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BEVEZETÉS.

Jelen munkának els részében, mely a nm. vallás- és közoktatási ni. kii*,

minister rendeletére íratott és a n. t. országgylés tagjai közi 1876-ban elosz-

tatott, hogy a memlékeink bizottságának részbeni mködésérl tanuságol tegyen;

jelen munkának els részében röviden tárgyaltam kiválóbb ó-keresztyén, román
es átmenet-stylü emlékeinket. Erintettem, hogy nálunk a román emiékszerü épí-

tészet csak III. Béla korában, a XH-ik század utolsó negyedében veszi kezdetét.

még pedig nem, mint Francziaországban a szerzetesek építkezéseikben , hanem

a nagyobb, azaz a székesegyházakban, hogy, mivel ekkor Francziaországban már
a csúcsíves styl terjedetf el, nálunk a román építészei nem fejldött szervileg,

hanem már kezdete óta a másutl divó esúesíves elemekkel vegyült, s igy az

átmenet e stylbe már legrégibb épületeinken is tnik el; érintettem, hogy

székesegyházaink szapora monumentális újraépítésére közvetlen következett, a

XIII. század eleje óta a szerzetes templomok és zárdák újraépítése román és

átmeneti stylben, és hogy ezen lendület ama század közepéig, a tatárjárásig, sl

némely példányokban (p. a jaki templom) még ezen határponton tul is tartott.

Egészben azonban nálunk stylhatárt a tatárjárás és az erre következeti

uj népesités a külföldrl képez. A vendégeknek nevezeti uj jövevények Xémet-

(
; s Lengyelországiból szállották meg; az országot. Némethonból jöttek leginkább

a városok vendégei, polgárai, kik az addig nálunk alig ismeri középrendet s

annak kereskedelmi és ipar-mködését meghonosították
;

miéi*1 is a magyar

városok élete csak most kezd virágozni. Lengyel- és Németországból jöttek az e

század elején keletkezett kolduló barátok, a domonkosok és a ferencziek, kik, nem

mint a régibb szerzetesek a városokon kívül, hanem azokban telepedtek le, és

templomaikat nemcsak magok, hanem laicus polgártársaik számára is építettek,

így például régibbek voltak a plébániai templomoknál a domonkosoké Budán,

Kassán, Selmeezbánván és talán Gyrött is, igy más városokban a fereuezieké.

Németországban, a jövevények régi hazájában, a XlII-dik század második

felében a csúcsíves styl inkább s inkább terjedt el, még pedig a kevésbé pom-

pás egyházakban az egyszerbb kora csúcsíves styl, mely kivált a még nem

gazdag kolduló barátok és a csak imént bevándorlóit városi polgárok vagyon-

béli körülményeinek jobban felelt meg'.

Mindezekbl következik , hogy városaink Legrégibb csúcsíves emlékei,

melyek a \IIf-ik század második felében, st még inkább utolsó negyedében
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épültek fel, a német építészeti iskolának kora csúcsíves styljét mutatják. A
kivételek ezen szabály aló] csekély számúak : Kassán sz. Erzsébet, Sopronyban
sz. Mihály arkangyal és a benczések temploma, mely utóbbi eredetileg a

ferencziek számára épült. Gyöngébb vagyonbéli körülmények okozták toA'ábbá

azt is. hogy templomaink csak lassan épültek fel, hogy azoknál ritkán van a

faragott k alkalmazva, hanem falaik a rendesen törött és termelt kbl szer-

kesztvék, hogy a bels felszerelés eredetileg talán csak ideiglenes volt, mely
késbben az építkezk vagyonossága , inkább s inkább növekedvén, ujabbal,

gazdagabba] cseréiteteti fel; miért is erre nézve csak kevés példánynyal bírunk,

mely még a kora csúcsíves sty] idejébl származik".

Miután, mint mondva volt, régibb szerzeteseink újra épitkezésöket már
a tatárjárás eltt befejezték, és az ellenség visszavonulása után csak tatarozásra

volt szükségük, a csúcsíves stylnek meghonosítása nem azoknak, hanem a városok

polgárainak és a kolduló havatoknak tulajdonítandó, s egyszersmind természetes.

hogy ezen stylnek fképen, st a kora csúcsívesnek teremtményei csaknem
kizárólag városainkban fordulnak el, és csak is a kés stylt találjuk a vidéken,

azon kisebb templomokban, melyeket Mátyás király uralma és a vagyonosság
általánosabb elterjedése következtében a városokon kívül építtettek. Egyébiránt
a városokban is vannak a sty] virágzó és hanyatló korából származó egyházak;
sót e styl csaknem minden városi templomainkban is mutatkozik, a mennyi-
ben t. i. alig van oly épület, melyet nem tataroztak a XIV., XV. és XVI.
században. A tudomány feladata tehát a különböz korok részleteit, melyek
ugyanazon épületen fordulnak el. egymástól elválasztani, megkülönböztetni.

E szerint jelen munka folytatásának városi emlékeink körül kell forogni;

itt kell lépésrl lépésre követnünk azon lendületet, mely emlékszerü építészetünk

a Xlll-dik század második féléhen tapasztalt.

Es itt ismét van három városcsoport, mely figyelmünket kiválólag veszi

igénybe : a bányavárosoké, a felföld úgynevezett pentapolisé, azon öt városé.

melyei Kassa. Eperjes, Bártfa, Kis-Szeben és Lcse képeztek és a Duna fels
részén keletkezett városoké, t. i. Pozsony, Gyr, Budapesté, mely csoportba

számíthatjuk Pozsony vármegyének még három kisebb városát : Sz.-Györffyöt,

Bazml és Modort, valamint X.-Szombatot és Sopronyt is.

Földtani rendszerben az utóbbi csoporttal (Budapestet még kivéve),

kezdjük tárgyalásunkat. Mondhatni másrészt, hogy ezen csoportban, melyre
leginkább a közel lev osztrák tartományok építészete gyakorlott befolyást,

hogy ezen csoportba tartozik, e kornak legrégibb temploma, az eredeti gyri
székesegyház, melyben az átmenet korának alakzása még igen feltüu szerepet

játszott, következtek erre a sopronyi parochialis, a pozsonyi prépostsági és a

nagy-szombati székesegyház, valamint Pozsonyban a mostani benczések tem-
ploma, és késbben több sopronyi, pozsonyi és nagy-szombati zárda és zárda-
templom, végre Pozsonymegye három kisebb városainak egyházai.

Els részünkben az ottan csak röviden ismert emlékek építkezésérl szóló

okmányok csekélyebb számmal vannak idézve; részben mert ilyenek elvesztek.



részben mert az írott okmányok annál inkább gyérülnek, minél tovább szállunk
le a régi világ ösvényén, részinl meri ott az emlékek sokkal nagyobb szárnál
átkarolván ismertetésükben is kisebb térre kelleti szorítkoznunk.

\ árosi emlékeink leírása azonban már tübb téri és tüzetesebb ismertetési
igényel, ámbár ezek leírásának még távol kell maradni az illustráll mono-
graphiától, mini legkiválóbb emlékeink érdemelnek, és miuó'1 szolgáltattam, a

székes-fehérvári királyi templom 1

), a pécsi székesegyház'2) és a lcsei plébánia
templom 3

) monographiáiban, mini Ipolyi szolgáltatott az egri székes- 1

) és besz-
terczebányai °) templomról és mint fog szolgáltatni Myskovszky Viktor a sajtó

alatt lev bártfai templom leírásával, mely a „Magyarországi régészeti mem-
lékek'' IV. kötelmek I. részéi teeiidi').

lobbi városi emlékeink küzl különös figyelmei érdemelnek még a Selmecz-
báuyának, Budavárának restauratio alatt lev temploma, de fképen a kassai dom
mint hazánk legdíszesebb csúcsíves épülete. Leírtam ugyanazt már 1846-ban,
de a/ akkor, valamint általán, ugy íiálam is még kevésbé haladt tudomány es

ismeret értelmében és csekély apparátussal. E mvein kezdé volt, és reménlein,

lesz még alkalmam e hazai építészeti nagy hézagnak jobb betöltésére.

Mondám, hogy építészeti régi lendületünk ezen második korszakái illet

okmányok nagyobb számmal maradtak fenn, fenmaradtak kivált olyanok, melvek
összhangzásban vannak a styl tanúságával; de mindazáltal itt sem vagyunk
képesek mindig és mindenütt ezen okmányokból a styl különböz mozzanatail

behatókig kimutatni, a részletek egymásutánjai kellleg felderíteni.

Tudva van, hogy a középkor hanyag; volt a mvészeti adatok feliee:vzésé-

ben. Leggyakrabban részletesen felírták a templomok alapításkorát, felszentelésé-

nek esztendejét, st napjai is és azon birtokot, melylyel az adományozó a tem-
plomnak és még inkább a zárdának kedveskedett; de ezen épületek csaknem mind-
nyájai ér tökéletes, alaptól való újraépítésérl uj stylben az okmányok mélyen
hallgatnak. Legfeljebb, ha oly mellékes eseményrl értesítenek, melybl, mim
tzvészrl, egyes oltár felszentelésérl, temetkezésrl stb., ilv újraépítésre biztosan

következtethetünk. Innen van, hogy jé> sokáig a régen elenyészett, sokszor kétszer

és háromszor újra emelt épületek els alapításáról szóló okmányos adatokat a még
fenlevkre, századokkal késbben épittettekre vonatkoztattak. E tévedést, mini

olyant, világosan kimutatta Mertens Ferencz 7
) bebizonyítván, hogy az írott ok-

i . \ -/ éhérvári ásatások eredménye" czimii I8ü4-ben megjeleni munkában.
) A „Magyarországi régészeti emlékek" czimü munka I. kötetében.

i \ .régészeti emlékek" Hl- köt. I! részében.

i Következ czíni alatt : - \/. egri megye sz. János \
i

>< - 1 « > 1 - Evangélistáról nevezeti n

székesegyháza a várban". Eger. 1865.

') „A be8zterczebányai egyházi memlékek története és helyreállitása" [polyi \m.. besztercze-

bányai |>ü-<|i("ik- által. Budapest, L878.

i [de számithatjuk igen díszes kiadásuk miatt (sajnáljuk a szöveg rövidségét) ,Einléklapokat",

melyekei a pannonhalmi fapái Kniesz ECriz. 1876-bau kiadott, és mint ide f ;u i < >^< » gyjteményes munkál
Elmernek .Régi falképeit Magyarországon*. Ezek megjelentek .i Rég emlékek III. köt. I. részében.

) 1/. Die Bnnknnsl des Mittelalters Geschichte der Stndien liber diesen Gegenstand von Franz

Mertens. Berlin 1850.



Hiányok csak akkor érvényesek, ha összhangzatbaii vannak a styl tanúságával,

('•s hogy a styl az építészeti chronologiában hasonlithatlanul többet nyom az ok-

mány adatánál. Mertens útmutatása nyomán közzétettem Tanulmányokat a közép-

kori román épitészeti ehronologia körébl, tekintettel a magyar memlékekre 1
).

Erintettem e munka els részében azon uehézséget, mely a chronologiai

meghatározások ügyében nálunk azon körülménybl is eredt, mely szerint ha-

zánkban nincsen folytonos, szervi, a részleteknek egymásból folyó kifejldése, mert

általános elkéséstmk miatt, a másutt már ujabb alakzások rendszerütlenül ve-

gyültek a régibbekkel az építészek kénye kedve szerint. Kz fleg egész a

csúcsíves korszak beálltáig történt, melyben a külföldi fejldést már rendszereseb-

ben követték azon építészek, kiket az uj polgárok magukkal hoztak: st elké-

sésünk másrész! annyiban elnyös volt, hogy késbben már hazai építészeink is a

szigorúbb alakzásf tovább megtartották, mint a külföldiek, s igy elég ízletes

épületeket emeltek még a XVI-ik században is, melyben a csúcsíves építészet

már teljes hanyatlásban volt nemcsak Franczia-, hanem Németországban is,

st az elbbiben a „renaissance" a nemzeti építészetet már egészen elnyomta volt

Leirtani általánosan és röviden e munka els részében a nálunk elforduló

részletek alakzását: jelenleg ezen alakok egyes példányokban egyenként és mintegy
egyénileg fognak megjelenni; de mindezek még sem elegendk, nem elegendk
a fenmaradl okmányok és alakok, hogy jelesen a ehronologia utján egész biz-

tossággal haladhassunk. Erre még kett hozzájárulhat : a technika és az arányok

változásainak tanulmányozása, felderítése. A technikának fejtegetése csaknem egye-

dül a gyakorlati építészt illetvén, errl itt csak keveset szólhatunk, de az ará-

nyokat, az aranyozást, azon módszert, melylyel a régiek épitészeti áramaikat meg-
határozták, sehogy sem mellzhetjük oly munkában, méhnek föladata világot

deríteni a magyar culturalis viszonyokat legélénkebben magyarázó építészetünkre.

Az ujabb korban feledékenységbe ment régi aranyozási módszer, mehet
számtalan kísérletek, méregetések és tévedések után ismét (eltalálnom sikerült-).

fölötte egyszer; hiszen természetes, hogy a naiv régi mvészek nem bocsátkoz-

hattak szövevényes fejtör számitgatásba, és épen egyszersége az. mi engemet
csak sok tévedés után vezeteti az óhajtott czélhoz; de az eljárás, minden egy-
szersége daczára, valóban tudományos; mert oly sorozaton alapszik, melybl a ter-

vez arányait legjobb belátása szerint választhatja. Hozzáadhatom, hogy a régiek

nem dolgoztak számokkal, hanem csakis rajzolással, „graphice". A számok pontosabb
eredményi adnak ugyan, de a régiek a csekélyebb rajzbeli pontosságot azzal pótol-

tak, hogy épitészeti terveiket igen nagy léptékre készítették. Fennmaradtak több,

a XrY-ik századból származó tornyok rajzai, melyeknek hossza töl)l> mint 12

lábra terjedt, s v nagyságával közel jár a számítás által elért eredményhez.

') I.. A tu. tudom. Akadémia arcb. bizottsága által kiadott „Aixmaeologiai Közlemények" IV. köt.
II. füzetéi oij folyam 11. kötetéi

|

") L. E fölfödözés történetéi PThéorie des proportions <lnn^ larchitecture'' czim, 1862-ben
Parisban u egjelenl munkámban.



Epitésst fi aranyozás.

JLudományos módszert, mely szerinl az

építészetiarányokai tatarozták,máraz egypto-

miak találtak, még pedig kettt, az egyiket al-

kalmazták a pyramisoknál, a másodikal ké-

sbbi építményeiknél. Az elbbirl csak annyi!

mondok, hogy a ghizei pyramisok alapvonala

a magassághoz wz\ áll, mini s ... 5-hez, és

hogj :i középkori rendszeres tompa esársív

szintén (ily egyenszárn háromszög fölött van

szerkesztve, melynek alapvonala ;i magasság-

hoz agy áll. mini S az ö-hez: miérl némelyek

ezen csúcsível ,egyptomi <í -nak nevezik.

Sokkal Pontosabb ennél ;i második mód-

szer, melyet az egyptomiaktól ;i elassikai világ

átvett. Vitruv egyik helyébl kitnik, hogj e

módszerrl emlékezik Pythagoras, csakhogj

Vitruv Pythagoras megjegyzéséi nem értette,

és így ;i magától nagyon is elkapatotl római

iró ;i göi ög bölcsei nevel ségessé akarta tenni. 1

)

Az egyptomi és elassikai aranyozási

módszer következleg fejthet meg:

Legyen v, a, b, z, c, x, y, a, egy szögleté-

rl tekintett köb: ha ezen köbnek a, b, c

pontjai egyenes vonalakkal kötjük össze, lesz

,,. /,. c-ben <>l.\ háromszögünk, melynek a) b)

kis oldala a köb oldala, b) c) nagy oldala a

köb négyegének átlója, diagonálja és c) >>>

az egész köbnek átlója, diagonálja. Ha az ab

oldali egységnek vágj egj egésznek vesszük,

I, end fo-neh értéke I és ' vagyis 1,414...

') L. a „Théorie des pro] ortions'' 16. I., hol

Pythagorasnal; Vifcruv által elferdített ra latál ma-

gyará:

és cn-nak értéke 1,732 . . . Mivel e há-

romszög egyenesen a köbbl eredt, ezl köb-

háromszögnek
nevezzük.

A köbháromszög-

nek szerkesztésére

nincsen szükség az

egész köb rajzolásá-

ra : eléé. 2 ábránkon

acd egyenszá r

u

épszögü háromszö-

göt rajzolni, és an-

nak cd átlóját a)-hó]

b)-ig át vinni : ekkor

n ,i i leend a köb ol-

dala, a)b) a köb né-

gyegének átlója és >>)r)-,u egész köbnek átlója.

A köbháromszögbl fejldnek hasonló

nagyobb és ki- e

sebb háromszö- » ,

'

eek : az elöli-

biek, ha a c) b)

köbátlót, hypo-

thenusál vag}

diagonalisál .1

hosszabbitotl b)

a) vonalra át-

viszem f)-be, és innen az < )f) függlegesl hú-

zom, a b) c) hosszabbitotl vonalra leend e)b)-

lien ;i b)c)a) köbháromszöghez arányosított,

hasonló nagyobb háromszög; ha ellenben a

b)a) vonalat, azaz a köbnégyegátlójál át\ iszem

n)-he, az egész köbnek átlójára, diagonaljára,



hyp '
- és innen 1< -

,- -ban a c&« köbhárom-

- _ - - - -

Bogy már most az arám - szüksó-

3 fogyás • - "

sen szükség

- -

.a har-

gt szánul

- _ lalának ngy, i. _

nek s szög-

•Idala ' - . el a

- _

lármádat _-

- k három kett

. I

- _ - tett ket három- -

_" _

_ - an.

A inatkozik :

tálainak

•dl!' - - - _V-

szerüs -

•

- _ -. - d

szükség ki. b Fez

nünk; n ( >k a kö-

röln • érint

-

- - - oldalává válnak. Tehát

mini _• Marad tehát a

- -• .

_ • _

'
i Ját egy egéí . _

- . _ • k átlója.

-

bb a

k'"»l _ - _ Mala
'

. -

_ - _nek = l.( nildnak

1-41 ítiónak pe g 1,732

Idáinak pedig !._'_ 17

könny.-: _ - - -tünk. midn a nagy

oldalakat csak - tvel vagy számmál

zük. eh _ bk oldalt nagy A-val jegyez-

ni, és oi oldalt kií a-val. úgyszintén a b\-t

1- - I-et arab jeg _ N _

_ itt n^mi külön - _ _ ételt tes

mert az I \Y - alt, mint a :
- -

méi gy betvel, azaz IT'-val (Unitas) je-

zük. a l/W vonalat, a köb _ _ .< _ -

nálját, hogy az alább következ k - l>

•laláral össze Bt szszük. i'-vel : az

_ - ;öbuek átlóját vágj Diagonálját.

mint nj nagy oldalt I _ ezt a

Íjától megkülönböztessük •"-vei

az ennek _ - ítén már a

köbbái - gön tolfekv kii oldalt i"-\

Alál>li fogom adni az e szervileg feji -

sonló háromszögök oldalaiból keletke-

z i - -
- lébb magyaráz-

nom kell az - onyt, melyben a középkori

-- ek köbbároi - . az antik világ

átveti ssikai köbbár s ghez áll.

A közt k a köbbároms _ -

sénél az gés i\ - gei rajzol-

ták, aztán kimertek ennek bv átlóját

alapvonalra vit-

át, ngy begy ez a

gyeg I t te-

vén, a -i - SS -

köt vonal nei

az egész kölniek átló-

jánál : igy eredt

- aló hároni-

- _. mely 3aki8 fogyat - három-

- gót lehetett - -
I

- ely az antik

- Y f /- 5. ábra) háromszögnek

felel meg ngy, hogy az utóbbi valamivé] na-

elöbbinéL A különbség az t és M
_ . oldal köz- - 57-et f és k' kis

közt pedig 0,0034-

Lonen következett, hogy ;i középkoriak

a nagyobb mérveket nélkülözvén, azokat há-

- _ük oldalainak sorozásával vagy -
-



adásával, vagg törésével voltak kénytele-

nek pótolni. Ritkábbak és Leginkább csak a

francziáknál fordulnak el ;i kis háromszö-

tul növeked háromszögök.

A középkori oldalakat ekkép jegyzem

megkülönböztetés végett gót betkkel : az

_ - _ (unitasj marad IT. a köbnégyeg átlója

fdiagonalja) Cl' és az egész köbnek ;'itl<'>j;i

ídiagonalja) Cl". A kisebb háromszög átlóját

(hypothenusa) jegyzem iV-v;iI. nagy oldalát

fnagy kathetjáti ÍT-val, kisebb oldalát fkis

kathetját) k'-val. A ritkábban elforduló nö-

veked oldalak megnevezése leend, az els

_v oldaláénak Ij'-val, kis oldaláénak k'i . a

második nagy oldaláénak ti',, kis oldaláénak

\\\ -rl,.
]

i Kis mérvfi rajzban, mint min 5.

ábránké, az antik és középkori háromszög

oldalainak különbségét nem lehet elég világo-

san kifejezni, ezért <• különbséget számokban

adom az ábrában latin betkkel feljegyzett

és az azoknak megfelel középkoriak -/érint:

f = 2962

H41
c = 0.544:1

I;' 0.2928

1;

I; 1393

I; 0.5379

l 34

11

M
6-1 stb.

i Irr megjegyzend, hogy szorosan és rend-

szeresen véve, az els növeked háromszög kis olda-

láénak jegve l| voliui. - ekkor a második két oldalá-

nak jegyi is rendszeresen lenne fii és kV azonban a

hibái elkövettem, mikor a módszerben

nem igen voltam jártas, és mivé] több rendbeli mun-

káimban a 1> - eg van tartva a
'

Aée elkerülése végett itt i- kell annak megmaradnia.

Az antik és a középkori a ránj u

sorozat tehát némileg különbözik egymástól.

Bogyan jutottam e kettnek megállapításá-

hoz, a sorozal beti és jegyei, melyekel itt

adom, magok magyarázzák.

tzat.

: i 2.000

'. I \ 1.9485

2B 1.8856

I 8371 .

'.VII - 1 7898
D' = I 7320508

1 6875
2a = I 6329

'.III 1 590

2C = 1 5396 .

1 l 5000 .

\\\ 1 li'.l 1

h' 141 12135

;-t 1.3778

2b I 3333 .

\TÍ=\ 2990
2D= I 2570
.1" —

1 2247
{V I 1932

\ = 1 1547 .

13 I 1250 .

2c = 1.0886 ..

'. I | 0606
2E = 1 0264 .

X" — 1 ooooooo
;l\ 0.9743

B = 0.9428

0.9185

2d
j
T) fi 3660

2F = f) 8380
8164

1 1 1

1

i 0.7698

>l 0,7500

0.7257
\\>- 0.7071
_ .842

0,6666

;il

D 0.6285

'..I" 0.6123

5925
ii.•,77:;

2H
0.5443

;| 0.5303

E 0.5132
>y 0.500000(1

Köt

i'll _'

hézag

hézag

hézag
héz _

D - l 7320508
Ifi 1.656Í

hézag

hézag

3fi 1.5219

11 l.í

hézag
Ti

i II 12135
4 A = 1 3528

hézag
<•%' __ 2990
31': 1.2426

hézag
il; i 1715

^ 1.1547
M.l

l 1045

hézi _

\H I

2tV 1 ni 16

II : : | III 000
in 0,9565

\H 0.9428

l(f 0.9018

3h 0.8787
•T\ 366O
2 fi

hézag
I li : 0,78 1

hé:

iD n

;

héí

;7I 0,7071
_'.\ 0.6764

hés

Ir 0.6377

hézag
ll£ 0.6012

2k 0.5857

'.U 0.5773

2 fi 0.5522

hé

líi 0.5206

U 0.5073
• \\ 0.5000000

Az .intik és középkori sorozat ezen ösz-

szeállitásából kitnik az elbbinek elnye az



-

utóbbi fölött, melyben ezen kivül többféle

hézag is vau: ezeket csak a I;' ÍV e fölötti
1

)

növeked háromszögök oldalaival betölthetni:

például a 4ü és 10 köztit ii'll-al = 0,7609

gy tovább, de ezt, mint mondva volt, rit-

kábban történik, és legfelebb ha a középkori

sterek ezen fi'II-iír szállnak fel. A félegy-

• _ alatt a középkori sorozatban sem fordul-

nak el hézagok.

Nevezetes e sorozatban, hogy minden

huszonötödik szám a felébb való huszonötö-

diknek felét teszi (mindkét határszámot ol-

vasva), minden 13-ik az alatta valóhoz ugy

áll, mint a köbnégyeg átlója az egységhez,

minden huszadik az alatta valóhoz, mint az

•/. köb átlója a köb oldalához, vagyis az

_ lez, minden tizenötödik szám teszi az

alatta valónak három kettedét; a tizenegye-

dik felsben találjuk a tizenegyedik alsónak

négy harmadát, az ötödik felsben az ötödik

alsónak kilencz uyolczadát; és minden nyol-

czadikban az egynem bett vagy számot,

p. o. ha B-tl nyolcz tagot olvasok fölfelé,

elérek A-t. ha a I! alatti i2-tl nyolezat ol-

vasok felfelé, elérek i3-at.

A zenében, ha egy bizonyos hossznyi

húrnak felét vesszük, nyerjük a scala alsó

Fels távját: e szerint az egység I

fél _ - ggel !•!" határozott, s e kettvel

s iti 25 tagot tev sorozatrészt nagy
"(távnak nevezzük; az egynem betti és

számok egymásra következését, mivel nyolcz

számból vagy tagból áll, kis octávnak.

Tekintsük most az építészeti so-

rozatunk és a zenészeti skála közti

viszonyt, illetleg rokonságot
\ természetvizsgálók állítják, hogy a

látás hallást az aethernek hasonló rez-

. mintegy habmozgásai közvetítik.

Ba, mint felébb mondva volt, bizon

i I 5. ábránkat.

hossznyi húrt, megmaradván feszítése és

vastagsága, — felére veszem, mit az úgyneve-

zett monocorde nev hangmér-szeren köny-

nyen tehetni, akkor a húr rezgéseinek számát

megkettztetem, épen ugy, mint az építészeti

Hl'-nak száma megkettzve van egész IT-ban.

Az építészeti sorozatban 25 tagot találtunk

az eg - - - ttese közt, zenénkben e helyen

az egész és félhangnak száma csak tizen-

három, de pontos vizsgálódások kimutatták.

hogy a légieknek octávja nem 13, hanem.

mint az építészeti, 2"> tagból állott; mert

nekik negyedhangjuk is volt. valamint ne-

gyedhangok még ma is fordulnak el, némely

leiig eivilisált, vagy épen vad népek zene-

octávjában.

Szokás a zenében a fels >
: - következ

alsó octav közti egy egésznyi különbséget -4

részre osztani, - igy a hangok egymás közti

viszonyát ezen részek sorozásával jelenteni,

illetleg meghatározni. Ha tehát az alsó octa-

vot egyre veszszük, a fels leend kett és az

alsó octav fölötti hangok fognak kapni eg

- több sV-nyi részletet.

Ha egy egészet 24 egyenl részre osz-

tom, Leend ';v = 0,04166 (az antik sorozat-

ban '-zen számhoz legközelebb áll ! =
0,0413, a középkoriban ! íi = 0,0409).

A zenészi skálában egész hangok a kö-

vetkezk :az alsó % vagyis prim. V'= 1,0000,

W, melynek viszonya az elbbihez, számban

kifejezve 1
—

i\ = 1,1250; következik é> =
1,2500; azután ^=1+^=1.3333;

/,= 1 hii= 1,5000; . /=] - \\= 1,666;

Re = 1 f-?i= 1,8750: végre a fels octav=
2,0

Ha az alsó ^ a prímet képezi, les

terz és ú a quint, -• három együti pedig

teendi a fülnek igen kellemes uagy accordot.

\ félhangoknak adnak az alatta való

_ 3z hangnak tizenhat tizenötödét; igy van

cisnek ^-nek \\ vagyis 1,0666; disnek

^-nek r l, azaz 1,2000, s igy tovább.



Ezek szerinl összehasonlíthatjuk a zenészi

skálának oktavjál az építészeti nagy oktávval.

/• n< szi nagy 01 tav.

fels / 2.0000000 2 ti 2 100

'. IV 1 9485
// 1 -75H 2B = 1.8856

1 8371
ais = 1 7777 \W\ 1 789S

D" 1 7320
. /: 1 6666 '.

•".
- 1 6875

2a = 1 6329
I 6000 ',111 = 1,5909

2C = 1 5396
Quint /y 1 5000 1 — 1 51

\\\ 1.4614

1.4222 l>' Ili 12

'.4 = 1 3778
. T— 1,3333 2h — 1,3333

'.11=: 1,2990
Terz / = 1 2500 21) I 2570

1" 12217
dis :- L.2000 JY = 1 L932

A = 1,1547

'J -- 1,1250 M 1,1250

1.0886
. l 0666 [\ 1,0606

\u. g 2E 1.0264

Prim r= 1.0000000 U' = 1.0000000

E szerint, ha építészeti sorozatunkban

az U'-ra következik 2D (a kilenezedik tag)

és 1 (a tizenötödik) tagnak mérvej e hármai

együtt véve építészeti nagy aeeordnak mond-

hatjuk, és valóban ezen viszonj vagy arány

többször fordul el az athenai Parthe] ban,

mely valamennyi létez épületek legössz-

hangzatosbjának . Legharmpnikusabbnak az

egész világ által vj [ismerve.

Kérdés támadt, vájjon a zene számvi-

szonyál nem kell e sorozatunk értelmében

kiigazítani? Eiszen, mini eredetekbl kitet-

szik, e zenehang számviszonyai nem szerviek,

nem fejlesztvék egy gyökeres egységbl, ha-

ni'in inkább önkényesek, egyedül a fülnél?

hallására állapi! vák.

Építészeti sorozatunk másrészl annál

inkább ajánlkozik, ha megemlékszünk arról,

hogy a régieknek Legyedhangjuk is volt, me-

lyekkel a minden é] itészeti tagra a zenében,

következ hézagol tökéletesen lehel kipótolni.

\ zenészi skála és építészeti sorozatunk

közti további kifejldését, jelesen azon kér-

dést, lehet-e párhuzamba tenni más zenészi

accordokal sorozatunk megfelel tagcsoport-

jaival, a zenében jártasokra bizhatom; itt

csakis megjegyzem, hogj Jean Paul Richter

nem mondotl képtelent; midn az építészetei

megfagyoti zenének nevezte; csakis a „meg-

fagyott" kitételre volna kifogásom, mely he-

lyett a „crystalisált" szói ajánlok.

A soi-o/üi alkalmazása.

A sorozal egysége U'= 1,000.. az, mely-

blasoi'ozat valamennyi értéke fejldik. Ezen

egységei képezi az antik templomokban a

cellának szélessége, a kamrái íirben(im Lich-

ten) mérve, vagy, hol a templom három hajós,

mint min a Parthenon, a középhajó, mérve

az egyik oldal oszlopsornak tengelyétl, az

ellenkez oszlopsor tengelyéig; vagyis a szé-

lességet, az egységei D' adja az ellenkez

oszlop középpontja közti tér. L szélesség több-

nyire a legnagyobb befedend tér ; ezérl vá-

lasztották ezi eg] ségnek.

\ Parthenon középhajójának széless

11,028 méter és ez megfelel sorozatunk

l
' 1,0000.. jenek. Valamim

1

tehái a sorozal

tagjai a sorozásból az egységgel erednek,

a Parthenon egyes tagjai is különleges 1 1,028

méternyi sorozásából eredtek a tervez agyá-

ban, és viszont, ha kívánjuk tudni, sorozatunk

min tagjának felel meg a Parthenon tagjá-

nak ismeri mérve, e mérvet a Parthenon egy-

ségével fogjuk felosztani, p.o.a küls csarnok

oszlopának magasságál Paccard,ki az épületei

bámulatos szorgalommal és pontossággal ta-

nulmányozta, adja 10,4 19 méterre, osszuk fel

ezen összegei a 11,028 méternyi egységgel

ég nyerünk 0,94 17. . Keressük </ ezenszám-

nak megfeleli sorozatunkban, 9 ezi fogjuk

találni B-ben=0,9428. A Parthenonnak ezen

oszlopa tehái a sorozal B mérvére van véve;
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a ]M,I 19 10,397 (mit B sorozva l"-val ad);

0,022-nyi különbség onnan eredt. hogj B

csakis alapjai teszi a magasság mérvének,

mely a törzs, kapitaelgyürü , echinus és

abacus mérveibl összeáll. Mondjuk Bxtinos

mester egyik oszlopneme alsó átmérjének

i 0,1623)-nyi mérvei akarl adni, tehát

11,028 meterl 0,1-612-vel kelleti soroznia,

kapott l,77S métert, és valóban Paceard ezen

átméri l,77S méterre mérte.

Megemlítvén, hogy a régi építészet alig

calculáltak, hanem csak rajzban készítettél?

el. mindenkori egységknek megfelelleg,

köbháromszögüket, és abba rajzolták be az

egységbl származtatott mérveket. Innen van,

hogy a pontosság kevésbé szigorú, mintha

3zámbkkal dolgoztak volna; de azon pontos-

annái nagyobb, minél inkább közelíti meg

az egységnek mérve a valóságos természetes

mérvnek nag^ ságát.

A középkorban, melyben az egység agy

étik. mini a régi világban, vágj néha vala-

mely nevezetesebb építészeti tagtól, p.o. ajtó-

tól, a pontosságot a márványénál csekélyebb

finomságú építészeti homok- vágj mészk
tulajdonsága is akadályozza; mindazáltal ta-

láltam, kiváll Francziaországbai] bámulatos

pontossággal bevégzett templomokat, melyek

közi els helyen kiemelem a rheimsi székes-

eg} házat.

\ égre érintenem kell a sorozatom ellen

Felhozni szokott ellenvetést, mely szerint az

építészei számbeli feladattá, a mépítész pedig

mathemal ikussá válnék.Erre ezt felelem, vájjon

a Parthenon mestere volt-e csupa mathema-

tikus, mert e sorozatol használta .' A sorozat

mintegy csak azon hangszer, melyen az épí-

tésznek játszania kell. Veszik-e rósz néven a

zene-\ ii'tnoznak. hosrs nem mindegyike talál

lel maga számára aj hangszert, hanem a meg-

levt használja .' Nem az a fpont, hogy az

építész a helyett, hogy minden perczben uj,

nem szervi egységbl származó önkényes

mérveket feltaláljon, a sorozatot használja,

hanem hogyazok közt azokat válassza, melyek

összekötésükben összhangzatol hozzanak létre,

,.Hic rhodus, hic saltá". Mások ellenvetése az.

hogj a sorozat tagjai közti különbség oly

csekély, miszerint azokból mindent lehet ma-

gyarázni. Tagadom ; mert ámbár az antik és

középkori sorozat közti különbség lehetleg

csekély, még sem voltam és vagyok képes az

antik sorozattal középkori építményt, és vi-

szont, analyzálni és magyarázni. Egyébiránt a

következ templomok analysisébl is ki fog

derülni, hogj sorozatom ers alappal bír, és

hogj azt a középkor mesterei elég szigo-

rúan alkalmazták, t. i. graphice és nem szám-

tanilag.

Egyébaranl azon t. olvasómnak, ki el-

méletem igazságáról mindjárl egyéni példá-

ból akar meggyzdni, ajánlom, hogy mieltt

tovább menne, vegye el a munka folytában

elöailott pozsonyi várkapunak magyará-

zatát, melyre theoriámat igen egyszeren és

fölötte érthetleg alkalmazva találandja.
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GYR.

vXyrött, mint a kis Duna, Rábcza és

Rába összefolyásánál fekv gyarmatosításra

igen alkalmas helyet, mára rómaiak Arabo

vágj Arabona név alatt telepitették. A Xl-ik

században Gyrnek latin neve Javarinum
vagy Jaurinum volt, hihetleg a magyar

Gyr, Gewr után, melyei némelyek a hajdan

itt lev avar gyrtl (Avaivn Ring), mások

sz. i ryörgj nevérl származtatnak. A németek

a latin Arabot Raabra változtatták.

Hajdan csak kiváltságos mezváros volt,

jelenleg szab. kir. város. Igen valószín, hogj

a püspökséget Sz. István kiráh, alapította.

