálya volt beboltozva, és e két emeletet

detileg is két részre választotta a donjont, s

igy az elrendezés hasonlíthatott némileg az

arque-ihez.

27S. ábra. 270. ábra,

négy, illetleg nyolcz kamrára találtuk fel-

osztva, melynek, mennyire a falak igen ron-

gált állapota után lehetett felismerni, nem

280. ábra.

Hogy a fels emelet boltozva volt, fel-

ismertük két, a torony törmelékében talált

zárkbl, me\y, tekintve alakját, még az ere-

2-1. ábra. 282. ábra. 283. ábra.

mindegyik* • közlekedett szomszédjával. Igaz, deti építkezéshez tartozott; ily beboltozásra

ezen elrendezés nem volt többé az eredeti; de
j

mutatnak másrészt a még ma is a szögletek-

közép, elosztó fala igen valószínleg már ere- ben látható boltkezdések és gerinczaljak.
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A feltalált kél zárk igen valószínvé

teSZÍ B fels emelet Vagy (erein boltjának

több tagból vagy osztályból álló szerkezetél
;

mi isméi következtetni engedi, hogy Legalább

a bossz-kzépfal a harmadik és negyedik eme-

leten vonali keresztül, hogy a felsnek közép-

bolttámaszail hordhassa.

A Legalsó osztályból (278. ábra) vagy

emeletrl klépcs vezetett a felsbe, vagy

másodikba (279. altra): e lépcsnek néhány

fókái még megtalálták; az elbbi osztályosak

ezen Lépcsn volt megközelíthet.

A második emeleten . hl eredet ileg,

csak késbben nagyobb nyílásokra kitört, —
Lrések voltak alkalmazva, nincsen Lépcsnek

nyoma. A donjon nyugati oldalához épített,

egész az ötödik emeletig felszálló Lépcsház ,

késbbi építmény volt. mi abból i> kitetszett,

hogy valamint tála nem volt bekötve az öreg-

toronyba , agy ezen oldal egyik ablakát is

elhomályosította, melyet azután minden eme-

leten bemenetül használtak a Lépcsházból.

Ezen ábránk (284.) mutatja, mennyire

volt megrongálva a második emelel deli csúcsa

2s4. ábra.

vagy szöge, melyei részben még az alsó eme-

leten is el kellett hordani és njra felfalazni.

Mondják, hogy a donjon ezen oldalát I. Lipól

vettette fel puskaporral a mnlt század elején.

és valóban ily roppant rés hasonló erszakos

unitét nélkül alig jöhetett létre. De midn a

tömör fal nagy kiterjedésének betöltése nagy

akadályt gördített és költséget okozhatott a

restanratió alkalmával. Schulek építészben

azon szerem-e-* gondolat támadt, mely szerint

a nagj lépcsházai ideáttette. ;i falnak rop-

pant tömörségéi itt kisebbítvén, a költse

nevezetesen Leszállíthatta. Egyúttal felesleges

sé válván a késbbi és igen rósz állapotban

fennmarad! Lépcsház, mely másrészl ellen-

kezett is a donjon jellemével, ez Lebontatott,

még pedig igenkönnyeja; mert. mint említet-

tem, nem volt beköt ve a fépület be.

Habár eredetileg is a második emelet

keleti oldalán volt a bejárás a donjonba; ez

még sem Leheteti az. mely késbbi korban

készült, és melyen át ma is bemegyünk a

romba az itt bajdan kimélyedi árok beiöl-

tésén keresztül; hanem volt e bejara- szom-

szédságában, tovább éjszak felé, hol ma ablak-

szeri Látunk; itt eredetileg ajtó volt (mint

azt 279. fametszetünk mutatja), melyhez az

öregtorony körül vonl árkon keresztülvezet

vonóhídon jutottak, s ezért van itt kél n\ ilás,

holott a többi emelet ezen oldalán CSak egyel

látunk. Különben ellenkezik is a donjon éhé-

vel, hogy ennek két fajtaja legyen, még pe-

dig oly alant fekv, min a visegrádi. Követ-

keztethetjük tehát, hogy ezen kél ajtó és ál-

tahin a kapcsolt lépcsház csak akkor jötl

létre, midn mái- többé-kevésbbé lemondtak a

donjon alapelveirl, és azt inkább Lakházzá

alakították át: mi mellett az is szól, hogy itt

minden emeletnek. — kivéve a Legalsót, —
van saját kandallója, holotl ilyen más öreg-?

tornyokban rendesen csak a vár teremében

és legfelebb még egy más, kenyérsütésre szol-

gáló fordul el; gyakran mindkett egybe

van kötve.

280. és 281. ábránk adja donjonunk har-

madik és negyedik emeletét: mindkettnek

nyugati oldalán még "tt áll a késbbi, hanem

ma már lebontott lépcsház; a nagy csigalép-

csi Látjuk a torony déli szögében, azt véd
világító lréseivel. E szögben kél nagy díszes

ablak jelenik meg, mindkét emeleten. A don-

jon keleti oldalán csak egy ablak van. a nyu-

gatin kett, az egyik ajtóvá átalakítva. Az

2f



164

éjszaki hegyes szöglet mutatja a kandallók el-

helyezését és azok kéményeit a falvastagság-

ban; itt látszik, mily roppant faltömeg eredt

a küls alaknak megváltozásából a torony

belsejében. Midn t. i. az küls hatszöget mu-

tat, ez belül nyolczszöggé válván, a két sark-

nak tömörségét tetemesen öregbiti ; s így e

tekintetben kiigazitja elmellzését azon elvnek,

mely szerint az erd-tornyokban ne legyen

könnyen aláásható vagy keresztül törhet

szög. A szög itt mindenesetre tömörsége

miatt ers. Öregtornyunk hossztengelyén lát-

juk a Schulek által tervezett két oszlopot,

melyet talán czélszerübb lenne teljes fallal

helyettesíteni, mint az eredeti donjónban fel-

tehetünk. Ezen oszlop vagy fal hordta és fogja

hordani a két famennyezetet , melyhez itt

hosszú gerendák kívántatnak, mivel a torony-

nak szélessége nem mér kevesebbet 33 és V2

lábnál, hosszüre pedig 45 bécsi lábat. A ge-

rendák bekötése végett itt az ür, az alsó eme-

letekéhez mérve tágul, hogy ugy a gerenda-

fejek falalapra juthassanak, de még amúgy is

a fal még mindig 1 1 lábnyi ; miért is az ablak

fülkéi csaknem kis kamrákká válnak. A
nyugat azon ablakából, melyet a késbbi lép-

csház eltakart, eredetileg hihetleg vonóhid

vezetett a legközelebbi körfalhoz, mely vonó-

hiclon, a második vagy harmadik emeletrl, a

falra lehetett menekülni, s annak kiszök fa-

folyosóján (Mordgang) vagy a fels várba,

vagy le a vízi-toronyba megszökni.

282. ábránk adja az ötödik emelet tervét.

Ez valóságos beboltozott díszterem volt. Itt

volt a várúrnak vagy kapitánynak lakása az

ostrom alkalmával; itt többé nem középs

válaszfalról, hanem csak kisegít és nem el-

választó oszlopról kell gondoskodni, mely a

teremnek itt 34' 9"-ra növeked szélességét

nem osztja két kamrára. A két oszlopnak és

-crinczhordóinak megfelelnek a falnak gyám-

kövei, melyekbl kiszöknek a boltnak gerinczei,

s igy n}-erünk hat osztásból álló ers boltot,

melynek küls felülete megbírta hajdan a vé-

delem okáért ide hordott krakásokat, feg}7-

vereket és ide menekült rséget. Megemlítet-

tem, hogy a hajdani beboltozás mellett tanús-

kodik a törmelékben, lent, talált két zárk,

és tanúskodnak a gyámkövek és gerinczkez-

detek töredékei, melyek még ma is ide s tova

a fal felületén kiszöknek. E teremnek világí-

tását, mint az alsó emeleteket, eszközölte öt

ablak, mely épen ugy volt elrendezve, mint

az alsó emeletek ablaka , tehát itt sem volt

közlekedés az éjszaki toronynyal, a mostani

rnek lakásával, st mi e körül történt, nem
is lehetett a donjonból látni, hacsak nem a

terrace körüli sikátorok- vag}^ az ezalatti fa-

járdáról; s igy nem is lehetett menekvés az

éjszaki kaputorony irányában. Érdekes a kan-

dallónak elhelyezésére figyelmeztetni; ha annak

viszon}Tát az alsó emeletékéhez hasonlítjuk,

látni fogjuk, miképen az építész arról gondos-

kodott, hogy minden kandallónak külön ké-

ménye legyen; és ezért helyezte el az utóbbia-

kat az éjszaki sarok falvastagságában körös-

körül és elválasztva egymástól.