Gyr, ugj 1
1

-t szik. némileg ersítve volt

már [V.Béla eltt, de „avarai az agynevezeti

káptalan-dombon, hol a püspöki lak s a szé-

kesegyház áll, 1271-ik év körül V. István

kiráh, építtette, s abba kiráh. i polgárokat tele-

pitett. A káptalannak a vár eltti földjei]

letelepedett lakosai, vagy mini akkor nevez-

ték, a vendégek, IV. László királynak 1273-

ban kelt kiváltságlevele értelmében több

rendbeli szabadalmakai éh eztek " ').

i L. Ruppnak Pesten 1870-ben megjeleni

.Magyarország helyrajzi történeté" -nek 1. k. _'. rész.

U8 s k. I. Etupp Jakab Gyrre \ tkozd adatail

Gzecb János irataiból merítette, melyekrl (421 I.)

ezl mondja : .Gyr város lakóinak Magyarország ki-

rályai által engedményezett szabadalmai, valaminl ,\/.

oly sok belzavar, és külellense'g okoztn viszontags

/ terjedelmökben olvashatók iiébai C'zecb János,

magyar királyi kincstári tanács is, kézii*ataiban, me-

lyekben e munkás Eérfiu és jeles tudi mini

Gyr város polcai . mindazt, mii Gyrrl,

„A XYI-ik századbeli iratok szerint, a

gyri vár nagyobb részéi királyi adományo-

zás irtán a Hedervári család bírta". (Ettl ti

Viczayakra szállott át.)

„1 609-ben II. Mátyás kiráh, Gyr mez-
városnak újra országos vásártarthatásijogol

engedmény ezetl ".

Szabad királyi várossá Gyr csak 1743-

ban lett.

„El uem hallgathatók itt a Gyr váro-

sára több ízben sulyosodotl keménj csapások.

Qyeu gyászos esemény vol1 a káptalanvárnak

1265-ben, alkahnasinl a tatárokkal egyesüli

bosnya kiráhj seregei által történi elfoglal-

tatása és feldulatása; 1529-ben Lamberger.

császári várparancsnok a várai és városi töl-

gyujtatván, az ágyukal Bécsbe vitette. 1594-

ben pedig Eardik és Perlin császári, késbb
fejvesztésre itéll parancsnokok Gyr mez-
városi Sinan török basának gyalázatosan át-

adták". A várai 1598-ban Schwarzenberg és

hs IVtlMv a töröktl rohammal visszavel

„1626-dik évi kisasszony hava 19-kénaPest-

rl fölfelé húzódó törökök, minden akadáh,

nélkül bemenvén Gyrbe, számos lakosi ke-

gyetlenül agyonvertek, igen sok lakosi pedig

rabszolgaságba hnrczoltak el magukkal".

A várnak visszavételéi hexameterekben

mini szülföldérl aevezetesl bárhol fölfödözött, ;i

legnagyobb gonddal feljegyezte, és e becses s >lns

tartalmú kéziratoi a magyar Vkademii k, melynek

tagja volt, hagyományozta, melj e becses irodalmi

köni -.''i lei éltárában rzi".



megénekeltél Joannes Bocatius „Jaurinum

redivivum" és Láng József (poéta laureatus)

„Jaurinum recuperatum ezim alatt. E két

költemény! közzétette BélMátyás „Adparatus

ad Eistoriam Hungáriáé" czim, Pozsonyban

1735-ben megjeleni könyvében.

Endlicher István ..Kenun hungaricarum

monumenta Ai^padiana^-jában (SangaHi 1879)

három, a gyri lakosok szabadalmaira vonat-

kozó okmányi közöl.

1. r Belae IV. Regis conditiones populo-

rum castriGeuriensisMCCXL".(E transsumto

Caroli I. anno L31S) (id. m. I 18. 1.).

Itt ;i lakosok még csak várbelieknek,

„castrenses" és „populi^-nak neveztetnek, és

;i váron „castrum a
-on név kivül a ..vilhr-é

fordul el. A lakosoknak kötelességei a vár-

gróf és a fispán ( .') (curialis eomes) irányában

vannak határozva, 'le meg van adva másrészt

;i külön bíróság is, és megalapittatik ;iz örö-

kösödési jog.

2. „Belae l\'. Regis forma tributi in

Jaurino MCCLV." (E tabulario urbis v'indo-

bonenSÍS) (id. in. I'.l ]. ].).

„Béla dei gratia etc. Litteras venerabilis

patris 0. (Omodei? ámbár Károlyi Omodaeusl

csak 1259-ben lépteti ;i püspöki székre) e|>i^-

copi Jaurinensis super forma exigendorum

bributorum in Jaurino, Abada et Fizegtu,

more antiquitus observato reeepimus in hunc

modum."

Itta király meghatározza azon vámpénzt,

melyei ;i külföldiek és magyarok ;i gyriek-

nek és ;i vár- l.'i grófnak tizet ni tartoznak,

szekér, ökör, méz. Imi-. <é> és bors után.

3. „Stephani \. Etegis Libertás hospitum

'le Jaurino Mi ICLXXI." (E membrana proto-

grapha i li. m. 527. I.).

Ezen okmány ;i lakosoknak megadja a

jogot, mely szerint biráikal magok választ-

hatják: „qitodvillicum quem 'le castro volue-

i-int eliganl interse"; megadja a vásári jogot:

..concessura eisdem liberum fórum, tam in

castro, quam exterius celebrandum" : össze-

olvasztja egy községgé ;i különféle lakosokat:

„adjunximus etiam ac eonjunximus populos

episcopi et eapituli Jaurinensis in eadeni

villa communita, cum iisdem hospitibus

residentes, hospitibus uostris memoratis, ut

iu omnibus et per omnia eadem perfruantur

libertate, qua hospites nostri gratulantur

memorati" stb.; az építkezés könnyebbitésére

'lm szigetel ajándékoz : ..ut pro aedifieiis

reparandis virgas et pálos habeant, et pro

agrieultura ac pro euriis terram habeant

ampliorem, contulimus eisdem hospitibus

nostris quamdam insulam cum suis populis

in Danubio usque occidentem ex opposito

castri Jaurinensis adjacentem, cum suis ne-

moribus, pratis et pariter piscaturis" : meg-

adja az áruk letartozási vagy elvételi jógái :

„statuimus etiam quod omnes mercatores

usque A.ustriam in Hungáriám descendentes,

et de Hungária in Austriam transeuntes mer-

cimonia sua iu castro deponanl Jaurinensi

ad eoncambium faciendum, portum pro se

habeanl . et habere possinl liberum in

Danii liin".

Endlicher ezen okmánj aiból látjuk, hogy

A'. István a gyrieknek csaknem a többi sza-

bad k. városok szabadalmail és jogail meg-

adta; azonban itt semmi uyoma a város régi

emlékei még érintésének sem: ellenben az

utolsóból tanuljuk, mily szegények lehettek

a magánylakok, midnazezek építésére szük-

séges czölöpök és vesszk annyagál a király-

nak kellett ajándékozni.

Gyrn* b valamennyi fennmai'adt emlék-

szer épületei az u. n. káptalan-dombon, a

hajdani vár területén feküsznek. mely a vá-

rosnak csekély emelkedés akropolisál képezi,

mini minden városunkban találunk, hol

ennek természetes emelkedés kei | \ ezét t . Kzen

épületek : a székesegyház, az u. n. heder-

vári kápolnával, a püspöki ketts ká-

polna és azon földalatti folyosó, mely a
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hajdani várból a kis Duna partjára vezetett,

hanem, alsó vége beomlása miatt, jelenleg

itt el van zárva, Ezen épületek legrégibbje,

daczára több késbbi lénjreges változtat.:

n;ik. zömében .1 székesegyház, a többi háron

a XA'-ik századnak teremtménye.

GYRI SZÉKESEGYHÁZ.

Károlyi Lrincz a gyri székes-egyház

hajdan nagy prépostja „Speculum Jaurinen-

3is Ecclesiae" czimü 1747. Gyrötl kis folio-

ban megjelent könyvében ezekéi írja : „Re-

st a ii rat in- czim alatt i fejezetében :

.. Pient issimi Sancl i Regis (s. Stephani 1

vestigiis insistentes Sacri hujus Ecclesiae

Praesules, eandem injuria rursum tempo-

vimi. et turcica tyrannide eollapsam, iteratis

erexerunl vicibus. formaeque suae resti-

tuerunt, ditaverunt el conservarunt. Quorum

piimus reperitur in manuscriptis Stephani

Telekessi, olim Custodis Cathedralis Ecclesiae

Jaurinensis, dein ver Episcopi Agriensis

Omodaeus l

) nominatus,
<i
n i interfuit Synodo

provinciali a Benedicto Archi-Episcopo Stri-

goniensi anno 1256 celebratae. 1 t Qotat I*.

Péterffi e SoeietateJesu. de sj tís Regni Hun-

gáriáé, Partis primae pag. ^ s
. Ecclesiamque

hanc restauravit, a fundatione D. Regis Stepha-

ni computando annos ducentos viginti trés.

Drbanum Episeopum hisce diserte laudal

Bonfinius Decadis [. lib. Basilicam Orbai us

Pontifex Mathiae Regis Apochrysiarius, non

parvis aedificiis, el apparatibus excoluit. Fit

autem is Episcopus Jaurinensis ai sirciter

1486, teste Patre Martino Szenl [ványi in

Serié Episcoporuro Jaurinensium. Adeoque

rursum posl annos ducentos triginta, restau-

rata Ecclesia.

Expugnata a Tureis I rbe anno 1 Ihristi

1594, decore suo iterum exuta Ecclesia

rtiani postquam recepta esi ,
<liu jacuit in

ruderibus. el sine cultu, conversa a Gubernio

') Omodei Episcopi memória fii etiam in Do-

Qationaübua Familiae Rumi, uti perhibent MSS.

Telekessiana. Hic idem c stauravii Cathedralem

Ecclesiam aostram (id. m. I I.).

Militari in domum annonariam, ac partim

armamentariam , el liberalitate optimorum
Praesulum Mártim Pethe.el Demetrii Naprági

Sacris usibus, el quarn illa tempóra ferebant,

elegantiae restituta est. Ad hanc tamen melio-

rem formám reducta esi a Georgio Széesenyi,

anno reparatae salutis 1660. nt incisa turri.

et partis Ecclesiae supersciiptio demonstrat,

ubi et insigne ejusdem insignis Praesulis."

Ezek szeriül a székes-egyház építése és

több rendbeli ujitása egyedül a gyri püspö-

köknek tulajdonitható.

Modestus az els gyri püspök meghall

1051-ben 1
). Nem kételkedhetünk, hogy már

is Modestus székes-egyházai épített; de ezl

igen csekélynek, kicsinynek és csak az els
éget szükségnek megfelelnek kell tarta-

nunk; mire nemcsak az ama kornak általá-

dos szokásai, hanem az lS69-ben Kalocsán

történt ásatások is jogosítanak. A kalocsai

templomnak egész ürszélessége nem tetl töb-

bet 29 és fél bécsi lábnál, a hajó osztatlan

volt, és annak hossza nyugatról keletre csak
7.". és 10] bécsi láb közi tehet fel. '-1 Ez

tehát, ámbár székes-egyház, mégis csekély

terjedelm épülel volt.Hosszál biztosan azérl

nem határozhatni ; meri hajójának keleti vége

a mostani metropolis szentélye alatl fekszik,

hova az ásatások nem terjedtek. Hazánk ak-

kori templomai közt kivételt, roppant nagy-

') L. III-.- és a következ püspökökre vonatko-

zólag Gams-nak „Series Episcoporum Ecclesiae Ca-

tholicae" czimü, 1873-ban Regensburgban megjeleni

munka jái

1 I,. .1 lie t rrabungen des Et bis< bofs von

Kalocsa" czimü 1873-ban megjelent munkámat, <'*

rövidebben a templom leírását a „Magyaror

ó-keresztyén, román és átmenet-stylü memlékeinek
rövid ismertetése" (Budapesten, 187C.) 19 s k. 1.
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ságával, csak .1 székes-fehérvái-i templom ké-

pezett, de ezt, mint királyi és állami, .1

legyzött bolgár Hean kincsébl felépült

igyház kivételi képezett, nemcsak nálunk,

hanem az egész akkori keresztyén világban.

Modestus gyri templomai sem képzelhetjük

tehál valamely nagyobb, vágj épitészeti te-

kintetben pompás épületnek. Ha, mini való-

szín, a mostani székes-egyháznak helyén

állott, alapzatai ez alatt a föld mélységében

kell keresnünk, de ezen els eredeti templom

hajdan a föld fölött állotl részének legkisebb

nyomát többé nem láthatni.

A/mi lendület, mel} a monumentális

tészetel III. Béla korában, a XII. század

végs negyedében létrehozta, befolyással volt

;i gyri székes-egyház újra épitésére is, me-

I el Omodé püspöknek (Károlyi szerinl a

tizenötödiknek 1259 1263) kell tulajdoni-

tanunk. Ezen egyházi fnök alatt emelkedetl

a mostani templomnak zöme, még pedig még

átmeneti stylben, valamiül tudjuk, hogy

ugyani stylben épüli fel azl258-ban felszen-

teli pompás jaki templom is.

Dóczy 1 Irbá u 1 tS3-tól 1 t86-ig volt a

: ;
— — i U gyri püspök. Ezen uagy-lücsei szüle-

tésü,igen nevezetes férfiu,Mátyás király ked-

vencze voll : 1 tS6-ban a gyri széktl átvit-

teteti a/ egrire; I 179-ben a királynak pénz-

tárnoká lett. és mini ilyen financiális ügyes-

ségével Mátyási segitette Neustadl városa

bevételében. 1
) Bécsnek meghóditása után

Mátyás király e város püspökének nevezte.

') VI. i niiiii Matthias Rex Neapolim, vulgo

Neostadium virilii gnasset, civibus bameu el

-iiliariis fori i
• -. I rliciii facile

in captivitateni redigere 1 1 potuissel
;
jain in

ie adeo fiscum exkau.seruni expeusis, ul neque

ultra exercittitn alere, |ue supplementa cogere

- nt. \.l eo maximé tempore, quo ventura maxi-

mxilia ramor erat. I rbannm quaestoréin admo-

nuit, oravitque, ni pro solita üde, indnstria e( virtnte,

ique posset, pecunias '( supplementa mitteret,

A király holta után Dóczy az országgyüli •

összehívta (Bonf. IV. 9. p. 658) és II. Ulászló

megválasztatásának indítója lett. Ez 1 Bá-

thory Istvánnal korona-rnek nevezte, mi-

ként ezt még nem régen a visegrádi felleg-

vár koronakamfájának felirata tanúsította.

Dóczy Orbáni hosszasan dicséri Bonfinius

Dec. I. 1. I. 1. 1. : e dicséretben foglalva vau:

..i'ni triginta millia circiter aureorum quot-

annis proventus erant, ex quibus praeter

corpori necessaria nil recondere voluit, aulám

semper frequentissimam, nitidamque halmit:

in mensa lautissimus, parcissimus in vestitu:

véstem solemnem nunquamtulil pluris.quam

quae triginta aureis veniret, octo aureorum

tosra forensi et domestica utebatur. In caete-

ris ver rebus, vei quae divinum honorem,

vei ad humanam pietatem, beneficentiamqué

facerent, usque adeo magnificus el profusus,

ul neminem illi paren tempore Pannónia

viderit. Templa, aedesque maguificas erigebal

:

suas Ecclesias superbis non modo aedifii -

verum etiam aureis vestibns. Scyphisque ar-

genteis mirifice exornabat; ita vixit, ul mm
suae, sed alienae ntilitati vixisse videretur.

Ili* igitur non solum virtute. ac digniti

summa, sed optima nepotum túrba, vir

omnium judioio felicissimus potuil appellari".

Mini Dóczyiiak czimere a puzsonyi dom

szentélyének egyik zárkövén tanúsítja, ezen

szentély újra építésének is voll részese, to-

vábbá earri székes-egyházban 1
) is mködött.

ae in calce turpiter desiisse rideretiu-
. \f ille conti-

ini<i copius coégit. 111 ^griensi Conventu tlelectum

bábuit, quaei un |ue kabuil rectigalia exegit, pecu-

nias non modo a Pontificatn suo, sed ex omnibus

:, in ii- is laté conc pil : instructum in 1 'astra exercitum

proprio sumptu misit. Suggessii quoque nummos el

supplementa. Landatn passim I rbani in ea re celeri-

tas, fides el diligentia. Quare ita 3ibi Regis animum

obstrixát, ul is bunc imice ad mortem usque

dilexerit. Bonfin. i >ec. I. lib. 8. pag. 641.

'1 Dóczy mködésérl az egri székes-egy!

ujraépitésében bvebben szól Ipolyi azon Emlék-



de újra építette a gyril is. mii az abban

fenmaradl kés csúcsíves stylti részletek bi-

zonyítanak.

Károlyi szerinl az 52-ik gyri püspök

voll Pethe de Hetes. Ez ugyanazon évben

lett kinevezve gyri püspöknek, melyben hs
PálfFy Gyröti a töröktl visszavette. Pethe,

voll v'áczi és váradi püspök, kalocsai érsek és

királyi 1 1
<

I \ tartó is
: meghall Bécsben L605-

ben és eltemetteteti Pozsonyban, ho] sírtáb-

lája a 'Inni széni éh, ében Iái hai ó.

Utána következett Naprágyi Dömö-
i öi- 1 1 607 1 6 1 '.h. 1 59S-ban még g) ulafehér-

vári püspök volt, de Báthory [stvántól elpár-

tolván, ettl rizet alati vétetett. Azonban

Báthory csakhamar szabadon bocsátotta, si

1599-ben Bocskay ístvánnal Bécsbe küldte.

Meghall 1619-ben. és a gyri székes-egyház-

ban lett eltemetve.

A két utóbbi püspököt Károlyi székes-

egyházunk megújítójának mondja. Mindkett

korának értelmében csakis a bárok styl szelle-

mében újíthatott, s igj mködésének eredmé-

nye a hasonló ujabb restaurai iok alati eltnik.

Ezen bárok styl fképen jelentkezik

Széchenyi tí-yörgj püspök restauratiojá-

liiin. Ez volt Károlyinak 59-ik gyri püspöke

16öS-tól l6S5-ig, ki utóbbi esztendben

prímássá neveztetett. Születeti I 592-ben, meg-

hall 103-ik korában 1695-ben. Károlyi ala-

pitványainak igen hosszú és dúsgazdag sorát

hozza fel, melyekbl közvetlen czélunkra

könyvben, merj Bartakovics Béla, egri érsek arany-

miséjének ünneplése alkalmával Egerben 1865-ben

megjelent. Ipolyi munkája külön nyomatl is i

jeleni következ czim alati : „Az egri megye régi

székes-egyháza", azonban ezen székes-egyház meg-

ajitásában Ddczynak része csekélyebb volt, mini a

gyriében; meri ]. i. m. 51.1. megjegyzi, hogy az

egrinek újraépítése Telegdj Csanád p. korától, vagyis

mintegy I 125 1386-tl kezdve, a midn t. i. a gól

[zlésl elször látjuk fellépni Egerben, egész a Bakács

! történi befejezéséig, tehál tovább ra

századon ál tartott.

csakis két, a székes-egyház újításai illet

hozzunk fel (i. m. 105. I.) : „Donatus Jauri-

uensi fnfula (quam 30 annis rel inuil | Jaurini

Templum Cathedrale, quodammodo ex mde-

ribus exsl ruxil . ita . ui in illud exposueril

i'aeile ultra 25000 II. ltem pro propugna-

culis Jaurinensibus exposuil in restauratio-

nem II. 16000."

Széchenyi Györgj voli tehát az, ki szé-

kes-egyházunknak mai tekintetéi adta, bár

alig hagyhatni helybe Károlyi „quodammodo

e\ ruderibus exstruxit" kifejezését; mi ellen

a mai hosszhajó fölötti elég ép csúcsívek és

a templom déli oldalához Széchenyi eltt,

épített hedervári kápolna tanúskodnak.

Végre líónier szerinl ') gróf Zichj Fe-

rencz (gyri püspök 17 11 l7S3-ig) fegy-

házát a mai fénynyel elárasztá. Ezen fény alati

értenünk kell a Zichy után is megujitotl

dúsgazdag aranyozásokat és a templom bel-

seje mai felszerelésének részét.

A gyri székesegyház mai megjelenésé-

ben : három hajós templom, félkör apsissal

és kél körívben zári apsidiollal: az utóbbiak

nj félkupokkal, az elbbiek szintén uj holtok-

kal vannak födve, a fapsis négj oszlopa

ugyanis uj, az eredeti tövek megersíttettek,

hogy a dongaboltok nagyobb oldalnyomásá-

nak ellentállhassanak I j az északi és déli

ajtó elcsarnokával együtt; uj végre az egész

nyugoti homlokzat, torony alatti bejárásával.

Itt Széchenyi nevén kívül a küls ajtó fölötl

ezen felirat oh áshat ó :

TURRIS I'IUM UWENTO ECCLES] 1 ORH VMENTO
POSIT1 M MDCCCXXH1

Tekintve templomunk alaprajzának ará-

nyait (6. ábra), azok, mi egész zöméi illeti,

egyetlen alapmérvbl, az egységbl U' van-

nak származtatva.

'i L. a -Gyri történ, és régész, füzetek" I. köt.
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6. ábra.
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Ezen egység, mely a középhajó széles-

ségéi északi pilléreinek tengelyétl az ellen-

kez déli pillérek tengelyéig mérve, mintegj

38 bécsi lábal tesz, vagyis pontosabban H |J
;

régi római lábat, a régi római láb levén a

középkor épitkezéseinek rendes mérve.

Ha ezen 38 lábnyi mérvvel a templom

hosszát kezdve, a mai toronyépület keleti

zárfalán mérjük, négy ily egységgel lúgjuk

átkarolni a templom rét, hozza véve az

apsis falvastagságát is; a tulajdonképi egy-

háznak egész hossza pontosan 38' X 4=152
bécsi lábra van véve. I g\ szintén a három hajó

szélessége is az egység szerini van határozva:

az északi mellékhajóé . . £ÍT = 19,00

a föhajóé egész egységre . U = 38,00

a déli mellékhajóé . . . *!f= 19.00

Összesen . . 7ti,lH>

bécsi lábra, vagyis az egész, négy egységnyi-

nek telt- re.

M,i már must hosszai részletezzük, találni

fogjut, hogy a mérvek a következk:

a föapsisnak falvas-

tagsága .... 38' X 0,106= e') =4,028'

,i szentéi} félkörénei

fentje .... 38* X 0,368= 2 5D =13,984'

a bosszhajó kezdetéig 38' X 0,577= i5D"'=21,926'

li.it hajóosztály . mind-

egyik .... 38'X0,425= 4c

tehát tfX6=16,150' =96,900'

a hetedii rövidebb

osztály .... 38' X 0.414= £' =15,200'

\ templom egész hossza . . 152,038'

Négy egység, Hl', 38' •
I - 152,000,

tehát a különbség a I egység és az egyes

részletek összeadásából nyert összeír közi ,,;:„

a/.az egy lábnak 38 ezrede.

A torony és a nyugati homlokzat egé-

szen nj levén, nem határozhatni meg többé,

mennyivel ntt rendszeresen a toronynyal a

templomnak Hf-nyi hossza .'

') A góth betkkel jelzett számokat lásd rend-

es sorozatunkban ''< 1.

Tekintsük mosi egyházunk magassági

arányaii rajzunkon (7. ábra), melyen, mini

egészen aj, a toronyosztálj el van hagyva.

Feltevén,mii éppen a magasságok rend-

szeres volta miatt tehetünk, hogj a szentély

kövezése késbben nem emelteteti ; a közép-

hajó magasságát, beleértve koronapárkányza-

tát is. a köb négyegének átlójára, azaz D'-re,

azaz -'is' • 1,111 öl bécsi lábra, a mellék-

hajóéi pedig az egységre = il
1

38 bécsi lábra

fogjuk találni.

Eosszszelvényünkben, iij ugai ról keléi re

menve, a mostani dongabolt fölött és a ma-

gastetalati emelked falai találunk, lyen

a középhajó magas falívei még láthatók; az

els négy alacsonyabb a következ háromnál,

a nyolczadik, a hosszosztályé, isméi alacso-

nyabb, a kilenczedik az elbbihez hasonló

magasságú, ez a szentélyzáráshoz tartozik.

Az alacsonyabb ívek magassága csúcsukig

számítva, a szentélynek kövezetéti III'.

1,17] 38' 1 t,498, a magasabbiké 3 í\

1,242 38' 17.21 I bécsi láb. A magasabb

esúcsívek egyenoldalu háromszög fölöti van-

nak alkotva, az alacsonyabbak valamivel tom-

pábbak. Ha, mini szokás volt, az ívei vala-

mivel több egy lábnál felemelkedettnek (ge-

stelzt,überhöht ,surhaussé) felteszszük,a magas

gerinczhordók magasságai 1 11=0,956 -'is'

= 36,328 bécsi lábra tehetjük, tehát maga-

sabbra, mint Storno rajzán jelölte. A fhajó

magas falívei alati vannak a válívek (Scheide-

bogen), melyekei azéri uevezünk így, meri

a fhajói a mellékestl elválasztják. Ezen

ívekéi Storno helyesen egyenoldalu három-

szög fölöti alkotta, és az azok alatti pil-

léreknek \ag\ töveknek helyesen adott

tc= 0,637 38' 24,206' magasságot.

Az északi mellékhajóban megvannak

még a csúcsíves korból az ablakok. Kezdetök

a szentély kövezése fölöti lt 0,347 38

= 13,186', egyenes magasságuk a csúcsív

kezdetéig ti' 0,414 > 38' 15,732', Qrszé-

i
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lességök I ú = 0,OGS X 38'= 2,584 bécsi láb.

Az r szélesség az egész egyenes magasságá-

nak még kevesebbet tesz, mint hatod részét.

az ablakokat tehát igen kesken veknek mond-

hatni. Az egyenes magasság fölötti ív rendes

egyenoldalu háromszög fölött van alkotva.

Támadt mos! azon kérdés: Lehet-e a föl-

hozott arányok értelmében és ezekhez a rész-

letek alakzását véve a mostani templomot

megelz régibb sz. István korában épitettj

továbbá az átmeneti és az arra következeti

kés csúcsíves styl templomol restaurálni.

illetleg idomát felismerni l

Van egyházunk egyik tárnán broncz

domborm, melyen eladva vana 11. Szz eltt

térdel, és koronáját vánkoson feláldozó sz.

István. E képre támaszkodva Károlyi ') i

régi régészeti iskola még a mai templomot

zöméhen is sz. István építkezésének tulajdo-

nította.

Ekép két oldalán van befalazva egy-<

római k, a köve z felirattal:

VICTORLS) n broncz DEDICANTE
AUGG-NN tábla EGÍTATIO

ET LEG 1 helye VICTORE
AD1 P. V L 1 AVGG
Wl'oM \X.K l'i;. PR.

1*. MARCTVS ET C. L.

P. ill.ivs P1SONE

SEXTIANVS LEGATO
EPHESO LEG

P. P. 1). 1). \ [DVS

l\ NIAS

APRÓ ET

MAXIMO
COS.

i Károlyi i- in. -'• lapján ezek állanak : .Titu-

lus Ecclesiae liuius Cathedralis esi : Assumptio B.

M. Virginia. — De anno Dedicationia bactenua nihil

certí reperimns ; áugurari duntaxal licel : Ecclesiam

banc consecratam faisse anno a partu virgineo Mil-

lesimo quadrageshno sexto, regnante Petro R _

X:i nt Lnfra imaginem illám cupream cernuntur haec
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Az egyiknek olvasása ez : Victoriae An-

gustorum nostrorum el legionis primae ad-

jutricis piac felicis Antonianae (az utóbbi

szó kisebb betvel, mintegy utólag a két sor

közé tzve) Publius Március, Publii Filius

Sextianus Epheso l Ephesusból származó) pro-

praetor (vagy publica pecunia) dedicarunt.

A másodiknak olvasása :

Dedicante Egnatio Victore legionis pri-

mae A.ugustorum propraetore et Cajo Lucio

Pisone legato legionis quintae vagy quinto

[dns Junias á.pro et Maximo consulibus.

E két római feliratos kövön kivül van

még a templom más küls részén igen meg-

rongált régi mellkép, oszlopok hordott kör-

ív alatt. l

)

Ila a föntebb idézeti broncztáblál he-

lyesen már Scbönwisner is sokkal késbbi

mnek elismerte; a második római felira-

tos k sem vonatkozik helyesen Pozsony

állapítására az itt emiitett Pisora, mivel,

mint állítják, e k Pozsony környékén talál-

tatván^ város eredetileg, mini Bonfin i~; állít-

ja Pisonium és nem Posoniumnak hangzott.

Mindkél bal vélemény ellen gyztesen

harczo] Rómer is a Gyri füzetek í. köt. 272.

verba lapidj incisa : Matri Dei in Coeloa A.ssumptae

10 lii. Quae verba ! annua \ i\ aliud, quam i|

Ecclesiae < lonsecrationem el Dedicat mei

rt significare videntur."

') E krl Károlyi id. m. 13. a k. I. igyir:

,Exterrás ii fronté lateria dextri Ecclesiae, ut voca-

raua Castodis, cernitur effigiea lapidea muro inclusa.

Mtiltum sane inquisivimus, qnemnam effigiea liaec

intiquis [mperatoribus , Ducibus, vei Eeroibus

repraesentaret. Végre Badrian császárnál állapodik

meg: „simillima Imperátori Eadria qui sicul in

aumismate Uadriani Imperatoris e dextra parte bar-

i pili longiores prominent, ita <-t in hac aostra

effigie lapidea discernuntur" stb. Kái'olyi korában a

domborm még kevésbé rongált lehetett, ha

egyes hajszálaira is birl ráismerni ; mai állapotában

;i k Hadrian kópéi nem mutatja, st igen rongált

volta nem ia jogosit kimondani : római vagy közép-

kori-e ?

s k. I.. és a „Pozsony és környéke" ./inni.

a magyar orvosok és természetvizsgálók

1865-ben Pozsonyban tartott vándorülésök

alkalmával megjeleni könyvnek 247-dik

Iapján.

Nincs éhez mit hozzáadnunk, csakis --

metélnünk a fentebbi véleményünket, mely

szerint, ha. mint valószín, Gyrötl sz.István

korában építettek székes-egj házat, ez minden

esetre igen csekély terjedelm volt, és, ha a

mostaninak helyén állott, alapzata a mosta-

ninak belsejében, a föld gyomrában keresen-

d, s ilm ennek sem alap-, sem felrajzál adni

nem lehet.

Egészen lilásként ál! a felelet ;i XIII.

század derekán Omode püspök által átmeneti

stylben emelt templom ügyében. E templo-

mot kél ábránk, arányainak es megmaradl

részlet-alakzásának értelmében csaknem tö-

kéletesen restaurálhatjuk.

Ezen második templom a basilikák min-

tájára voll tervezve. Bárom hajójának összes

szélessége egész Iázzanak épen felél képez-

vén, itt a basilika és a kora román templo-

mok szélességi aránya túlnyomó a csúcsíves

egyházak inkább és inkább kinyúló hossz-

arányain. Ezen második templom korából

maradi fenn az apsis és apsidiolok félkör és

körív zárása, ezeké mind belül, ugy kivül is;

amazé belül, kivül pedig a három oldalú zárás

a hatszögbl. Ilyen belül félkörben, kivül

három oldallal zári apsisokal gyakran talá-

lunk a kidet byzanti stylu templomain.

Volt-e a középhajóban oszlop vagy pillér,nem

tudhatni többé; mert ez. mint magva, a mos-

tani pillérnek közepén lappang; hanem igen

valószín, hogy a templom boltozva nem. ha-

nem (Mik vizirányos famennyezettel voll

födve; meri csakis ilyennel birl III Bélának

székes-fehérvári temploma és eredetileg a

pécsi székes-egyház is. Lgyri nem. mini ma,

egy-, hanem ikertornyos voll : bizonyítja ezt



20

;i hosszhajó észak-nyugati és dél-nyugati szö-

gében fenmaradt kél lépcsház, de bizonyítja

az is. hogj az ab és rá vonallal ') tökéletes

a sí (Quadrat) képezhetni, mely az ak-

kori tornyok szokásos arányának, t. i. 4b =
0,781 3S'=29,67S bécsi láb tökéletesen

megfelel. 2
J
Az akkori magyar provincialis-

mus szerint a torony alatti csarnok nyitva

leheteti a mellékhajók felé, és következetesen

a torony közti csarnok és a fhajó felé, s °

a templom itt mintegy :! (| lábbal volt mi _

hosszabbítva.

Mi mái- most a magasságokat illeti, ezek

i<. a basilikák mintájára, sokkal csekélyeb-

bek salának, mint a csúcsíves templomok

inkább s inkább égbe szálló magasságai.

I gyanis a legcsekélyebb magasság a/ egy-

ségé, melyei a mellékhajóknak adtak: e leg-

csekélyebb magasságra közvetlen következik

a köbháromszög aégyegének átlóé, azaz D\

és csakis ezi adták a fhajónak. Egyébiráni

ezen kéi arányból és Storno rajzából követ-

kezik, bögy a fhajói nyeregtet, a kéi mel-

lékest, iifin a szokás szerint, féltet, hanem

a középhajó magas ablakainak magasabbra

tételének okából, szintén nyeregtet födte,

és hogyamaz alatt és a válívek fölöti kis fél-

körben zárt, a fhajói világító ablak és a kéi

mellékhajó oldalfalaiban nagyobb ablak volt,

mi minden a basilika mintájának tökéletesen

megfelel. Hozzáadnunk kell. hogy a mellék-

hajó nyeregtetejéi azon körülmény is bizo-

nyitja, mely szerini a régi tet és a fhajó

zárlala közti, hajdani kcsatornának nyomai

még léteznek.

i I.. >>. ábránkat.

i És itt figyelmeztetnünk kell, hogj a köb-

háromszögbl származó kisebb hasonló háromszögök

Idalának négyszerese az arányok meghatározá-

m csaknem általános zsinórmérték, mi minden
esetre -.. tervez igen rendszeres eljárásai bizonyítja.

Y;in ugyanis a mérvek közt lll. II;. la. 1 1. I r.

4f és In

Kereszthajót e korbeli templomainkban

csak kivételesen találunk, ilyen itt sincsen.

Lehet, hogy a koronapárkányzat is még e

korhol származik: mert hiszen ily alakú ko-

ronapárkányzat több egykorú templomokon

fordul el.

Mit fceti Dóczy a XV-ik század utolsó

negyedében .'

E püspök a templomot boltozottá, CSÚ( 5-

ívesé alakította át. Megtartotta egészben a

második templom alaprajzának és télrajzának

(Aufriss) csaknem minden arányait: de, hogy

a I 'oltókat felrakhassa, szükséges volt a pillé-

reket ersíteni, és épen agy a tárnákat, ha

már megvoltak, ha pedig nem voltak, ilyene-

ket emelni. Az ersítést odavetleg Storno is

jelezte alaptervében; mert helyesen tartja.

hogy tárnákat már az átmeneti kor is alkal-

mazott. A pillérek mikénti ersítéséi nem

ismerhetjük: mert DÓezyéit is kellett újra

ersíteni, hogj a sokkal súlyosabb és -okkal

inkább kifelé nyomó mostani holtot fenntar-

tani bírhassák. Egyébiránt, ha más magyar

templomok tövei (Schaffc) után Ítélünk, egy-

házunk tövei is. vagy mint a pozsonyi dóm-

ban, egyszeren nyolczoldaluak, vagy mint a

sz. benedekiek. néu-yejíesek. néyv oldal-

négy Sarkoszloppal ellátottak lehettek. ') Ha,

mint említve volt. feltn az ablakok kes-

kenysége, e körülmény abból magyarázható,

miszerint alkalmasint az átmenetkoni. rende-

sen keskeny béllet meg lett tartva, és pótlás

i [polyi a régi egri gyházról irt mim-

kaja V-ik tábláján adja az alsó részében megmaradt

négyzetté i\ ierungsschaft) alaprajzai és felrajzának

kezdetét. Itt a k<">z..
;

i>sö magkörbl kiszök tizenkét

Péloszlopoi vagy gerinczhordót látunk, - e töi

magyarországiak legfejlettebbének mondhatjuk. Ha

éhez hasonlót találnánk Gyrött elrejtve a késbbi

cr<">sit< ;^ alatt, biztosabban meghatározhatnók azon

részeket, melyekel Dóczy mködésének az egri szé-

kes-egyházban tulajdonithatnánk



csakis ü magasság kiterjedésében keresve.

Különben az ablakcsúcsok mérmüvei (Maass-

werk) kiválólag a halhólyag alakját mu-

tatván, kés korukat igen világosan tanú-

sítják.

A mondottakai röviden összefoglalva,

következ eredményre jutunk :

1. Valószín, hogy Gyrött már sz. István

korában épült fel székes-egyház, de

ennek még alapzatát sem ismerjük.

2. Omode püspök a XHI-ik század dereka

körül épitett, átmeneti stylben székes-

egyházat, melynek zöme a maiban még

megvan.