Ha a kiépítend torony nem fog vadász

-

kastétynak használtatni, e terein alakittathatik

át museumnak, melyben a fels és alsó várban

tett ásatások alkalmával talált tárgyak volná-

nak felállitandók , de nemcsak ezek , hanem

más váraink mintái és apróbb tárgyai is, hogy

igy a látogatók fogalmat szerezhessenek közép-

kori erdítési épitmén}7eink rendszerérl.

A hatodik emeletet képezi a terrace

(283. ábra). Itt az alsó falvastagságon csak

két véknyabb fal és e közt mintegy ölnyi

széles sikátor nyugszik. A küls falnak vas-

tagsága 2', a belsé mintegy 3'. E két fal közt

mozgott a donj 011 rserege és a küls falnak

rovatkáin keresztül nyilazta a lent támadó

ellenséget. A rovátkák (die Zinnen) állanak

két részbl : felfalazásból és két felfalazás

közti rbl; de még a felfalazott részben is

van lrés, s igy az íjásznak nem kellett magát
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kitenni az rben. Az ersebb bels falai meg-

feküdte a cseréppel födött tetnek faállványa,

mondjuk cserép tetvel födöttnek; meri meg-

lehets súlyos cserepekel találtunk, valamint

itt. agy a fellegvárban is. A nagy csigalépcs

nem ér fel a díszterem két-harmad magassá-

gáig; mert már elébb változik ál egyenes lép-

csvé, merj felvezet a tet alatti terrace-ra,

i
- innen több ajtón át az azt övedz szabad

alatti sikátorra. Ezen fala/ott sikátor alatt

más fasákátorl látunk, melynek eredeti létét

két körülmény tanúsítja; azon gerendalyukak,

melyeket itt köröskörül hagytak a falban, -

ezen kivül több lépcsfok, mely a falazott

sikátorból levezet, és még ma is megvan.

Ábránkon e fasikátor kiszökése egyszer vo-

nással van jelezve. Ily fasikátort öldöklnek

vagy gyiloksikátornak neveztek (Mordgang),

mivel ez az ellenségre nézve legveszedelme-

sebb volt; fapadolatát helyenként ki lehetett

emelni, és az igy támadt lyukakból forró vizet.

szurkot, vagy kdarabokat közvetlen a lent

támadó fejére önteni, szórni, dobni. E3 fasiká-

tor keskenyebb a fels falazottnál; mert itt

nem volt szükség hosszabb tartózkodásra a

védk részérl. Az ostromlók természetesen

igyekeztek ily fasikátorokat felgyújtani, mi

annál nehezebb volt ,
minél magasabban

volt elhelyezve. A visegrádi a talapzat fels

párkányának mintegy 64 lábnyi magasságá-

ban kezddik, s igy valamint az innen ledo-

bott súlyos vagy forró tárgyak esésök által

hatalmasan mködtek, agy a gyújtó anyaggal

(dlátott nyilak is csak nehezen érhették czélu-

kat ily magasságban.

A visegrádi donjont tehát, valamint ma-

gassága agj falai vastagsága miatt is. az

akkori körülmények közt. igen ersnek mond-

hatjuk, habár belseje aemisvolt, ha csak-

ugyan nem volt. furfangosan és uttévesztleg

elrendezve. Természetes, hogy öregtornyunk

a késbben feltalált ostromeszközöknek alig

állhatott ellen ; azonban ezen rontó eszközök

a XIII. században, melyben a torouj felépült,

még nem voltak ismeretesek.

Szóljunk most ne|ián\ szól .1 visegrádi

donjon st \ Ijérl.

fi >t \ It fképen ;i nagy ablakok fennma-

radt részletén ismerjük meg, melyek az erdí-

tésnek megfelel egyszerséggel, tömörséggel

rarnra:

. '•. Iáh

ábra

zilárdsággal félre-nem-magyarázható törek-

vést, bizonyos ékesség és elegantia után kinek

össze; másrészt pedig, ellentétben az alsó ab-

lakok körívü zárásaival, a legfelsbben csúcs-

ívest mutatnak, jeléül, hogy azon átmeneti

kornak szüleményei . mely másutt . kivált

Prancziaországban, már a Xll-dik században

megfutotta pályáját, nálunk pedig egyes pél-

dánvokban még a Xlll-diknak derekán tul is
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tart. Mindkétnemü ablak ketts, midn közép

oszlopból két köralaku ív emelkedik a na-

gyobb átkaroló kör- vagy csúcsív alatt; mely

kívülrl ismét két faloszlopból száll fel. Az

oszlopkák nvolczszögü táblán nyugvó lába

a szokásos attizáló , kissé meredek és nem

finom, mint például a kalocsai székesegyházé

volt: a t átmérje 7,75", mi mindenesetre

elegend rendeltetésére, a kapitael majd eg}r
,

majd két bimbóba végz levélsorból áll, mely

fölött a vállk csak négyszög táblát képez.

Közép-oszlopaink egyedül csekély horonyból

kiszök pálezatagot gerinczként hordanak

:

mig a faloszlopokon az építmény tömörségé-

nek megfelel ers - elvágott ketts horony

által képezett gerincz emelkedik, és alakítja

a nagy átkaroló ívet.

Ezen ablakoszlopokon kívül adonjon tör-

melékében találtuk sokkal ersebb oszlopnak

attizáló lábát ; ez még meredekebb az elbbie-

kénél, horonya sekély, tövének átmérje 17,45",

mely nagyságból következtethetjük , hogy

ez a fels terem egyik oszlopának mara-

déka.

Ide tartozik még két, szintén a törmelék-

ben talált zárk is ; az egyik egyszer, sima

köralak tárcsába végzdik, és éhez támaszko-

dik öt gerincz , a második allján négylevelii

díszes rózsa van kifaragva, és éhez hat gerincz

támaszkodik.

íme a tanúság arra, hogy a fels te-

rem díszesen volt boltozva, s ime azon

tagozott részletek, melyekbl az épület emelé-

sére az átmeneti korban lehet biztos követ-

keztetést vonni.

Tekintsük most Schulek restaurationalis

tervét, melyre nézve egy, Henszlmann Imre,

Zsigmondy Uusztáv és Schulek Frigyes által

aláirt 1873-dik marczius 6-kán kelt jelentés

következleg nyilatkozik

:

„A visegrádi öregtoronynak annyi rész-

lete maradt fenn, hogy e régi mintákat több-

nyire csak utánozni kell, másrészt az egész-

nek elrendezése és felosztása is elég világos; 1

)

a memryiben pedig mégis az eredetit minta

nélkül kiegészíteni kell, vagy a régitl, a meg-

változott visszonyok értelmében eltérni : ezen

eltéréseket a következkben indokolni szük-

séges.

1

.

A bemenet eredetileg a második, ke-

letnek fordított oldal éjszaki ajtó -nyilasán

történt , oly vonóhidon , melyet felhúzva az

ajtót be lehetett zárni. Dél felé nagy ablak

nyilik, ezt ostrom alkalmával elzárták. A ta-

tarozásban a vonóhíd nem a régi ajtóhoz, ha-

nem ezen ablakhoz vezet, hogy az éjszak felé

ezen emeleten tervezett r- vagy egyéb lakás-

nak nagyobb tér juthasson, illetleg, hogy e

helyen ilyen lakosztály, világítva az eredeti,,

ablakká átváltoztatott ajtó nyilasa által, létre-

jöhessen.

2. A donjon nyugati oldalán áll egy, a

harmadik emeletig felvezet, nem ugyan ere-

deti, hanem mégis régi lépcsház, mely azon-

ban nincsen bekötve a torony falába; állapota

is annyira megrongált, hogy tanácsos e lép-

csházat, mivel amúgy sem eredeti, mivel az

eredeti világítást is csökkenti, végre mivel

így építészi anyagra is teszünk szert, lebon-

tani és helyébe

3. csigalépcst ugyan , hanem jó tágast

készíteni az öregtoronynak egészen alulról

felépítend hegyes déli szögletébe ; minek azon

elnye is volna, hogy ezen roppant tömör, s

igy tömérdek anyagot követel szögletet is

könnyebbé tehetné. Ezen lépcs a második

emeletrl, és, a donjonnak szellemében, belül-

rl vezetne a tetig, más lépcs pedig vezetne

le az els, félig föld alatti emeletre, mi hajdan

J

) A kételyek, vájjon az alsó emeletek felosztása

négy kamrára nem következett-e eredeti titkos és fur-

fangos elrendezésre, bennem csak késbben támadtak ;

valamint e kérdés is csak késbben merült fel : nem

volt-e két részre osztva, mint az arque-i, a visegrádi

donj on is ?
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megtaláltuk. Ennyi a közlekedésre nézve.

I. A második emelel fölötl voli egynégj

osztályú dongabolt, nem eredeti ugyan, hanem

régi, melyei igen rongált, és i >< -< 1< >1 « - 1 fenye-

get állapota miati le kelleti bontani; a terv

uj holtot mutat. Iga/, agyán, tiogy a donjo-

Qokban rendesen a Legalsó, egészen vagy rész-

ben föld alatti osztályt, mely éléskamrának

is szolgált, boltozták be; azonban öregtor-

nyunk eredetileg még itt sem birt bolttal.

Részini az ujabb beboltozásra támaszkodva,

részini a Lakosztály biztosítására, részini ;i

felsbb osztályok czélszerü elkülönítése végetl

.1 kéi alsótól, megujitandónak véljük, mint

ezt a terv mutatja, a második emelet bebol-

tozását.

•">. Több rendbeli, a legmagasabb emelet-

rl Lezuhant, és a torony álján találi zárk

világosan mutatja, hogy az ötödik emeletei

több boltosztály befedte. Ezen utmutatási

követte a tervezet, midn hat részre osztotta

az uj boltozatot; de ez szükségessé tesz két-

két, három emeleten keresztül vitt cví'k. leg-

inkább granii oszlopot, mely a harmadik és

negyedik, a különben, ;i donjon nagy széles-

be mi. itt. tulhosszu gerendáit viendi (illet-

leg megkurtitandja), mi annál inkább figye-

Lembe veend, mert elég hosszú, vastag éa

ers gerendakai manap ritkán kaphatni.

G. A torony térfoka (terrace) és annak

körovatkái alatta falban jókora lyukak hit-

hatók, melyeket gerendáival használtak egy,az

egész tornyot körülfutó fasikátor (Mordgang)

alkalmazására : e sikátort tehát, mely ;i don-

jónnak egyik fjellege, megújítva látjuk a

terven.

7. A torony teteje egészen eltnvén, itt

csak az analógia utján lehetett eljárni. A Leg-

nagyobb Legyzend nehézségei okozta a hat-

szögük alak: ugy hiszszük, hogy az innen ered-

het visszatetsz hatási ;i tervben sikerüli

lehetleg legyzni. Az egész tet magassága

a rendszeres mérvek aránylag legkisebbjére

van véve, t. i. párkányzatától csúcsáig a don-

jon alsó osztálya szélessége rének ' »-re, azaz

= 16,5' X 3 1:9,50 Lábra."

Ime az ezen elvek szerini tervezeti hosz-

szelvénj . (286. ábra).

Maliinkon látjuk ;i minden emeleten, a

hatodikig felvezet nagy csigalépcst, mely a

második emeleten kezddik, más egyenes, az

els emeletre levezet Lépcs jelenik meg az

ábra közepén. A második emelei boltozott, :i

harmadikat és negyedikéi vízirányos fi ny-

iiye/.et födi. mindegyikének hossztengelyén

áll kéi ers oszlop, mely a díszteremnek (ötö-

dik emelet) két oszlopát hordja. Az emelete-

ken Látjuk a lépcsházból bevezet ajtókat,

ablakokat és kandallókat, mennyiben azok a

szelvénybe esnek. Az ötödik emelet boltja

fölött elterül a terrace és a falazoti ksikátor,

ez alatt pedig a messzire kiszök fasikátor

;

az ahoz Levezet kevés Lépcsfok e szelvényen

nem látható. A magas fatet szerkezete, te-

kintve nagy szélességéi és magasságát, elég

egyszeren van felfogva. A roppani éjszaki

falszöglei négy egész ölet mér, a délit könnyeb-

bé teszi az ide alkalmazott nagy csigalépcs.

Befejezésül itt következika visegrádi don-

jónnak távlati képe, min Leend a bevégzeti

restauratió után. Négy emeletén látjuk a ket-

ts nagy ablakot, min a Legalsó emelei. mi

hiányzik. Ezen ablakok közt feltnik kétféle

rés, az egyik szolgál a nagy Lépcs, a másik

az árnyékszékek világításira. Az ötödik eme-

lei fölötl emelkedik a fasikátor, és kéve-. a .•

fölötl a terrace sikátora . mögötte fekszik

maga a terrace, mint hatodik emelet, melyet

;i magas tet beföd. Donjonunk árnyékos ol-

dalán, második emeleten van a torony-árkán

keresztülvezet, >\r a fák miatt nem látható

vonóhid. Más hasonló vonóhidai kell képzel-

nünk a torony vilagitoti oldalán, mely a ba-

lunkon fekv körfalra vezetne; ha ez a máso-

dik emeletrl történi . a falnak magassága
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elégséges, ha a harmadikról a falat magasabb-

nak kellene rajzolni. Jobb kezünkön emelke-

dik a várrnek lakásul szolgáló, ideiglenes, s

összeköt körfal, valamint az azontúl megje-

len liegylánez is, mely a folyón tul emelke-

dik. Különben a restauratioban a fennmaradt

286. ábra.

ezért nem stylszerüleg restaurált kaputorony, régi részletek lelkiismeretesen vannak fel-

Itt a rajzban elmaradt az alsót a fels várral használva, amihez pedig útmutató maradvány
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287. ábra.

nem Létezik, az egykorú analóg példányok Azon kérdésre, vájjon ;i régi memlékek
jobban és élénkebben ismertetik-e saját koru-

kat, mint a napjainkban készültek a miénket,

szellemében van tervezve.
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csakis igennel felelhetünk. Hajdan a virágzó

mvészet idejében az élet tagadhatlanul egy-

ségesebb volt, s igy világosabban tükrözte

vissza az ember minden tehetségét összefog-

laló, s ebbl eredt mben keletkezési korának

szellemét. Ezen igazság elismeréséhez nem oly

régen jutottunk. Századunk elején a mvészeti

ziláltság és önhittség legmagasabb fokát érte

el , és csak késbben kezdték belátni , hogy

minden mvészeti kornak van nemcsak jo-

gosultsága, hanem sajátságos érdeme és ér-

téke is . mélynek elismerése és tanulmányo-

zása üdvösen hat a késbbi gyakorlatra, Fö-

lötte érdekes látvány és tapasztalás, mely sze-

rint a mvészeti korokban a szorosan szüksé-

ges nincsen elválasztva a tetsztl, az ízletes-

tl, és hogy e két tulajdonnak szervi összeol-

vasztása, mint a vegytanban két elemnek

egymásba való olvasztása uj testet, ugy a

mvészetben uj teremtést, uj szervi életet, az-

az valódi mvet hoz létre. Csak is mióta

ezen meggyzdést nyertük, csak azóta javul-

tak mvészeteink is; mióta igazságosabbak

lettünk a múlt iránt , ezen igazság inkább s

inkább kezdte felvirágoztatni jelenünket. Hí-

jába! nincsen haladás megelz fejldési alap

nélkül. S ez az egyik indok, mely a múltnak

kegyeletét és tanulmányozását elkerülhetlen

1 szükségessé teszi.