3. Omodé templomát beboltozta és csúcs-

ívesé lette a \Y-ik század utolsó negye-

delien Dóczy Orbán püspök; mit a

mostani boltozat fölötti csúcsívek és az

északi mellékhajó csúcsíves aidakai bi-

zonyítanak.

4. Hetesi Pete és Napi-agyi Dömötör

püspökök a XY1I. században tett vál-

toztatásai csekélyek lehettek é> ele-

nyésznek

ö. a X Yll-ik század második felében Szé-

chenyi Gryörgj által eszközlötl gyö-

keres változtatások alatt.

6. Gróf Zichy Ferencz püspök . mint

mondja Kónier. árasztotta el az egyhá-

zat a mai fénynyel, a XV III. század má-

sodik felében.

7. Végre a mai uyugati homlokzat részben

csak századunk elejének müve.

Károlyi „Speculumában" szól a székes-

egyháznak négy kriptáiról, az azokban elte-

mettettek síremlékeirl, melyeknek föliratait

terjedelmesen adja, ugy szintén elsorolja a

templomnak 4ll oltárát, mely számban el-

fordul az u. n. hedervári kápolnáé is. mi

Károlyinak alkalmat ad e kápolna másutt

nem található némi adatait is közzétenni.

AZ U. N. HEDERVÁRI KÁPOLNA.

Székes-egyházunk didi oldalára, a didi

kapuzat és a hajdani dédi toronyba viv Lép-

csház közzé, csatolva van a sz. háromságnak

vagyis közönséges néven a hederváriak ká-

polnája (hedervári kápolnai. Ennek épít-

kezési idejérl biztost nem mondhatunk, bár

stylje és rokonsága a püspöki Lakban lev

kápolnával mindkettt egykorúnak, azaz a

XY-ik század utolsó negyedébl származónak

mutál. Károlyi „Speeulum Jaurinensis Eccle-

siae" cz.iinü munkája 4. lapján kápolnánkra

vonatkozólag olvassuk

:

.. Decimum tért ium Utare Sanct issimae

Trinitatis, quod cernitur in ipsa Capella San-

ctÍS8Ímae Trinitatis cum portatili exstriicluni

a Martino Szili Canonico Jaurinensi. Capella

a ütem haec ad jei t a tért u r Kccles iae a

Família I ledé r vá r i a n a : forte a -Inaimé

Hedervári (?), qui anno L651 die 1
•"> Januarii

in Canonieum Jaurinensem fuerat installatus,

nt notatur in Libro divisorio, qui incipit ah

anno 1632. Sed haec Capella debuit prius ex.

stitisse (minden bizonynyal), quia in Proto-

collo Capituli üt mentio Capellae Sanctissi-

iii, ie Trinitatis anno adhuc 1533. Invenimus

tamen lapidem superliniinareni a latere sini-

stro summitatis graduum, quibus chorus con-

scenditur, cum hac incisione

:

Sacellun] S. S. Trinitatis Beder . .

I It ra Légi uiliil pot uit .

i|
I reliqua pars

Lapidis deciderit. Putamus occasione repara-

tionis lapidem illuni Loco inotuni ac a reliquo

poste avulsum fuisse. Franciscus Újlaki



Episcopus Jaurinensis f 1539- -1554) te-

-tütnr. hanc Capellam fuisse fundatam

a Joanne Hedervári in suis literis anno

1538 emanai is, sed liic est altér Hedervári.

Exstant hae literae in originali".

Ezen kápolna egészen a székes-egyház

értelmében, melyhez ütdik, van tervezve.

Mindenek eltt kiemelend, hogy egysége,

vagyis szélességi üre, mint ezt rajzunk mu-

tatja, a nagy templom egységének j% részéi

teszi, azaz

:

s«'— 3,8'X 3= 11,4 bécsi lábat.

Továbbá, valamint a nagy templomnak

hosszát négy egységre határozva találtuk.

ugj kápolnánk hossza is, beletudva keleti és

nyugati zárlala vastagságát, négy egységet

mér, azaz : 11,4' X 1 = 45, ti'.

De már a magasságban nem követi a

nagj templom példáját; mert itt nem volt

szükség, mint amott, egy meglev épület fal-

magasságához alkalmazkodni : másrészt az

egység is sokkal kisebb levén, kápolnánknál

inkább leheteti követni a csúcsíves styl tö-

rekvését a magas felé. A rendes középkori

magasságok ezek

:

1. 11' egység, ez a legcsekélyebb . = 1,000,

ez a nagy templom oldalhajójának ma-

gassága.

-. B a köb uégyegének átlója . . = 1,4] I.

ez a nagy templom fhajójának ma-

gassága.

3. B" az egész köbnek átlója . . =1.732.
I. "Jir. kél egység = 2.000.

•">. 11+0' az egység és a köb aé-

gyege átlójának összetétele . . =2,414,
ez a i 3úcsíves templomoknak leggyakrab-

ban elforduló magassága.

i>. Ü +D" ;i/. egység és a köb átló-

jának összetétele = 2.732.

7. l! -D . vagyis a köb négyegének

átlója kél szer véve =2,828
s. 3 U, azaz bárom egység . . . = 3,000.

9. B'-fD" =3,1 16.

10. 2JD", az i"j;i ; v/. köbnek átlója

kétszer véve = :! 164,

Az utolsó mérv nem fordul el tem-

plomokban, hanem csak két vagy három

emeletes épületeken, mink a várak ketts

kápolnái, melyekre harmadik emeletként, a

várkáplánnak vagy papjának lakását rakták:

vagy pedig a tornyokon, melyek némelyein

maga a sisak magasabb három egységnél.

Kápolnánk magassága tehát a csúcsíves

stylben leggyakrabban elforduló az \V és

IP-bl összetett magasság; il'= 11,400'+$'=

16,119', tehát 27,519 bécsi láb.

Hossza is igen rendesen van elosztva:

midn els egysége elterjedt a keleti zárfal

küls felületébl egészen a diadalív kezde-

téig. Ezen eset csaknem egészen az eset a

nagytemplom szentélyénél is; a kápolnánál ez

nem tnik fel.de feltnik a székes-egyháznál,

hol a papság száma rendesen a szentélynek

nagyobb hosszkiterjedését követelte, és az

egységnyi szentélyhoszszal csak régibb korban

elégedett meg. Kápolnánk két további egy-

sége osztatlan hajójának van adva. a negye-

dikben foglaltatik a nyugati átkarzat alatti

tér és a nyugati zárfal vastagsága.

A szentély a nyolczszög három oldalával

van zárva, mi ékesebb a nagy templom zárá-

sával a hatszögbl.

Ez is fejlettebb korra mutat.

Nevezetes, hogy épületünk a tulajdon-

képi tárnokát nélkülözi, melyek csak tem-

plomi oldalán fölöslegesek; e helyet! vannak

inkább azoknak nevezhet falszalagai, melyek

északi fala belsejébl, déli Eala pedig mindkét

oldalán szöknek tul. hanem llgy, hogy nem
terjeszkednek tul az alsó talapzaton. Egyéb-

iránt kápolnánk falai oly ersek, hogy még
ezen falszalagokat is lehetett volna nélkülözni.

A szentélynek boltozata a szokásos csil-

lagidomu, ellentámasztó gerinczekkel : de a

hajóé nem a rendes keresztalaku ;
itt csür-

ldötl idomra elrendezett gerhiczeket lá-

tunk, mint a németek „Wecken^-nek ne-

veznek.



Az imolánafe nincs küls bejárása, ha-

nem ajtaja a templomból nyílik.

Legújabb fényes és stylszerü restaura-

tióját Lippert József, jeles építész, tervezte

és végezte az ötvenes években *); a restaura-

tiora vonatkoznak a kápolna ablakain olvas-

ható föliratok.

Kett az. mi különösen ébreszti figyel-

münket : a kápolnának négy festett ablaka

és oltára.

A négy ablakon festve van egész alak-

ban (keleten kezdve), sz. István király, sz.

László, sz. Imre és magyarországi sz. Erzsé-

bet : két alak alatt áll :

Episcopus Joannes Simor

in Rákos ad Peisouem uri jussit

anno L860

és kisebb betvel:

„ussit Xav. Wilfing Sopronieusis".

A színek tüzesek ugyan, hanem a felfo-

gás egészen festészeti, mibl következik, hog]

a festészetileg keresztülvitt árnyékolás kivált

az alakok meztelen részeit aránytalanul ki-

tünteti. A különben ügyes mester nem ügyelt

a régi ablakfestészet azon helyesebb felfogá-

sára, mely a színeken keresztülható napsu-

garak tekintetbe vételével, az ablakot inkább

') Nem mulaszthatok el itt egy, nem saját tu-

bámból esett tévede'st helyreigazítani. Ugyanis „Ma-

gyarország ó-keresztyén, román és átmeneti m
lékei" czimü, 1876-ban megjelent munkám 120.1.,

hol a borsónyi templomkáról van szó, ezen, a b

Mittheilungok ellen tett megjegyzésem áll : „nem

helyezhetjük keletkezését Lipperttel a X
I század

elejére (ein araltes Kirchlein, das als Zeuge lángst

yerschwundener Zeitraume wohl -'-I tm Beginne

des XI. Jahrh. entstanden", mondatja Lipperttel a

czikk).* \z<;t.-i Lipperl egj bozzám íri levelében re-

clamált, kijelentvén, hogj a czikk megjelenése ide-

jében Olaszországban utazott, és azért a sajtóhibát,

mely XI-rt XIII helyett tett, nem igazíthatta ki. Kö-

telességemnek érzem, e helyreigazítást Lippert ré-

szérl elfogadni, s Lippeíl iránti tisztelet-kijelenté-

semme] ide ietai qí.

ragyogónali (a szenl jerusalemi ablakokat

ragyogó drágakövekbl alkottaknak képzel-

lek i. semmint festészeti hatásra készítettnek

fogta lel
:

.1 festeti ablak nem utánozhatja

az ál nem látszó táblán festeti képet; mert
ennek ellentmond átlátszósága és hátról jöv
világítása.

Kápolnánk építése idejében nálunk a

Németországból átveti szárnyoltárok voltak

szokásban. Lippert ellenben oltára mintáját

a Xlfl-ik századi franczia oltártól és Viollet-

le-Duc „Dictionn. de farchitecture" czimü

munkájából vette, tneh minden esel re könj -

nyüdebb, kecsesebb tekintettel bír. Az oltár

fölött külön szekrényben van kiállítva sz.

László koponyájának ereklyetartója, ily alá-

írással :

Restauravit ac in altari a se

ereeto cranium S Ladislai Regií

collocavit Joannes Simor Episcopus 1861.

A cranium, herma, chef, azaz fii- és mell-

képnek nevezeti ereklyetartókról tüzetesen

éS ítéSZetí ismerettel SZÓllotl Ipolyi az L863-

ban megjeleni „Archaeologiai Közlemények*

III. kötete, III. füzetében, és átmenve sz.

László ereklyetartójára, ezt eészbena XIY-ik.

részben a XVII. század els évébl kelti. I.

szerinl ezen ereklyetartól Zsigmond király,

ki a nagyváradi templomnak különös jóte-

\ je volt. annak' számára készíttette '):..! 565-

iien Zápolya. Zsigmond János engedelmével,

megegyezésével-e vágj épen egyenes paran-

esára-e? sz. László sírja a nagyváradi székes-

egyházban feltöretvén, a sz. kirakj csontjai

csúfosan széthányattak. Ez alkalommal tnt

el onnét, ugj látszik, sz. László lejereklye-

tartója is. Katona határozót! adata szerint

Napragyi Dömötör erdélyi püspök, azon pro-

testánsok kezébl váltotta volna meg, a kik

sz. László sírjál l565-b( a feltörték. Napragyi

azután az erdélyi püspökségbl, ennek eltör-

') Az id. munka tJ2. I.
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lésével, kiesvén, vitte magával a SZ. király

ezen fejereklyetartójál Gyrbe." A. korona és

mellrésze megkárosulván , ezeket ugyanis

Napi-agyi ujitatta. „mint (91. 1.) a korona

karimájának belsején olvasható felirat tanu-

sitja:Eppus Napragi Pragae renovari euravit

a. d. 1 ()<)•'. E felirat felett áll a püspök ezí-

mere bekarezolva. " Továbbá S5. 1. : „Leg-

újabban iv.i'ii ereklyetartónak nagy m-(tör-

ténelmii becse is, nevezetesen a feléledt egy-

ház mürégészeti tanulmányok következtében,

felismerve lön. és Gryrnek jelenlegi buzgó és

mpártoló püspöke Simor János (azóta prímás

és cardinalis) méltósága a gyri székes-

egyházbani, úgynevezett bedervári kápolná-

nak régi idomábani lady leállításával, hazánk-

fia aradi Lippert József mépitész mesteri

tervezete szerint, megfelel ízlésben, nagy

mbeesü márvány nyal. zománc/, és faragvá-

nyokkal díszesiteti úgynevezett ereklye-oltárt

készíttetett számára, melyen most tartatik,

oly díszszel. melynél díszesebben elhelyezve,

eredetileg is aligha Volt !"

Az ezüstbl készült arczát miinek általán

nem nevezhetni, vonásai inkább borzadalmat

gerjesztenek; de nevezetes az ereklyetartó

mtörténelmi és technikai tekintetben, mit

Ipolyi is hangsúlyoz.

U-">. 1. ..Els tekintetre meglátszik rajta

(az arczon) a modoros munka, nevezetesen a

haj és szakálnak kezelésében, mint az a haj-

szálak merev rendszeres vonalzásában 3 a

bajusz végei csiga alakú tekercseiben mutat-

kozik, valamint a merev 8zem- es szájalakí-

táson egyiránt észrevehet. Ezen merevség a

középkori mvészetnek . különösen elbbi

byzanczi és román korszakában, kezdve' már

a hasonló mozaik alakításoktól, a nagyszer

és fenségesnek eszméjét igyekezett gyakran

ily ügyetlenül is elállítani. Mellszobrunkon

azonban ezen felül még magának az arcz

izmainak azon durva, st elijeszti) fcorzvonal-

zata. nem annyira a herma eredeti mvészé-

nek hibája, mint inkább a késbbi újítások

agyéi lenségének tulajdonítandó".

Csak ez utóbbi tételben nem érthetek

egyet Ipolyival, mert ha a XVII. században,

az arczon is igazítottak volna, ezt az akkor

divó modorban, inkább simává, kifejezés nél-

külivé, elmosódottá tették volna. Így hiszem

tehát, hogy az arczon a restauratio alig vál-

toztatott.

PÜSPÖKI KETTS KÁPOLNA.

\.iu a gyri püspöki palotában, a minden

nap használt kisebb egészen modernen kivül.

még egy nagyobb régi kápolna is. mely hajdan

ketts volt. azaz alsó és fels; S1 a fels

fölött még eg\ barmadik,jelenleg levéltárnak

hasznáh belyiség is létezik. A régi várkápol-

nák harmadik emeletén lakott a várkáplán.

A gyri harmadik emeletrl nincs mit emli-

fcenünk; az alsó emelet, mely hajdan hihet-

leg a cselédnek szolgáló kápolna volt . ma

igen rósz állapotban van, alig látszatnak még

a szentélyzárás boltjának pár ers, durva ge-

rinczei; a fcöbbh
1

többszörös átalakításával el-

ferdítettek, és most lomtárnak használják.

Annál érdekesebb a fels emelet kápol-

nája, melyet ugyanis Lipperl József mépí-
tész Stylszerüleg restaurált, és melynek fel-

irata ez

:

Episcopus Joannes Sino >r pristinae formae

rcstituit 1858.

E kápolna keletkezésére vonatkozó adatot

Károlyi könyvében nem találtam, de a szen-

télyzárás egyik tárnán az 1X8 \ év olvasható,

mely évnek nemcsak a styl. hanem a csúcs-



íves székes-egyházi rész és ;i hedervari ká-

polna Stylje is tökéletesen megtelel. Dóczy

Oi'bán l4S6-ban ment át a gyri püspöki

széktl az egrire ; a fentebbi eredeti évszám

pedig a támnak

legfels kajáesa

alatt állván, vi-

lágos, hogy a

kápolna még

Dó</.\ gyri

kormánya alatt

elkészült.

A kápolna a

püspöki laknak

teszi részét, de

északi oldala az

alkjában meg-

maradt hajdani

erdtoronylioz

támaszkodik, és

íi toronyból

vezet fajtaja

is; mig a na-

gyobb uyugati

ajtó nem erede-

1 i. mi onnan is

kitetszik, hogy

nem nyílik az

inioia kellé közepén. Ebbl következtetem,

hogy a püspök laka eredetileg a mostani re-

sidentia északi szárnyában volt, mire az is

mutat, hogy e szárnyból vezeteti le titkos

földalatti folyosó a kis Duna partjáig; si

emlékeznek még arról is. hogy a mostani,

e szárnyban lev püspöki konyhában, gerin-

i^/r-- boltozat volt.

1745-ig a gyri püspök a várnak i

lakója volt : de ezen évben Mária Terézia

Zichy Ferencznek a várai 20,000 fri árán

eladta. Az erre vonatkozó okmányi egész

kiterjedésében adja Károlyi több.id. munkája

1 I 2 folio lapján.

Az okmány mej jegyzi, bog} a püspöki

lak csekély és a várban lev erdítési épüle-

tek miatt nem terjeszkedhetik ki, és hogy az

nj birtokosnak l.OOO frtba kerülend a vár-

falak javítása.

A kápolnának

fj\>rLir 5'0

méter, közel 1 7

és fél bécsi láb,

mely mérv a

kápolna oldalán

lev építmé-

nyek értelmé-

ben lett hatá-

rozva; ellenben

a hosszmérték

szabadabb volt,

mennyiben azt

felé kiter-

,'telii lelie-

il-\ lát-

. hogy a

vez mintául

ntén a d

templomhoz

fordult, midn
az imola eg

hosszai :

ábra.

ív vette,

alosztályának is .

mi n adol b. \ második

keleti osztály

méternyi, - igy a szen-

fcély-zárás számára mi g

maradt

; A l

;'-- •,:<>— : i ü:,

L<E 0,601 5,50

', U' 0,t 5,50= 2.750

!«' 37;

s igy a kápoh gesz hossza ... I A 7 !:!"•

oietei

Az. alapterv igen egyszer ; szabályosságai

alkalmazva látjuk a magasságuk meghatáro-

zásában is, midn t. i. az osztályok faloszlo-

paié, betudva a talapoi és válkövei is, épen

azegységre 5,50 van véve; valamint, mivel

i faloszlopot, a boltozatoi hordónak nem

i
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tekinthetni és mivel nagyobb kiszökése által

a falnak folytonosságát nem akarták megsza-

kitnij az oszlop átmérjét csak 23 = 0,021

5,50 = 0, 1 1 •"> m.-re, mely mérv hasonló

körülmények közt, más épületekben gyakran

fordul el.

I le mivel más-

részt a válkövék

többségén ötegész

és két félgerinez

összefoly, a kapi-

taeleket, neveze-

tesen kiszökk-

ni'k kellett képez-

ni. Az itt adotl

oszlopft kecses

alakimak mond-

hatni, és levelei is

i^vn csinosan és

tetsz szökennés-

sel vannak farag-

va : homorú kassá

száraiból emelke-

dika Levélcsoport,

1 1 1 < 1 \ nem a közönséges négy, hanem rendes

négyszögbe foglalt öt osztályú, a flevél, allján

gömbre emelkedik, és a német csúcsíves styl

diidorotlása megvan az öt Levél mindegyikén

;

a/válk és a kapitaelgyr igen egyszer.

Más kapitaeléken

a Levél alak egészen

különböz, és mint

az itt adotton, ere-

detinek mondható.

Itt mélyen bevágott,

végén tekeresesed

öt osztályú styl i /.ált

levelet látunk, mely

a kasát körülveszi

és fels vége neve-

zetesen kiszökik, mig az alsó Levélsor a kas-

hoz inkább simul, és természetes levelekhez

hasonlít.

9. ábra.

L0. ábra.

Altalán a kapitaelek változatosságában

a mester élénk képzel tehetségére ráisme-

rünk.

A tálnak eaész maiiassá^a a falívek esú-

esáig |!f= l
r
500 X 5,50 = S,250 m.,mi több

levén a köb négyegének átlójánál. következtet-

hetjük, hogy a bolt egész emelkedésének elmé-

leti magassága H"-re = 1,732 X 5,50 = 9,">iM'>

méterre, vagyis a fentebb adotl magasságuk

harmadikára lett volna tervezve, ha a kápolna

fölötti helyisége boltozatának lejebb szállítá-

sát nem kívánja.

A boltgerinezek igen egyszerek: ere-

deti összeforrásukat közelítleg mutatja alap-

tervünk : keleten mindenesetre csillagszer

volt. és a kisebb nyolczágu csillagot, legalább

keleten más nagyobb csillag vette körül.

Három ablak világítja keletrl, hol az

szabad, imolánkat. mely 2, 1 1 méter magasság-

lián kezddik, ür-szélességét o, (.l"> m. mér-

tem, mi 2f = 0,173X5,50 = 0,951 mnek

megfelel; egész magassága 4D =0,736X5,50
= 4,ul s méter. Az ablak ezen kiterjedése a

kápolnát igen világossá teszi: közepén gyenge

választék kétfelé osztja, csúcsának mérmüve

(Maasswerk), nem tudom az eredeti-e? de min-

denesetre Ízletes egyszer, midiin a ketts

alsó lóher fölött csak egyetlen nagyobb lóher

látható.

Tekintettel arra. hogy az épülel három

emeletes, és hogj itt három egymásfölötti

holtról volt szó. falai igen vastagok, nem kö-

vetik a közönséges templom, hanem a tor-

nyok falrendszerét, ugyanis a nyugati falai az

ajtóbanmértem \ Ü'-ra 0,207X5,50=1,138

méterre, mi mindenesetre több. mint adatott

volna a kápolnának, ha fölötte nincsen más

helyiség.

De ezen nagyobb falvastagságol nem

adták, mint rendesen történt a támszéles-

ségének, mely nem tesz többet 2 3-nél =
0,133 5,50 = 0,731, azaz nem tesz többet

maga a kápolna magasságában; ellenben az
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alsó kápolna t ám vastagságát többé nem mér-

hetni ; mert itt a szabálytalanul történi er-
sítések megmaradtak. A tárnak hossza, a ká-

polna magasságában, 4(5 = 0,400 K5,50 =
2,20 m. mihez hozzájárul alsó végükön egj

egyenszáru hár< >mszög.

Fölötte egyszer a két ajtó béllete is,

kivált az uj nyugatié: de még az északinál

isatagozás csak igen csekély háromszög átló-

ján van szerkesztve, ftagja igen csekély át-

mérj féloszlop és csekély horony, /árasa

az agynevezeti egyenes ú'. melynek kél ív-

szögében egy-egj üres czímerpais látható.

Ezen és a hedervári kápolnájának régi

elrendezéséi és alakzásál vizsgálván, azon

meggyzdésre jutunk, nogy hazánkban, va-

lamint a stylváltoztatások általán, csak késb-

ben ütötték lel fejket, agy a XY-ik végének

hanyatlása is nálunk, csak késbben, azaz a

XVI. században tudott általánossá válni.

A FÖLD ALATTI FOLYOSÓ.

*-

Ha a püspöki lak északi szárny alatti

pinczébe megyünk, ebbl egy délrl észak felé

leszálló földalatti folyosóba érünk, mely a

várból a kis Duna

partjára leveze-

tett, de jelenleg

alsó végén törme-

lékkel és földdel

1 letölt ve, kimene-

tet többé nem en-

ged. *) A még be-

járható folyosó-

nak hossza mint-

egy 45 és fél bé< si

láb, melyen még

elég ép és elég-

kényelmes ; fels

része nyugati ol-

dalán érünk 7 és

s lábnyi kamrába,

melynek közepén

nyolczoldalu kut-

nyilás van . vizel

hihet ölei; a Du-

dából merítették.

Kelet |

11. ábra.

') A következ gyri fametszetek eredeti rajziít

Lippert József mépítésznek köszönöm; a püspöki

kápolnát és résztelei ,,, mértem és rajzoltam, a

Ezen kamra jobb oldalán, tehal a folyosó ke-

letién van nagyobb kamra 1 1 láb hosszában

és valamivel több hat láb szélességében, rö-

vid oldalán a felülrl jöv lépcs végzdik,

és ellenkez oldalán a tovább lefelé vezet

lépcs kezddik. A lépcsház egészen sötét,

sem folyosójában, sem kél kamrájában nin-

csen ablak vagy más a világosságot kívülrl

bebocsátó nyilas, kivéve egy szk lrés! a

folyosó kezdetén. A folyosó csaknem három

láb széles leven, azon kéi ember egymás

mellett leszállhat. A fels kamrának rendel-

tetése világos; kútja a vár rségél ostrom

alatt is ellátta viz/el. a folyosónak rzélja is

világos, ezen az ellenkez oldalról szorongatott

rsei;' a Duna partjára menekülhetett. EEogy

a folyosó fels része nem voli mindig föld-

alatti, következtethetjük nyugati tahinak l-

résébl.

Legnagyobb kérdés a hosszúkás kamrá-

nak rendeltetése és czélja.

Itt látjuk távlati rajzát, boszszelvény-

ben, a néz baloldalán a felülrl jöv lépCS

néhány tokát, jobb oldalon a/, ajtót, melyen

a levezet folyosó nyilik. Kvetkez ábráink

adják (13. sz.) a keresztbolt zárkövét, a ge-

székes-egyház és a hedervári kápolna rajzait pedig

id. Storno Ferencz készítette.

•r
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rinczek három gyámkövét ( 14. 15. 16. sz.) és menekül tömegnek kiterjedésre adjonalkal-

;i gerincz szelvényéi (17. sz.). mat, kivált a folyosó fels részén, hol a ro-

12. ábra.

Itt mindenképen feltn, st csodálko- ham a tolongás, természetesen legnagyobb

zásra gerjeszt az ékesség, mely nem tudjuk, volt; de miért kellett az egyik kamrát oly

hogy felel meg egy a nappal által soha nem
világított föld alatti helyiségnek; mert itt

annak beeresztésére sehol a legkisebb

-•in mutatkozik; de nem felel meg a részle-

13. á

fcek csínja, ékessége és mesteri faragása oly

helyiségnek sem, melj egj aszoros szükséglel

értelmében készíteti menekül folyosónak

csakis mintegy tágításai képezi. Maga e tagi- "' ;1 '" a

tás érthet, alkalmasint, a kut kamrával feltn díszszel kicsinosítani? ez elttünk

együtt, arra szolgált, hogy a hátról szorított Talány marad.
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ugyanis a zárk tárcsájában látunls ö1 korban helyezik, mini a min a püspöki ká-
lóher levelel igen gyöngéd száron esillagsze- polnáé. Alig fogunk csalatkozni, ha keletke-

15. ábra.

rüleg sugározva, és még a gyöngéd szúr közt

is van ismét öt kisebb lóher levél.

Hamm osztályú repkény borostyán levél

képezi az egyik gyámknek alját is, melynek

válköve is gyöngéden van faragva.

Más válköven hibázik ugyan a növény-

disz, de kárpótlásul maga a tagozás kecses

szökenéssel átvezeti'! tagozata mintegy kecses

mozgással bir.

A gerinczek egyszerek, de igen jó alko-

tásnak, ftaguk, a börtvealakunak orra nin-

csen levágva, hanem hegyesen végzdik.

Kivált ezen alakzás ésa fentebb érintett

kis lrés a kamrát és az egész folyosói régibb

zését a XV-ik százai! els felébe fceszszük, si

a nyugati országokban Irivált a francziában

ily alakok inkább XIV. századbeliek.

i

A/ egész folyosó faragoti kbl van

szerkesztve, mi kamránk ékességének meg-

felel. Az építmény hazánkban páratla-

nul áll.
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S O P R O N Y.

öoprony hazánk egyik legrégibb váro-

sa. Scarabantiát már a rómaiak lakták, de

eelta hangzású neve létezését, mint lakhelyét,

még a római-kor elttinek is bizonyitja. Mn-

nicipium Flavium Augustum Searabantia,

mint kfeliratokon van nevezve 1
), csomó-

pontja volt oly úthálónak, mely innen dél-

nyugat felé Poetavio-ba (a mai Pettauba),

északnyugal felé Carnuntumba (a mai Petro-

nellbe); kelet felé Arabonaba (a mai Gyrbe)

és délkelet télé Sabariaba (a mai Szombat-

helybe vezetett. Legújabban Nácz József 2
) a

Searabantia és Carnuntum közt, félúton fek-

v Mutimol is, még meglev maradványaiból

constatálta.

Soprony a rómaiak óta mindig la kuli

hely volt, sl nem valószinüLen, hogy a ró-

mai erdítések maradványai meg a közép-

korban is teliettek nemi szolgálatot. A régi

castrumot a mai városház környékén keresik.

i a) MVNICIPVM (sic) l)i T.. F. FOBTVNATVS VJ

FI.AVIVM AVG. ' • II. sCAEB.

AVG. NAI • • IX.- ' V. BT. SAN-

SCARABANT. ETM"'E"L.MON"ANN-XXXV.

i-l FIRMIA. L. F. SCARABANTINA. A\ • XXXV.

B-S-] -Q. CAESERNIVS. [VSTVS. FII.. H. F. I .

L. a in. Orvosolj és Természetvizsgálók 1847-

Kni Sopronyban tartott, hanem csak lsi>:!-li;m nn«-

jeleni Évkönyvének II". és 111. I. és fifommsen:

Corpus ruscript. latin. Pannónia superior : a) Hü:!.

(530. 1.). b) 1249. (535. I.) és c) 4201. sz. (531. 1.).

") L. az „Archaeologiai Közlemények" ls78-ik

folyamának 87. - k. I. „Mutenum-Feketeváros 1

',

irta Nácz József.

St annak tornyát egy régi rómain emeltnek

mondják. Storno a torony hengerét rómainak

tartja, azonban a római k, ha ilyen van. sok

tatarozás, mészragasz felrakás és meszelés

által okozott oly vastag réteg alatt lappang,

hogy létezésérl csak nagy munkába kerül

levakarással és lehámozással lehetne meg-

gyzdést nyerni. .Mint „castrumot" emliti

II. András 1224-ben, egy a sopronyi erd-

nek grófjaihoz irt parancsában. 1
) Kun László

szól 1277-ben. a régi erdnek megkárosult

állapotáról; miért is tatarozására a sopro-

nyiaknak több rendbeli jövedelmei áten-

ged. 1226-ban Soprony még nem nevezte-

tik királyi városnak -i. de késbben IX. Béla

és Y. l-i ván azzá emelik : ámbár e két

király szabadalom-levelét, mivel elveszett,

csak Kun Lászh) 1277-ben kiadott privi-

légiumában emliti. i Kitekintve a hagyo-

mánytól, mely Sopronyt, mint várost, már

i fehér CocLDipl. 111. I. 156. „Andreas omni-

bus comitibus Soproniensis castri salutem* atb.

i Fehér Cod. Dipl. III. II. 90.

I Ladislaus Cunnus, Soproniensium privilegia

i-niii dimidio tributi de Ferteu, ab avo sno Béla, el

patre Stephano collata, ob fidelia servitia contra

rcgriu liiihemiaL' sibi prestita confirmat. F.Cod. Dipl.

V. II. 397. Ezen diplomában a fentemiitett jövede-

lemmel ellátja a sopronyiakal : ,ob fidelia servitia,

quae in conservatione castri iiostri Suproniensis ei

in aliis omnibus contra regem Boemorum, regni

aostri inimicum capitalem exhibuerint, considerato-

que antiquis operura consumtionibus et fra-

cturis in eodem castro aostro Supron." stb.
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sz. István alatt virágoztatja *), fontosságra kalmasinl csak e század dereka körül, vágj

vergdését alig vihetjük tul a XlII-ik szá- épen után váll uevezetessé, és ezen korban
zadnál st mini szaluul királyi városi al- épülhetett

SZ. MIHÁLY ARKANGYAL TEMPLOMA

is. melyen az átmeneti és a kora-CSÚCSÍves

stylnek nyomai, még a X\'-ik században tör-

tént újjáépítése után is megmaradtak.

Hogy pedig ezen keleti újjáépítésénél

sokkal régibb a templomnak uyugati része,

erre van okirati bizonyítványunk is. azon

diplomában, melyet 1391-ben kanisai Miklós,

tárnokmester, a sopronyiaknak kiadott, és

melyben általuk elmutatott régibb okmá-

nyok alapján felhatalmazza ket, hogy patro-

natusi joguknál fogva sz. Mihály templomuk

plébánusát ezentúl is szabadon választhas-

sák.'-) )

') III. Henrik császár (11)41 -loáti) tíopronyt

ostrom alá fogta, a egészen feldúlta; de a város ismét

helyreállíttatván, polgárainak Nándor-Fejérváriiál a

bessenyk és bolgárok ellen tanúsított kiváló vitéz-

sége jutalmául, Salamon király Sopronyl szabad ki-

rályi városi kiváltságokkal (?) díszesitette fel. De a

Xlll-ik században II. Ottokár, cseh király, isméi fel-

dúlta, IV. Béla király és utódjai azonban az újra fel-

épült várost ritka kiváltságokkal tntették ki, s né-

met gyarmat települvén le benne, a városi puszta

helynek („Oedenbnrgnak" ) nevezte el. (L. Rupp

Jakab „Magyarország helyrajzi története" I.k. 504.1.)

*) Diploma Nicolai de ECanisa Magistri Taver-

nieorum Etegalium, quo civitati Soproniensi Jus Pa-

tronatus in Templo S.Michaelis in suburbio condito,

asseritur. F. Ood. Dipl. X. 111. II I.

i Más régibb okmányról t<
:tHik einlités a ..M.

Orvosuk és Természetvizsgálók" 1847-ben Soprony-

ban tartott gylésének Evkönyvében ;
1. 42. I • sza-

vakat : „1278-ról van még egy adoiiiánylcvél. mely

.szerint a sopronyi sz. Mihály egyház lelkésze

Miklós, a haiti határban fekv szleii a csornai pré-

postságnak adja; mely oklevél minden kétségen ki-

vülivé teszi ezen tisztel fces egyháznak már ekkori

létezéséi ".

Storno Ferencz a „magyarországi m-
emlékek hl. bizottságának illet börzsívén he-

lyesen megjegyzi, hugy az eredeti templom
nélkülözte a mostani ke ívsz! hajól . és QOg]

szentélye félkör apsisával, közvetlen a hossz-

hajóhoz csatlakozott. Errl biztosságol e he-

lyen elrendezeti ásatások adhatnának: meri

ha az eredeti felosztás ilyen volt, a mostani

hosszszentélyben, vagy bálán mára kereszt-

hajóban félkör apsisnak, vagy pedig több-

oldalú szentélyzárásnak alapzatára kellene

akadnunk.

Storno egyéb érvei ezek : a kél mellék-

hajó koronapárkányzatán, a tet alatt, meg-

maradt még .'i román stylben igen gyakran

alkalmazott félköríves fries, mely ezen épü-

letrészt, valamint az általa körülfogót! közép-

hajói is az. átmenet i korha helyezi. A toronj

álljanak déli oldalán colossabs falkép hitható.

melyei kétségkívül a XY-dik század utolsó

uegyedében történi újjáépítés alkalmával

(-('szén átfestették; mert a mostani festékek

alatt más régibbek jelennek meg, melyek az

eredeti templomépítés egykorú toronyalljá-

nak falképéhez tartoztak.

Templomunkat megismertették a „Mit-

bheilungen der k. k. Central-Commission zur

Erforschung und Erhaltung der Baudenk-

male" czim könyvnek I. köt. (1856. évfo-

lyam) 107. s k. h. de ott azon hibái követték

el, mely szerinl legrégibb részkén! épen a

legújabbat, azaz a sekrestyéi és az e fölötti

kincskamrái mutatták fel. Okoi e hibára

adott ezen é| iit lilén \ ahlakailiak zárása fél-

körben, mely a román styli jellemzi ugyan,



hanem a csúcsívesben is, kivált

kés korában, és ott, hol a fal-

nak csekélyebb emelkedése a

csúcsív fejldését akadályozta

(mint itt), elég gyakran fordul

el. Egyébaránt ezen rész kés
keletkezésérl több, azon elfor-

duló évszám is világosan tanús-

kodik.

Templomunk chronologiája te-

hát ez:

A hosszhajó, egész magassá-

gában és a torony-négyeg állja

még a XíII-'lik század szülemé-

nye. Kivételt itt még a nyilá-

éi: mert ezen évszám látható e részek kül-

sején.

A sekrestye és kincskamrának aj-

taja fölött és boltozatán az 1482. és 14S3.

évek olvashatók : végre

az orgona-karzat alatti bolton az

1489-dik évszámot találjuk, és alkalmasint

ez id táján szállt fel a toronynak maga-

sabb része is.

Innen világos, mennyire téves a .. Mit-

theilungok" azon véleménye, mely szerint

templomunknak épitését 111. Frigyes, nemei

császárnak tulajdonitja.
:

)

A templom a külvárosban fekszik, cse-

kély magaslaton.

'l,i iyban.

sok sem tesznek. A tárnak (Streben) már ere-

detileg megvoltak; mert azokra, a közép-

hajó oszlopai elég gyöngék levén, nagy szük-

ség Volt.

\ ke reszt hajó. melyet jobban álke-

reszthajónak nevezhetni, a hosszszentélj

a szentélyzárás 1482 körül készült

Sz. Mihály egyháza, mostani megjele-

nésében, kívülrl tekintve, ketts hatás!

I Wir wisseu aus Bombardi's Topographia

magna regni Hungáriáé (Viennae L750), dasa

Kaiser Friedrich III.. der Oedenburg von Elisabeth,

der Witwe dea ungarjschen Königs, ala Pfand

erhielt, die Michaelskircbe erbauen liess. fd. m.
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idéz el : a toronynak tömör állja

és a mellékhajóknak koronapárkányza-

tul szolgáló félköríves fries nagyobb

régiségre mutat, semmint a templom

többi része, a nyugati tárnak és ablakok

egyszersége összhangzik az ódonság te-

kintetével. Ellenben a feltünleg kes-

keny áthajó. a szentélv és a sekrestye

késbbi keletkezésüket világosan elárul-

ják. Ha a mellékhajók magassági arányai

a fhajóéhoz tekintjük, itt a csarnok-

templom és basilika közti közepén álló

épületre kell ráismernünk: mert a f-

hajó nem emelkedik, mint a basiliká-

ban, eléggé, hogy válívei fölött a lila-

koknak adhasson helyet, de mégis elég

magas, semhogy ugyanazon magasság-

gal biró háromhajós csarnok-templom-

ról szólhatnánk.

A styl ezen különféleségének meg-

felel az alapterv.

Az egyház háromhajós, álkereszt-

hajóval, keletre nevezetesen kiszök

szentélylyel , mely a nyolczszög há-

rom oldalával van zárva: nyugati hom-

lokán közép

kik ki.
l

)

magassáti'ii torony szö-

1. kötet, 1856. évfolyam, 107. és 108. 1. An

der rechteu Seite (der südlicben) des Oho-

res, befindet sich die Sakristei, welehe durch

ein Sterngewölbe (besser Netzgewölbe) ein-

tíedaclit ist; iiber ihr ist der liaum der Schatz-

kammer. Beidé scheiuen Theile eines alteren

Baues zu sein(?!). denen zur Zeit der Erbauung

der Michaelskircbe ihre gegenwiirtige Eiuwöl-

bung und sonstige Gestalfcung gégében wurde.

- Bombardinak ide vonatkozó" belye ez: Prin-

ceps omiiiuni est fanom Divi MjchaeUe Areli-

angeli honoribus Prideriei Caesaris a fonda-

mento (?) excitatum.

') Ábránk jobbra es fele az alaptervet

földszint, az orgona-karzat alatti, 1498-ból

származó boltozatával mutatja; bal felén az

orgona-karzat el van hagyva.

f

1

19, dbra.

Az egész hosszhajói az eredetinek tartom:

stylje nálunk a XIII. század második felében szo-
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kasban volt. e korra utalnak fként oszlopai

és az azok fölötti egyszer kereszboltok. Né-

methonban a régibb, a fhajót a mellékesek-

tl elválasztó oszlop igen korán tövé (Sehaffc)

változott: mig ellenben Francziaországban az

oszlopot e helyen, és még inkább a bels

szentélyben, sokkal hosszabb idn át tartot-

ták meg. Ugyanott bámulatra gyöngén ala-

kították az oszlo-

pokat . minknek

sz. Mihály tem-

ploméit is elis-

merjük, ha te-

kintetbe veszszük,

hogy átmérjüket

vagy ayolczszor,

fentjökel pedig

több mini 15-ször

találjuk az egyes

osztály hosszában,

midn a fent : =

1'. az osztály hosz-

sza pedig-- 1 5.75'.

E merész alkotás

kettn alapszik:

a vágyon az Qre-

ketminél aagyob-

baká, s igy a köz-

lekedési tért mi-

nél tágasabbá ten-

ni : másodszor a-

inaz elven, mely

szerint a boltoza-

tok nem lefelé,

hanem oldalvást nyomnak, s igy ezen olda 1-

nyomást nem kell függleges oszloppal, ha-

nem a faloldalán kiszök támmal egyensú-

lyozni : s ezéri is templomunk támai szem-

betünleg ersek és tömörek; eltekintve

attól, hogy a fhajó boltnyomását nagyob-

bára már a mellékhajók boltjai is ellen-

súlyozzák.

A esúcsív csak lassan szállt fel maga-

sabbra, mint Yiollet-le-Duc mondja ') : pon-

tos mérései meggyzték, miszerint a esúcsív

ott, hol szerkezetileg (nemcsak alakilag) al-

kalmazták, nagyon lassan inkább s inkább

csúcsosodik, még pedig csúcsa vastagsága

nyílvonalának egyszeres, kétszeres stb. inaga-

sodásával. A rendszeres megállapodás végre a

tompa esúcsíveknél ugy történt, hogy alap-

üréhez csúcsának

magassága ugy ál-

lott, mint 8 az 5-

hez. S ezt egyptó-

mi csúcsig nek ne-

vezték : mert a

pyramisok alapja

épen ugy áll ma-

gasságához. Tem-

plomunkbanavál-

ívok arányai épen

ilyenek : mert ha

az ívnek rét 8

részre osztjuk.

épen öt ily részi

fogunk találni az

ív alapvonalától

annak hegyéig,

mint ezt a hossz-

szelvény részét

elöadóábránk(20)

mutatja. Az osz-

lop átmérje le-

vén 2', egész ma-

gassága pedig 23',

az átméri tizen-

egyszer és félszer találjuk magasságában; mi

nagyon felülmúlja az antik oszlopok magas-

sági arányát.

Az oszlopnak talapzata ketts, a fels

fölött áll a középkori attizáló láb, melyre

sima, egész magasságában nem csökken, ha-

nem átmérjét megtartó oszlopf következik.

') V. 1. D. Dictioim. raisonné de rArckitecture

1
\". köt. 28. 1.
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Igen feltn az oszlop feje; mivel ez csupa

pálczatagokból és léczekbl szerkesztve, in-

kább a válk, semmint a kapitael jellemében

van felfogva. Ilyen alakzás elég ritka: de

mégis találunk másutt is hasonlót, p. o. a

XIII. század beállta körül bevégzett wormsi
dómnak faltövein 1

) és Yiollet-le-Duc ,Di-

etionn. rais. de l'Archit." ül. köt. 494. 1.

Különczségnek vagy tapogatásnak nevezhe-

tünk, de nem tulajdonithatjuk járatlanság-

nak a szobrászatban; mert ámbár, mint ezt

21. ábra mutatja, ezen

esetben, kapitael vagy

válk a magas bolt ge-

rinczeit hordozza, még-

is ezek közvetlen gyám-

kövéül oly emberfejek

szolgálnak, melyekben

Storno véleménye sze-

rint az egyéni jellem

felfogása egész az arcz-

képezésig haladott. 2
)Az

arczképezésnek megje-

lenése a XIII. század

második felében nem
fog meglepni, ha sze-

münk eltt tartjuk.

hogy IX. Lajos, franczia

királynak sikerült arez-

képe már e század elején készült. Van továb-

bá a naumburgi dom nyugati szentélyében

tizenkét mesteri arezkép, mely nem ugyan

a megnevezettek arczképe ; mert korukban

ilyent késziteni nem bírtak, de mely az eg\ é-

niség tökéletes jellemét viseli magán. A
naumburgi nyugati szentély 1272 körül épült,

21. ábra.

') L. Ealleubach ,G'kronologie d. deutschen

mittelalterlichen Bankunst^ (XIV. tábla).

) Die Consolen sind meistens von Köpfen ge-

bildet, von denen rotkbraune títrahlen ausgehen,

anch habén mehrere Köpfe so viel individuel-

les, dass ich sie für Portraite halté. (L. Stor-

no illet törzsívét.)

szobrait a. németek nemzeti szobrászatul* re-

mekeinek kiáltják ki. Remekek igenis, de nem
a német, hanem a franczii tnzeti iskolá-

nak remekei, akár azokat születeti franczia,

akár a franczia iskolában kiképezetl nemei

készítette. Ezt, ugy hiszem, az 1878-ik évi

„Archaeologiai Ertesitnek" II. számában

elég világosan bebizonyítottam.

Nem ellenkezik a XIII. század második

felének styljével az a Ida kok idoma és mér-

mve (Maasswerk) sem. Ezen ablakot nem a

franczia szokás szerint, mel\ e korban ked-

veli a tárnak köz egész falat áttörni, hanem

a német szokás szerint vannak alkotva agy,

hogy a tánmk közti Iáinak csak fél szélessé-

gét foglalják el: csúcsuk az egvenoldalu há-

romszög fölött van szerkesztve és abban

négyszirmu rózsa, két egyszer lóherív fölött,

mérmként alkalmazva. Az ablak csat kél

osztályú.

Hasonló egyszerséget találunk a tá-

rnáknál is. melyek egész magasságukban

nem ifjódnak, sem szélességükben, sem ki-

szökésükben.

Szigorú stylünek nevezhetjük a délnyu-

gati, alkalmasint eredeti kapuzatot is (22.

ábra). Bélletét, minden oldalon, mérv agyán

(német szokás szerint), hanem csekély át mé-

ret három horony és oszlop képezi, a kapi-

taeleket keresztlevél veszi körül. A kapu

csúcsíve valamivel tompább az egyenoldalu

háromszög fölött szerkezetinél : gerinczete

nem felel meg egészen a béllel tagozásának.

A béllet legbensbb tagja élénken emlékez-

tet az átmeneti kor alakzására. A mezben

Krisztus sírbatétele vau ábrázolva. K/l Storno

lenieknek mondja, csak hogy igen megron-

gált állapotban jutott ránk. A compositio,

tra,L;ikai nagyszer felfogásában minden esi-

re jeles. Storno. ki az egész templomol Btyl-

szerüleg helyreállitotta, e falképel is kegye-

lettel restaurálta annyiban, hogy a már csak-

nem elenyészett körvonalakai \<»-ö* festék-
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kel újra kihúzta, de egyéb festékkel nem töl-

tötte ki : mert azok minémüségét nem volt

képes meghatá-

rozni. Képünket

csak a XVI. szá-

zad beállta körül

festették.

A toronyné-

gyeg a Uját szin-

ten még az ere-

deti . szabad két

-árkát egyszer,

hanem kiszökésé-

ben ifjodój diago-

nal irányban álli-

tott tám erösiti.

Négyszögét nem

tartja meg, még a

mellékhajók ma-

gasságában .sem.

hanem már ennek

koronapárkányza-

ta alatt nyolcz-

szögbe törik; azon-

ban e nyolezszög

kél alsó emeletét

is még az eredeti-
22

-
ábri

bi megmaradtnak tekinthetni, kivéve az ide

késbben alkalmazott

ezímerpaisokat , me-

oszlopláb - ez alatt látható a román stylt kü-

lönösen jellemz, allján is kanvar vonalban

végz félköríves

frieSj mely. da-

czára hogy régibb

stylbl vették át.

épületünket még

sem helyezheti a

román, st alig az

átmeneti korba .

mivel ez az egye-

düli régibb rész-

let: azonban, mint

ilyen,mégis a tem-

plom keletkezésé-

re a kora-csúcs-

íves idben (leg-

alább nálunk i utal.

Az e fries alatt

látható alak a

sarktámnak végéi

vagy fejét mutat-

ja . a fries fölötti

csinos angyal az

oromnak szögén

jelenik meg.

A XV-ik század

Iveknek alakja a XV.

századra mutat.

A mellékhajó tete-

je alatt fordul el azon

korona pá rkán v/.at

és félköríves fries, me-

lyet a déli bajónak

nyugati sarkáról má-

solva,fametszetünk! 23.

ábra) mutat. E pár-

kányzatol képezi a ro-

mán styl értelmében

megfordított attikai bra.

vége feli' templomunkat kelet felé meghosz-

szabbitották és bvítették kereszthajó-

val, sekrestyével, hosszszentélylyel és az utób-

binak zárásával.

Feltn az áthajónak szk volta ma-

gassági arányában, melylvel a mellékhajón

tul a fhajó magasságáig emelkedik. Kes-

kenysége SZÜkiti kapuzatát is (24. ábra).

Rendesen a kereszthajó kapuja, maya homlo-

kán, a legnagyobb, a legdíszesebb és minden

tekintetben kitnbb az ugyané homlokzaton

elforduló többinél. Itt ellenkezt látunk

;

mert míg 22. ábránk kapuzata bélletén még
valóságos oszlopzattal van ellátva, a 24. ábrán

csakis pálezatagot látunk, mely. kapitael köz-

vetítése nélkül, átmegy a mezt körülvev
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csúcsívezetbe, archivolteba. A németországi
építészek a pálczatagért elég korán elhagy-
ták az oszlopot, ellenben a francziák híven
maradtak a szi-

gorúbb oszlopal-

kotáshoz, és he-

lyébe a páleza-

tagot csak ké-

sbben fogadták

el. Az ajtómez-

henegv.e hegyen

gyakran elfor-

duló ábrát lá-

tunk : Krisztust

a keresztfán, ol-

dalán anyját és

János evangélis-

tát, jó dombor-

mben. A kor

szokását tekint-

ve, a térdel

alakban a dona-

torra kell ráis-

mernünk, kiben

misem emlékez-

tet III. Frigyes

császárra. Hihe-

t, hogy a tem-

plomnak ezen ré-

sze atérdel költ-

ségén épült fel.

Nevezetes a ka-

punak kt''t szerep-

szögben tört ke-

retelésének szel-

vénye: mert ez

maga biztosan a

XV-ik századba

utal. miután itt
LM. ábra.

a megfordított attizáló láb már nem egysze-

r páleza-. hanem körtvealaku tag. és követ-

kezleg fels része sem egyenes, hanem ka-

nyarvonalu kajács (Schrage).

Midn ;| bécsi régészei a sekrestyét, fél-

körben /.ári ablakai miatt, román korúnak
hitték, nem vettet tekintetbe sem a/ ezen

épületrészen el-

fordulóévszámo-

kat, sem sarkai-

nak támfejeil .

melyek egyenes

vonalak helyett

görbe, mintegy

süvegszer befö-

déssel vannak el-

látva.

A szentély
teteje alatt a

régi félköríves

fries helyett, ló-

heres fries van

alkalmazva. Tá-

rnái nem ifjud-

nak szélességük-

ben, hanem if-

jodnak kiszöké-

sükben. A lóher-

fries már a/, át-

hajón kezddik,

és innen folytat-

ja útját a szen-

tély körül. Csi-

nos iníveletíiek.

a tárnak fejei

.

mint ezt 25. ábra

mutatja . az át-

hajó sarkán, an-

gyalok és állat-

fkkel vannak

díszitve. Mái- az

angyalnak rop-

pant szárnya is

késbbi kort áru] el. \ szentélj ablakainak

mérmve még elég tiszta, halhólyagidom,

mint az áthajó ablakában látunk, itt még
nem fordul el; csak a zárásnak középablaka



38

25. ábra.

három-, a többi kétosztályu; az osztályokat

nem oszlopka. hanem egyszer választék

(Pfosten) különíti el egymástól.

A torony fala igen

ers; mert három eme-

letén boltozatot hord:

az elsn (földszint), a

negyediken és az ötö-

diken (a sisakban),mely

utóbbiban van az r-
szoba. A negyedikkel

kezddik a XV. századi

építkezés, fölötte áttört

és toronyfiakkal ellá-

tott járda futja körül

a sisak állját, alatta csi-

nos lóherdíszes friest

és vízokádó szörnyekel

látunk. A sisak két-

harmad magasságában

van más. hatalmasan ki-

szök gyámokon nyug-

vó járda; legfels helyéi a szokásos kereszt-

virág s e fölött érczkereszt koronázza. — A
torony els és második déli falára óriási kép

van festve, ugyanaz, mely alatt Storno egy

régibli képnek maradványát találta. A ké-

sbbi festmény is csak elhalványodott álla-

potban jutott ránk. azonban tárgyára és XV.

századbeli stvljére még agy is ráismerhetni

:

Közepén Krisztus csüng a keresztfán, mely

nem a szokásos gyalult, hanem valóságos

élfa; ennek allján áll a feszület jobb oldalán

az egyház, balján a zsinagóga; amaz koronás

emelt fvel, ke/eben tartva a gvözelem lobo-

góját, emez lesütött fvel, bekötött szemmel.

tartva lobogójának több darabra törött póz-

náját, a korona fejérl leesik. Az ellentét

még a ruha színében is mutatkozik: mert

midn az egyház ruhája zöld. köpönye vörös,

a zsinagóga köpönve zöld és köntöse vörös.

Távolaid, a kereszt oldalán a kél lator jelenik

meg, és az ezek és az egyház és zsinagóga

közti tér ki van töltve próféták és aposto-

lok mellképeivel : amazok kezökben tartott

szalagon jóslataikra, ezek a credo illet sza-

vaira mutatnak: az irás maga olvashatlan.

Krisztus feje fölött megjelenik az atyaisten-

nek mellképe, feje mellett az átfestésnek év-

száma 1481; továbbá Mária és szentek mell-

képe, az atyaisten alatt a szentlélek galamb-

ja. A kép alsó része még inkább van megron-

gálva, azonban itt is felismerhet több alak.

és még jobban több f. Feltn, hogv ez nem

fel, a kereszt felé tekint, hanem mindnyájá-

nak szeme behunyt : miért is. Storno szerint.

az alakok ama halóiéinak vehetk, kik a fel-

feszités alkalmával megnyilt sírjaikból feltá-

madtak. A test meztelen részeinek rajza nem
a legcorrectebb. de a fejek némelyike igen

tetsz vonásokat és szende kifejezést mutat.

A színhangulat inkább tarka, a háttér viola

szinü.

Az eredeti templom külseje mindenütt

faragott kvel van ruházva.

Lépjünk most a templom belsejébe, a

torony-csarnokon keresztül és az orgona-

karzat alatt a fhajóba, melynek oszlopairól

már szólottunk; és vegyük szemügyre az

alaptervet és a következ keresztszelvényt.

melynek közepén a szentélyzárás jelenik meg.

Ha alaptervünkön (11). ábra) a közép-

hajó szélességét, az északi oszlopsor közép-

pontjától a déli oszlopsor középpontjáig mér-

jük, a templom egységéi közelitleg 27 és

fél bécsi lábra fogjuk találni= 27,5'. Ha ezen

egységet a nyugati toronyfal bels felületé-

tl kelet felé ötször tesszük a templom tenge-

lyere. a mostani hosszszentély els nyugati

osztályának végéig fogunk érni. és hihetleg

itt végzdött az eredeti templom, itt volt a

szentélyzárás; mert hazánkban ez szokott

lenni a nagyobb templomok hossza, azaz öt

egység, esetünkben 27,ö' X 5=137 és fél

bécsi láb. Mikor a templom hosszabbítása

szóba jött, a XV. századbeli mester számitá-
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sából kihagyta a tornyot; megmaradt a ha-

jónak 3 egységnyi hossza = 82,")': az u.j át-

hajót fél egységre és az egész szentélyt (zá-

rásával együtt) 2 egységre vévén, a mostani

templom egész hossza rben (im Lichten)

öt és fé 1 e gy s é g n y i lett = 1
•">

1 , 2 5 I léc s

i

láb. Ha ebez még a toron}- csarnokát vesszük,

Soprony parochialis templomát aránylag ha-

hogy az eredeti kél mellékhajó e tárnak he-

lyén polygon zárással végzdött, a szentelj

tehát ezeken kelet felé kiszökött. Hasonlói

tehetünk fél a budavári ftemplom eredeti

állapotáról is; csakhogy itt. agy tetszik, már
eredetileg is megvoll egy, a sopronyihoz ha-

sonló keskenj álkereszthajó, és hogy a mel-

lékhajók zárása egyenes volt.

zánk leghosszabbjai közé kell soroznunk.

Szélessége a rendes, mivel a két mellékhajó

mindegyike valamivel többet mint fél egysé-

get mér ; de egészben templomunk tértágas-

sága mégis csak középszer; mert a 27,5-nyi

egység kisebb hazánk nagyobb városi templo-

mainak egységénél, mely rendesen 30 bécsi

lábat felülmúl.A mostani kereszthajónak dia-

gonal irányban állitott támai velünk sejtetik.

Szóltam a hajó osztályainak merész tá-

gasságáról, vagyis hosszáról. Annál feltnbb

az áthajónak igen rövid kiterjedése nyugat-

ról keletre, melyei épen ezért, és meri észak-

ra és délre nem szökik ki a templomon, csak

áláthajónak kell tekintenünk: mert a ren-

des áthajó a hosszhajó hosszfalain kiszökik,

mit példányunkban nem látunk; továbbá a

szabályos áthajó közepe tökéletes uégyeg
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szokott lenni, melyet négyzetnek (Vierung,

eroissée) nevezzük, oldalának mérve tehát az

egység; templomunkban ily szabályos négy-

zet nem létezik, st még a nyugatról keletre

futó két osztály együttvéve, sem éri el az

egység mérvét. Másrészt a rendes áthajónak

mind négy töve ugyanazon alakkal szokott

birni. holott itt csak a két nyugati egyidomu,

;i két keleti pedig a hosszhajó oszlopainak

alakját és átmérjét veszi föl : de a nyugati

tnek alakja esetlen is; itt a pótlás, a folto-

zás nagyon is észrevehet. Ezekbl világos,

hogy áthajónknak tekintete nem igen hatá-

sos, st hogy azt szknek és mintegy feldara-

boltnak kell mondanunk. Egyébaránt ha-

zánkban a szabályos áthajó elég ritka.

A szentély és zárása rendes, st szo-

rosabb alkalmazkodása a hosszhajóhoz azt

nt'in is tünteti fel oly ujabb korúnak, mint a

min valóban. Feltn, hogy nem a hossz-

hajót hosszabbították meg kelet felé. sem pe-

dig a kereszthajónak

nem adták meg a szo-

kásos kifejldést, ha-

nem a szentélyt nyúj-

tották ki kelet felé:

feltn ez azért, mert

itt egyszer parochia-

lis templommá] van

dolgunk, melyben a

szentélyt, mint számá-

ra készített helyet, ke-

veséid) számú papság

foglal el. mint akár a

székes-, akár a zárda-

egyházakban. Talán ide gyülekezett régenten

a váms elöljárósága, és tahin annak szolgál-

tak a szentélyzárásnak k-ülhelyei is, me-

lyeket szokásos rendeltetésük miatt, papi

székeknek neveznek. Ezen kszékek igen csi-

nosak és jól díszítik a szentély alsó falrészét,

melybe vágva vannak. Fölöttük egyszer
mellpárkány (Brustgesimse) vonul végig: va-

•J7. ábra.

lamivel alatta kezddnek a hosszszentély fal-

oszlopai, melyek a bolt gerinezeit hordják

:

ellenben a szentélyzárás eg}~szerübb féloszlo-

pai e párkánzat eltt futnak le a padozatig.

Mindkett kapitaelje alakzásában némi alkal-

mazkodást a hosszhajó egynem idomaihoz

vehetni észre, csak az oszlopf kasa, kés ke-

letkezésének megfelelleg, egészen sima. Az

ablak kétosztályu, csak a szentélyzárás köze-

pén van háromosztályú ablak. Mindnyájának

mérmve, daczára kés korának, még elég

fgyszerü. 21). ábránk mutatja a szentélyzárást

boltjával, három ablakával és három papi-

székével: a néz balján az áláthajó északi

ágát. hátterén a bejárást az északi lépcs-

házba: a néz jobb oldalán látja a sekrestye

és a fölötte lev kincstárnak szelvényét, mely

utóbbinak mesterkélt hálóboltja tökéletesen

megegyezik az azon olvasható 1483-ik év-

számmal. Storno, restauratiqja alkalmával, a

szentélyt festett ablaktáblákkal lattá el, me-

lyeknek alakjait stylszerüleg rajzolta. Egj

fölötte jól sikerült broncz lámpát is terve-

zett, melyet az igen ügyes bécsi broncz-öntö,

Hollenbach öntött. E lámpán a hit kereszttel,

a remény csillaggal, a szeretet szívvel jelké-

pileg van jelezve.

Huszonivyolczadik ábránk adja a sz. Mi-

hály templomának legújabb építkezését; ez

az orgona-ka rzat. melyen az 14S9-ik, mint

keletkezési év van feljegyezve. A szelvény

két oldala a templom két különféle részén

van véve, jobbra látjuk az északi, alacso-

nyabb mellékhajót átszelve, balra az áláthajó

déli ágának szelvényét. A f- és mellékhajó

magasság közti különbség itt világosan tnik

ki: amaz két egységei mér. azaz 27,5X2= 55

bécsi lábat; ez pedig csak mintegy 39 lábat,

mi az egység 1 _' megfelel: mert ha 27, -V szo-

rozzunk 1,414-el, kapunk :is.^s bécsi lábat,

a Plépbl a mellékhajó párkányzatának fels

végéig. E szerint a templom két egységével

és mellékhajói magasságával a középmagas-
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ságuak közzé tartozik, és ezért orgona-kar-
zata is alacsony, és az ez alatti ív a közép-

hajóban fölötte tompa csúcsív, min a hasonló

helyen látható ív a bécsi sz. István székes-

egyházában is. Rajzunk jobb oldalán a hossz-

hajó rendes oszlopát látjuk, mig bal oldalán

látunk, mely talán gzeni szobornak fogadásá-

ra volt szánva. Az orgona-karzat igen egy-

szer; hátul megjelenik a középhajó nyugati

zárfala az abba törött, a toronyba ayiló ab-

lakkal és ajtóval; mindkettnek egyszersé-
ge még a Xlll-ik századra mutat.

G 5 U 32 1

28. ábra.

az áthajó déli ágának kelet felé fordított pót-

épitkezése jelenik meg, melyen a kés kor

világosan mutatkozik. Az ersítés itt meg
van szakasztva; mert a három levágott, a

boltgerinczeket hordozó oszlop nem száll le

a foszlopra : ezen ismét oszlopos rakványt

e templom belsejében csaknem

ma már többé-kevésbbé elenyé-

Voltak

mindenül t.

szett vagy elhalványodott falképek, melyek

némelyeit Storno, ki az egész templomot

L863. és 1864-ben atylazerüleg restaurálta,

felfrisitett. Az épebbek közzé tartóztuk a sek-
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restye és kincstáriban lev zár- és gyámkö-

vein elfordulók : czímer-paison saraglya

(Trage) . fölötte hatágú csillag ; ez beszél

czímer. mint azt a pais körüli irat tanúsítja

:

„Lienhart Trager, die Zeit Kirchenmeister,

1 543" ; a gyámköveken, a gerinezek kezdete

alatt, négy czímerpaison a négy arkangyal,

máson a négy evangélistának jelvénye; ismét

máson a nég}r egyházi atya. és ismét : Ábra-

hám. Dávid. Izsák és Mózes. Különös a sek-

restyének eg}ák gyámkövön látható czímer-

pais; mezeje ezüstre és kékre hasitva . a/

ezüst osztályban kék beretfanyél, fölötte kék

csillag, a kék osztályban a beretfának ezüst

pengéje és fölötte ezüst hatágú csillag, az

aláirás a ezímert kriftöf t)ttrli-énak mondja.

A szentélyben van igen csinos, két an-

gyal által tartott sznyeg. A déli hajó végén

volt feszület, háttér gyanánt, két angyal által

tartott sznyeg: a kereszt alatt több tisztán,

már fel nem ismerhet alak.

Voltak festett zárkövek és díszitett ge-

rinezek a templom fhajójában is.

A torony-csarnok déli falán nagy kép

ábrázolja János evangélistát, kinek Krisztus

felhkbl tekercset nyújt. Ez alatt húsz táb-

lán van ábrázolva a fiz törvénynek megtar-

tása és áthágása; a körvonalakat, hol lehe-

tett, Storno felfrisitette. de a német nyelven

szerkesztett aláírásokat csak ide s tova volt

képes kibetzni, egészben tehát olvashatlanok.

„Magában a templom belsejében '\ mond-

ja Storno, ,,a késbben beleépített orgona-

karzaton a legújabb, de egyszersmind legszebb

képeit találjuk kilencz boltozatsüvegen, me-

lyek közt 7-ben szentek képei, egyben Söp-

ri my városának czímere. az utolsóban pedig

a templom atyjának, „UhilfgaiU} ttttttbcr"-nek

neve és 1 1SU. év. t. i. a festésnek éve foglal-

tatik. Kést ve voltak a zárkövek is. az

északi hajó gerinczein még a felhidomu díszt

látni, valamint a boltozatok süvegein zöld és

violaszinü lombozatot. Mindent, mi felismer-

het volt, megújítottam. -- A régi szentség-

házból színezett töredékeket találtam: midn
ezt kiegészítettem, bárom egymás fölötti fes-

tés jött napfényre. A legalsóbb, tehát legré-

gibb is. csak egyes színes vonalokból állott;

a következn mondat-szalagokat tartó an-

gyalok tntek el: a harmadikon két angyal-

mellképet találtam, ezek igen díszes sznye-

get terjesztettek ki, s ezeket helyreállítot-

tam. " A nagy kép mellett, a templom

délnyugati homlokzatán, óriás sz. Kristóf mu-

tatkozott : de ez a pallér ügyetlensége miatt

mindenkorra elveszett. (L. Rómer ..Régi fal-

képek Magyarországon'" czimü értekezését a

..Magyarországi Régészeti Emlékek" ÍTJ. köt.,

1. rész (1874), 139.1.)

Talált Storno üvegfestmények töredé-

keit is. többnyire csak díszitményeseket. ha-

nem kevés alakost is. melybl kitnt, hogy

a templomnak hajdan igen csinos festett ab-

laka volt.

A kincstár sárga, zöld és barna, csürl

alakú glacirozott téglával van kövezve ; de

azon. egyenetlenségök miatt, a járás nem ké-

nyelmes.

A csúcsíves stylü foltár is Storno Fe-

rencz mve, mely 1855-ben szenteltetett fel.

Érdekes kisebb maradványokként emliti

Storno : a középhajó légvonat-nyilásának fe-

djét ; ezen még a ketts rosette-darabjai ta-

láltatván, az egészet restaurálni lehetett. Régi

mise-ruhákból csakis vörös bársonynak da-

rabja találtatott: továbbá sajtolt és festett

brkárpit maradványa. Van két régi kehely

és egy kereszt, mindhárom tzben aranyozott

ezüstbl. A kereszten ezen feliratot olvassuk:

Fráter Xcristofforus X rab X 1X92.

A pompás régi missalek maradékai a

városházán egyes nyugták bekötésére szol-

gáltak; de ezeket legújabb idben a sajto-

soknak eladták.

A torony nagy harangján az 1 4s9-ik év

olvasható.
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Templomunk sírkövekben is elég gaz-

dag. Egyike vörös márványból, közel a f-
ajtóhoz, keretén fel-

irat, melybl azonban

csak az l\Sl-ik év

olvasható. Közepén

üres paist látunk. Más

sírkövön van a követ-

kez felirat:

Amm h 1510 • 311

(Ofítovlicit ' bcr (Ocl

ílníi • Hcl'tljrr Hatban

luitucnjtcr nu öttttf Ittlt

ttiiö • tag • Vt (öot-gena

öio, fci).

A ezímer beszél:

hegyen varjú (Kráhe,

Kra ) mellette egy-egy
29- abra - ivószarv; a kanyar pais

fölött tornasisak, melyen, mint dísze, ismét

a hegyen álló varjú, két oldal ivószarvval.

A Kranberger család hajdan jó módú és

tekintélyes lehetett Sopronyban; meri a hely-

beli szlk nagy terjedésben még ma is vise-

lik a Kranberger nevet.

Az udvar körüli falun van 27 CSÜIOS

czímerrel díszitetl sírk az 1558, L595, 1631,

1637, 1643, 107 1 es L681 évekbl. Ezek közi

van Nagy Tamásé, ki a kanizsai ostromnál a

római császár biztosa volt, és 1637-bl Star-

tzingi Startzingeré, EL Ferdinánd tanácsosé és

ügynöké a portánál. K sírkövek tühlijeit leg-

újabban a templomtalap ruházására (Ver-

kleidung) használtaik, hanem ugy, hogj

nem felállitva . hanem fekv helyzetben al-

kalmazták.

Végre említend még a szentély egyik

tárnába befalazott ketts domborm, mely

Krisztust a keresztfán, oldalán Máriával és

János evangélistával, és a három bölcsnek

tisztelgését ábrázolja.

SZENT JAKAB KÁPOLNÁJA.

Sz. Mihály parochialis temploma közelé-

ben áll egy temeti- vagy sírkápolna (ear-

narium, Karner), melynek rendeltetése volt

alsó, földalatti részében a körülvev temet-

bl idnként kiásott csontokat magába fo-

gadni; mig fels, díszes emelete a halotti

szertartásnak szolgált. Hazánkban számosak

a temet-kápolnák ; ezeket mintegy a kisebb

templomkák csiráinak tekinthetjük ; midiin

nem ritkán egyenesen ilyenekké tétettek.

vagy, hol nagyobb község kívánta, a régi

temet-kápolnához nyugat felé, itt falát ki-

törve, hosszhajót csatoltak. E temet-kápol-

nák némelyike, még faluhelyen is mára XIII.

században, román vagy átmeneti stylben épült,

városi- vagy zárda-templomoknál hasonló

imulák, emezek min 4 gy függelékét képezik.

Kápolnánkat a bécsi „Mittheil." I.( L856.

évf.) és XII. (1867. évf.) találjuk igen röviden

leirva, és azon négy ábrával illustrálva, me-

lyet a bizottság szivességébl e czikk ma-

gyarázatára használhatunk. A „Mittheilun-

gok"-ban inmlánk keletkezése a XIII. század

második felébe tétetik és átmenet-stylünek

mondatik (XII. köt.. 158. L), és ez helyes: de

midn ezen épületet is a nagyobb templom

járulékaként tekintjük, emennek eredeti épít-

kezését is, vagy amazéval egyidejnek vagy

netalán ezt kevéssel követnek kell tekinte-

nünk, s igy a temet-kápolna is a templom-

nak XIII. századbeli eredete melleit tanúsko-

dik. Ily temeti kápolnák rendesen s/. Mihály

arkangyalnak, mint a lélek mérlegeljének,

voltak szentelve ; de mivel mára parochialis

6'
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templom is sz. Mihály nevét viseli, itt a hozzá-

tartozó kápolna sz. -Jakabét kapta: mibl is-

mét kitetszik, hogy a templom valamivel

régibb a ká-

polnánál : ha

tehát Lin<l

ezt helyesen

a XHI. szá-

zadba teszi,

nem lehet

egyetérteni

Weissal, ki a

parochialis

templomot a

XIV-nek els
évtizedeiben

építettnek

tartja.

Kápolnánk

külseje,több-

szörös re-

stauratiók

miatt, ere-

detiségébl

egészen ki van vetkzve. Itt csak a bejárás

még a régi, mely egyenes zárásu, fölötte a

bélletel képez kis horonyok és pályatagok,

30. ábra

31. ábra.

egyenesen az archivolteba átmenve, már is

rendes, bár igen tompa csúcsívei képeznek.

Ennek mezeién egy, jelképes jelentségénél

fogva, kiváló érdekességgel biró domborm
jelenik meg. A „Mitth." czikke figyelmessé

teszi az olvasót . hogy itt a paradicsomnak

életfájával van dolga. r
)

E nézethez nem járulhatunk, ellenben a

domborm-
vet inkább

pogány ala-

pon nyugvó-

nak kell ki-

nyilatkoztat

-

nunk.Azélet-

fa mythosa

is sokkal ré-

gibb a bib-

liainál. TJgy

tetszik, mint-

ha életfának

kell tarta-

nunk azon

egyptomi fát

is. melyre a

..két testvé-

rek" czim
elbeszélés-

ben, egyike

szivét e fára teszi, és halála esak akkor kö-

vetkezik be, miután szive e fáról leesik. To-

vábbá Smith György kimutatja, hogy a bib-

') Der Eingang, ách von aussen nach innen

verengend, i>t einfach gekelilt, und in gedrücktem

Spitzbogeu geschlossén, in dessen Bogeufeldc sicb

eine interessante. íioch ganz den ('karakter romani-

scker Bildungsweise aufweisende Sculpturdarstellung

befindet, namlicb in der Mitte ein ornainental be-

handelter Baum, dessen Stainm am Grundé von zwei

drachenartigen Gestalten benagi wird, «
>

I l h »

• Zwei-

fel eine symbolische Hinweisung auf den Lebens-

liaum (les Paradieses, von welchem aus derTeufel

seine Verföhrnngskünste an dem ersten Elternpaare

zur Geltung brachte, and wodurch des Lebens alu-

lién und der Tod Bber das Menschengeschlecht her-

i'ingebroclien sind; einc niclit unpassende Darstel-

lung auf einem kirchlichen Raume, der eben die

Bestimmung hat, den frommen Gebrauchen zu die-

n ii. mit welchen die aus dem Lebeu Gescbiedeneu

zur Ruhe gebracW werden. (

_

Mitth.- T. p. K>9.)