A második indok az általános történelmi

és külön nemzeti kegyelet. A mely nemzet a

polgárosodottak körébe lép, annak szent köte-

lessége összhangzatosan haladni a többivel,

résztvenni az általános törekvésben, és azt

minden kitelhet tehetségével elsegiteni.

Hajdan sem volt, annyival kevésbbé korunk-

ban lehet az elszigeteltség. Akár polgári,

akár mvészeti, akár tudományos, akár ipari

történelmet ma már nem csinál eg}T
es nem-

zet, s ezért nem vonhatja ki magát egy sem,

hacsak nem akar szellemileg elenyészni, az

általános összhangzat körébl; hanem köte-

les maga hozzájárulni az egésznek kitöltésé-

hez, felépitéséhez. Becsüljük meg multunkat,

hog}^ bátran és készülten nézhessünk jövnk
elébe.



Az 1875. bégéig ismeretünkre jutott magyarországi ó-keresztyén, román <
; s átmenet

stylö építészeti emlékeknek Lajstroma.

I,'r,\ iditéaek ée jegyek mngynrtS

.V.. „Archaeologiai Értesít.

AC. „Archaeol. Közlemények.1'

B. Elmer ,. Makóin a."

MS. Beszterczei Schematismus.

( !S. Ipolyinak ..• Isalóköze."

Gr. „Grabungen des Erzb. v. Ka-

locsa" kiadta 1 lens/.lniann 1873.
i

. \. ..i lyri tört. és régészet, füzetek."

I. „Jahrbuch >l k. k < !entr.-( lom-

missioii d. Denkmáler."

KS. Kalocsai Schematismus.

M. „Mittbeilungen d. k. k. Centr.-

I lommission der I enkmaler."

\M". „Monumenta Hungáriáé" v. i.

„Mag] . régészeti emlékek."

\K. „Mittelalt. Kunstdenkmáler 'I.

öst. Kaiserstaates.

OK. „Oesterreich. Elevue" (Henszl-

mann czikkei).

S/.. S. Szathmári Schematismus

1864-ból.

T. Törzsi v a magyarorsz. memlé-
kek Ldeigl. bizottságának gyüjte-

ményébl.

M . Vasárnapi Újság.

II. Henszhnann Imre.

I)i. Ipolyi Arnold.

II. Elmer Flóris.

f Ö-keresztyéu emlék (nálunk XI.

század eltti).

román és átmenet Btylü egyházi

emlék

lL román <
; s átm. ^t \lü részlet.

Fi IVild fölötti maradvány.

Q föld alatti alapzat.

* polgári épület.

n polgári épület részlete.

n föld fölötti maradvány.

— polg. épületnek föld alatt i mara.lv.

Helynél Megye

A.

\ baujvár JJbauj

Abrahámfalva . . . Szepes

Ajak Szabolcs

\k.is Köz. Szoln.

Albertfalva .... Pest

AJmágy Gömör
Apátfalva Borsod

A rács Toron tál

Ard (Fekete) . . . Ugocsa

Árpás Gyr
Aszód PesI

Aszf Zala

1$

Minség

ref. templom
k. templom
ev. templom

ref. templom
t. rom

k. templom
k. t. cist. zárda

t. rom. (benczés)

k. templom
préposts. t.

temetk. kápolna

t. rom

KeMk.
id Ujabb régészeti Irodalom

Kegyur
Inrtokos

község

.!• gye]

Bán Trencsén k. templom

Bábaszék
*

Zólyom rom. torony

Bács Hárs Ferencz templ.

Bács Bács S/.-( ryörgy káp.

Bács Bács szék.-egyh nyom

Badacson Zala t. rom
Bakony (Sz. László) \ eszprém evang. t. rom
Bálvány(Szakállos) Komárom t. rom

Bánfalva iW.indorf) Sopron templom

Komárom k. t. régi re'szlet

Báthmonostor . . . Bács bem/., zárd. alap.

Békalla (Sz.) ... Zala bem/., zárd. alap.

Béke Poson kath. t.

1237.

1251.

szép. püsp. c
köz o
kzsi Q

A Fels. uralkodó*

család ö
nincsen Q

egn seminarium
Sissányi család n
bárd Perénj i ? c
^r. ( irenneville c

vár/.i püsp. r\

tihanyi apái n

T. Myskovszky Viktor

JE.A'III. 152. Vajdovszky János T.

.]]. III. 220. Elómer

ALIV.132.H.OR. 1865. II. 204.H.
AC. X. II. Elómer

AC. X. II. Rómer
AC. VI. Ip. és Henszhnann . . . .

AC. VIII. 39. II. M. 1860. 543. .

AC. ["V. 145.H.Szatm.Schem. 1864.
Gy. F. a.225.és358.III.31.R.T.
Benszlmann L865. kiásatás . . . .

"BT. 111. I. 98. Elómer

'M". III. I. 98. K. T. Drahotuszky . b. Sina

AC. IV. 24. it'j. Kubinyi Ferencz . m. k kincstár cl

Gr. H. M. IV. 85. II. KS. 1873. H. ferencziek en

Gr. II. KS. 1873. Eenszhnann . kaim--, érsek

Gr. II. KS. 1873. Henszhnann . . kalocs. érsek

AC. X. II. Elómer vallás alap

B. 12<». Elómer Eszterházy grófok n
Cs. I". Ipolyi észt érsel

"BT. III. I. 151. Elómer — c
Gy.F.I. 188.R.OR 1865. II. 207.

Henszhnann gr. Eszterházy eh

M. VI. 5. Gr. KS. 1872. Eenszlm. gr. Zichy Ferencz Q
AC. X. II. Elómer reszpr. püsp.

Cs. 50. Epolyi uf r. Apponyi c



Helynév Megye Minség'
Keletk.

idó
Ujabb régészeti irodalom

Kegyúr vagy
birtokos

Jegyek

Bény (Kis)

Bény (Kis)

Bér" ....
Berg ....
Berki puszta

Beseny . .

Börsöny . .

Bozók . . .

Bucsu . . .

Buda-Pest .

Buda-Pest .

Buda-Pest . .

Buda-Pest

Esztergom

Esztergom
Nógrád
Hars

Fehér
Zala

Hont
Hont
Vas
Pest

Pest

Pest

Pest

prém. prép. t.. jelen-

leg paroch.

teinetk. kápolna

ev. t.

kath. t.

t. rom
kápolna

kath. t.

prém. prép. részlet.

kath. t.

Pest pléh. t. tor.

kis t. Ó-Budán
Maro-it-szio-eten

1217
1217,

Pálosok z., a szép

Juhásznénál

Budatin Trenesén kath. t.

Csabdi

Csalomia . . .

Csanád (Német)
Csaroda ....
Csatár

Fehér

Hont
Torontál

Béres
Zala

Sáros

Veszprém
Zala

Zala

Csongrád
Zala

Csötörtök Szepes

Cselfalva ....
Csepeli (puszta)

Csesztreg . . .

Csobáncz . . .

Csomorkány . .

Csopak

t. rom és torony

t. rom.

régi Baptisteriurn

ref. t.

hajdan hencz. apáts,

ev. t.

t. rom
torony

t. rom
t. rom

t. és torony

Ferenez t.

Czáling

Czikádor

Vas
Tolna prém.

t.

prép. maradv

D.

Danyisócz

Darázs

Darócz
Deáki (Deák Mon.)

Debrö (Fels) . . .

Dénes (Szent) . . .

Dengeleg
Dévényi vár . . . .

Dobroniva
Dobronivai vár . .

Dömölk
Dömös
Dörgiese

Domokosfa . . . .

Dráveez

Szepes

Nyitra

Nyitra

Poson
Heves
Pest

Nógrád
Poson

Zólyom

Vas
Esztergom

Zala

Vas
Szepes

kath. t,

kápolna

kápolna

benéz. t.

altemplom

t. rom
t.

váromladék

k. templ.

váromladék

b. zárda kath. t.

bencz. zárda alap.

t. rom
t.

kath. t,

1228.

1252.

K. III. I. M. 18G2. 234. Henszlm.
Aí. III, M. 1862. Henszlmann . .

T. Geduly Ferenez
BS. 280
K. X. II. Róiner

K. X. II. Rómer
M. XIV. lap LXXII. Lippert Józs.

At. X. II. Rómer
Aí. X II. Rómer
.Régi Pest" 37. 1. Rómer
Kiásva 1862. a Péterhegy allján .

Domonkosnk zárdája AC. II. I.

ifj. Kubinyi Ferenez

Kiásva 1846. Henszlmann által .

T. Drohotuszky Ferenez

AC. X. II. Rómer
AC. X. II. Rómer
A<L VIII. 3. H. (átép. t. is) ....
\F. 1863. 308. Lehoczky Tiva<lar

K. X. II. Róm3r OR. II. 196. H.

T. Myskovszky Viktor

HL. X. II. Rómer
AC, X. II. Rómer
K. X. II. Rómer
M. II. 219. Ipolyi

JL. X. II. Rómer
M. V. 174. Merklas M. VIII. 153.

Vajdovszky .

K. X. II. Rómer
T. Myskovszky Victor

T. Myskovszky Viktor ....
K. II. 312. Ipolyi

OR. 1866. X. 142. Henszlmann
Monographiáját írta Ipolyi . .

Henszlmann vizsgálata ....
J>L. X. II. Rómer
T. Geduly Ferenez

K. IV. 29, ifj. Kubinyi Ferenez

TET. III. I. 9. Rómer
Kapitaelje a m. n. museumban . .

AL X. II. Róm. T. Pelargus János

T. Gózon Imre
M. VIII. 154. Vajdovszky János .

hg. primás

hg. primás

község

Körmöcz
1). Sina

gr. Nádasdy
primás

n. szomb. papnv.

belga bank
község

község
•

József fh.

község

pnmas
gr. Nákó
község

veszpr. püsp. és

káptalan

község

veszpr. püsp.

hercz. Eszterházy

hercz. Eszterházy

veszpr. kápt.

Ferencziek

Batthy hercz.

gr. Csáky cs.

nyitrai püsp.

pannonh. fapát,

gr. Károlyi Gy.

bizonytalan

község

dömölki apáts.

eszterg. kápt.

kegyesrend

bizonytalan

gr. Csáky cs.



Heh Dél

E.

Bcsér

Ederica i Balaton)

Eg( r

Egerfarmos . . .

Egres

Egregy
Erzsibe! (Sz.) ,

.

Eszt< rgom . . •

Fehértó

Ferencz(Sz.Késése)

Fülöp (puszta) . .

U.

i rácsfalu

( iécz I Nagy) . • •

Gellye i Egyház) .

i;, rí ncsér (C8erépvár)

Gerlachfalva . . .

Glagovácz

Göncz-Ruszka . .

Görg

Gotthard (Sz.) . .

Gútor
< Syr

i ryr
Gyr
Gyr
György (Sz.) . . .

Gyula-Fehérvár

H.

Hajnik

Hajds

Bamvasd | áschau)

Hanta
Baraszt

Harina

Bárshágy
Hó los

Borpács

Zala

Zala

I [eves

Borsod

Torontál

Zala

Poson

Minséé

t. rom

kath. t.

azék.-egyházi alap.

( üstercz. t.

ciat. apáts. maradv.

II. Andr sirtemploma

templomka
szentélyzárás

Esztergom u. a. sz. lstv. káp. ós

régi várrészek

Szabolcs

Zala

Zala

Nógrád
Szathmár
Poson

Fehér

S/.i pes

Arai
Alianj

Torna

Vas
Poson

» ryr

< íyr
( ryr
( }yr
Bars

Alsó-Fehér

Zólyom
Bihar

Vas
Veszprém
Szepi s

Doboka
Zala

Vas
Sopron

t.

Iraol. kapt. Tóti mell

t. rom

kath. t.

ref. t.

kath. t.

varacs ? és t. rom

kath. t.

t. rom
ref. t.

kath. t.

riszt. ap. maradv.

t. részlet

sz.-egyh. részlel

domonkos-zárda
régi várrészlet

pi'isp. alsó kápolna

kath. t.

székes-egyház

pléban. t.

ujitott ka'] olna

t. és Imola

prépost nyomai
kath. t.

ev. t.

kath. 1.

t.

prém. i. részlet

K.l.lk.
.,1.1

I jabb régészeti Irodalom
ur vagjj

birto

XIII 2.

M'. III. I. 105. Rómer Cskör üidrás

földmii ee

AC. X. II. Rómer veszpr. pusp.

Monograph. irta. Ipolyi 1865.. . . eki

K. IV. 159. Rómer

Romja részben földfölötti II. . . . gr. Szapáry
As.. \. II. Rómer veszpr. püsp.
I !s. 1 18. Ipolyi '

gr. Apponj i

XII. .Arx Slagon." Máthes 1827

M . isiin. |. 714.

An. \. II. Rómer
K. X. II. Rómer

hg. prímás

vall. alap

veszp. püsp.

K. X. II. Rómer
AC IV. 146. Benszlm. Sz. S. 1864.

Cs 7!'. Ipolvi

AC. X. II. Rómer

AC. X. II. Rómer
T. Molnár Pál K. X. II. R

T. Myskovszky Victor

T. Myskovszkv.K. VIII. 155. Vaj-

dovszky János

K. X. IÍ. Rómer
Cs. 97. Ipolyi

„Religio" 1860. íp. (ív. F. I. 27_'

Rómer
AL X. II. Rómer
K. X. II. Rómer
Benszlmann felfedezése

AL X. 11. Rómer
I. III. 171. Mttller Friiryes . . . .

ojt. Forgács

kíi/>' :

L:

gr. Pálfly ...

csákvári gr. Esz-

terházy család

Mari Í88j család

pénz. minisi

község

Görgej cs.

cister. fapát.

kí>/ _

3zék.-egyh.

gj r városa

gyri püspökség «
gyri püspök d

szék.-( cryh.

j

r n

o
Q

Aí. IV. 41. ifj. Kuhinvi Ferencz . köz

/£.. X. II. Rómer kalocsai érs.

.V,. X II. Rómer vall. alap

.VC. X. II. Rómer gr. Eszterházy

.]'.. \ 111. 1")">. Vajdovszky János . Máriássy család

I. III. 181. Müller Frigyes .... kii/

.-Ve, X. II. Rómer gr. Festetics

T. Gózon Imre bizonytalan

M. I. 90. .\k. 1. 90. Eitelberger . . gr. Széchenyi

r\
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Helynév Megye

[stenmez . . .

Iva'nvi

J.

Jak
Jak
Jakab (Sz.) . .

Jamnik ....

Jánosi

Járfalu (Német)

Jászó-TJjfalu .

Jekeefalva . . .

Jen
Jog (Jobb Sz.)

K.

Kallós

Kalocsa

Kaplony
Kapornak
Kaposf
Káposztás - Megver

puszta

Káptalan (tóti) . .