15

] iának elbeszélését a paradicsomról, valamiül

az özönvízrl is a héberek egyenesen és csak-

nem szó szerint a babyloniaiaktól átvették.

Ismeretes az assyri és perzsa, szintén Baby-

loniából származó mythosa az életfáról; végre

egyenesen ide tartozik a magas középkornak

világ-köröse (die Weltesehe) Tggdrasil.

A mythos errl mondja, hogy ez a fák legna-

gyobbja és legjobbja, ágai elterjednek az

egész világ fölött, és túlemelkednek az egén

is. Alatta tartózkodik a három Norna, az an-

tik világ párkájának német analógja, alatta

van a megifjitó kút, alatta tanácskoznak az

istenek, és szomszédjában emelkedik a Wal-

halla-terem, melyben az istenek a harczban

elesett hsökkel lakomáznak. E fának van

három gyöke. eg}rikén Nidhöggr nev sár-

kány addig rágódik, mig a fa kiaszik és ledl,

s igy vége lesz a jelen világnak is. hogy jobb-

nak, tökéletesbnek helyet engedjen. :

) Ezen

itélszéki fát. mondja Simrok (id. m. 41. L),

kiválóan félhasználták az élet múlandóságá-

nak és az id három fokozatának (múlt, jelen

és jöv szakaszának) jelképezésére. Egyes vo-

násaiban ide tartozik azon keleti monda is,

mely Németországban korán elterjedt. Egy

mély kútba eséssel veszélyeztett ember, bo-

kor-ágba kapaszkodik, lába keskeny gyepda-

rabon megállapodik. Ezen aggodalma-, helye-

zésében lent a bokor gyökét rágó két egeret

(fehéret és feketét, azaz napot és éjt) lát. a

gyepdarabot pedig négy féregf ássa alá. A

mélységbl sárkánynak tátott szája fenyegeti,

mig felülrl elefánt orrnyát feléje kinyújtja.

Mindezek daczára az ily veszélyes helyzetben

lev. nyalánksággal nyeli a bokor ágából szi-

várgó mézet. Ez az emberi könnyelmségnek

képe. mely az élei bizonytalanságnak daczá-

ra, pillanatnyi élv után vágyódik.

Springer Antal a bécsi „Mittheilungok"-

') V. ö. „Handbucb der deutschen Mythologie

mit Einschluss der Nonlisclrir. Kiadta Simroci

Bonnban, L864. (35. s k. I.)

bán (1860.évf., 29. s k. 1.) „Bisherige Erklá-

rungsversuche v aittelalterlichen Bild-

motiven" czimü czikkében, Idézi a parmai

baptisterium déli kapuzatának dombormvét,
melynek közepén terjedelmes fa áll. azon

gyümölcsszed fiatal ül, a fa allján sárkány

tüzet okád a fiatal felé, még lejebb pedig két

kis állat a fa gyökéréi rágja. „A tüzes sár-

kány által veszélyezteti Iában habozás nélkül

az Eddának Yggdrasiljára ráismerünk, és a

sárkányban ellenére, Nidhöggrre. A kél kis

állat nem farkas, minnek közönségesen néz-

ték: meri ilyennek nagyon is kicsiny, alakja

és mérve inkább egereknek tünteti ki."

Grimm is ily értelemben nyilatkozik

ezen. ugj szólván, keresztyénezett eddai niv-

thosról. és a „Revue archéologique a
-ban is

(1853. évf. 1. b). bol a parmai domborm
mása látható, ez ily módon van mag}rarázva.

Ezek után sopronyi reliefünkéi is a ke-

resztyén szellemben felfogotl íggdra-

sil-fának tarthatjuk, melyen, az egyemnén

miatt, nem egy, hanem kél sárkánj rágódik.

Jelentése, mint az enyészeté, a háláié, világos

oly épülel ajtaja fölött, mely halotti szertar-

tásra van rendelve. Dombormvnk stylje

még a szigorú romanismusé, minvé ez közel

az átmeneti korszakhoz fejldött. Erre fké-

pen a fa stylisált lombozatában ráismerünk,

mely nem természetes, sl még ugyanazon

nem levelekel sem. hanem változó phanta-

sticusokal mutat. A sárkányok egyenesen

képzeletiek. Figyelemre méltó, mint szintén

e stylnek különös tulajdona, a térnek teljes

elfoglalása a kép tömötl elrendezése által.

E stylnek és korszaknak tökéletesen

megfelel kápolnánk alaptervének elrendezése,

melyen még nem jelennek meg tárnak, ha-

nem a régibb köralak ellenében, mái- is a

nyolczszög alapidomul van választva, nem-

csak a szentélyzárásban, hanem magán a ká-

polna testén i-. Hog] a bejárás néma szen-

tély szemközti falba, hanem inegfelelleg a
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sz. Mihály temploma bejárásával szemközti

oldalába van törve, tanusit a két építmény

egymás közti szoros viszonya mellett.

32. ábra.

Kápolnánk benseje inkább, mint külseje,

mutatja eredeti állapotát. Itt csaknem min-

dea az átmeneti korra utal. Alsó emelete,

tét inkább a franezia. semmint a német is-

kolának kell tulajdonitanunk. A francziák

kevésbé elégedtek meg. mint a németek a

csak magasban kiszök, a boltgeriuczet hor-

dozó gyámkövei . hanem a gerinczet hordó

faloszlopokat egészen a földre vezették le,

továbbá magokban e faloszlopkák alakzásá-

ban, kapitaelükben végre azon módban, mely-

lyel a gerinezek emelkednek, szintén franezia

mintákra ráismerünk. Nevezetesek a falolda-

lakban látható csúcsíves fülkék, melyeket ül-

helyekül használtak, és melyeket késbben
az újra épített sz. Mihály szentélyében is al-

kalmaztak. Általán kápolnánkban is a esúcsív

az uralkodó ; miért is keletkezését a XIII.

század második felébe kell helyeznünk, mely-

ben nálunk a esúcsív mind általánossá vált.

A szentélvzárás aidakait befalazták, s

ezek pótlásául kerek ablakot törtek a hossz-

szentélv déli falába, mi által az itt volt fal-

képek elvesztek. De megmaradtak az északi

oldalon, hol a fels osztályban misemondó

33. ábra.

mint ezt ábránk mutatja, törmelékkel és

csontokkal annyira el van töltve, hogy abba

bemenni nem lehet. Fels emeletének részle-

személyt látunk; feje és fels teste lehámlott

:

miért is nem mondhatjuk sem egyszer pap-

nak, sem Melchisedechnek. sem Krisztusnak,
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ki néha-néha maga mint áldozó szokott meg-

jelenni, s ekkor a mise isteninek, franc/iául

„liturgie divine"-nek mondatik. Ilyen volt

ábrázolva egy péczeli falképen (1. a „Magyar-

országi Régészeti Emlékek '• III. köt.. I. részé-

nek I. tábláját); az alsó osztályban csúcsíves

fikében egy szintén nagyon megrongált an-

gyal képe van festve, talán sz. Mihály? A
csúcsív keleti íve fölötti mezben a félhold-

dal körülvett arczczal biró nap látható. A
fels és alsó osztály közt csinos frieszdísz je-

lenik meg. Láthatók még festett növény-

díszek, valamint a szentélynek, ugj a d

bajónak zárkövén is; sl ilyenek még a szen-

télyboH süvegein is észrevehetk. Storno,

midn a feni említeti falképrl a meszelés!

vigyázva lekaparta, az angyal szárnyán és a

feje fölötti csúcsíven karczolásokal talált,

melyekkel a kápolna látogatói a £V. szá-

zadban nevkéi megörökítették. Legfelül a

csúcsíven

:

l)ir fútt 3o])C5 be pruröcilhnft

az ez alatt i csúcsíven :

íjir f iítíithms Itnirpcídikü in tiiijilia nlTiujtouts bte nmic ni) Ab iimiruorimc buimut l\\0 fttfpenf- dl oratt

£}tc fit Uciubnlbaiia Aqua liu fútt nubreas stnuliortl) be utotc renunjtiiu

A „suspensus est" egy oda kai"/ >lt két

águ akasztófába van irva, tehát nem vonat-

kozhatok a keresztfára, hanem a felakasztott

Niaepeschko-ra.

Az angyal jobb szárnya fels részén

:

I)tr fmt ttubtus

be rundúna

az András név feljebb van irva . és a

,,hic fit'' folytatásaként martinus, mit ké-

sbben talán András eltörölt: de cwechina

folytatásaként állott elébb „bonus", ezt ki-

törölték, és fölötte a megmaradt ..malust"

irták.

Ez alatt külön szalagon ez áll

:

l)tr fmt friiel;

„bouu0 puulntor nuno but m"
rrrrWrfeptuun.

itt a „fit" és „schek" közi volt betkéi

kitörölték, és ezek fölött szintén késbben ki-

törült, hanem mégis olvasható Mibrens ne-

vet irták.

Storno állitásji szerint a legrégibb karcz

1407-bl való: igy tehát a falkép még a

XlV-ik században készülhetett, hihetleg a

vasmegyeiekkel ugyanazon iskolából ke-

rült ki.

A BENCZÉSEK SOPRONYI TEMPLOMA.

Fuxhoffer-C/inár „Monasterologiája" (I.

320. 1.) e templomról a „Residentia Sopro-

niensis'
- czimü czikkében szól. Eredetileg a

minoriták temploma volt, és csak lsoi'-ben

szállott át a benczes rendre. Régisége melleit

tanúskodik, hogy 1340-ben itt tartottak pro-

vinciális gylést. A hagyomány építéséi pász-

tornak tulajdonítja, kín sk kecskéje nagy kin-

cset kapart fel. melyei a pásztói- a ferencziek

javára fordítani kívánván, a várostól építmé-

nyei számára alkalmas téri kért. A tanács

az ajánlatol tréfának vévén, válaszoll :
..akár

a ftérre is építhet"; 'le a pásztor, a monda

szerint, építkezéséi szerencsésen befejezte, és

a kincs felfedezése okozóját, a kecskét, az

egyháznak több helyén látjuk ábrázolva.
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Azonban az építkez nem pásztor, hanem ha- :

fcalmas és gazdiig férfi volt. mint ezt nemesi
|

czímere, melynek paisképe a kecske, ta-
]

nusitja.

1 590-ik september 5-kén Magyarország-

nak nagy részében, Dlyriumban és Austriá-

ban pusztító földindulás dühöngött, melyben

Sopronynak magasaid) épületei közt templo-

munk is szenvedett. Még sokkal nagyobb kárt

tett rajta az llJG7-ik november 28-kán ki-

ütött tz. Ekkor leégett teteje, megkárosult

a torony, - ennek harangjai elolvadtak. A
templom tizenegy évig pusztán állott, mig

azt a k. kamara segítségével kitatarozhatták.

1787-ben 11. József a ferenezi rendet f'elosz-

latta ; a templom akkor a vármegyének ada-

tott át. mely pénz- és levéltárát abban elhe-

lyezte, késbben gyléseit is itt tartotta.

A megye máshova áttevén székét, IS01-

ben az épületeket eladni akarták: a feren-

ezieket költséghiány miatt nem birták vissza-

helyezni, s így lS02-ben Perencz király az

egészet a benezéseknek adta át. kik itt el-

ször liat osztályú gymnasiumot alapítottak,

mely Is I '.l-ben nyolcz osztályúvá lett, tizenhat

tanárral.

A templomban három koronázás történt,

mint ezt a foltár melletti felirat tanusitja

:

AN'X.V. ELEONOB i

ilNANIH II. CONIUGI AUGUSTÜ ANNO L622

IS MAII.

FERDINANDO III.

ARCHI-DUCI AL'MIM.F. ANNO 1625 ID1BÜS XBRIS.

MAGDALÉNA ELEONOR.E HU KIM 1

I.EOPOLD] 1. I ESABIS CONIUGI AUGl ST.V. ANNO 1681

QU1NTÖ Il'lT.M DECEMBRIS.

H0< IN il Mii" CORONATIS PERPETUi VENERATI0N1S ERGO

[Sl OSI HUNC RENOTAR1 CÜRAVIT

:

NÖVI S ORDINIS VETUSTI ARCHIABBAS

CHRTSOSTOMUS. ANNO 1802.

Van e templomban több elkel család-

nak temethelye is, mirl néhány, még meg-

lev czímertáblái tanúskodnak, nevezetesen:

aViczayaké, Töltésyek és Besenyeyeké. Szar-

ka vaké, Ebergényieké . Czirákyaké. Széche-

nyieké , Peteházyaké . Sennyeyeké . Eszter-

házyaké stb. Az utóbbiak közt ide temet-

ték Eszterházy Mihályt, ki 1686-ban a budai

ostromban elesett: ide temették három nejét

is : Darabos .Máriát. Hölgyey Katalint és

Prényi Borbálát.

Fennmaradt azon k szónoki-szek is, me-

lyen, mint mondják. Kapistran dános szó-

nokolt.

Templomunkat. Storno rajzai által illu-

strálva, leirta W'eisz Károly a bécsi „Mittheil."

YIII. (lsc,:!. évf.) kötetében (339. s k. 1.).

Illustratiónk több clichejét a bécsi bizott-

_ elzékenységébl bírjuk és itt felhasz-

náljuk; de azokhoz kiegészít több uj fa-

metszetekel is csatolunk, melyek Storno

Ferenc/, ujabb, a magyarországi memlékek
id. bizottságához küldött rajzok után vannak

metszve.

A ferenczrendiek vagyoni viszonyai ,

-

a különböz idkben a rendnek tett ado-

mányok jegyzékét adja Rupp „Magyarorszá-

gi helyrajzi történetének* I. kötete. 516. -

k. lapján.

\Vei>z ;i templom keletkezését kétked-

leg a XIII. század végére vagy a XIY-diknek

elejére teszi. A czikkében idézett ferencziek

krónikájában az épités kezdete L280-hoz van

feljegyezve; deWeisz (340.1.) mondja : „Bár-

mily határozott legyen a krónika állitása,

mégis jogosult i.'i a feltevés, mely szerint a

templom legrégibb részei nem 1280-ból, ha-

nem a XIV. század els évtizedeibl származ-

nak". Azonban ellenkezleg ezzel a 343.1. ezt

olvassuk : ..Az oldalboltok yerinczei karcsú

gerinczhordókon emelkednek, a kapitaeljem

és lábain elforduló ornamentatio és tagozat

határozott kora-CSÚCSÍveS stylü. SÖt még az

átmeneti korra is emlékeztet. Ugyanezt

látjuk a diadalívnek kiválókig dúsan és szé-

pen bevégzett oszlopcsoportozatán is, mely az
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ablakallj magasságúban tömör gyámköven Ba már mosl Weisz elismeri, hogj nem-
emelkedik, kapitaeljei részint lombozattal, csak okmánj létezik, mely az! építkezési .1

ffj-

34. ábra.

részint emberfkkel díszitvék, és amazok szin-

tén az átmeneti stylt közelitik meg". )

') In den Seitenschiffen setzen die Gewölb-

rippen an den Abschluaswanden auí* schlanken I Mu-

stén ab, die mit Capitálen und Sockeln versehen

sind, derén Ornamentik und Gliederung entschie-

den Motive der Frühgothik hat. ja selbst

an die Periode des Übergangstyles erinnerfc,

Dasselbe ist der Fali mit der iiberaus reichen und

schün durchgearbeiteten Gliederung der Saulenbün-

del, welche die Gurten des Triumphbogens aut'mli-

men. Diese setzen untén auf einer massiven Console

in der Höhe der Fensterbánke ab und habén Capi-

tale, welche theils nrit Blattvoluten, tbeils mit Men-

schenköpfen geschmückt sind, von denen die Erste-

ren sich gleichfalls den; Style der (Jber-

gangsepoche nahern.

X1LL század bégére teszi, hanem hogy e kor-

szaknak, sl még régibbnek is a templom

frésze, stylje tekintetében, megfelel; nem

érthet, miért helyezi az építkezési a XIY-ik

századba .' Ha csak nyilatkozatai nem kell

azon körülménynek tulajdonítani, mebj 9ze-

rini a németnek oly nehezen esik. a kor

és alakításra nézve, a franczia elsbbségei

„candide" elismerni. Pedig templomunk nem

német, hanem franczia iskolának teremt-

ménye, mir] a következkbl fogunk meg-

gyzdni.
\ templomnak elrendezése és felosztása

igen rendszeres és szabályos, mondhatnánk,

rhythmicus. Báromhajóa teste csaknem négye-

gcs. Szentélye, mivel zárdatemplomé, nag]

7
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csak kevéssel rövidebb a hosszhajónál, st,

mi ritkább eset. szélesebb a fhajónál; zárása

a rendes, háromoldalú a nyolczszögbl. Az

egyháznak szabad északi oldalán rendes tá-

rnak állanak, a hajó északkeleti sarkának

tárna diagönal irányban; kettejét a hosszhajó

északi zárfalából képzd toronyfalak pótol-

ják: nyugati oldalán két támat levertek; déli

oldalán nincsen tám; mert ide a templomhoz

zárdaépületek csatlakoznak. A templom tá-

rnáit hosszaknak kell mondanunk, minket a

francziák bölcsen alkalmaztak: mert a tám-

nak nem annyira szélessége, mint hossza

szerzi erejét.

E terv összegében a franczia iskola

az uralkodó : a német t helyett itt franczia

oszlopot látunk alkalmazva, és franczia mó-

don van a szentélynek északi fala ugy áttör-

ve ablakaival, hogy ezek, kivül, a tárnak.

belül, a faltövek közti egész helyet elfoglal-

ják. Ennyi elég, hogy a felrendezésben fran-

czia cn-detrc ráismerjünk.

Az egység mintegy 21 bécsi láb ') le-

vén, ezt, kezdve mérésünket a szentélyfal

bels felületén, és folytatva a nyugati zár-

fal küls felületéig, négyszer fogjuk találni

(=84'); a templom ürhossza tehát négy egy-

ség, kevesel

>

I » a íryugati zárfal mintegy 5

lábnyi vastagságánál, azaz 79'. E mérv ma-

gában véve, csekélj agyán, hanem kisebb

templomainkban elén- gyakran fordul el;

mert nálunk a hosszkiterjedés rendesen

kicsiny.

Az elosztás következleg történt : kél

') E templomról a/. „Österr. Revue" 1867. év-

folyam 1. füzetébe irt rzikkembeu az egyseget 21,25

bécsi lábra Tettem ; a rajz léptéke kicsinysége miatt,

nem vagyok biztos, akkor volt-e igazain, vagy van

most . midn az egységet csak 21'-re veszem. A
középkori építészek a régi romai lábat használtak.

mely a bécsihez ugy áll, mint 1309:1401-hez,

s igy 21 bécsi láb adna közel 22 >'* tel régi római

lábat.

egységet vettek a szentélv, kettt a hossz-

hajó hosszának alapjául ugy. hogy a diadal-

ívet valamint a szentély, ugy a hosszhajó

hosszabbításába, s igy kétszer számították: a

diadalív vastagsága pedig a íryugati zárfal

felének megfelel. A hosszhajót három egyen-

l részre osztották hosszában, szélességében

is három részre, hanem ugy. hogy a középs

az egységet, a két mellékhajónak mindegjáke

az egységnek csak felét kapta mérvéül. Az

átmetsz pontokra azután állították a test-

nek négy oszlopát: átmérjük 2,75', és köz-

pontúk távolsága a hosszirányban 13,8' . .

ugy hogy az osztály hossza ezen átmért

közel ötször méri. Ennél merészebb sz. Mihály

templomának szerkezete, mivel ott az osztá-

lyok hossza 15 fentre, tehát 7 és fél átmé-

rre van véve. A templom magassága, pado-

latától egész a bolt csúcsáig, ugy áll az egy-

séghez, mint | 3 : l-hez: mert 21 X 1,732 =
36,37..'; tehát a templom tettleg és aráivy-

lag alacsonyabb, mint sz. Mihályé: mert en-

nek magassága két egységet mér. mi ese-

tünkben 2 l'X 2= 42' tenne, és mégis a ben-

czések egyháza látszólag magasabb; mivel

annak két mellékhajója a középnek magassá-

gáig felszáll, és mivel a látszólagos magas-

sági tekintet elidézéséhez a templom csekély

hossza is nevezetestül hozzájárul. A három

hajónak egyenl magassága egyházunkat a

csarnok-templomok sorába helyezi, mely

gyakrabban elfordulván Németországban, ezt

német nemzeti szokásnak tekinthetni: bár

csarnok-templomokkal Franczdaországban is

találkozunk, még pedig régibbekkel is, mint

min a legrégibb német csarnok-templom, a

magyarországi sz. Erzsébetnek szentelt tem-

plom Marburgban.

A torony nem a nyugati homlokzaton,

hanem, mi ritkább, az északin áll, mi által az

épület ismét meg van kurtítva. A torony tö-

kéletes négyeget képez, melynek oldala mint-

egy 1') lábat mér: e mérv nagyobb a közéj

i
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nagyságú tornyokénál, mely a félegységei

(itt=10,-V) nem sokkal szokott felülmúlni;

mert a torony, ha ikertoron)-, a mellékhajó-

kat végzi, s ezek szélessége meghatározásá-

nak alapjául többnyire félegység van vé-

ve. Itt a torony-oldal mérvének alapjául a

templom-egységnek ij/jj-je van véve: meri

21'X 0,707, ad 14,84 bécsi lábat. Falvastag-

sága mintegj" 4,5 bécsi lábat mér, és ezen

ers volta miatt nélkülözheti a sarktámal :

mi egyrészt régisége mellett szól. másrész!

azért volt megengedhet ; mert csak az alsó

emelet van boltozva.

A tenrplom egész déli oldalához csatla-

koztak a zárda különféle épületei, me-

lyekbl csak a káptalanház maradt reánk,

és az ezeltt való keresztfolyosónál mintegy

jelzése; a szentélyhez csatlakozó elcsarnok

még a régi elrendezéshez tartozhatik ugyan,

azonban az eredeti alakból egészen ki van

vetkztetve, ellenben a mostani sekrestyét

ujabban szúrták a szentélyzárás és a kápta-

lanház közzé.

A káptalanba/.

élt i ésa templom

déli oldalán terje-

detl cl a kereszt-

folyosó, de ez,

mini 34. ábránk

mutatja . annj ira

i'l \an ferditve,

Imin eredéi i álla-

pi .Iára többé rá

nem ismerhetni.

Hasonlót monda-

nunk kell a zár-

dának egészen át-

építeti többi ré-

szeirl is.

.Mint 35. famet-

szetünk mutatja,

a templom fölötte

magasnak tnik
tel : minek oka az

e nem nagj < > I » l

»

egyházaknál sz<>-

edekiek temploma :
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katlan rövid kiterjedése keletrl nyugatra,

és a három hajónak ugyanazon magassága: itt

is a hajó csak kevéssel rövidebbnek tnik
fel a szentélynél, tehát a templom, mint zár-

dáé, világosan van jelezve. A fentebb idézett

| 3= 36,37 lábnyi mérv a szentély magassá-

gának mérve, ezen valamivel felülemelkedik

a hajónak küls magassága. A szentélynek

igen csinos és tágas ablakai mellett szembe-

tn a fölötte keskeny toronynak arány-

lagos roppant magassága, mely ekként

felosztandó

:

A sisak m;i_ _ a kereszt alatt

le a nyolez orom kezdetéig, két templom-

egység 42.00.

Legfels áttört torony-osztály a tem-

plom-egységnek §]/2, azaz 29,69 lábnak

két harmada 19,78.

A két következ ablakos osztály a

templom-egységnek j/IT-je, azaz 21'X 1,732 36,37.

Legalsó négyeges osztály két és tél

egység 52,50.

A torony egész magassága a keresztig 150,65'.

A torony oldalát 15' vévén, ezt tízszer

találjuk magasságában, a 2 l-nyi templom

egységét hétszer véve : 21'X7=147', ezt a

torony magassága még 3,65'-al felülmúlná,

mi alkalmasint az aránylagos legnagyobb

torony-magasság.

Tornyunk más eltérése a szokottól az,

hogy alsó négyed-osztálya sokkal tul emel-

kedik a templomon, holott rendesen a torony

uégyege csakis a templom teteje kezdetéig ér.

sof igen gyakran még azon is alul marad.

TpiT .

Az emeletek felosztása a következ:

A torony négyege a kapu fölött van

boltozva. - igy e bolt a négyeget két emelet-

re osztja: az alsót a kapuzat, a másodikat a

még szigorú stylü mérmvel (három hármas-

levéllel) liiró kerekablak kividrl jelzi. A

nyolczszög a harmadik emeleten kezddik.

A két alsó emeletnek alaptervét adja b bets

á hránk. r és b hetüs harmadik és negyedik

emeletnek alapterve keveset különbözik.

mindkettbl a csigalépcsház nyugat felé

szökik ki. mindkett nyoh-zoldalu. A harma-

dik emelet alacsonyabb a negyediknél, azon

már tökéletes csúcsíves építészet törvényének

értelmében, mely szerint a felsbb emelet

mindig magasabb az alsónál : mert távolabb
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tatkozik. Mindkét emeletnek ablaka bél

osztályú mérmve szigorú. A harmadik

lába tövén, azon helyen, melyen a négyeg

a nyolczszögbe átmegy, karcsú és alacsony

toronyfi áll.

Az ötödik emelet nyolcz ablakkal van

áttörve, minden ablaka fölött igen egyszer

orom emelkedik, mely csak hegyén van dí-

szítve oly virággal, mely sokkal inkább a

Franczia-. sem mint a Németországban szo-

kásos keresztvirághoz hasonlít. Az ormok

szárai emberfken emelkednek, de nélkülözik

a szokásos levélesokrot (Krabben) felfutó

szárain.

Az ötödik emelet fölött emelkedik a

nyölczoldalu sisak; ez még nincsen áttörve,

hanem tömör kbl van szerkesztve. Kéthar-

mad magasságában, számítva a nyolcz orom

kezdetétl, gyámkövek szöknek ki a sisak

testérl, melyek áttörött karzatot hordanak,

hasonlót az ugyané nem sz. Mihály tornyá-

nak karzatához, csakhogy nem tudni, vájjon

ilyen már eredetileg meg volt-e az utóbbin,

vagy pedig csak a XIV. század végén készült

a benczésnek mintájára? Mint li, r, i>, i bets

alapterveink mutatják, a torony magasabb

emeletén sehol sem fordul el boltozat, az

egyetlen, mely még van, a legalsóbb emelet

keresztboltja, melyet a toroiTy alaptervén

a bet alatt látunk. Némethonban a sisakok

a XIII. század végén, és a XlV-ben magasab-

bak szoktak lenni, mint min a miénk: amott

alapmérvül rendesen három egység szolgál,

míg a miénknél kettvel elégedtek meg. Már

a XHI. század dereka eltt elkészült marburgi

templomnak sisakja is nevezetesen többet

mér három templom -egységnél. Ellenben

Francziaországban a toronysisakok többnyire

alacsonyabbak.

A templom fbej árasa a torony a Uján

van, mert a nyugati kapuzat, mely rendesen

a legdíszesebb szokott lenni templomunknál

igen egyszer és tagozatban áttörés; ellenben

az északiban látunk dús béllettagozásl . -
i

fölött toronyfias-ormot, a uémel Wimpergél

(Windwer, guimberge, fronton). Valamint sz.

Mihály egyháza délkeleti kapuzatánál, ugj itt

is hibázik a kapu-bélleten a féloszlop, -
i

helyet! csak kapitael uélküli pálcza- vágj

hengertagol találunk, mely közvetlen átmegy

a fölötte lev igen hegyes csúcsívbe, de van

mégis e hengertagoknak lába, sí ez alatl

még külön talapja is. mini az idézeti 3z.

Mihály-féle kapuzatán is látunk. A kapitael

nélküli hengertagozatol nálunk az ajtó- és

ablak-bélleteken igen gyakran alkalmazták:

ilyent látunk a mindenesetre még a XlII-dik

századból származó sz. Mihály temet kápol-

nában Kassán, melynek kapuja rokonságot

mutat a sopronyival. K rokonság fként az

igen magas csúcsban és a szintén rendkívül

magas ormozatban nyil.it kzik : de raig a

kassai oromszárán máshonnan addig nem is-

meretes 1
) levélcsokor fordul el, a sopronyin

egészen franczia szellemt látunk, mihez az

orom- és a két toronyfi begyén magasló e{

szén franczia stylü virág is járul, merj eltér

a németországi keresztvirágtól. Az orom vég-

virága fölött látjuk a fenni érinteti kecske-

czímert. mel\ a templom belsejében még két-

szer fordul el. E bárom czímerrl külön

szólandunk.

Nevezetes még a kapumezn látható kép

is: ábrázolja a b. szüzet, b köpenyege alatt

védvén nagy számú térdel imádkózókat, kik

közt pápa. püspökök, szerzetesek, barátok,

apáczák, királyok és más férfi- és unemü

') Közlöttem ezen küliiní'.s oromcsokroi tavai

a uürnhergi germán Múzeum Értesítjében ( in-

zeiger) azon kéréssel : szíveskedjék, ki ekéz ha-

sonlót ismer Németországban, annat rajzát >
; n helyéi

az .Aiizi-igor'-lion közölni. Eddig azonban kérdé-

semre semmi felelel nem érkezett, - igj a kassai

igen különös alakzási manap tökéletesei eredetinél

tarthatjuk.
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laicusok jelennek meg. A fiatal férfiakon b
fürtös hájazat látható, az asszonyoknál ama
fökend, mely a XV-ik század második felé-

ben oly gyakran fordul el a nürnbergi festé-

szeti iskolában, s igy már ezen körülmény is

határozza képünk korát. A compositiót, a sok

összetódult személy miatt, dúsgazdagnak

mondhatni, ámbár épen ezen összeszoritás

némi merevséget nem kerülhetett el : külön-

ben a rajz elég szabályos, a redzetben pedig

nincsen azon apróra törött szögletesség, mely

más egykorú és késbb korú német képeken

oly gyakran látható. Képünk fejeiben szende

jámborság van kifejezve, a kor általános jel-

lemének szellemében. Az uralkodó szín a

sárga. Minden alak fekete körvonallal van

rajzolva, és ezen körvonalak közt inkább egy-

szeren üluminálva, semmint plastikailag

festve. Azonban meglehet, hogy e körvonal

csak a restauratiónak eredménye, ámbár ily

technika épen mindennapi a középkorban. A
képet Storno Perencz, mondhatni, a régi m
iránti kegyelettel, legújabban restaurálta; de

magának a templomnak restauratióját még
nem tudta keresztülvinni, daczára hogy ezen

egyház mvészeti szempontból tekintve, fö-

lötte érdekes és maga nemében hazánkban

egyedül álló typust képez. A templom a ben-

czések birtokában levén, nem kételkedünk,

hogy annak helyreállításáról is fog gondos-

kodni a rendnek jelenlegi fapátja, ki ebbeli

bkezségét a pannonhalmi templom Storno

által történi fényes restauratiójával is tanú-

sította: nem kételkedünk, mondom, hogy

Kriiesz Krysosthom méltósága ezen rend-

kivid érdekes templom helyreállításával fogja

szaporítani már addig is bven szerzett ér-

demeit.

E kérdésre, hogyan jutottak régenten a

toron) fels emeleteire, miután a csigalépcs

csakis a második emeleten kezddik, és az

i szk tornyon kiszök Lépcsház, az el-

lenkez oldalon az ötödik emelet i- száll fel?

E kérdésre a felelet, hogy ámbár a templom-

nak mostani átkarzata (Querempore) ujabb,

és csakis a XV-ik század végébl származik,

ennek helyén eredeti karzatnak kellett len-

nie, melyen át a zárdából a toronynak boltja

fölötti emeletére mehettek. Hogy pedig tem-

plomunk ezen korban nevezetes építkezés és

ujitás történt, errl többféle tanúságunk van.

A változó stylen kivül. ide tartozik az átkar-

zat közepén . alkalmasint az uj épitkezés

pártfogója ábrájának ruházata, mely a XV-ik

század második felébl való. továbbá a tem-

plom egyik oszlopához csatolt kis szentség-

házikó, melyen az 1491-ik évszám olvasható:

végre ide számíthatni azon felírást is. mely

még a múlt századvégén is a kereszt folyosón

volt látható. A ferencziek házi jegyzéke sze-

rint, egy nyíllal keresztülszrt kéz alatt ez

állott: „Jacobus Sinchlanger Anno 1492". *)

Az átkarzat térdel alakjáról és alatta hit ható

czímerérl alól külön fogunk szólani, hol

vizsgálni fogjuk azt is, vájjon Sinchlanger

az építésznek vagy patronusnak neve-e 1 Itt

tekintetbe veszszük az oszlophoz épített szent-

ségházikót (38. ábra): ennek stylje nemcsak

a kés. hanem a már hanyatlásnak indult

német csúcsíves építészeté: oda mutat a több-

ször fülkéinek léikor zárása, oda az a fölötti

kanyarívü jelentéktelen ormózat, oda mutat a

lombcsokrok és végvirágnak alakja, de oda

az alant álló czímerpais kanyaridoma is: ám-

bár a három levelén álló háromlevel ág és

a fölötte megjelen két Ötágú csillag még az

elég tiszta közönséges ezíinerképek közzé so-

rozható. De hogy ezen házikót nem tekinthet-

jük késbben pusztán odaragasztottnak, kivi-

láglik az ábránkon látható boltgerinczek

nemcsak igen kés Szelvényébl, hanem azon

körülménybl is, mely szerint a írerinczeket,

minden közvetítés nélkül, igen durván az itt

') L. a M. Orvosok éa Term. vizsg. idézett év-

könyv 154. lapját.
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elvágott féloszlopokra rátették. Ez ugyan a

nyugati átkarzat boltgerinezeire vonatkozik

leginkább, melyekrl, hogy a karzattal együtt

38. ábra.

ujabbak, kételkedni nem lehet; de ha 38.

ábránk fels gerinczének szelvényét 39-ik

ábránk közéj^sjével összehasonlítjuk, mind-

kettt ugyanazonosnak, tehát egykorúnak

fogjuk találni, az utóbbi pedig a hosszhajó

keresztboltjához tartozik. Eszeiint a hossz-

hajót 1-190 körül, hihetleg a régibb bolt-

nak tz által történt károsítása után, újra

beboltozták. Azonban az eredeti oszlop, leg-

alább allján, épen maradt ; de kapitaelje más

iskolából való, mint min a szentéi) félosz-

lopaié, 'i A aosszhajó oszlopainak kapitaelje

nem folytonos, hanem minden gerincznek van

külön kapitaelje, mely természetes és torz

emberi lejeken emelkedik; egyike épen ma-

gyar szabású arczczal bir, bár hegyes füle

') ,Die Einwölbnng <lcs Langhauses gehörl

nicht der orsprünglicherj Banperiode an, da die Pro-

filé der Sclicidclid^cn nini l!ip]H-ii entachieder. Bpat-

gotbischen Charakter Imiién. Aber aucli abgesehen

liicviin stimiiii'ii ilii- Profilé der Scbeidebogeii and

Etippen uich.1 mit jenes der Bchildbogen im Mittel-

schiff and niit den Gewölbrippen des Chores liberóin.

Auch sprichl l'ür eine spatere Dmgestaltung einzel-

nor Bautheile der ESinbau des gegenwártíges Musik-

chores, der offenbar in der Periode der Spatgotbii
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ezt is az eltorzítottak közzé sorozza. A fejek

fölött emelkedik ketts levélsor; ezen leve-

lek ötosztályu, német módra stylizált cserfa-

levelek, melyekel uyolczoldalu vállk fekszik

meg. Ezek szerint az 1490-ik újraépítést né-

met iskolának kell tulajdonitanunk.