Karcsa

Karpona
Kehida
Kerese (Liget) . .

Keszi (Kis) . . . .

Király (Sz.)

Kigys
Köpesény
Kszeg
Kövesd
Kövi
Kopács

Kürtösi puszta . .

Kustyáni (Sziget)

Heves
Bereg

Vas
Vas
Zala

Szepes

Gömör
Mosón
Abauj
Szepes

Pest

Bihar

Zala

Pest

Szathmár
Zala

Somogy

Pest

Zala

Zemplén
Zólyom
Zala

Somogy
Hont
Vas

Bereg
Mosón
Sáros

Zala

( römör
Baranya
Somogy
Zala

Lak (Öreg) .... Zala

Láncsér Nyitra

László (Búcsn Sz.) Zala

Lebeny Mosón
Léka Vas

Minség Keletk.
id Ujabb régészeti irodalom

Kegyúr vagy
birtokos

Jegyek

sziklakápolna

kath. t.

benéz. ap. t.

temeti kápolna

katb. t.

kath. t.

benéz, apáts. t.

kath. t.

kápolna

kath. t.

kápolna

benéz. ap. rom Bere-

ké s mellett

kerekegyház

ketts régi székegy.

ledöntött kath. t.

bencz. ap. t.

prém. prép. t. nyomai

kápolnarom

t. rom
ref. t.

pleb. t,

temetési kápolna

régi szentély

kath. t.

kath. t.

ref. t.

torony rom
r. k. t.

t. rom
ev. t

kath. t.

tpból magtár
t. részlet

t. részlet

kath. t.

imola

bencz. apát. t.

clanstr. Augustin.vár

és kápolna

1256

1217?

1207,

K. X. II. Rámér
TSF. 127. R. T. Myskovszky

I. I. 132. M. I. 73. Eitelberger . .

I. I. 132. ML I. 73. Eitelberger . .

JL. X. II. Rámér
T. Myskovszky V. M. VIII. 156.

Vajdovszky
A-C. X. II. Rómer restaurálta . . .

T. Modrovich János

1T. III. I. 110. Rómer
H\ III. I. 72. R. T. Myskovszky
K. X. II. Rómer

b. Orczy cs.

>T. Schönborn

jaki apát

jaki apát

hercz. Eszterházy

gr. Csáky

Albrecht fh.
prémont. apát

Jekelfalussy

bécsi skótok

Kevés földfölötti nyomok '

kassai püsp

&.. X. II. Rómer
Gr. H. K. S. 1870. Henszlmann .

I. I. 106. Eitelberger

K. X. II. Rómer OR. II. 192. H.
K. X. II. Rómer

AC.'X. II. Rómer
JL. X. II. Rómer
T. és rajz Schulek Frigyes . . . .

M.. IV. 19. ifj. Kubinyi Ferencz .

JL. X. II. Rómer
K. X. II. Rómer
Henszlmann és Sehulek

K. X. II. Rómer
T. Lehotzky Tivadar

T. Modrovich János
T. Myskovszky
A-C. X. II. Rómer
\ü. 1866.1. 337
M. III. 232. Turcsányi Andor . .

K. X. II. Rómer
K. X. II. Rómer

AL X. II. Rómer (n. lengyeli pléb.)

T. Jedlicska

JL. X. II. Rómer
1. 1. 107. M. II. 7. Essenwein . . .

Storno Ferencz rajz "MUILI. 119.

gr. Széchenyi

szék.-egyh.

gr. Károlyi

az ajmtság

a kaposfi pré-

postság

váczi püsp.

gyri kápt.

község

község

gr. Széchenyi

közbirtokos

eszterg. kápt.

gr. Fesztétics

község

gr. Battyhányi

Kassa város

veszpr. kápt.

község

Albrecht fh.
Kund család

gr. Széchenyi

vall. alap.

sz. ferencziek conv.

b. Sina

hercz. Eszterházy

Q

Q

Q

Q
n

lebont.

r\

Cs

Ch

Os

Q

a
m

Q
Q
7\

o



Helj néi Megye M ini

Lekér Hurs

Lélek (Uzsa. Sz.) . Zala

Lelesz Zemplén
Lubltí (< )) Szepes

M

Madocsa . .

Máma . . .

Jlánfa . . .

Mária (Sz.)

Marin (Sz.)

Markusfalva

Maskova . .

Márton ( Nagy)
Micsinye ( Fels)

Mogyoród .

Müllenbach

Murány-Alja

N.

Neczpál

b-Egyház poszt

Némethi . . .

Német-1 jvár

Német-TJjvár
Neinti . . ,

Nyitra ....
Nyitra ....
Nyitraszee .

Tolna

Veszprém
Baranya

Hevi's

lá]>t<>

Szepes

Nógrád
Poson

Zólyom
Pest

Szepes

( römör

Ocsa

lórin . . . .

Öri-Sz.-Péter

Orkuta . . . .

Oroszvár . . .

Örs (Fels) . .

Örs-Tarna . . .

Ösk
Óvár (magyar)

P

Pannonhalma .

Nyitra

Fehér

Boni

Vas

Vas
Nógrád

Nyitra

Bars

Pest

Szepes

Vas

Sáros

Mosón

Zala

Heves
Veszprém
Mosó 11

l>. ap. egy pillére

zárda r. romja

prém. zárdamar.

fcöbb régi részlel

b. ap. csontház
t. rom
kath. t.

fel- és altemplom
kath. t.

kath. t.

prot. t.

emlékoszlop

kath. b.

bencz. ap. nyom.
r. k. t.

t. re<íi részlet

i

idd

kath. t. apsis

t. régi részlel

kath. t.

haja. bencz.zárda vár

kápolna

kath. t. P

román apsis

régi vár

román apsis

reform, t.

kath. t.

kath. t.

r. k. t.

kath. t.

pre'p. t.

t. nyomok.

öregtorony

kath. t.

t ryr bent/., apáts. i.

Ujabb régészeti Irodalom

K. X. II. Elómer
X. X. II. Rómer (Tap Lest a< ze

Tamás)
M

. 1861. I. I is. és 1869. I. 20.

X. X. II. Korner

&. X. II. Rómer
X. X. II. Rómer
I. I. L30. Eitelbtrger . . .

T. I [enszlmann
M. VIII. 151. I. Vajdovszky

K. X II. Róm< r

K. \. II. Rómer
M. II. 321. és 323
BS. 98
K. X. II. Rómer
T. Myskovszky Viktor . . .

K. X. II. Rómer

Kegyúr

Lekéri a] ál

Nedeczk]

prém. préposl

Király F.

BS. 230 gr. I'altlv cs.

X. X. II. Rómer
i

vall. alap.

.\\. X. II. Rómer eszterg. kápt
M.. X. II. Rómer Batthyányi gr.

X. X. II. Rómer sz. ferencziek

X. X. IL Rómer hercz. Eszterházy

Bzék.-egyh.
|

OR. L866. X. 132. Henszlmann

BS. tut;

ML í.%81. TST. III. 1. 127. Rómer
T. Myskovszky Viktor

T. ( rzon Imre
T. Myskovszky Viktor

T, Modrovich János

I. I. ím. M. I. 80. B. 189. OR.
isii:,. II. ix«i

X. X. II. Rómer
Al. IX. 75. II. X. X. II. Kom. n .

T. Modrovich János

község

Pálffy cs.

ref. község

gr. Csáky cs.

veszpr. püsp.

russz< ben károsa
Benki 1 Dortni ra-

ni. irk grófné

h. rcz. Batthyányi

1). Orczy ca

gr. Waldstein
Ali n ' lit fohercz. ét

i- városa

Pápcz Vas
Pécs Baranya
Pécs Baranya
Péi 3l i Nagy-Nemi Zala

ágost. kerek tempL
ó-ker. culiicul.

székes-egyház

beinz. zárda t.