1". ,
:

Negyvenedik ábránk a szentélyszeglet

egy magában álló oszlopát, 1 1. ábránk pedig

erbaut, im Schifíe auf einem profilirten Rundbogen u.

in den Seitenschiffen auf Spitzbogen ruht. Dasa mm
hier in der Widerlagshöhe dea Gewölbes, worauf der

Másikékor ralit. Wandpfeiler und Eckdinate in den

Seitenschiffen abgeschlagen sind, um den Gurten

und Rippen ohne allén architektoniachen Übergang
als Stütze zn (lii'in ii. dasa dagegen die Gurten und
lí í]»j>eii ganz organisch aus den beiden Hauptpfeilern

herauswachsen, setzt voraua, dasa diese Pfeiler „(je-

doch nioht ganz w>m Sockel aut')" mit den Seliitl'^e-

wölben aen aufgeführt wurden. A.uch kommen bei

dem Musikchorgewölbe keine Scbildbogen vor. Die

Gewölbskappen setzen sick in der ganzen Tiefe der

unteren Fenster fori und bilden in dieaer Weise

einen Penaterveracbluss , welcher darauf hinweist,

a hosszszentély egy fejoszlopcsoportját mu-

tatja, és mindkettnek gerinczszelvényét. Ha

már most ezen szelvényt 3S. és 39. ábránk

gerinczszelvényével összehasonlitjuk, szembe-

szök a különbség. A német szelvényben

csupa horony és hengertag uralkodik, és az

n.

átmenet az egyikbl a másikba nem kelleme-

tes; ellenben a franczia, azaz a szentélyosz-

dasa die Fenster schon früber bestanden haben.Ver-

anlassung zu dieser Umgestaltung dürfte ein ürand

eeseben habén, der die Gewölbe dea Langhausea und

wahrscheinlich auch die beiden westlichen Haupt-

pfeiler sammt dem altén Musikcbor zerstört kaben

mag, und es ist anznnehmen, daas diess i. J. lti'l

gescbah, mitbin dieselbe Jahreszahl, welcbe auf dem

Sprucbbande eines kleinen zierlichen ,(?)" Sacra-

mentháuschena an dem Wandpfeiler im westlichen

Travee des südlieken SeitenscliiltVs gebaut ist. iiiekt

blossanf die á.ufstellung diesea Sacramenthauschens,

sondern auf die Restauration des Langhausea Bezúg

hat. Wir wollen librigens hier gleicb die Frage be-

rühren, ob schon bei dem ursprünghcben Baue fíir

einen Musikchor vorgedachi war. Zur Entscheidung
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lop szelvényében a régibb szigorú úgyneve-

zett körtvetag jelenik meg, mely mindenütt

természetes könny vonallal megy át a ho-

ronyba. A magánállt') oszlop fölötti gerineznek

körtvetagja hegyén még a régi leszelést mu-
tatja, és e körtvetag magában áll mint osz-

lopa, mig 41. ábránk gerincze hármaskört-

vetagból van szerkesztve, melynek két ívsze-

lete tompa szögben egyesül hegyén. A gerin-

czek alatti vállkö is franczia zamatu; de a

franczia iskolát fképen a kapitaelek árulják

el. Az oszlopesoportban e két sorban egymás

fölött elhelyezett levelek, stylizált szlleve-

lek, öt osztálynak hegyes végekkel, minkel
Yiollet-le-Duc építészeti szótára II. köt.. 521.

1. az amiensi székes-egyházból rajzol, azokat

1240 körül tevén. Franczia stylü a kapitael

gyrje is. Az egyes faloszlopnak válkövének

fels része megegyezik az oszlopcsoportéval,

de az alatt uj dus tagozatot látunk. A kapi-

taelkas fölfelé nevezetesen tágul, hogy a dus

és széles gerinezezetet maga fölött fogadhassa;

ezen tágulás korán jelenik meg Francia-

országban; de szintén oly korán jelenik

meg az ötosztályu venyigelevélnek különös

kinövése nem természetes szárból, hanem

égj' lefelé, nevezetesen táguló mintegy „dra-

périából." Ily alakzást már az 1 l-l l-ben ké-

szen volt sz. denisi apátsági egyház szenté-

lyén találunk; tehát sokkal elébb, mint Né-

dieser Frage gibt mm der Thurm, dessen gaiizer

Ausliau auf die erste Hálfte des XIV. .Ilit hinweist,

eiuige Anhaltspunkte ? zu dem nördlich aiigebauten

Thurnie fiihrt mir eine einzige im Inneren des

Mauerwerkes angela-achtc Wenik'ltívppe, die jedoch

erst üi der Höhe des Musikchores, v.\\ welchem man

vom ersten Stockwerke dea Klosterganges gelangt,

beginiit. Da maii mithin nur veiinittelst des Musik-

chores iii das Iniiere des Thurmes gelangen koiml.-.

so ist es augenseheiulich, dasa schon tVüher, bevor

der gegenwártige Musikchor erbaut war, eine ahn-

liche Commiuiieatiou, oder i'ocli jedenfalls an dieser

Stelle eine Empore bestniulen hat." (Mittheil. 1

évf. 342. s k. 1.)

methonban; de ha közel egykorulag is jelen-

nék meg, még sem mondhatni, hogy külön

helyen függetlenül egymástól eredt: mert

ilyen kÖZÖS eredetet csuk ott tehetni tel. hol

természetes mintát utánoznak, holott iit ,i

szövetnek összekötése a természetes levéllel

egyenesen, és csakis a képzeltehetségben

fogamozhatik meg. A kérdéses alakzat tehát

különleges franczia. es ;i német a francziától

vette át. s nem találhatta fel egyidejleg és

függetlenül. Vannak szakférfiak, kik. mit én

szövetnek vagy draperienek tartok, nádlevél-

liöl eredtnek állítják: ennek azonban ellent-

mond ez alaknak kanvarvonala oldala leli',

melyet nem veszünk észre ;i nádlevélnél ; en-

nek oldala inkább dombom és nem homorú

leven. Egyébiráni nem tagadom . hogy ala-

kunk késbbi fejldésére a nádlevél gyakor-

lott befolyást, t. La Xlll-ik század második

felében, hol a természetes levelek utánzása

mindinkább uralkodik a régibb,még a román

korra emlékeztet stylizáll lombozat fölött.

Továbbá megjegyzend az is. hogy a nádievei

nem tágul annyira állja felé. mint tágul a

drapéria, és csakis ez tágulhat oly mérvben.

Ki. ábránk talapjának csatlakozása az oszlop-

lábhoz hasonló a hosszhajó talap csatlakozá-

sához; csakhogy amott van tagozott láb, mig

a hosszhajónak oszlopa (39. ábra) közvetlen

fekszi meg talapját.

A diadalív (42. ábra), mely a szentélyt

a hosszhajótól elválasztja, nevezetes tömör-

séggel bir. melyet hét féloszlop képez; ennek

hárma a széles heveder gerinczeinek alapjául

SZOlgál, és mivel e hevedernek klSZÖkése .1

bejárást a szentélybe szkítette volna, ha az.

oszlopok a földig leszállnak, azokat hatalmas

gyámkövön csakis az ablakok magasságában

emelték. Ezen legyez alakú gyámk fölött

az oszlopok, kapitaelek e- \álkövek mind-

inkább kiszöknek az oldalgerinczek fogadá-

sára, mig a diadalhevederének gerinczei szé-

lességükkel az azoknak megfelel gyámk
8
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osztályai szélességének tökéletesen megfelel-

nek. A gyámk párkányzata . mint közép-

párkány, az egész szentélyen keresztülfut és

csak ott van megszakasztva, hol az osztályok

és a zárásnak feltövei egész a padozatig le-

szállanak, ugyanezen középpárkány még a

hosszhajó északkeleti osztályában is látható,

tanuságáulan-

nak. hogy a

tz itt kevés-

bé pusztított,

mint a hossz-

hajó nyugati

részén , st
ezen osztály-

ban a pár-

kányzat fölöt-

ti ketts ab-

lak is megtar-

totta eredeti

szigorú alak-

zását. Vissza-

térve a diadal-

ív oszlopzatá-

hoz, ennek ka-

pitael-levelei

megfelelnek a

szentélyzárás

magános fél-

oszlopok kapi-

taeljeinek

;

csakhogy gaz-

dagabbak, mert kétsoruak, és mert a levelek

közi emberfejek is jelennek meg. Leggazda-

gabb minden hevederekéi közt szigorú alakú

gerinczete, melynek ftagját az orra] ellátott

köríve teszi, minden oldalán van három-há-

rom pálczatag a szükséges összeköt horo-

nyokkal és épszögekkel. Ez tökéletes franczia

alakzás. melyet a tz megkímélt, 9 mely igy

ép eredetiségében juthatott ránk. ábránk a

diadalív mellett a hosszszentélynek észak-

nyugati ablakát mutatja, melyet a franczia

iskolába kell soroznunk, nemcsak azért, mert

a tárnak és faloszlopok közti tért egészen el-

foglalja, illetleg a falat egészen áttöri, ha-

nem azért is. mert béllete és mérmve is

ezen iskolából került ki. Kelletének legszéls

tagja valóságos lábbal és kapitaellel ellátott

oszlop, bár az utóbbit csak sima. levéldísz

nélküli korin-

thízálókas ké-

pezi. A bels

béllettag, ha-

bár tökéle-

tes oszlopnak

nem nevezhet-

jkis,legalább

oszloplábhal

van ellátva

.

agy szintén a

három ablak-

osztályt elkü-

lönít kétköz-

bens válasz-

ték (Pfosten.

meneau) is. Az

ívet három ki-

sebb és három

nagyobb, igen

egyszerülóher

tölti ki. min-
höz hasonlót

számos fran-

czia épülete-

ken látunk. Szolgáljon itt például az 12 1")

körül épített sensi synodalis teremnek, bár a

3opronyinál tökéletesebb ablaka, melyet V. 1.

D. szótára V. köt., 111'. 1. ad. Ebben a lóher

levelének mindnyája még kerekalaku, míg a

sopronyinak fels levele már hegyes.A sopro-

nyi ablakcsúcsív egyenoldalu háromszög fölött

van Szerkesztve. És mégis ezen ablakon is

némi német befolyás mutatkozik annak alsó

- sén, mely nem régibb, franczia szokás sze-

rint, mint a rheimsi székes-egyház aidakain



59

látunk vizirányos, hanem, német szokás sze-

rint, kajács lappá] bir.

.Miránk (43.) a hosszhajónak és a szen-

tély észak-nyugati osztályának hosszszelvé-

nyét mutatja alaptervünk c í» vonalán. A le-

vágott északi tám a rajzban ki van egészitve;

a nyugati bejárásnak fölötte egyszer béllete

itt látható, következik az átkarzatnak szelvé-

nye, melynek keleti boltgerinczei természe-

tesen az oszlopból szöknek ki; az utóbbn

Ábránk (II.) a templomnak keresztszel-

vényét ayugal felé mutatja, alaptervünk u b

vonalán. A régi szónoki székre a kereszt-

folyosóból mentek fel. kz átkarzat alatti he-

vederív, a kél llékhajóban egyenoldalu

háromszög fölött van rajzolva, a középhajó-

ban pedig félkör; a fels emeleten a mel-

lékhajó hevedere felemelkedett (überhöht,

surhaussé), a középsben az ívnyiláa ugj áll

magasságához, mint 8:5-hez. A nyugati kapu-

l ! ábra

tehát ezen pontig megújították 1-190 körül.

A hosszhajó közép osztályába nyílik a to-

ronyból a templomba vezet ajtó, az e fölötti

kartám uj. Hosszhajónk keleti osztályában

még megvan az eredeti ketts ablak. A hossz-

szentély nyugat iosztályánakgyámkövénemel-

ked diadalív, határul szolgál. Éhre követke-

zik a szentélynek els, a földig leszálló tál-

oszlopa, E kett közt az ablakot egész ma-

gasságában látjuk.

I-- az ablakbélletek tagozatlanságára köny-

nyen ráismerhetni. A karzai kartáma körbe

foglal! négylevel rózsával (Vierpass) van

áttörve. Látszik a torony keskeny csarnoka,

alsó e létének keresztboltja; második eme-

leten pedig keskeny, hanem magas nyugati

ablaka, végre látjuk az ugyanezen emelei ke-

rek ablakának ÓS alatta a díszes kapunak

bélletét.
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Templomunknak van még két figyelem-

re méltó mve, régi szónokszék és régi

dn m borm.
A szónokszék, melyrl a hagyomány

3zerint sz. Kapisztran hallgatóit a török elleni

harczra buzdította, alig létezett már Kapisz-

tran korában, mert stylje az 1490-ik újra-

építésé, a mennyire t. i. ezt mostani állapota

mutatja : részletei t, i. gypszréteg rárakás alatt

vannak eltemetve: s így Storno csak az itt

sekben szegény, s ezért a sopronyi különös

figyelmet érdemel.

E domborm az egyház szentélyfalába

van illesztve. Két külön részbl áll: a régibb

sasból és az ujabb sárkányból. Hildebrandt

..Heraldisches Musterbuch. Berlin. ls?2" I.

tábláján sas látható, mely a miénknek meg-

felel, és melyet H. a XIII. és XIV. század els
fele heraldikai rajzának mondja és követke-

zleg jellemzi : a csaknem egészen befogott

1 1. ábra.

adotl falakol bírta inkább csak sejtve le-

rajzolni. A hanyatlási kor mellett fleg a

középs két hengertag fölötti kanyarív szól;

hanem dicséretes még gyámkövének tömör-

sége. A csekély magasságban kiszök szónok-

székre, melyhez bejárási az áttörött fal en-

ged, hajdan hét lépesötök vezetett a kereszt-

folyosóból, mint ezt egyházunk keresztszelvé-

nyén látni lehet. Elhelyezését jól választott-

nak mondhatjuk. Hazánk e nem épitkezé-

csrböl nem nyúlik ki nyelve,feje fölfelé ran

fordítva, koponyájának hátsó része jól kifej-

lett, hengerféle testé'ii az egyenl tollak,mint

a cserép a födelén elrendezve, lába csaknem

egyenesen leeresztve, körme kevéssé kiter-

jesztve, szárnyának csukl<\ja ers. messze tá-

gulva, tolla ritka, egyenesen lefügg, kissi

kifelé hajlott, farka dudorodásból legyez

alakban kiszök. A szári ívcsuklyáján látható

lóhérdísz szög hegyeivel az alak ersítésére
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a paisra szolgált. Példányunk csak azzal kü-

lönbözik ezen leírástól, hogy a tesl és szár-

nya tollai nincsenek kidolgozva, és hogy az

állat jobban terjeszti ki körmeit.

45. es -16. ábra.

Ha már sasunk legalább mintája, typusa

régibb, a sárkányét ujabbnak kell tekánte-

í'arka végzdik. Feje még jellemzleg van

eladva, hanem teste és lába otromba. E dom-

bormüben különösen kett feltn : az, hogy

az állat csak kél lábbal bir, holoti a közép-

kori sárkány rendesen négylábu szokoti len-

ni, és hogy farka tekercsében iM.». ábránkon

látható ivószarvhoz igen hasonló, hanem
mintegy összentl kél szarv fordul el. Vi-

szonyban áll-e ez a sopronyi Kranberger csa-

láddal, vájjon c család valamely tagja készi-

tette-e dombormvnkéi .'

17. ábra.

nünk, kivált azon petrezselyemféle lom hozat-

nál fogva, melyet szájában tart és melybe

Érkeztünk a templomunk építkezjére

vonatkozó legnehezebben oldható kérdéshez:

Mily viszonyban áll a többször is-

mételi kecske-czímer az egyház jótev-
jéhez, patronusához vagy donatoráhozí

A kecskepásztorról szóló népmese nem

jöhet tekintetbe, mert hiszen ez épen CSak a

czímernek kecsealakjábó] eredhetett, mely-

nek jelenlétéi a mese által törekedtek ma-

gyarázni.

E kecskeczímer templomunkban három-

szor lönlul el : a toronj díszkapuja fölött,

az átkarzai támkara közepén, hol fölötte a

czímer birtokosa is van ábrázolva, és a déli

mellékhajó keleti oszlopán, hol az oszlopból

kiszök angyal jobbjában a sisakol kecskefej

díszével, baljáva] a paisoi tartja.

A torony czímere a heraldika fénykorá-

ból való, mely a Xlli. század végs évtizedei-

tl a XrY-iknek derekáig tartott: ámbár

ezzel nem akarom mondani, hogy czímerünk

ezen korban készült, mert ez csakis a XY-ik

században történi . hanem történt

ez idszaknál régibb jó minta hasz-

nálatával, hihetleg a család ere-

deti pecsétjének lemásolásával. A

czímer teljes: mert áll czímerképefi

j paisból és takaróvá] és sisakdíszsze]

(Helmkleinod) ellátott sisakból. A

sisakdísz a paisképnek ismétlése, még pedig

ugy, hogy a heraldika régi korának értelmé-
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ábra.

ben a kecskének még csak mellképei a ké-

sbben szokásos ágaskodó ellábak nélkül

van adva ; ugy szintén

szigorú stylü a még nem
czafrangos sisaktakaró is;

valamint maga a sisak is

megtartotta si csupor

alakját. Ugyanezt mond-

hatjuk a pais alakjáról és

az azon látható ballagó

ki-cskérl is. Az egész

ezímernek külön köve a

kapu orom hegye fölött a torony falába van

beillesztve. Oda illesztették a XV-ik századi

restauratío alkalmával.

A templom

négy oszlo-

pának egyi-

kén látható

az itt adott

angyal, ki

jobbjában az

elbbi ábrá-

éhoz hasonló

sisakot tart.

baljában pe-

dig czímer-

paisot, me-

lyen hihet-

leg a ballagó

kei skekh olt

faragva, de

mely letört.

Csak a pais egyik oldalának kerete maradt
meg, de e töredékbl is következtethetjük,

hogy a pais alakja nem a Legrégibb volt. va-

lamint az angyalnak felfogása és eladása is

inkább a XV-ik század szobrászati gyakorla-

tára mutat. Egyébiráni «• gyakorlatot ertel-

jesnek, és az egész mvet elég sikerültnek

mondhatjuk, s igy maga korának jobbjai

közzé sorolható.

Legnevezetesebb a templomban és a tor-

49. ab

50. ábra.

nyon elforduló három ezímer közt az. mely

a nyugaton végig vonuló átkarzat közepére

van alkal-

mazva; mert

ezen ezímer,

festett teme-

tési vagy ha-

lotti levén .

az eredeti szí-

neket is mu-

tatja. Legne-

vezetesebb

ezen brbl
készített ezí-

mer azért is.

mert e fölött

jelenik meg
k -donibor-

mben birtokosa is: még pedig mondaszalag-

gal kezében, csakhogy sajnosán e mondasza-

lagon hibázik a felírás, itt betnek még nyo-

ma sincsen. A sze-

mélyt, ha a közép-

kori szokási veszszk

tekintetbe, kérdésen

kívül donatornak,

vagyis építkeznek

kell tartanunk: ez

pedig, ruhája irtán

Ítélve, a XY-ik szá-

zad vége felé' élt. le-

hát az 1490 körüli

újraépítésének költ-

ségét viselte. A vise-

let kétségen kivül

magyar nemzeti, rö-

vid barna-violás

,

köntöse számos sárga (arany?) kis gombok-

kal ellátott szk ujjal : dereka fölött van szé-

les sárga érez (arany?) öv; világos-kék szinü

nadrága szk; sark nélküli csizmája sárga.

Ezek fölött hord kurta fehér, lehajlott gallérú

köpenyt, melynek szélén felváltva vörös és

w
51. ilbra.
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zöld kis petykek láthatók: a köpeny fels

részéi nagyobb arany (?) gomb tartja össze.

Feje nagy. arc/kifejezése erteljes, haja. hajn-

sza. szakálla b hajazatu. A térdel alak tar-

tása az imádkozóé. A mondatszalagon vágj

állott, vagy oda kellett volna festetni nevel a

szokásos formulával : „miserere mei peccato-

ris". A donátor alatt megjelen kecskés czínier,

halotti ezímer, még pedig olyan paison. mely

használatban volt: mert hátulsó vészén még
megvannak karpántjai. Az elypticns pais

színe a feketére vonuló sötét-szürke gyász-

szín : e paison látjuk a tulajdonképi régi iiki-

nor ezímerpaisot, s ezen zöld hármashegyen

a ballagó kecskét, feje és nyaka fekete, többi

teste aranyos, szarva vörös, a pais alapja

ezüst. E fölött a csuporsisak állja ezüst, fels

részét az elbbihez hasonló szinü, növeked

(élláb nélküli) kecske teszi, még pedig sisak-

díszként; a sisaktakaró, melybe végzdik,

szintén fekete és aranyos. Hasonló éhez a

harmadik, az elypticus paison megjelen har-

madik kecskefej, mely arany galléros takaró-

val van betakarva, lehajlott elhelyezése mint-

egy az alkalomhoz mért gyászt fejez ki. A
tulajdonképi pais alatt egy sokkal késbbi ala-

kú kis pais jelenik meg, melyen fekete ágas-

kodó, kétfarku, szarvat tartó oroszlán jelenik

meg. E pais két oldalán kés idomú G és L
bet látható. Ha talán a kisebb pais sem, ekét

bet mindenesetre csak utóbb íratott ide.

A bazini plébánia-templomban fekszik a

szentély eltt, hol a kripta bejárását födi.

egy sírk, mely növeked kecskét, szabad el-

lábbal mutat, valamint a czímerpaison. ugy

sisakdíszként is , testalkotásával , kinyújtott

nyelvével és szarva alakjával igen hasonló

a sopronyi kecskéhez. A sírk felirata ez:

JUuio tmt 1.322 tnr nm
imttuod) uor h-cínta tft grltorlm

Dcr (Föl mti) ucft verer Hurkát

uoit feborff uitii lett l)tc bftjrab

Unit got grncbtg fcut uicl.

A házi a vad kecskétl és zergét] a styli-

zalt czímer-állatok sorában biztosan nem igen

különböztethet meg egymástól. Qy állato-

kat több magyar családnak czímerén látunk:

azonban valamennyi az állatot más-más elhe-

lyezésben mutatja, többnyire ágaskodva, rit-

kán egyszeren ballagva. Legközelebb jár a

sopronyi czímerhez az itt adott 'i hármának

egyike, melyet, mivel két magyarnak társa-

2

ságában megjelenik, ugyanis magyarnak tart-

hatunk. A sopronyinak, követve a megválto-

zott divatot, igy kellett módosulnia a XV-ik

Században, a esuporsisak pántossá. a három-

szög monor. doborpaissá változott át. de a

czímeralak megmaradt a sisakon még most

is élláb nélkül, a paison ballagó elhelyezés-

ben; s eszerint a két czímert ugyanazon ma-

gyar családnak tulajdoníthatjuk. Lehet, hogy

a családnak két ága volt, és egyike régibb

czímerének alakjai változatlanul késbben is

használta, va-y pedig azt valame|\ (isi emlé-

kérl Vagy pecsétjérl másoltatta a sopronyi

újraépítés számára; mert bizonyos, hogy .'i

czímeiiiek felfogása sokkal régibb az 1490

köriili újraépítésnél, és hogj a/ a toronyra

') Ezen ábrának rajzát Fraknói Vilmos */,ives-

ségéneb köszönöm
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külön kövön lett beillesztve ; az oszlopra

pedig, mint az angyal felfogása mutatja, csak

akkor alkalmazva , mikor az oszlopot ezen,

vagy ez alatti magasságon tatarozták.

A három czímer fölött van három fölirat;

az els fölött

:

J Cfnvnúew
53. ábra.

második fölött

:

54. ábra.

a kecskés-czínier fölött:

55. ;il>ra.

Feltn, hogy a német festesz czimerei-

nek mindhárom birtokosát berezegnek ne-

vezi; de ez ismeretlenségének a magyar vi-

szonyokkal tulajdonitható ; alkalmasint e

czímmel csak nagy hatalmas urakat akart

jelezni.

Az elsre „Herzog von der Widen* nézve

megjegyzend, hogy ily nev helység hazánk-

ban nem létezik, van Mosony megyében

Wiuden. deAYieden csak Bécsben fordul el,

A másikra nézve a német Limppach
megfelel a magvar zala- vagy vasmegyei

Lendvának.

Ffigj-elmünket magára vonja, kecske-

paisa miatt, a harmadik „Herzog Zangerol

aus der Fürffig". Fürfl'ig nálunk nem létezik,

st ha Surfig-et kellene olvasnunk, akkor is

csak. hanem akkor hat Súr-ral összetett hely-

név fordul el Pozsony megyében és egy Súr

Veszprém megyében. 1
) Szerencsésebbek va-

gyunk a Zangerol tekintetében ; mert ez, az

akkori szokásos bet elcseréléssel, nem egyéb

Sanct Geroldnak, magyarul pedig Szent-

Grót. A ,Grót, Gerolt, Geroth és Gerolth"

szó többször fordul el Fehér Codex diplo-

maticusában.

II. p. ISI. A. Chr. 1171 -ik okiratban

említve van „terra villae l'dvarnicorum no-

mine Gerolth \

Hl. 2. p. 59. A. Chr. 1225-ik okiratban,

melyben II. András a Bors gróf által tett

borsmonostori cistercita zárda állapítását

megersíti. Itt sz. Gerolt, mint az adományo-

zott földekkel határos, van említve.

IX. 1. p. 330.

A Chr. 1345. „Conventus de Simighio

fílios Alexandra de Geroth. filiis Stephani

de DaroujusPatronatus monasterii deAbram
perpetuo cessisse, testatúr" és

IX. 2. p. 370.

A Chr. 1355. „Ludovicus jura et territo-

ria Civitatis Yetero-Budensis a Praepositura

loci erga possessiones in Comitatu Zala et

Simegh cambiat . civitatemque reginalem

metis distinctis constituit."

A/, utóbbi okmányban olvassuk (375.1.):

„Ipsosque (a kikkel cserél) per strenuum aulae

nostraemilitemMagistrum Ladislaum, Hlium

Philippi de Szent Geroth, Comitem de Sce-

pus, sub testimonio Strigoniensis capituli in

earum (villarum) possessionem et domínium

proprietarium introduci eosdem in ipsarum

villarum et pertinentiarum possessione con-

') L. a „Magyar korona országainak helység-

névtárát" Budapest, 1877.
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servare ad id etiam suceessores nostros obli-

gando."

A két utóbbi okmányból kitetszik, hogy

a sz. gróti nevezetes és elkel család volt

már is a XIV. században; mert Sándor fiai

egy monostor-patronatussal bírtak, Fülöp

pedig szepesi fispán volt, és íiát N. Lajos

biztosának nevezte ki, talán épen azért, mert

e biztosnak, mint odavalónak, a vidéket is-

mernie kellett.

Van Vasmegyében egy kisebb és Zala-

megyében két sz. Círót, ') melyikérl tartották

a praedicatumot az itt megnevezett sz. ( írótok

és a sopronyi benczések templomának jólté-

vöje, nem birjuk elhatározni; de mivel az

utóbbinak czimere tökéletesen meg-

egyezik a Zangerol, Sanct Gberold vagy

sz. Grót (berezeg?) czimerével, feljogo-

sítva tarthatjuk magunkat, t a sz. (író-

tok családja tagjának tekinteni. S igy

vége volna vetve ama mesének, mely szerint

a templomot a XIII. században kecskepásztor

építette; mert azon jóltev, ki az egyházat

nem eredetileg állapította, hanem csak újra

építéséhez költséggel hozzájárult, mint öltö-

nye és ezimerei világosan bizonyítják, csakis

a XV-ik század második felében élt.

Az eddig mondottakat röviden újra át-

tekintvén, elegend biztonsággal állithatjuk,

hogy a hajdan a ferencziek. jelenleg a benczé-

sek birtokában lév sopronyi templom tervét

a franczia iskola egyik növendéke készítette,

és hogy ez a XIII. század utolsó évtizedében

épült; de az egyház a XV-ik század második

felében nevezetes kárt szenvedvén hosszhajó-

jában, szükséges volt annak részbeni újraépí-

tése; nevezetesen oszlopait magasabb részein

és a boltozatot egészen kellett megújítani.

Ezen építkezéshez nevezetesebb költséggel

járult a sz. gróti családnak egyik tagja, kinek

kecskés-czimere azéri többszörvan alkalmazva

a templomon, st ki. mini a karzat közepén

lev paizsa bizonyítja, az egyházban lett elte-

metve. A szentély, a hosszhajól károsító <;i-

tastropha alatt nem szenvedeti
;
mer! annak

eredeti, szigorú franczia stylben tartott rész-

letei egész épségükben maradtak ránk.

Nem tnik fel különösen, hogy Sopronj

sz. Mihály és a benczések templomában a

franczia és nem a német iskolából származó

épületeket Inniuk; hiszen a mieinkkel egy-

korúkig, vagyis inkább azokat kevéssel meg-

elzleg magában Németországban is építet-

tek egészen franczia stylü egyházakat. Hogj

az amiensi székesegyház leányát, a kölni dó-

mot ne is említsem, elég leend a naumburgi

székesegyháznak nyugati szentélyére és a

klosterneuburgi u. n. „Capella speciosa-ra"

utalni, melyet 1799-ben leszedtek, hogy azt

a laxemburgi, utánozott lovagvárban, annak

várkápolnájaként újra felállíthassák, mi azon-

ban a kell szigorral nem történt, s igy Essen-

weinnek nagy fáradságába és tudományába

került eredeti állapotát rajzban restaurálni,

mit ö a „Berichte und Mitth. des Alterthums-

Vereins zu Wien" ezim folyóirat V. köt.

(1861. évf.) 29. s k. 1. tett. Essenwein, ki lé-

bényi templomunk restauratiojál is jelesen

tervezte, és jeleideg a nürnbergi germán Mú-

zeumban mint igazgatója erélyesen mködik

;

nem akarja ugyan elismerni, hogy a „Spetiosa"

egyenesen a franczia iskolából került ki. ha-

nem két helyen vitatja, miszerint ez a fran-

czia, német és olasz gyakorlat összeolvasztá-

sából eredt. 1

) Nem vehetjük roSZ nevén a né-

') L. a , Magy.tr korona országainak helység-

névtárát" Budapest, 1 77.

') P. 11 : Die Capella speciosa gehört zu den

bestén und schönsten VVcrkcn ilnvr Zrit; ihr Meister

kannttj voUkomnn'ii die Hin- dn- KunsK'nlwicklung

seiner Zeit; er kannte die französisebe Aivhitrktur,

wie die deutsche und italienische ; er bal aus jeder

seine Elemente entlehut. vergleicht max die Anord-

nung der Sjn-i-iosa mit den Eranzösischen Bauten

\<Hii Anfange dea XIII. Jahxhrmderts, und sieht

i
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nietnek kardoskodását saját nemzetemellett;

de figyelmeztetjük olvasóinkat arra. hogy

maga is kiemeli a „Speciosa 8 rokonságát ré-

gibi) franczia épületekkel, és hogy ezt leginkább

az egésznek elrendezésében, tehát a fpont-

ban találja, holott a német mester mellett

szóló pontok szerinte csak apróbb vonalak-

ban ,so viele kleine Züge u
találtatnak. A

franczia befolyás tehát a XlJi. században

élénk volt Németországban, st egyes épü-

letei egyenesen a franczia iskolának tulajdo-

nithatók, és ezek közt. mint hazánkhoz szom-

szédos helyen állott a ..Capella speciosa" is.

Hozzájárul, hogy a közel lev. bár még román

stylü lébényi templomot is franczia stylünek

kell elismernünk, valamint a második kalocsai

metropolist is. Nem csodálkozhatunk tehát

a franczia iskolának megjelenésén Soprony-

ban sem. de feltn mégis, hogy ez épen a

ferencziek, a minorita rendiek templomában

jelenik meg. holott tudjuk, hogy a kolduló

barátok, kivált az Austriával szomszédos ma-

gyar vidékre, leginkább Németországból ván-

doroltak be. Kelle-e tehát itt kivételt a gya-

korlattól feltéve, franczia minoritákat, mint

építkezket feltennünk, vagy pedig oly laicus

állapitót, ki a franczia stylt ismerte és a német-

nél inkább kedvelte, vagy pedig a sz. Mihály

templomának példája, mely valamivel régibb

a minoritákénéi, okozta azt, hogy a minoriták

a szemök eltti példát megkedvelve, annak

styljében építették saját templomukat is?

A KÁPTALANHÁZ.

Káptalanházunk viszonyát és állását a

templomhoz adja a/ utóbbinak alapterve

die Uebereinstiinniung der Architektur mit

der v. N. Dame zu Díjon, von St. Germaiu
zu Auxerre u. A., so möchte nian sick fást

versucht fühlen, deu Meister für einen Fran-
zosen zu kalten, und dock liegt wieder auf deui

Ganzén, wie auf den Einzelkeiten ein solck deutscher

Hauck (?), so viele kleine Züge verratken den Deut-

-rlii'n, dass jener Gedanke imuier wieder zurückge-

drángt wird. Es liegt gerade in der Verm'áhlung deut-

scker und französiscker Elemente ein solck eigen-

tkünilichi'i- líeiz , zu elessen Steigerung das italieni-

sche der Verwendung versehiedenfachigen Marmors
nickt wenig beitrágt. A különféle szinü márvány
a XlII-ik század elejébl szármázd kalocsai székes-

egyházban is volt alkalmazva, és mégis aligha talál-

kozik s/.akfe'rfi, ki ezen templom tervezéséi nem tu-

lajdonítaná franczia mesternek vagy még közelebb

a ravesi vagy ravegi Máit ónnak, kinek sírkövének

része még ma is az ujabb templom szentélye külse-

jére befalazva látható. (V. ö. .Die Grabungen des

Elrzbischofs von Kalocsa 1
* czimü 1873-ban megje-

lent könj vemet.)

(34. ábra); itt következik keresztszelvénye

és alapterve nagyobb mérvben.

A káptalanházak a szerzetes rendek

hivatalos gyülekezete helyei valának; itt tör-

téntek a választások, a fnökök itt adták ki

parancsaikat, itt tartották a capitulomok

üléseiket. A káptalanházak nálunk is, mint

másutt, közel a templomhoz feküdtek. Rende-

sen a kisebb káptalanház a négyéget megkö-

zelít, vagy éjien tökéletes négyeges terem,

melynek közepén igen ers oszlopon nyug-

szik a nég}r keresztbolt középz vége. Ilyen

kisebb káptalanháza lcsei agynevezett »nagy

zárdatemplomé", melyet ma sekrestyének

használnak *) : ilyen lehetett a dömösi apát-

ságnak káptalanháza, melynek roppant osz-

lopkapitaelje a m. n. Múzeumban látható.

Ilyen volt, hogy egy hazánkhoz közel lev

') L. a , Magyarországi régészeti Emlékek*

III. köt. II. résznek, mely Lcsének emlékeit leírja,

XIH. tábláját és a szövegnek 118. 1.
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osztrák káptalanházat is említsek, a zwetli. 1
) azzal, hogy három keleti hajója egymástól

Nagyobb káptalanház boltjait majd két, majd tállal van elkülönítve. Kilencz osztályával

56. ábra.

több oszlop

hordta, ezek ek-

képen több ha-

jóval birtak.Két

oszlopos a cis-

tereiták káp-

talanháza Hei-

ligenkreuz-ben,

alsó Austriá-

ban.
2
) A mi káp-

talanházunk

négy oszlopos-

nak mondható,

vagy szorosab-

ban két oszlo-

posnak és két

pilléresnek , e

négy támaszon

emelkedik ki-

lencz kereszt-

bolt, és igy leg-

közelebb áll

több franczia-

országi nagy

káptalanház-

hoz, nevezete-

sen a claire-

vauxi eisterei-

tákéhoz3
),mely-

tl ismét eltei-

két keleti hajó-
, 57. ábra.

janak vagy osz-

tályának kiszökésével észak és dél felé, és

káptalanházunk

nemének oagj -

jai közzé tar-

tozik, és a tem-

plom szentélyé-

nek tágasságá-

val együtt a

szerzel számos

tagjaira mutat

Középhajója

11,5 bécsi lá-

bal mér, tehát

többet a tem-

plom fél egysé-

génél, két n> n-

gati oldalhajó-

ja, valamivel

többet mér 8

bécsi Lábnál

.

in iilön az egy-

ségnek fél gyö-

kéi a kett-

bl teszi : meri

11, 5'X 0,707=
8,130'. A há-

rom keléi i osz-

tálynak széles-

sége egvenlö.

í'nlien ít bécsi

láb. E szerint

a szélességek

ezek

:

') L. „Mitfcelalterliche Kuiistdenkmale des

österr. Kaiserstaates*. Wien 1860. II. köt. VII. tábla

t
; s 56. 57. lap.

-') L. „Mittelalterlicke Kunstdenkmale des

österr. Kaiserstaates"'. Wien 1858. I. k. I. táhla és

3. s k. 1.

:l

) L. „Dictionnaire de- l'architecture par M.

Viollet-le-Duc." I. köt. 267. 1.

Északi mellékhajó . . . . '. D = 8,130

Középhajó *= 11 500
Déli mellékhajó jK'— 8,130

uiben összesen . . . 27,760

Keleten.

Északi mellékhajó 4b= 8,981

Falvastagság 41= 1.117

Középhajó , lb = 8,981

Falvastagság 41 = 1,447

I>. :

li mellékhaj.; tb~ s,;tt>l

Egész szélesség (Írben . . . 29,837

9»
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A káptalanháznak hossza, kezdve a mé-

rést a keleti zártai bels felületén, és folytat-

ván a nyugati zárfal küls felületéig, megfe-

lel a három nyugati hajó összes szélességé-

nek rben, azaz 27,760 lábnak; tanúságául,

hogy itt is a négyeges alkotás mérvadó.

ötvenhatodik ábránkon, mely a kápta-

lan keresztszelvényét adja. véve az alapterv

rtb vonalán, megjelenik azon két pillér, mely-

nek hátához támaszkodik két. a keleti termet

három osztályra elkülönít középfal, homlok-

oldalából pedig szökik ki a gj'ámk. melyen

a boltozat gerinczezete emelkedik. Szemközt

e két pillérre] és annak megfelelve állott haj-

dan két oszlop, mintegy 18 bécsi hüvelyk át-

mérvel. I> midn 1743-bau a káptalanházra

emeletet raktak, ezen oszlopokat falazattal

vették körül, s átváltoztatták ers nyolcz-

oldalu pillérre; az oszlopot alaptervünk feke-

te köre, az ersítési világosabb szinü nyolcz-

szög jelzi. Hogy az oszlop hajdani állapotával

megismerkedjenek, az egyik pillérnek ersí-

tését egész a kapitaelig elszedték, s igy el-

tnt az utóbbi, melyet Storno rajza után adok.

E kapitael

azok közé

tartozik.

melyet a

francziák

„historié"-

nek nevez-

nek: mi azt

alakosnak

mondhat-

juk, mert

azon állati

testnek ré-

szei jelen-

nek meg, t. i. emberi tejek, körülvéve lombo-

zattal; a középsnek szájából két lóherlevél

n ki. mig orra szintén oly leveliié megyén

át. mely a tejnek fels részét elfödi; jobbra-

balra látunk lombozatta] vagy rózsaszirommal

kerített fejet: az egyik napvirághoz hasonlít.

59. ábra. 60. ábra.

3*j!<.

Ülj

64. ábra.

.

61. ábra.
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Különös figyelmet érdemelnek a falakon

látható gyámkövek, melyek néhányai hél

(59— 65) ábráink adják.

Qy gyámköveknek, minden kalandos

megjelenésük daczára, bizonyos meghatáro-

zott jelképes jelentségük van. nie]\ erkölcsi

igazságot és tanítást, leczkét vagy tanmonda-

tot szokott kifejezni. Nevezetesen az állatok.

már antik világban is erkölcsi jelképeknek

tekintettek, legyen azok természetes, legyen

azokra ráfogott . költött tulajdonságok ma-

gyarázatával. Vannak minden nyelven irt

„ physiologusoknak " . másként ,, bestiariumok

"

is nevezett könyvek, melyek ilyféle magyará-

zattal foglalkoznak, ilyeneket Pitra cardina-

lis. Heider Gusztáv, Cahier jezsuita. Hmmel
és mások adtak ki. és nagyban felhasznált

Piper „Mythologie der christlichen Kunst

von der altesten Zeit bis ins XVI-te Jahr-

hundert" czimü. két kötetü . Weimarban

1847-ben és 1851-ben megjelent könyvében.

De még az állatoknál sem állapodtak meg a

régiek, hanem ilyféle ezélra szólottak a nö-

vények, st még az ásványok mysticus tulaj-

donairól is.

Heider Gusztáv sok ilyféle jelkéj »es ala-

kot elmésen magyarázott: jelesen a steier-

országi neubergi zárdatemplom gyám kövein

elfordulókat. l
) Ezen gyámkövek elsején lát-

juk az oroszlánt, ki kölkeit bgése és le-

helete által életre ébreszti: a másodikon a

pelikán kölkeit sajátvérével táplálja; a har-

madikon a phoenix tzön uj életre égeti

magát: a negyediken szarvas kiköpi a le-

nyelt kígyót és vízzel tisztítja mayát
;
az ötö-

diken sirena csábítgat két hajóst: a hatodi-

kon egyszarvú rejtzik a szz kehelébe,

melyben vadász az állatot eléri; végre a

hetediken két centaurus viaskodik egy-

mássá'.

') L. „Mitth. (1. k k. Central-CommÍ88Íon" I.

köt. (1856. évi.) 3. s k. lapján.

Heider. miután az áhrákal egyénkén!

magyarázta, a/.ok összefüggésérl, folytonos-

ságáról igy szól (7. I.|:

..Ha ábráink 3orbeli egymásra követke-

zéséi tekintjük, meg kell vallanunk, hogy e

jelképek, melyek a be nem avatott elüti csak

puszta képzeletként tnnek fel, jelentségre

vergdnek, midn physiolognsunk útmutatá-

sán azokat az egyház méltó díszitményeinek

kell elismernünk. A sirenákban és centaurok-

ban ama kísérletek jelképéi látjuk, melyek a

hivt szünet nélkül körülfogják; a forráshoz

siet szarvas jelképezi az embernek bntl
való tisztulását a keresztelés által; az egy-

szarvúméig a szznek kebelére siet, Krisztus

emberüléséi magyarázza; a pelikán, háláin.

áldozatát: végre az oroszlán és a phoenix az

istenfinak feltámadását ábrázolja". Összeha-

sonlítás végett itt adom a neubergi gyámkö-

veket, melyeknek eliehé-il a bécsi középp.

bizottság szívességébl birjuk.

Cahier jezsuita még mélyebben ereszke-

dett a symbolikába és fcypologiába, részint a

bourgesi székes-egyház festett ablakainak tár-

gyalásában, részinl a „Mélanges" és „Nou-

veaux Mélanges d'Archéologie" Btb. czimü

könyvében.

A sopronyi példányokban alig voll szán-

dék, folytonos tanítási vagy folytonos törté-

uelembl merített erkölcsi oktatást adni;

min másutt, p. Neubergben az alakok cso-

portozásából és vonatkozásból egymásra kö-

vetkezhetett, mi még könnyebb volt, hol ily

ábrák egész frieseken jelentek meg egymás

után következ folytonos sorban; ellenben

péld;ín\ unkban csak egj es elkülöníteti alakot

látunk, vagy hol kett elfordul is. a/ külön-

féle lapra van faragva. Mindazáltal félre nem

ismerhet a szándék ezen egyes alakokban is,

;i physiologusban eladott tulajdonait a bará-

tok szeme elébe helyezni, a igy vallásos ok-

tatást szolgáltatni.
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66. ábra.

68. íbrn

1 ifi)

69. ábra.

70. ábra.

71. ábra
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72. ábra

Ezen állatok közt els helyen áll, vala-

mint azzal kezdi eladását valamennyi phy-

siologus. az

Oroszlán. (60. ábra.)

A miénkhez igen hasonlót ábrázol Cahier

a Charité sur Loire nev templom apsisának

belsejébl, megjegyezvén, hogy ezt, szárnyai-

nak daczára , csakugyan oroszlánnak vagy

párducznak kell tartanunk, st épen a szárny

indít arra. hogy oroszlánnak tekintsük, a pár-

ducznak mellzésével, melyet egyenesen Krisz-

tusra vonatkoztak, mig az oroszlán ketts jó

és gonosz jellemzéssel bir. A párduczról ily

értelemben szól Cahier is „Nouv. Mélanges"

12S. lapján. 1

) Sz. Márk oroszlána is szárnyas,

hogy feje nem oroszlánf, ezi faragója isme-

retlenségének tulajdonithatjuk, ki életében

soha e nem állatot nem látott, de még a

Charité oroszlánának feje sincsen jól rajzolva,

és e fej is hasonlít a miénkhez.

Mint mondám, az oroszlán a bestiariumok

fhelyét foglalja el; valamennyi három tulaj-

donát csaknem ugyanazon szavakkal elis-

meri. 1
) Erre nézve ezeket találjuk az aethiopi

physiologusban 1 li.innicl fordítása után:

„Els helyen van szó az oroszlánról, az

állatok királyáról. És ezen oroszlán Jakab;

mert Jakab fiához monda, mikor megáldotta:

(Mózes I. k. 49. r. 9.) .Mini a gyermekded

oroszlán a Júda, a gyakorta való diadalom

által felneveli szerelmes fiam : mikor lehajol

és lefekszik, mini a hím oroszlán, és mint a

nstény oroszlán, kicsoda költi fel öt. t." \

physiologus szól az oroszlánról, hogy van há-

rom jellege (természete, a göröi; szövegben

(fróoeis); az els bölcsesége : ha vadászatál

szaglálja, farkával kitörli lépteinek nyomát,

nehogy az üldöz vadász azon barlangjához

jusson s t elfogja. - így Juda törzséitl és

Dávid gyökébl származott í'dvözitönk is,

amaz uj oroszlán és gyz, miután telidrl

küldetett nyomainak ismeretét, azaz istensé-

gét betakarta. Hasonló volt az angyalokhoz,

mig leszállt anyjának, szz Máriának keblébe,

hogy megváltsa a tévedésben ballagó embe-

riséget. — És amaz Ige testté lett. és lakozott

mi közöttünk. (.Ián. 1. v. 11.) De azok. kik a

nélkül, hogy tudták, leszállására Ügyeltek, Így

szólottak: Kicsoda a dicsségnek ezen királya I

Az oroszlánnak második tulajdona: Mi-

dn barlangjában alszik, szemei, ha nincsen

is ébren, nyitva vannak. Ezen magyarázat

vonatkozik az Énekek Énekének 5 r. "-'. ver-

sére : Én elaludtam vala, jóllehel lelkemben

vigyázok \ala. Urunk testével a keresztfán

]

) L'animal, en dépit de l'aile qiii snrmonte

son épaule, peut étre le Hon (si ce nVst la panthére).

C'est par Ini que débutent tous les vieux Bestiaires,

et il se trouve a la Charité, eu tété de la ligne á

gauche. Au surplus, lion ou panthére Ggareni >
:#i-

lement Notre-Seigneur, et sönt animaus lieiidissants.

(„Nouv. Mélanges" Paris 1874. 145. I.)

I „Die Lethiopische Uebersetzung des Physio-

logus" (azaz a görög szövegnek fordítása) v. Frites

Hmmel. L«-ip/.i«? 1 ^77. 8. 15. Deutsche Sprach-

ilenkmalc des zwölt'ten Jahrhunderts von Th. G. v.

Karaján. Wien 1846. IV. darab, Physiologus 8.74.

— Ueber Thiersymbolik nnd das Symbol des Löwen

in <ler christi. Khm-i r. Dr. Gustav Eeider. Wien,

1849. Nouv. Mélanges az armeni physiologus

fordításában. „Le Lion* p. 1 17.
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aluszik, hanem isteni természetében ébren

van atyjának jobbján. Mintmondva van: nem

alszik az. ki Izrael fölött rködik.

Az oroszlánnak harmadik tulajdona : A
nstény oroszlán kikét halva szüle, az anya

rzi, mig apja hazatér, és ez harmad napra

megérkezik és kikére lehel s igy felébreszti,

így felébresztette mindenható apja is hát.

ki a világ kezdete óta létezett, urunkat, Krisz-

tust, kit isteni hatalma felébresztett és ki

mindnyájunkat felébreszt. Jól mondta Jakab:

Kicsoda költi fel tet ?

Mind e három tulajdona miatt az orosz-

lánt Krisztushoz hasonlitották, st jelképileg

vele azonosították, midn mindkettt Judá-

nak hsét mondtak; de másrészt ugyancsak

az oroszlán az ördöghez is volt hasonlítva,

midn sz. Péter I. lev. ö. r. S. versében ezt

mondja : „Józanak legyetek, vigyázzatok, mert

a ti ellenségtek az ördög, mint az ordító

oroszlán, széllyeljár, keresvén, kit elnyeljen."

Sl már Dávid is felkiált a zsoltárban (22. v.

22.) : ..Szabadíts meg engemet az oroszlán-

nak szájából", és sz.Agoston (sermo LXXIY.)

„Quis non incurreret in dentes leonis, nisi vi-

cisset leo de tribu Juda". Az utóbbi mondat-

ban a jó oroszlán egyenesen ellen van téve

;i gonosz oroszlánnak, s igy ketts természete

világosan van kitüntetve.

Elfordul az oroszlán mint a szentségnek

vivje és re is '). Számtalan keresztyén egy-

ház kapuzata oldalán Látjuk az oroszlánt.

innen, mert itt bíráskodtak a püspökök, eredt

a mondai : „inter leones", a/az az oroszlánok

közi hozott ítélet. V. Sixtus pápának Ion-

ban viTt érmén megjelenik a frigyládán ül

oroszlán, ezen felirattal : Vigilat sacri thesauri

custos. i

Megjelenik az oroszlán mint több szent-

nek társa, követje: p. o. Jeromosé, mig más

szentnél a szent halálának nemét oroszlánok

által jelzi. Sz. Ágoston Dániel mulatását az

oroszlán veremben Krisztus mulatásával a

sivatagban hasonlitja össze, az oroszlán itt

a magánosság jelképének vehet. 1
)

Jó jelképnek az oroszlánt már az egyp-

tomiak tartották, midn a Ml éltet áradása

az oroszlán jele alatt kezddött : innen az

egész ókoron át mai napig szokásos a forrá-

sok és kutak csöveit oroszlán száján keresztül-

vezetni.

A baseli Münsterben az oroszlán, classi-

kai mythosban, csalóként lép föl. A szentély

egyik, a XII. századból származó oszlopon

Pyramus a Thysbe ruháját torkában viv

oroszlánra üt,- Thysbe Pyramus holt testét

siratja és kardjára rohan, más oszlopon látjuk

Ádám és Éva bnbe esését, máson .szörnyek-

kel csatázó lovagokat; tehát, mint Piper

mondja, e három oszlop ábrázolja a bnnek
eredetet és következményét, részben pedig a

gonosznak hatalmaskodását és furfangját.*)

Hasonlóképen, mondja Piper. Hercules

is már a régi világ nézete szerint, midn az

oroszlánt megöli, a gonosznak, károsnak utó-

jaként tekintetett; s igy „Hercules a keresz-

tyén világban is typusa ama nagy gyznek,

ki az ördögöt megfosztotta hatalmától és

munkáit megsemmisítette "
).

Kentauros. (60. és 61. ábra.)

Ugyanis az antik világból a keresztyénbe

átvett alak a Kentauros vagy Centaurus

is. kit a görögök félember és félállatként ké-

peztek, es e szerint erszakosnak, vadnak a

polgárosodás ellenségének tartottak. De van

a Centaurusnak más ellenkez természete is,

S1 ennek értelmében a Centaurus valóságos

'l Heider III. »Der Lve ;ils Trageru. Wáchter

d. Heiligthums." id. ni. :'>). 1.

J

) Heider id. m. '•'>. 1.

I Heider i. m. 11. és 1:2. 1.

:

) Piper Mvtli. mid Symb. d. christl. Kunst.

l.r. 1S17. S. 108.

) Pip. id. in. !"!•. 1.



bölcs, min volt Chiron, ki Achillest aevelte.

Az archai mvészet a Centaurust néha egé-

szen emberi alakban ábrázolta, kinek hátából

a lótest kin. Az antik világban a Centaurok

többnyire harczosok, a keresztyénben vadá-

szok, de kik leginkább embereket vadásznak.

s igy .felképei a Sátánnak, mint Rabanus

Maurns mondja : „Venator autem est dia-

hohlS."

Az aethiopi physiologus igy szól az

Onokentaurosról. *) Onokentaurusok ar-

ezukról le esipkükig emberek, de hátuk a

szamáré, körmük tömör, egész testök izga-

tott. - - Ilyenek azon emberek, kik hasonló

arczczal az egyházba tolakodnak, színlelnek,

mintha igaztevk volnának, de megtagad-

ják erejöket : bár keresztyéneknek neveztet-

nek, mégis elhagyják a kereszt}^ egyházat

és elvesznek. Ezek hasonlók a Sirenákhoz és

Onokentaurusokhoz; kívülrl hitet színlelnek,

hanem ellenszegülnek a szentségek hatalmá-

nak és beszédükkel csábítják az együgyt,

mint mondja az irás (I. levél a Korinth. XV.

r. 33. vers): ,Ne tévelyegjetek. A jó erköl-

csöt megfertztetik a gonosz társaságok''.

Karaj annál 2
) is ki van emelve az Ono-

kentanrosnak ketts alakja , emberi lélek-

zete, hanem ketts nyelve és rósz erkölcse.

Jó kép, hanem vad jótét ellen. Dávid mondja.

mig az ember tiszteletre méltó volt, nem
kellett semmitl félnie: de csakhamar ha-

sonlított baromhoz, és ekkor egy sorsra ke-

rült azzal.

Két gyámkövünkön látunk négy Cen-

taurust, kinek azonban csak ellába van. a

hátulsó hibázik . és ezért lehetne ellenvetés

megnevezésem ellen, de hivatkozom Cahier

hielmességére, ki a miénkhez fölötte hasonló

alakot félcentaurusoknak mondja. Cahier-

nek legnevezetesebb félcentaurusai a strass-

') Hmmel Aeth. Phyl. 59. és 60. 1.

') Deutsche Spra 'ídenkmalf 8. 81.

burgi Münster egyik friesén fordulnak el. 1

)

A/, els (NO csoportban) harczol Sirenával:

arcza, keze és melle emberi, hanem testének

alsó i'észe. nem lói' vagy szamáré, hanem

oroszláné, fels teste, mint emberé, nemkü-

lönben mini sopronyi példányunk egyikének

teste kpenyfélével van ruházva; van pedig

kardja és paisa A csoportnak magyarázata

ez: Sirenes et centaures plus ou tnoins dia-

boliques entranl en lutte par la force ou la

séduction, A második csoport (159. I.i képez

két ni félcentaurust, mindkettnek emberi

teste ruhát hord. egyiknek van ló-, a máso-

diknak oroszlán lába, az egyik hegedüféle

hangszeren játszik, a második jobb mutató

uját emelve, mintegy élvezi a zenét, ezt, -

nem tudom, mi oknál fogva. - ( 'ahier Sirenú-

nak mondja. E csoportra következik más,

ugyanis két zenél félcentaurusból álló cso-

port. „Une jeune semi-centaure s'exerce sur

le luthe ou la viole, en présence d'une semi-

siréne qui semble lui fairé la lecon et battre

la mesure. La tenne de la demiére est sen-

siblement irréprochable et n'annonce aucune

coquetterie malséante. -Te proposerais donc

de voir iei les fréquentations dangereuses,

lors mérne qu'elles n'oni rien de repoussant

au premier aspect; lecon qui importaii beau-

eoup sur l'une et l'autre rive du Rhin."

Következik a középkori egyház harczának

leírása a játékok, kuruzslók, kötéltánczosok,

sth. ellen. Vannak Cahier munkájában

még más félcentaurok is.

Piper-) a teljes, azaz négylábú Centau-

rokra uézve igy nyilatkozik : 1. Az antik világ

a Kentaurokat nemcsak harczban a Lapithák-

kal és bacchusi menetben, hanem az alvilág

Daemonaiként is ábrázolta, ezen utóbbi alak-

ban gyötrik a lelkeket. 2. Ily szolgálatra

használta fel a ( 'entaurokat a keresztyén egy-

i Nout. MélaoQgeá 156. 159. 161. I.

•') Mvth. i chr, Kunét [. 393. a k. 1.
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ház is. mintegy a X. század óta : igy alkal-

mazza ket Dante is. 3. A Centaurok gyakran

a templomok bejárásán fordniván el. agy

tekintetnek, mint az egyházon kivül ez ellen

mködk, st még abba is betolakodóknak.

4. A Centaurok harczban az emberekkel, eze-

ket nyilazák, vagy azok által legyzetnek: (és

ez Rabanus ördögi vadászatnak egyik oldala).

5. Késbben a Centaurok szobrászat i vagy fes-

tészeti díszként, kivált frieseken és a minia-

trök keretén fordulnak el.

Tengeri szörny, Serra, xfjros. (-39. és 64. ábra.

)

Errl az aethiopi physiologus (84. 1.) ezt

mondja

:

Van nagy szárnya, és ha nagy hajót lát.

zbe veszi, és ha e mellett 30 vagy 40 stá-

diumot elvonult, szárnyai megertetése miatt

elfáradtan elbbi helyére tér vissza. -- A ha-

jók apostolok és martyrok, melyek e világon

különféle szenvedéseinek vannak alávetve,

hanem eltrik, sok értékes árut vivén.a hul-

lámuk zaklatását, inig a kikött elérik. De

az állat, mely a hajóval versenyt fut. azokat

jelképezi, kik jó müveken és dicséretes pályá-

zattal kezdenek, hanem fáradtan lemondanak

a megment kiköt elérésétl. 1

)

Karaján XIV. tábláján egy 59. és 64. áb-

ránkhoz fölötte hasonló állatot látunk: emls
fejjel és madár testtel és fképen az úszásra

alkalmas lúd- vagy kacsalábbal. A szörny

torkából mintegy tüzet okád két hajóban

evedz ember ellen. A szöveg egyenesen hi-

vatkozik ezen ábrára (81. L):

Ein aiulir ticriewa. indera mi-iv hezzet (heisset) serra.

dasselbe tderhat ubilen list, es ist getatt als 1 » i
»

- gema-

let ist

') Ezen szöveg szigora fordítása a görög

rpvOióXoyoq-nSik, melyet Pitra cardinalia .S]>iciolo-

gium Solesmenae" 111. köt 342. 1. olvassuk IV. szám

(
: ^ t:oi /.)', rovg xaXovftéi 'ov ÜQiovoq c/itn alatt, vala-

mint az egész aethiopi codex nem egyéb, mint a

görög eredetinek fprdii

A többiben ezen physiologus megegye-

zik az elbbivel, és ugyanezt olvassuk Cahier

„Nouv. Mélanges" czimü könyvének 120. 1.

is : „De la hete nommée seie'' czim alatt.

Egyik Serránk oldalán férfi ül, gyám-

kövünk egyetlen emberi alakja. - ki baljá-

val fejét támogatja, jobbját térdére teszi. E

férfi hosszú tunikát visel . és fején hegyes

sapkát, mint a középkori mvészet a zsidók

és pogányok jellemzésére használt. E szerint

feltehetni, hogy a szobrász itt hitetlent akart

ábrázolni, ki nagyon is illik a jó szándék-

kal csakhamar felhagyó Serra társaságába,

Cahier „Nouv. Mélanges' 179.1apján van egj

férfi, ki a miénkhez némileg hasonló helyzet-

ben fülét egy mellette guggoló sárkányhoz

Lehajtja, s ez igy van magyarázva, mintha e

férfi a gonosznak rósz tanácsára hallgatna.

Majom. (63. ábra.)

Ii:>. ábrának majmot ábrázol, ki. ugy

tetszik, megerltetéssel szétterjesztett karral

és összehúzott lábbal hordja a fölötte emel-

ked boltgerinczeket : a láb nincsen ugyan

kézalakban adva. de az arcz és az emberi

testhez hasonló alak itt mégis majomra enged

ráismerni.

Az aethiopi physiologus (92. 1.) a majom-

ról a görög szöveg után mondja, hogy arcza

ahoz hasonlít, ki (jól) kezdett, hanem soha

nem végzett, az ördöghez. Elébb az angyalok

fnöke volt; de késbben Isten ellenségének

nevezték, mint hajdan Isten megbízottja volt.

[gy a majom nem bir semmit bevégezni.

Karaján kézirata n nem majomról

(Affine) igy szól : az ördög képével bir, nin-

csen sem (emberi) feje, sem farka, ell tiszte-

séges. de hátul igen csúnya. Mikor az ördög-

nél még angyal neve volt az égi karban,

volt még feje, de mióta csalárdan elpártolt,

elvesztette fejét és farkát, [gy kicsapva az

égbl, elkárhoztatott mindazokkal, kik t
követték.



Rak. (62. ábra.)

A rákról, mely gyámkövünk egyikét át-

karolja, az idézett physiologusok nem szóla-

llak. Hihet, hogy annak jelképes jelentsége

szokásos hátra felé járásától van véve. mi a

„tendere ad perfectionem" a barátok ezen

nyilvános törvénye épen ellenkezjét ábrá-

zolja, s igy a rák mint intés, mint köve-

tésre nem alkalmas példány, itt foglalna

helyet.

Ámbár káptalanházunk jelenleg fölötte

elhanyagol! állapotában lomtárul van hasz-

nálva, mégis haj.lani díszes voltát nemcsak
a körülvev nyers falazat alatt lapangó kapi-

taelek és az imént leirt jelképes gyámkövek,
hanem egyéb részletei is világosai] árulják

el: igy alaprajzán az ajtónak és ablakoknak

díszes bélletét látni, mely többféle henger-

tagból és horonyból van szerkesztve.

Stylje, a templom styljével gegyez-

vén, káptalanházunkal ;i templommal egyko-

rúnak és ugyanegy iskolából kikerültnek

mondhatjuk.

SZ. JÁNOS TEMPLOMA
(a lie'csi utczában).

Ez tulajdonképen csak kápolna : mert

osztatlan hajója nincsen elkülönítve a szen-

télytl. A falak közt mért szélessége azaz

egysége mintegy 25 bécsi láb és egész hossza

rben 2j egység =60': magassága a tem-

plum fölepétl egész a fpárkányzat kezde-

téig 1 2, tehát 25' X 1.414 = 35,35', ennél

valamivel csekélyebb boltjának magassága.

Az egyetlen hajó három osztályra van

osztva, ezekre következik egy hoszszentély-

osztály és a nyolczszögbl alkotott három

oldalú szentélyzárás, a zárás gerinczeinek

nincsenek ellentámasztó gerinczei. A nyugati

bejárás igen egyszer, tagozatlan bélletü.

Egyszerek és tagozott bélletnélküliek az

ablakok i<. melyeket részben befalaztak és

csúcsívöket körívre változtatták át. Az abla-

kok alatt eredetileg mellpárkány futottvégig,

melybl emelkednek a három faloszlopkából

álló gerinezhordók, a középs alatt, valamint

az osztályok boltzárkövein vannak kés alakú

czimerpaisok. A falak és tárnak ersek. A

kápolna északnyugati szögében nyolczoldalu

toronyka emelkedik.

Ezen kápolnáról ezt olvassuk a ...M. Orv.

és Term. vizsg. sopronyi évkönyv ( 1. lapján :

...Hogy ki által építtetett ezen keresztel

sz. Jánosnak szentelt templom, egészen isme-

retlen. 1484-ben megujittatott. Szintoly ke-

veset tudni arról, hogy mikor jutott a -/. Já-

nos lovagi rendjének birtokába. Minthi

azonban II. András király 1217-ben nekik

adta a sopronyi vámjogot (Katona. Tom. V. p.

285.), - [V. Béla király 1247-ben egy más te-

temes kedvezményéri kötelességükké tette,

hogy valamely keresztyén hatalmassági ha-

bom alkalmával ötven lovagot állítsanak

némely végváruknak, melyek között névsze-

rint Soprony is említtetik, oltalmára (Katona,

Tom. IV. p. 100.), tehát hihet, hogy nem

sokkal ezen kedvezmény után küldöttek szál-

lít ványt Sopronyba, sajátul kapván a templo-

mot, az ezzel határos épületeket |»'di^' laká-

sul. Mindezeknek birtokában maradtak 1522-

dikig stb. és u. o. 1 52. I.

„Kívül a bejárás felett (olvasható): ..A

>0£(i)((xiij Aedifieata, ez alatt a templomban

eltemettetett Trakostyani ifjabb Draskovits

10*
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gyri püspök.. - ki a sopronyi iskolát lü:>ü.

állította, i
1650-ben, czímere. Egyik tá-

inrm ker. sz. János kis kszóbra, a húsvéti

bárányt kezében tartva, s ez még az els (?)

építés korból: alatta diuiD írni iij<ttti\\xini

(1 ls4) - renovata 8
; egy másik támon pedig

kékre festett tányér, sz. János fejével.

Hasztalan keresünk e templomban akár csu-

dafajta faragványokat . akár elhalt lovagok

oszlopait, egyedül a párkányzat széle van

ellátva táblákkal (értsd a gyámkövek alatti

paisokkal). mint egykori czimerek helyével,

de melyeket a régiséget legkevésbé tisztel

tudatlan kezek régen bemeszeltek/"

Az 14s4-dik év. melyet az északkeleti

támon olvasunk, azon év. melyben a jelenleg

is fenálló kápolna építtetett, mint ezt egész,

kés csúcsíves stylje kétségen kívül helyezi.

a kapu fölötti 1214-ik évet. daczára, hogy ez

alatt „aedifícata" áll. csak a múlt században

irták ide. midn a toronykára foghagyma

alakú sisakját tették fel. Sz. János álló szo-

borkája igen durva iniveletü, és nem sokkal

jobb a tálon fekv, vagyis inkább állva ábrá-

zolt feje sem. Mindkett fölött emelkedik

disztet. Az utóbbi fölött a tám nyeregtet

fején dobor paison látunk egy 'K bet alatí

hatágú csillagot.

Storno a kápolna egyik zárkövén, beme-

szelése alatt az ország cziinerének ketts

keresztjére vél ráismerhetni.

Állott-e a mostani építmény helyén 14s4

eltt valamely régibb, a XIII. század elejébl

származó templom, többé nem tudhatni, de

bizonyos, hogy a mostaniban a XIII. század

legcsekélyebb nyoma sem fordul el.

SZ. LELEK TEMPLOMA.

Az Orvosok és Természetvizsg. sopronyi

évkönyve 152. lapján ezeket mondja e tem-

plomról :

..Majd éppen azon korból, mint a fen-

tebbi (sz. dánosé), terjedelmére és alakjára

azon mintára ütve. Építtetett 1221-ben Torn-

host (a 42. 1. e név Korholt hangzik) Tamás

által, mit a kar (szentély) feletti kben lev

írás ó-német betkkel igy jegyzi fel : a. d,

m. duc. XXI hanc capellam edificavrt thomas

forhoff: ószerü kis tornya egész épségé-

ben fentartva. régiségét hitelesiti. 17s2-

ben a sanctuariuminal nagyobbittatott. Dorff-

meister István által kifestve. Igv Soprony-

nak ezen két temploma II. András korából

való."

Mit sz. -János templomkájáról , kelet-

kezési korára nézve mondtunk, ez a sz. lé-

lekének tekintetében is áll. t. i. hogy ez is

kés csúcsíves korú: tehát ezért hasonlít

mindkett egyniáshi >/..

Egyébiránt a templomka belseje, még ké-

sbbi tatarozás által, egészei) el van ferdítve:

külsején még megmaradt a tám, és délnyugati

sarkán egy. mintegy ide akasztott toronyka.

A.z építmény kevés érdekkel bír, de van

mégis csinos ajtózörgetje. merj mesterében

Ügyes lakatost árul el.



POZSONY

A POZSONYI VÁR.

Alig fogjuk tagadhatni, hogy a pozsonyi

vár keletkezése a magyarok bevándorlását

megelzött- korba esik. Ugyanily valószinti a

dévényi várnak régisége: mert hiszen fekvése

a Duna és Morva képezte szögletben közön-

bös nem lehetett Caruuntum irányában : 3

igy a küzdés ezen földszög birtokáért az egész

középkoron át folyvást tartott Magyar- és

Németország közt.

Pogán ') röpiratában a pozsonyi kápta-

lan alapítását, melyrl tudjuk, hogy eredeti-

leg a pozsonyi várban volt elhelyezve. Sala-

ghyval Zventibald. morva berezegnek (870

körül) tulajdonítja; szavai ezek (a 13. 1. els

jeg3rzetében)

:

„Sfeph. Salaghy suspicatur, arcem Dovi-

na. ad confluentem Danubii et Moravae po-

sitam . Hungaris Dévény. Ducum Maracha-

niae sédem, latinis Speculam Julii, propterea,

quod ex ea partes in omnes. velut e sublimi

quadam specnla prospectus esset, tunc dictam

fuisse. atque in huné locum, ob praerogati-

vam Residentiae Principum, quám maximé

quadrare vult Episcopatum Speculojuliensem,

a Zventibaldo restitutum; quem alium (a

uyitrai volna a második) ab Olomucensi, et

extra hodiernam Moraviam fuisse, contra

') L. Praepositura et Praepositi S. Martini alias

SS. Salvatorifl de Posonio. Aufchore Adalb. Pogán,

Praep. Poson. I
s ">">.

seriptores Moravos, Bohemos ac paucos Bun-

garos. invicte probat. Ista si vera sünt, fieri

et illud potuit. ut exstinetis per Bungaros

veteris Moraviae Episeopatibus , el Ducum
sede Dovina eversa, Capitulum Speculo-

juliense cum Praeposito suo in proxi-

mum castrum Posoniense commigra-
verit. sieqiu' páterét ratio,cur tanta et pláne

Episcopalis Puerit Praepositorura Posonien-

sium authoritas et jurisdictio .... scilicet,

quia vacante sede Episcopali tufa jurisdictio

recidisset in Capitulum, atque Lstud exercuis-

set quidem illám per Praepositum suum, in

non paucis tamen ab assrnsii suo pendere

voluisset. Páterét simul, qui fieri potuerit, ut

Praepositura Posoniensis in lege Colomanni

major diceretur, illique relinqueretur judi-

cium ferri et aquae, sedibus Episcopalibus

proprium. >^>'<\ hm c, quia teste et sufficienti-

bus monumentis destituuntur, non altra con-

jecturam assurirere posse euique manifestum

est
1
". T tt a Specula Julii névnek alkalmazása

a dévényi várra kevésbé van kellleg indo-

kolva; mert ezen elnevezést különböz

írók, különböz helyiségre alkalmazzák. Épen

ugj uincsen bebizonyítva, hogj a dévényi

praepositura! Zventibald alapította; de mégis

valószínnek tetszik, hogy a dévényi, icsöli-

ben Pozsonyba áttett praepositura igen régi,

és nogj •'/. utóbbi viszonyban állott a pozso-



nyi várral, melynek, mint mindjárt látand-

juk. területén feküdt.

A várnak késbbi, tatárjárás eltti tör-

ténetét Rakovszky István 1

) röviden ezekben

foglalja össze

:

,1050. Pozsony már Henrik német esá-

szár által keményen vívatott, ki nemzeti ha-

gyomány szerint, vsak a vitéz Zotmund bú-

várnak hsi tette által kényszeríttetett az

ostrommal felhagyni; ez ugyanis a császár-

nak a Dunán horgonyozó élelmi hajóit s k'a-

bapultáit (hadi vígépeit) egy sötét éjjelen el-

sülyeszté".

..Alig múlt el e veszély, midn a Sala-

mon. Géza, László között kitöri véres vi-

gzály miatt aj vész tornyosult az ország és a

város fölé.Miután Salamon a Rákoson meg-

veretett, elször Mosony várába, utóbb Po-

zsonyba menekült. hol a várat és a várost (?)

sebtiben megersitteté. Neki tulajdoníttatik

az azon idben bevehetetlen, most már rég

eltnt vödriczi kapunak építtetése is. László

nyomban követé a menekült Pozsonyig, a

várost megszállá, s a veszélynek vsak az el-

lenségesked testvérek késbbi kibékülése

vetett véget".

..1077-ben meghalt Géza. Salamon
most már Pozsonyban maradt azon remény-

ben, hogy az uralkodást elnyeri. De a nemzet

többsége Lászlóhoz hajlott, mely csalódás

következtében Salamon többszöri támadást

kísérleti ellenei ellen, mig végre ezek hatal-

mába kerülvén a város, azt többé' nem

látta".

...Mennyire tartós békének örült Pozsony

Kálmán uralkodása alatt (1 905— 111 5), ki

nem puhatolható; hihet, hogy a keresztes

hadak e helyet is érintek. II. István és vak

Béla idejében (1115- 40) a város ellenséges

rohamoktól meg lön kímélve, azonban II.

') L. „Pozsony és környéke'. Pozsony. 1865.

I. és k. 1.

Géza trónraléptével Pozsony csakhamar is-

mét a harczi események színhelyévé ln.

Henrik császár német fejedelmekkel szövet-

kezve. Magyarország ellen hadat indított, és

Pozsonyt, mint az ország kulcsát. R ápold

vezére által keményen ostromoltatta, kinek

sikerült is. hosszabb ideig tartó ellentállás

után csellel bevenni. Azonban közeiedék (
i éza.

s a császári hadat megverte. III. István a

város iránt különös jó indulattal viseltetek

annyira, hogy több polgárait nemességre

emelte. Most történetünkben hézag támad, a

mennyiben Pozsony sorsa III. Béla. Imre és

László (1 173— 1 205 1 királyok alatt ismeret-

len. Imrének tulajdoníttatik, hogy 1204 a

székes-egyházat a várból a városba tette át.