L225. 1. I. 96. .Múlt ás Jelen* II. OR.
1865. II. 135. II

M. I. 16. Bittnitz

M 1 1. I. Monographia II

XII. 1. M'. I. 1. II. Monogr. Benszlmann .

B. 196. M\ 111. i. 5. K. OR. 1865.

II. 1 89. Henszlmann

fapát
pápczi prép.

pécsi püsp.

3zék.-egyh.

di

IIIIH -l'll c

)p'
; r-i szók.-< gyh.

b. Brndern örök

király F. és a

n

beszt. püsp. c
Máriássy Q

cfr. Forgács O
Posony károsa

közbirtokos

Q

vaczi püsp. n
község

Kburg In rcz. Ch

Ch

o
Ch

Ch

Cl

n
A
Ch

O
Q
O
Ch

Ch

Ch

n

lL

Q
Cl

t

veszpr. kápt. :
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Helynév Megye Minség Keletk.
id

Pécsvárad Baranya

Peleske (Ki^l . . . Szathmár

Pere (Puszta) . . . Veszprém

Pereg Pest

Péterfalva Gömör
Petö-Szüiye . . . . Abauj

Pilis-Sz.-kereszt . Pest

Pla Zala

Pornó Vas

Posou Poson

R

Rába-Sz.-Miklós .

Rajk(Alsó ésPels)

Gyr
Zala

Raszlavicz ,
Sáros

Rátóth
[

Veszprém

Rátóth Veszprém

Richnó Szepes

Rimaszécs Gömör
Ruttka Turcz

S.

Sámot Poson
Sarló (Kis) Hont
Sáros-Patak .... Zemplén
Sáros-Patak .... Zemplén
barosi var Sáros

Sáska Zala

Selmecz (Nagy) . . Liptó

Selyeb

Sima
Somogyvári apáts.

Sóstó (puszta) . . .

Szakolcza . . . .

Szász

Szecsdegyház . .

Székes-Fehérvár .

Szemeth
Szepes-Váraírja . .

Szepesi vár . . . .

Széplak-Mária . .

Szegszárd

Sziget (Mármaros)
Szigliget

S/.kalka

Szkalka

Szlatina

Szomolya

Szucsán

Abauj
Szathmár
Somogy
Zala

Nyitra

Zólyom
Vas
Fehér

Poson
Szepes

Szepes

Tolna
Tolna

Mármaros
Zala

Trencsén
Trenesén

Szepes

Borsod
Turócz

bencz. apáts. nyom.
kerek t. ref.

puszta t.

temeti káp.

kath. t.

kath. t,

eisterc. ap. alapsz.

imola

eist. apáts. részlet

részlet a várban

kerek t.

prém. zárd. nyom.
és templom

kath t.

ref. és kath. t. együtt

préposts. t.

kápolna

kath. t.P.

kath. t.

t,

ref. t,

ágostaiak k. t. apsis.

vár részlet

váromlarlék

kath. t.

kath. t,

ref. t.

ref. t.

rendetlen khalom
két régi t. marad v.

temetk. káp.

kath. t.

kerek apsis

államegyház föld al.

maradvány
kath. t.

székes-egyház

váromladék
bencz. apáts t. rom.

b. zárdamarad.

régi t. részlet

kath. t.

bencz. apáts. mar.

barlangkápolna

kath. t.

kath. t.

kath. t.

1184?

1239,

1255

XII. 4

Ujabb régészeti irodalom

K. X. II. Rómer
K. IV. 151. H. Sz. S. 1864. . .

JL. X. II. Rómer
Kiásatott 1864. Henszlmann . . .

K. X. II. Rómer
T. Myskovszky Viktor

Schulék és H. OR, 18G5. II. 200.

Henszlmann
JL. X. II. Rómer
K. X. II. Rómer
R. „Poson 1865." 245. s k. 1. . . ,

K. VIII. 53. Ráth K. T. Ebenhöch gr. Creuneville

&. X. II. R. Gy. F. II. 302. 305. . veszpr. püsp.

T. Mvskovszky Viktor Raszlav. cs.

B. 137. R. OR veszpr. kápt.

B. 139. R, OR. 1865. II. 198. H. ráthóti prép.

T. Myskovszky Viktor gr. Csáky cs.

M*. X. II. Rómer
j

hercz. Kóburg
JL. X. II. Rómer b. Nyári és Révay

Kegyúr vagy
birtokos

egyet, alap

község

föld alatt

vall. alap

Merse-Szinye

vall. alap

gr. Andrássy
h. Montenuovo
hadügyi kincstár

Jegyek

Cs. 79. Ipolyi

H. és Schulek

K. X. II. Rómer
K. X. II. Rómer
Henszlmann vizsgálata

K. X. II. Rómer
K. VIII. 95. Könyöki 3T. III. I.

125.

T. Myskovszky Viktor

K. VI. 152. H. Sz. S. 1864. . .

K. X. 11. Rómer
K. X. II. Rómer
Lippert József rajza

M.. ÍV. 26. ifj. Kubinyi Ferencz

K. X. II. Rómer .
.'

Monographia 1864. Henszlmann .

Cs. 141. Ipolyi

M. VI. 200. Merklas M. VIII. 207.

M. X. 151. Merklas

\ü. 1864. 129. 1

K.. X. II. Rómer
Tfl\ III. I. 88. OR. 1865. II. 205. H.

K. X. II. Rómer
K. X. II. Rómer T. Drohotuszky

JL. X. II. Rómer T. Drohotuszky

IT. III. I. 70. M. VIII. 183. Vájd.

Henszlmann vizsgálata

K. X. II. Rómer

község

hercz. Bretzenheim

hercz. Bretzenheim

gr. Szirmay?
vall. alap.

község

község -

>t. Széchenyi cs

község

király Ö F.

Szecsky cs.

püsp. és város

szék.-egyh.

Csáky cs.

tan. alap

község

veszpr. püsp

nyitrai püsp.

gr. Csáky
egri kápt.

közbirtokosság



Helynél M

T.

Tabajd

Tálod

Tamásda
Tamásfalva . . .

Táp
Tárcsa (Kis) . . .

Teleki

Telki (puszta, Ó)

Tihanv

Tiham
Tihany
Totlak

Turócz-Sz.-Márton
Türgye

I.

Fehér

Veszprém
Bihar

Szepes

1 1 vör

l'est

Somogj
Pesi

'

Zala

Zala

Zala

Vas

Turócz
Zala

Újbánya
Újlak
I i resk
Uerögd
Urvölgy Z(51

Mars

Vas
Zala

Bihar

vom

V

Verbócz

Vértes-Sz.-Kereszt
Veszprém
A eszprém Veszprém
Vieszka Bars
Világos Arad
Visegrád (alsó vár) Pest
Vizsoly Vbanj

Torna

Fehér
\ eszprém

Zabar
Zanka ...'...
Zebegény ....
Zircz

Znióvarallja . . .

Zólyom (0) . . .

Zombor Torontál
Zurány Mosón
Zsámbék Pest

Zsegra Szepes
Zsolna Trencsén

< römör
Zala

Hont
i i 's/prém

Turócz

Zólvom

Min Keletk.

régi t. nyoma
l.-roin

vártorony

r. k. t.

'

régi t. rom ?

t. rom
regi részletelj

bencz. z. nyomai

bencz. ap. altempl.

t. és t. rom
barlangkápolna

katli. kerek t.

kath. t.

hajdan prém. zárd.

pléb. t. részlet

t.

barlang kápolna

torony

félkörapsis

ref. t.

bencz. t. rom
u. n. Gisella kápol,

görög n /.. alapz.

kath. t. részlet

imola

öregtor. restaurat.

ref. t.

kath. t. apsis

ref. t.

b. apáts. nyomai
gi t. egy töve

t.

ii. n. pusztavár romja

kerek t.

kath. t.

prém. pr. t. rom.

kath. t.

kath. t.

Ujabb régészeti Irodalom
ni- vagy

búrtól

1241.

;

A\. \. II. Rómer
B. I'.'i. Rómer
M . 1856. 196. 1

T. Myskovszky Viktor

K. X. II. Rómer
OK. isi;:,. II. 204. Benszlmann
K. V II. Rómer
K. X. II. Rómer

II. B. lí. O. R.I. I. 119. ML I. 81

1865. II. 189. II

K. X. II. Rómer
K. VII. II. Rómer
Wl. III. I. 54. R. M. VII. 299. . .

T. Sassinek

K. X. II. Rómer OR. L865. II. L98.

K. X. II. Rómer J£.. VI. 9. II.

.!:. IV. 283. Rómer
AL X. II. Rómer
T. Csépl Péter

BS. 157

I rményi

vásonyi aradal.?

szép. piisj).

bercz. Eszterházy
koronái orod.

gr. Sunyady
skdtok apátja

Bécsben

tih. apái

tili. apái

tih. apái

szombath. püsp.

Révay cs.

csornai prépost.

köz

szombath. püsp.

kir.ílvi kincstár

\U. 1863. 316. Lehoczky Tivadar
B. •"..".. RómerOR. 1865.II.206.H. gr. Eszterházy

I. I. 113. M. I. 181 veszprémi püspök
A varoson kívül Ilenszlmann . . .

BS. 362
K. X. II. Rómer
M.. IX. I. Hens/.lm. Victorin leírása

T. Myskovszky Victor

AL X. II. Rómer
K. X. II. Rómer
AC. X. II. Rómer
B. 151. R. OR. L865. II. 199. II. .

K. X. II. Rómer
K. rV.ifj.Kub.Fer.it.VI. 125.H.

JiL X. II. Rómer
AC. X. II. Rómer
M. I. 93. M. II. 105. OR. L865. II.

1 98. Benszlmann
ír. 111. 1. 59. Rómer
T. Drahotuszky

föld alatt

eszterg. kápt.

Bohus cs.

kor. aradalom

község

vall. alap Ch

veszpr. püsp.

kor. arodalom

O

apátság

egyet alap
— e\

kii/ Q
Albrecht l'öh. CS

kor. aradalom
i sáky cs.

község

n
ö

-Li

Q
Q

Q

A
-L

r;

-L.

Q
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TARTALOM.

középkori ópitószct Magyarországon.
Lap

Nemzetközi forgalom 1

Földrajzi viszonyok ti

Chronologia és nemzetiség 15

Csoportosítás 22

Az építés ;ít alános jellemzése _'i

A középkori régészet állapota Magyarországiul 33

O-keresztjén építészet.

A pécsi sírkamra „cubiculum" 37

Német-csanádi baptisterinm 39

Szt. István székesfehérvári basilikája 42

A legrégibb kalocsai templom 49

Román és átinenetkori építészet.

Esztergomi kápolna 53

A tihanyi altemplom 53

Építészeti maradványok Dömösön 54

A sz.-fehérvári állami templomnak els átépítése 54

Pécsi székes-egyház 59

Az esztergomi metropolis 73

A nagyváradi székes-egyház 71

Az egri régi székes-egyház 7"»

A gyri székes-egyház 75

A kalocsai metropolis a XIII. században 7">

A gyula-fehérvári székes-egyház 81

A szepes-váralljai praepositurának temploma 88

Szerzetesek templomai 91

A harinai templom '.'1

A lébenyi apátsági templom 94

A kaplonyi (Szabolcs m ) templom 103

Az aracsi (Torontál m.) „ 1"4

Ajaki (Vas m.) v 105

Zsámbék (Pest m.) 110

Horpács (Sopron m.) 11-

Deákmonostor (Pozsony m.) 114

A báthmonostori grangia-templom (I3ács m.) 111



Lap,

Pannonhalma 117

DömöTk (Vas m.) 118

Pécsöl (Zala m.) 119

Árpás (Gyr m.) 120

Kis-Bény (Esztergom m.) 122

Ócsa (Pest m.) 123

Türgye (Zaja m.) • 124

Apátfalva (Borsod in.) 125

Czüados (Tolna m.) 126

Fels-Eörs (Zala m.) 127

Városi parochialis templomok '
. 128

Börsöny (Hont m.) 129

Szász. Dobroniva, Korpona (Zólyom m.) 131

Hajnik 132

Mezvárosi és falusi templomok 132

Tótlak (Vas m.) 133

Rába-Szt-Miklós (Gyr m.) 133

Szt.-Mária (Heves m.) 135

Feldebr 136

Zsegra 137

Karcsa 139

Kis-Peleske 140

Sima . . , . 141

Fekete-Arcló (Ugocsa m.) 141

Kápolnák: a szt. Györgyé Bács mellett, ajaki, a veszprémi . . . 142 és 144

A nagy-mártoni (Sopron m.) lámpatartó 144 és 145

Várak 145

A szalavári római castrum 145

A zólyomi puszta- vagy ó-vár 148

A dobronivai vár (Zólyom m.) 152

A posoni vár 153

Visegrád 156

A visegrádi alsó-vár 157

A visegrádi öregtorony (donjon) 159
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Megyék (kerületek, székek).
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-KERESZTÉNY- ROMÁN- ÉS ÁTMENETI
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1. Mosón. 11. Baranya. 29. Torna. 53. Hunyod.

2. Sopron. 12. Bécs. 30. Abauj. 54. Zaránd.

3. Gyr. 13. Pest-PMs-Solt. 31. Sáros. 55. Kraszna.

4. Komárom. 14. Nógrád. 32. Zemplén. 56. Közép-Szolnok.

5. Fehér. 15. Zólyom. 33. Unghvár. 57. Bels-Szolnok.

6. Veszprém. 16. Hont. 34. Beregh. 58. Doboka.

7. Vas. 17. Esztergom. 35. Mármaros. 59. Kolos.

8. Zala. 18. Bars. 36. Ugocsa. 60. Törda.

9. Somogy. 19. Nyitra. 37. Szathmár. 61. KükÜllö.

10. Tolna. 20. Pozsony. 38. Szabolcs. 62. Alsó-Fehér.

21. Trencsén. 39. Bihar. 63. Fels-Fehér.

22. Túrócz. 40. Békés. 64. Kvár- Vidéke.

23. Árva. 41. Csongrád. 65. Aranyosszék.

24. Lipló. 42. Csatiád. 66. Marosszék.

25. Szepes. 43. Arad. 67. Udvarhelyszék.

26. Gó'mör. 44. Krassó. 68. Cst'kszék.

\ 27. Heves. 45. Temes. 69. Háromszék.

\ sl 28. Borsod. 46. Torontál. 70. Khalom.

\J
\

47. Szerem. 71. Segesvár.

Lrs 48. Vercze. 72. Nagy-Sink.

>s
49. Pozsega. 73. Medgyes.

50. Körös. 74. Uj-Egyház.

f V, 51. Várasd. 75. Szeben.

L~, N
>

52. Zágráb. 76. Szerdahelyszéke.

\
77. Sebes.

78. Szászváros.

r V
V.

79. Beszterczevidéke.

80. Brassóvtdékc.

81. Jászkúiikerületek.

82. Hajdúkerület.

(
Ü -\

±^i^_

AJ
v/

Jegyek magyarázata:

4* Ó-keresztyén emlék nálunk, XI. század elütitek.

O Román és átmeneti stylü egyház-emlék.

<Ü Román és átmeneti stylü részlet.

H Földfölötti maradvány.

Q Földalatti alapzat.

m Polgárt épület.

a Polgári épület részlete.

S Földfölötti maradvány.

t\ Földalatti maradvány.

Jegyzet. A memlékek törzskönyvei a régi területi beosztás szerint készíttetvén, ;

térképen is megtartatott.
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ífjO

Összeállította Zsigmond? Gusla

A magy kir áHamnyomááböl
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