Szintoly keveset találunk II. Endre mozgal-

mas idejébl feljegyezve; mígnem IV. Béla

trónraléptével kemény próbaévek következ-

tek he. A tatárok majdnem egész Európát

elárasztván. Magvarhonba is betörtek : a ki-

rályi had a Sajónál ( 1 2 I 1 ) megveretett, maga

a király menekülve, ide s tova bolyongott, s

az ellenség Pozsony határáig száguldozott ; a

város ugyan megln kiméivé, környéke azon-

ban, s a közel fekv helységek, mint Széplak

(Schöndorf) és Blumenau. tökéletesen feldu-

lattak. De a pozsonyiaknak nem egyedül ez

ellenséggel kellett küzdenik. Frigyes, osz-

trák herezeg is szorongatá a sokat szenvedte-

ket, s épen oly rettenetesen dúlt. mint az

ázsiai csordahad".

Valamint Németországban a magyarok

pusztítása után. ugy Magyarországon a tatár-

pusztítás után az ersebb védhelyek emelésé-

nek szüksége clodázhatlanul feltnt. Innen

van. hogy nálunk a várak építése és a váro-

sok falakkal köiülvétele. a XIII. század má-

sodik telében, élénk lendületei nyert. Ezen

körülmény okozta IV. Mélának két cselekvé-

nyét is. mely a pozsonyi vár érdekére vonat-

kozott és tudomásunkra jutott.

1245-ben a király fiíoch testvéreknek
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Nyéket adományozza jutalmául azon toronj

építéséért, melyet a pozsonyi várban saját

költségükön eszközöltek a testvérek. Egy-

szersmind e torony épen tartására kötelez-

tetnek. ')

1247-ben pedig a király az ispotályos

lovagoknak gazdag birtokot adományoz, hogy

az azoknak rségére bizott pozsonyi várat jó

karban tarthassák. -)

Más torony emelkedett 1254-bena Duna

partján, melyrl Rómer ezt irja (Pozsonj és

környéke. L865. 260. 1.):

„Ezen tornyot, vagy jobban erdöt, saját

költségén épité János, pilisi apát. 1254-ben

(F. C. I). IV. 2. 218.), mihez a király engedel-

mét kinveré. A torony oly helyen állt, mely

Vepruch-nak (talán Wedritz) hivatott. Itt

valóban oly tornyot kell értenünk, mely a

vedritzi-utcza végén állott." És tovább (261.1.):

-A vizi-torony gyakrabban elfordul a városi

számadásokban (MotkóPr. Zeitung 1858. 100.

sz.) : Nem kételkedem, hogy azon magas to-

') Béla IV. filios Moch, Jobbagiones Castri

Poson, ob turrim in eo suis sumtibus aedificatam,

consei-vandanique donata terra Nyék remuneratur.

(Fehér. 0. D. IV. 1. 380.)

"i Béla IV. Hospitalariis terras amplissimas de

Zeurino confert — et inter aliorum etiam castri !'<•-

soniensis custodiain iis tradit. (F. C. D. IV. 1. 152.):

„Contra exercitum autem Christianorum, regnum

nostruni intrare volentem, obligavit se (Praeceptor

magnus hospitalis Jerosolymitani) nomine dictae

domus, dare quinquaginta fratres armatos ad custo-

diam et defensionem castrorum, et munitionuni

in confiniis existentium. Ut est Posonium, Musu-

nium, Suprunium, Castrum Ferreum, castrum nóvum

et etiam iní'ra. ubicunque rex voluerit collocare, ei

Bexaginta contra Tartaros, si regnum aostram ipsos

intrare contingat; qnod absit*. Ezekhez megjegyzi

Fehér: ,Non din poterant Cruciferi tueri provinciám

contra Bulgaros; eam, ut videtur, sponte relictam,

jam anno 1249 administrare coepit aomine Comitis

Seuerinensis Laurentius". Nem tudjuk, vájjon egy-

szersmind meeszünt-e a lovast-barátok, n. határvárak

védelmére vonatkozó kötelessége is?

rony, mely Braun : .Urbium praecipuarum

totius mundi- czim munkája IV. kot. Lev
képen a vár alatt, a wedriczi-utcza végéu le

van rajzolva, a Wasserthurmol ábrázolja".

I!ako\szk\ aézete helyes, merj szerint ezen

vizi-tornyol a vár élerdének tekinti, a var-

ral födött járdával volt összekötve; de ha a

pilisi apái csuk 1 25 l-ben épittette, nem lehet,

mint Kakovszky hiszi, egykorú a várral. (L.

Pressb. Zeit. 1877. 32. szám.)

1271-ben Ottokár, cseh király. Pozsonyi

elfoglaltaés 1276-ig hatalmában megtartotta.

Idköziién a város és a vár roppant kárt

szenvedett.

1287-ben (F.C.D.V. 3. 345): „Ladislaus

(Cunus) Castrenses Posonienses, qui in <-.i- :

ejate recuperato singularem exhibuerunl vir-

tutem. in consortium regni Nbbilium ag-

gregát.
"

A következ XlV-ik századból alig ma-

radt ránk fontos, a várra vonatkozó okmány.

A legközelebbi Zsigmond királynak intézke-

dése a vár rzése ötletébl. (F.C. D.X. I. I lü.

s k. 1.) Conflrmatoriae Sigismundi Etegis 1402

emanatae '). melyben az. mondatik, bgj

Zsigmond király ezen (aviz.il tornyot a hozzá

tartozandó házak, gunyhók és udvarokkal,

melyek a külvárosban a torony mögött fek-

szenek, 30 arany forintért, jobb rzés végett,

a pilisi conventtl megvette, és saltói Bona-

ventura Jakab, kedves hívének és fiának Gás-

párnak adományozá azon feltétellel, hogy azt

rizze, és a rév harmad részét melynek

') Confirmatoríae super donatione Turris in

littore Danubii sub Monté Castri Poson sitae, olim

ad Pilisense Monasterium pertinentis, sed ca

melioris custodiae castri el civitatis ejusdem i"-r

Regem occupatae, Jacobo Bonaventura de Salto, civi

Posoniensi, Aulae Regiae Famihari, ac üli" ejua

Caspar, baeredibusque anno 1402 ea conditione

factae, ut eadera Turris per dictnm Jacobum ei Ca-

sparem, ac haeredea eorum omni tempore custodibu9

provideafcur.
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beszedésére a torony, mint a Duna partján

fekv épület, nagyon alkalmas, a fennevezett

(pilisi) apátságnak kiszolgálja. (Bómer Pozs.

és krny. 260. 1.)

„1430-ban a város 500 aranyforintnyi

kölcsönre szólittatott fel Zsigmond királytól,

de a várakozásnak csak Rozgon István, Schlick

Gáspár, Csapi László s mások jótállása mel-

let! felelt meg, minthogy a váró-: már

elébb ;i vár erdítéséhez 2400 forinttal

járult". (Pozs. és körny. 11. 1.)

Nem sokára ezután magok a pozsonyiak

a várat ostromolták: k t. i. Erzsébet. Albert

király özvegyéhez híven ragaszkodtak, kinek

ellene volt Rozgony a vár kapitánya, ki a vizi-

tornyot is megszállva tartotta. Ezen ostromra

és megvivásra vonatkozó igen érdekes, a

pozsonyi levéltárban talált adatokat közöl

Etakovszky István

:

„1439. évben meghalt hirtelen halállal

N'eszmélyhen. Albert király, a pártviszály

által zilált országot özvegyének. Erzsébet-

nek hagyva hátra. A rendek egyik része,

mint tudva van. hozzá csatlakozott, a másik

pedig I lás/.ló. lengyel királyhoz: Pozsony

mindkét pártnak színhelye volt. A város pol-

gárai ritka hséggel, bátorsággal é.s vérök

és vagyonuk feláldozásával a királynéhoz s

az utánszülött Lászlóhoz ragaszkodtak, mi

alatt a pozsonyi gróf Rozgony István a lengyel

királynak hódolt. A lovagias polgárok el-

végre fegyverhez nyúlva, gytrjöket várá-

ban ostrom alá fogták. A történetírók által

nem emiitett esetrl b felvilágosítást ad a

gazdag városi levéltár. Mindazáltal a vár.

bevehetlen maradt, mert jóllehet Giskra, Er-

zsébet csapatainak parancsnoka . az ellenki-

rálynak Kassáról való visszanyomatása után

mindent elkövetett, hogy a várat bevehesse.

az azonban annál kevésbé sikerült, miután

Ulászló párthívet, Taurunust Nagyszombatba
küldé, s onnan a pozsonyiakat háborgatá, ugy
annyira, hogy maga Erzsébet is fiával s az

ország koronájával Bécsbe menekült. A ki-

rályné megszabaditá a várost minden har-

minczad adótól 1440-ben. s Ulászló uj csa-

patokat s löszereket helyzett a várba, mind-

azáltal nem kísérletté tovább a város bevé-

telét, mely még mindig a bátor polgároktól,

Ranes és Kunigsfelder városbirák alatt, egye-

sülve Erzsébet zsoldosaival, hsiesen védel-

meztetett. Csak a számos városi okmány át-

lapozgatása után szerezhet magának az ember

tiszta képet azon vészteljes korszakról . és

akkor mind fogja csodálni az akkori polgár-

ság bátorságát.'' — Ezt irta Rakovszky lStfö-

ben a -Pozs. és Körny." czimü, az .Orvosok

és Természetbúvárok" vándorgylésének po-

zsonyi gyülekezet számára szerkesztett könyv

li'. és 13. 1. Azóta tüzetesebben szólott e

tárgyról a Pressb. Zeitung 1S77. évf. :>2.

számában.

„1439-ben sikerült két napi ostrom után

a vizitornyot elfoglalni, mire a fölötte fekv
küls vár is megadta magát. így a polgárok

ismét ezen torony birtokaim jutottak, és abban

1440-ben tizenkét zsoldosból álló csapatot

tartottak »).

') „Die Stadtkammerreclmung d. d. 1434 ziihlt

mehreve Ansgaben ztur Befestignng des "Wasserthur-

mes auf. — Ausserhalb desselben stand der Schutz-

gatter der Wödritz, was aus der Keelniung d. d.

144U bervorgeht. — Er -cheiut mit <'hieiii tiet'en

< ralién umgeben gewesen zu sein. — In der draug-

vollen Periode unter der Königin Elisabeth, in der

die Bürgerschaft zu ibr haltend, den Burggrafen be-

lagerte. syiielte auch der Wasserthurm eme Rolle,

denn die Börger nahmerj ihn mit stürmendei
Hiind. Die Stadtkammerrechnung von 1439 gibt über

diesen Vorgang in mehreren Po.sten Aufscbluss:

..bem Ám pfinztag vox Maria Magdaléna, um zwaen

vein (Fellé) zu Pnhver Sekoben . ab mail dy Stat

püxen füer den wassertrroren fueret, ye ain vell nmb
72 Den."" Den darauffolgenden Tag, nach anhalten-

der Beschiessnng, gelaug es den Thuvm zu nelnnen,

worauf .sich bald das oberhalb desselben gelegene

re Schloss ergeben masste. ..ltem ani ffreitag

\n -and Maria Magdaléna ta>_r . ala mao den was-
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1442-ben az ellenség megrohanása félel-

mébl a vizi tornyon szüntelen rtz égett. -

Min nagy fontossággal birt a torony a Duna
fölötti uralkodása okából, bizonyítja egy II lo-

bén kelt számadás is. mely az itt tett czölö-

pözés költségét adja el. A folyó itt egymás-

sal összekötött gerendákkal volt elzárható;

magába a toronyba vonóhidon átjutottak.

Mátyás király halála után isinél m» -

-

rohanástól tartván, rséget helyeztek a vizi-

toronyba 1
).

A vizitorony erd jelentését elvesztette

a mohácsi csata után. 1 öl' '.l-ben élelmezési

tárnak „Profianthaws* használták; 1580 és

1590 közt végképen lebontották, s a hegyen

csak kevés töredéke maradt fel au a falnak.

mely hajdan a vizitornyot a várral össze-

kötötte.

Daczára annak, hogy a vár kapitányának

viszonya a város polgáraihoz rendesen nem
a legbarátságosabb volt, és hogy az utóbbiak

serthurn berannt, und den gewau, von Gots-

gnaden, und das rechte Haws auch — hab wir

gebu den Söldnern, und den Trabantén prot. 1 Pf.

Den."" Auch über die Vorbereitungen zum Sturme

selbst gibt dieselbe Rechnnug Aufschluss : , .Item

aueh an den tag hab wir gehabt 2 wagen, dy Holz

und ladn zu dem Sturni gefurt habén, zu den wasser-

thurn,und auf den perig, zw den Haws, und was not

is gebesen, und hab jeden gebn, den Haos leygeben,

und den Péter Eisenpart, jeden :> Sch. Item aueh au

den tag hal) wir gebn 3 gescllu, das dy Söldnern,

u. den Trabantén, wein und prot zugetragn habn,

zu den wasserthum, und auf den perig zu den

Haws, gegleicben 1 tagion 18 Den."" So kamen die

Bürger wieder in dessen Besitz , und hielten dórt

1440 eine bestandige, aus 12 Söldnern bestehende

Wache,jeder der Söldner erhielt wöchentlich 7 Schil-

lingé Lohn.

') „Erichtag post Bartholomei sein die Wed-
ritzer und Statsöldner bei den Wasserthum den

ganzen tag gestanden , vou hegen der veindt von

wien, mit der scheffen (Sclúffen) herab zu faun, da-

selb hab ich gebn 36 halb wein, 1 Balb per 10 Den.

fiiéit :) Sch. 24. Den."

a várat 1439-ben keményei] ostromolták,

mégis már 1441-bena polgárok a Tárkapunak

építéséhez járultak ').

1 ti-ben is kénytelen volt a város épí-

tészeti anyagól szolgáltatni a várnak, ámbár
most is a kapitány túlkapásaitól tartott;

miért is Hunyady kormányzónál kieszkö-

zölte 2
), hogy az erdnek a városra irányzott

ágyurései befalaztattak. A várat itt. mint

másutt is, háznak, Haws vagy Saus nevezik.

Nem szólunk a várnak állapotáról a

XVI. században és késbben dühöng belhá-

boruk idejében; mert ezek emlékünk építés

viszonyaira csekély befolyással bírhattak, és

ezen csekély befolyásokról nem értesítenek

Rakovszkynak okmányokon alapuló adatai.

De szólnunk kell a várnak átépítésérl

Mária Terézia korában, melyrl Ií, „Pozs,

Körny." 25. 1. ezeket beszéli : (Pozs. és

Körny. 25. 1.)

„1760-ban a vár egészen kijavíttatott, 9

mint leend lakása a magyar helytartó, szász-

tescheni Albert herczegnek és nejének, Krisz-

tina fherczegnének, uj lakosaihoz, méltán ln
felékesítve. 1766. január l-jén érkezett meg

a herczegi pár, s majdnem tiz boldog eszten-

dt töltött itt; enilékök még mai napig él a

pozsonyiak szivében, mert sem azeltt, sem

azután nem birt a város hasonlójólétre emel-

kedni. A kereskedés virágzott az udvar és

számosan összegylt nemesség következté-

ben, nemkülönben az itt lev országos hiva-

talok nagy pénzforgalmat idéztek el; aj

l

) ,1441 gab die Stadt ihre Züge sogar zum

Baue des Si-lib'ss|li,uvs licr" : ..Itiuu hal> uir gehat

mer ain furinan mit 2 Rossen, den Niklas peham,

der Czigl von der Tunau gefurt hat,dy mán ron den

wolfang Ranes entnomen hat, zu dem geschlos zum

thor 70. D.""
'-') ..Item am Erichtag nach letare, hab ich

gebn dem Chuntz hoschen, das er dy Luger auf dei

Eaws mawer vermaurH hat, di> d\ gr.wssen Püx.n

ingelegn sint g''g''u der stat wertz, do ron hab ich

gebn 10 Sch.""
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építmények keletkeztek a nagyoknak azok-

hoz tartozó palotáival ; szóval Pozsony mind

épületeire, mind lakosaira nézve , szemláto-

mást növekedett". És 27. L:

„ 1 7 S 3 -ban kipótolhatlan veszteséget

szenvedett Pozsony az által, hogy II. József

rendeletére minden országos hivatalok Budára

tétettek által. Nemcsak a sok hivatalnok, ha-

nem az itt tartózkodó nemességnek is nagy

része elhagyá a várost; a kereskedés pangott,

az utczák elnéptelenedtek, és csak rövid id-

vel azeltt oly élénk Pozsony elhagyottá és

majdnem üressé lett. Annyival inkább volt ez

sajnálandó, a mennyiben a megfelel kárpót-

lás nem szereztethetett, s minthogy sem a

következ évben a várban elhelyezett

egyetemes seminarium, sem a Nagyszom-

batból ide áthelyezett akadémia ezen héza-

got be nem tölthette".

„1797. márcz. 22-kén estve 9 órakor a

várban tz ütött ki, mely az épületekben el-

oltatott ugyan , a várhegyen azonban több

házat elhamvasztott".

„ 1802-ben a papnövendékek a kis várat

elhag\ va. Nagyszombatba tétettek át. Novem-
ber elején a kir. vár Ki csapat számára

kaszárnyául rendeztetett be".

„Az 1811-dik év az egykor oly pompás
kir. vár romjainak szemlélete által Pozsony

minden fiának szomorú emlékezetében marad.

Május 26-kán a vár belsejében tz ütött ki;

a cserépfdéi egyszerre minden oldalról láng-

ba borult. Az északról délkeletre fújó szél

által a lángok csakhamar a Zuckermantelnek

ugyanazon irányban fekv részébe belekap-

tak, s az egész vásárhely, néhány épületéi

kivéve, leégett, 5 sörház, nemkülönben a

város háza és 77 más épület elpusztult, s 9

emberélet veszett el. A kár 2 millió forintra

becsültetett. -- Maga a vár menthet lenül

odaveszett, egészen leégett, s azóta

rom".

ábra.

Miután a pozsonyi várra vonatkozó fbb
történelmi adatokkal megismerkedtünk : szük-

séges az e várat ábrázoló legrégibb rajzzal is

megismerkedni, melyet Rómer a „Pozsony és

környéke" czimü munkában tett közzé, és

melyrl igy szól (2.34. 1.)

:

„Bár történelmi fontosságot nem tulaj-

donítok Pozsony vára régi elállításának, de

mivel régészeti szempont-

ból némi érdekkel birnak,

felhozom a pozsonyi vár

elttem ismeretes legré-

gibb rajzait. Mindenek

eltt két képet kell emlí-

tenem, mebyeket a reánk

magyarokra nézve oly érdekes bécsi képes

krónikában találtam. Igaz. hogy az 1358.

táján festett miniatr képecskék egészen ezen

korszak jellegével birnak (azaz eredetiöknek

nem hü másai), de miért lennének elttünk

kevésbé kedvesek, mikor mégis a pozsonyi

várt akarják élénkbe állítani .' Egy .K"

kezdben a 31. lapon meredek sziklán a vár

két oldalát látjuk (73. ábra). A négyszög

tornyok a falból elszökellenek, a körív

kapu mögött áll a kerek rtorony (donjon)

erkélyével, még hátrább a magas templo-

mot a tetbl kinöv torn}rával lehet látni."

A hegy lábánál Thuróezy Chron. Hung. II.

XLVIII. 1. leirt Henrik császár hajóinak sü-

lyesztése van ábrázolva. „Ugyanazon króni-

kában a 40. lapon .A
- kezdben a LV. fejezet

elején, László herczeg Pozsony

alatt, tüzes kardu angyal ál-

tal védelmeztetik. A vár (7 1.

ábra) szárazföldi része látható,

egészen egyszer, egy kapu-

val, elszök toronynyal, há-

tul négyszög magas r-
torony emelkedik, e képen ;i

templomnak semmi nyoma".

„Mindezekbl kiderül, hogy a festnek

nem volt szándéka a pozsonyi várról h képet

71. ábra.



adni. ámbár az els képen álló templom azt

látszik bebizonyítani, hogy neki a várbeli

templom hajdani lételérl tudomása volt".

Ha ezen két kép részeit együtt vesszük.

ugy hiszem, mégis némi fogalmai szerezhe-

Ezen öreg torony az egyik képen (73.) kerek,

a másikon (7 1.) négyszög alakban jelenik

meg. Ha a jelenlegi délnyugati toronynak
alapját tette és teszi, akkor a négyszög va-

lóbbszinfl, de valószinti a kerek toronynak

ábra.

tünk a várnak állapotáról a XIV. században, erkélye, mely ;i négvsz<"»<ín hilúzik. A régi

A vár hozzávetleg azon helyen állott, melyei praepositura épületei ekkor még'állhattak, bi-

jelenleg a várpalota romja foglal el. Az „r- zonyosan pedig állott a templom, sl iieveze-

torony". ugy hiszem, azon öreg torony vagy tes, hogy a templom jól is van keletelve,

donjon. melynek alapján késbben alkalma- csakhogy nem, mini Rómer mondja, az s-

sint a mai délnyugati sarktorony emeltetett, torony mögötl („még bátrabb"), hanem attól

11*
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kelet felé van rajzolva. A donjon és a tem-

plom védfallal vau körülvéve, mely sokkal

kisebb területnek látszik lenni, mint a min
a késbbi váré

volt; de alig fo-

gunk csalatkozni,

ha e fal minden

sarkán faltornyot

teszünk fel : és

ezen kivül iker-

tornyot a kapuk

oldalán : mert

ilyent mindkét áb-

ránk mutat..\ kró-

nika ezen két ké-

pe mindenesetre

jobban felel meg
a középkori vár-

épités módjának,

mintsem azon raj /..

melyet Rómer a

könyv 2ö. 1. ad,

és hol négy sark-

tornyon kivül

.

még egyet a Hom-

lokzat közepén is

látunk.

A várnak kely-

szinelési terve a

következ. *)

A látogató ren-

desen az x díszka-

pun át lép a vár-

ba. Ezen kivül vau

ugyan más kapu

is, azonban ez az

egyetlen,melynek

középkori alakja még megmaradt, a-ban áll

a várpalotának romja, y és z-ben emelkednek

a régi bástyatornyok, y-han még megvan

középkori párkányzata (76. ábra). A belép-

nek jobbján álla-

nak uj katonai lak-

77. ábra

') E tervet köszönöm a pozsonyi katonai épí-

tészeti hivatal elzékenységének: készítette pedig

1803-ban, és beadta június 12-kén, tehát jóval a

várat tönkre tev tzvész eltt. Leitin Lipót mérnök-

kapitány (Ingenieur-Hauptmann).

7';. ábra.

tanyák, és a terü-

let oly tágas, hogy

még kertnek és

katonai gyakorla-

tokra is találtak

elegend helyet.

A város a hegy

álljanak minden

oldalán körülveszi

a várat : azonban

f része kelet és

észak felé fekszik:

a Duna nyugatról

keletre, a vár déli

oldalán foly, nyu-

gatra és északra

a városon tul, a

várénál magasabb

hegyek emelked-

nek.

Régészeti tekin-

tetben a várnak csak két épülete érdekes,

mint a melyben még régi alakzásokat talá-

lunk : elszórva a várpalotának (tt) némely

helyén, mig a díszkapu (x) legnagyobb része

csaknem egészen ;i Mátyás király idejében

divó építészet styljét megtartotta.
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Várpalotának nevezzük az n bet alatti

épületet azért, mert felosztása és elrendezése

sokkal inkáb).) felel meg fejedelmi laknak.

mint védépitkezésnek. Lehet ugyan, mit nem

határozhatunk többé, hogy eredeti alakja a

mostanitól részletekben eltért : de egészben

véve a régi épület alapul szolgálhatott az

ujabbnak, a XV-ik századbelinek, valamint a

XVIII-ik századi teli a XV-nek alapján emel-

kedett, mit késbben be fogok bizonyítani.

A várpalota nem egészen szabályos, ha-

nem másrészt csaknem tökéletesen a viláe-

tájakra irányozott négyszög.

Fhomloka a déli, ez mintegy 200 bécsi lábat mér

a keleti, B 190

az északi. n 270

a nyugati. Tt
2:!.">

Hol a déli oldal

a nyugatival ta-

lálkozik , ott a

négyszög sarkán a

többi három sark-

toronynál er -

sebb nagyobb to-

rony szökik ki, *)

mely hajdan ma-

gában, azaz külön

állott, nem volt összekötve a mai várpalotá-

val : ennek bizonysága az, bog}' a keleti ol-

dalán lev szobá-

ién a torony fa-

lán még most is

n. n. rustica kö-

vek látszatnak, az-

az olyanok , me-

lyeknek csak pe-

ritne van simítva,

közepe pedig dur-

ván meghagyva

,

a németek púpo-

') A többi három sarktoronv csak magasabbra

emelkedik az épületnél, de annak falain nem s/.ükik ki.

7-. ábra.

i i i

!>'. ábra.

soknak nevezik, „Buckelquadern". A hagyo-

mány e tornyot nevezi „korona-toronynak";

mert, mint mondják, ídnkini itt rizték a

magyar koronát. Azonban e torony eredeti

állapotából egészen ki van vetkeztetve ugy,

bog}- csakis falait ismerhetni a régieknek.

f] homlokzat közepén nyílik három tágas

kapu. mi szintén oda mutat, bogy az épület

inkább fejedelmi Lakra, semmint védelemre

volt szánva, különben az ellenségnek oly

tágas és könny közlekedési és odaférhetésl

nem engedtek volna. De hogy ezen három

kapu nmmsak Mária Terézia idejébl, hanem

már a XV-ik században, azaz Mátyás király

korából való. fcanusitja nyilasa, valamint talap-

jának, ugy válkövének tagozata, profilje is. \

nagyobb, középs kapunyílásának (78. ábra fi

szélessége 3,20

métert mér, a kél

kisebb oldalka-

puké (78. ábra I))

2, 1 5 métert.

\ l| kapu ívé-

nek tagozata n be-

t fi alatt van adva.

milii látjuk,hogy

az sem a XVIII.

század építészeté-

nek, sem a XV-ik másodfele elttinek nem

lehet mve: tehát Mátyás királynak építke-

zésére visszavien-

d. A közép kapu

fölött találjuk a

p bet alatti bo-

dordíszitményt .

melynek nyomai

a középkapuegész

szélességéi >en lát-

hatók. A középs

nagyrésza balcon-

ajtó kitörése al-

kalmával elpusztíttatott. Ezen friesféle dísz

is, mely a román félköríves friesnel mintegj

t
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osztályozásából kettre eredt, itt adott alak-

jában, leginkább a XV-ik század második

felében jelenik meg: oda mutat kivált hegyes

vége és nélkülözése a pálcza- vagy henger-

tagnak. Azonban megjegyzend, bogy ezen

csekély maradványok csakis a XVIII. század

építkezésének romladozása után tntek fel;

mert a bárok építészetnek elve volt, mindent

eltörölni, vagy mészkéreggel is elrejteni, mi

korábbi építészeti stylre emlékeztetett. Ennek

több példáját látni a gyri székes-egyházban.

a pesti parochialis templomban stb., hol a

régi pilléreket és töveket, úgynevezett kö-

penynyel vették körül, gypszbl készítették a

bárok kapitaeleket és válköveket, és az el-

rejt takarót dicsén bemeszelték. Természe-

tesen, hogy a pitvarnak három elypticus bol-

tozata is egészen a bárok modornak szülemé-

nye, ilyenre a régibb stylek nem vetemedtek.

Ha ezen hármas pitvaron keresztül az

épülel udvarára lépünk, itt tizenhárom pil-

lérre akadunk, mely szintén a XY-ik század

épületébl fennmaradt (1. 78. ábra
(J

bet

alatt). E pillérsor nyílt árkád járdát képezett,

és fölöttük a felsbb emeleten hasonló arkád-

járda emelkedhetett: azonban ez a pillér

fölötti boltozattal együtt csaknem nyomtala-

nul elveszett. E pillérek meglehetsen egyen-

mérvüleg vannak elrakva, egész magasságuk

1 m. 20 centiméter, oldaluk 0,95, tehát elég

ersek nagy súly viselésére. Lábuk egyszer.

hanem kapitaelük nagyon emlékeztet azon

alakra, melyre a renaissance-épitészet az u.n.

toskani kapitaelt átváltozta. Ide tartozik a

több tagú gyürü, mely a kicsinyes vánkostól

és táblától egészen el van választva. Mátyás

korának több magyarországi épületén a kés
csúcsíves stylnek összekeverése a renaissan-

ee-al észre\ ehet : valamint általán megjegy-

zend, hogy épen e királynak szorosabb ösz-

szekötése ötletébl Olaszországgal, a renais-CD

sance Magyarországon elébb mutatkozik, sem-

mint Némethonban, de Mátyás után ismét

hátravonul a kés csúcsíves styl eltt. A jár-

da nyugati végén megmaradt az utolsó pillér

kapitaeljének megfelel gyámk (79. ábra.

1 bet ). mely azért is ennek tagozatát ismétli,

csak alját roppant félhenger képezi, mely

durva tömörségében hasonlókig már a roma-

nismusban is megjelenik, s igy különös ellen-

tétben áll a renaissance-féle finom tagozattal

A mellékelt léptték nem vonatkozik e gyám-

kre, melynek magassága 1,00 és kiszökése

0,6ö méter.

A déli pillérjárdának kezdete az udvar

nyugati részén is fennmaradt: de itt a késbbi

építkezés sokkal inkább változtatott a XV-ik

század építkezésén: nevezetesen azzal, hogy

a díszlépcst az udvarnak dél-nyugati sarkára

áttette, holott ez. régibben az udvar dél-ke-

leti szögében vezetett a fels emeletre. Az

ujabb díszlépcst a pozsonymegyei régészeti

társulat, saját költségén restauráltatta ugy.

hogy ezen a legfels emeletig felniehetni.

Ha jól emlékszem, van ezen lépcsn is oly

ablak, mely még a régibb építkezésnek ma-

radványa.

A vár északi szárnyában, kivéve tálait.

semmi régibb maradványt nem találtam. E

körülményt annak tulajdonítom, hogy ez volt

a Mária Terézia-féle várpalotának frésze:

mert ebben vannak a trón- vagy dísztermek

maradványai, itt van ciíy tágas, hanem csiga

alakú lépcs is. szóval itt a legnevezetesebb

váltó/tatásuk történtek, melyek alatt a régi

elosztás egészen eltnt.

Ellenben legnevezetesebb régészeti te-

kintetben a várnak keleti szárnya, és ugy

tetszik, hogy ezt elkelnek azért akarta

Mátyás, mert innen láthatni a városnak f
zömét, kiváló részét. E szárnynak küls fa-

lának, a bels leomlott. felületén

látunk három falívet. melynek gerincze rész-

ben még annyira van megtartva, hogy szel-

vényére jól ráismerhetni, s ezt 80. ábránk na-

gyöbb mérvben adja. Az egész gerincznek ta-
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gozata még csúcsíves stylü, de van itt már
oly karnies-féle alak is. melyei a renaissance

80. ábra.

tagjai közzé kell számitanunk. A még maradt

két ívkezdet közt emelkedik keskeny pilaster

és azon ismét oly oszlopláb (81. ábr.)

«j látható, melyet a régibb torony

és alsó pálczatag helyébe álló kar-

J jp
8 nies miatt a renaissance tagjai közzé

kell sorolnunk. E szerint e falon oly

81. ábra.
a ] ;l ]ízaT. bujt ki a rombolás után.

mely ugyancsak Mátyás király koráim vezet

vissza. De e díszes elrendezés másrészl meg-

határozza a helyiség rendeltetését, mint egy

80' hosszú 21' széles teremét, mely kél eme-

leten ment keresztül, mit az ívek közti pilas-

ter fölötti láb bizonyit: meri ez csakis falosz-

lopé lehet. Az alsó ívek fölött nyílhattak

csúcsíves, a termet világító ablakok. Ezen,

valaha díszes termet némelyek a várkápolná-

jának tartották: azonban e nézet ellen Rómer

helyesen megjegyzi, hogy nincsen keletelve;

mert az ívekkel ellátott oldal, nyilvánosan a

teremnek egyik hosszoldala volt . és midn
ez a keleti irányt tartja, az oltári nem lehe-

tett a kápolna keleti végére tenni. Kápolna

helyet! tehát itt inkább lovagtermei kell

keresnünk, valamint tágassága, ugy dísze miatl

is. Az ívek és köztök való pillérek által meg-

batározott osztályok (travées) hossza 28 láb

a középsé, 2(i láb a kél szélsé; a bárom

osztálynak összes hossza tehát 80'. Termünk

ket rövid oldalai egy-egy basonló falív fog-

lalta el. Az elteremnek hossza vagy 17 láb

lehetett. A t erem. midn 80 lábnyi hosszában

21 lábnyi szélességél 3Va találunk, nem mu-

tatót! tetsz arányt; de talán régibb épület-

nek meglev falai voltak okai ezen alaknak.

A fal, mely a termet az elteremtl elválasz-

totta, nem létezik többé, a meglevnek fenn-

marad! nyomai csak a mull századból szár-

maznak, alaptervünkön a bels falban bárom
nyilast, kél ablakéi és e kzi ajtóéi látunk,

a kurta íal mindegyikében isméi ajtói és a

helyiség közepén egy alig magyarázható épít-

kezést, talán tzhelyt, miszerint itt hajdan

konyha lehetett,; de meg kell jegyezni, bog]

itt földszinti helyiséggel van dolgunk, melj

fölött a terem állott, és hogy az ablak- és

ajtó-nyilások világosan nem a régibb, hanem

a Mária Terézia-féle építkezéshez tartoznak,

Különben konyha igen jól illeti a fölötte való

lovagteremhez; a zárdákban is a konyha a

refectorium közelében szokott lenni, és a lo-

vagterem jól felel meg a zárda refectoriumá-

nak. A magasabb emeleten lev teremnek

déli oldalán valószínleg más. azaz elterem

volt, melyhez tágas lépcs vezetett; és ennek

házában van még más kid. a pilléres járdába

és a várpalota délkeleti nagyobb helyiségébe

vezet ajtó. Ezen, az egyik sarktorony alatt

lev helyiségben ismerhetünk a régi várká-

polnára, leginkább három okból, elször:

mert a kápolnák szokásos alakja hosszúkás

négyszög, melynek ablaka keletre nyílik, ez

eltt állhatott tehát az oltár ; másodszor: mert

a nyugat felé fekv szomszéd helyiség fölötte

alkalmasnak leiszik sekrestyének; harmad-

szor: mert a várkápolnák gyakran tornyok-

ban vannak elhelyezve. Hozzájárul, hogj e

kid helyiség a többitl ugy van elkülönítve,

miszerint itt csak egy ajtó nyílik a kápolnába,

és ezen ajtó. \ a la in int a lépcsházból, ug\ a lo-

vagterembl is ide vezet. Távolabb nyugatra.

egy emeleti szobának kéménye melletl befa-

lazva van az ni lietü i 79.ábr.) alatt láthatótöbb

m i
ni díszes gerincz, lyel épen kési aúi síves

korra mutató mesterkélt tagozása miatt, a ré-

gibb vár legkiválóbb helyiségébl, tehát a ka-
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polnából, ide áttettnek hihetünk. Szintén régi

helyökrl és összeköttetésökbl kimozdítva

találtatnak ide s tova heverve más faragott

kövek, mink p. az i és ll bet alattiak.

Ily csekély részlet maradt fenn a kés
csúcsíves korból származó várpalotából, és ez

is csak akkor tnt el, miután a Mária Terézia-

féle stucco-takaró lassan-lassan lehullott. De

ha a föld fölötti épület, minek udvar-emele-

tét 77. ábr. adja, és az a fölötti emeletek ki-

tétele a szabad ég alatti viszontagságának ily

leleplezésnek kedvezett, ábránk föld alatti

alakjának régi voltát még kevésbé bírjuk

felismerni ; mert ez csak két helyen közelít-

het meg : az épület észak-keleti és észak-

nyugati sarkán, melyben még megvan a pin-

ezébe levezet lépcs ; de maga a két pinezé-

nek folytatása jobbra balra jelenleg el van

falazva, kivéve az utóbbinak azon része, mely-

ben a Dunaviz csatornája áll. Ez, mint alap-

tervünkön látható, az udvar alatt terjed el,

hol hozzáférhet kút hói merítik a vizet. A
még bejárható pinczék falazatát tüzetesen

megvizsgálván, itt sem találtam semmi nyo-

mot, mely a római korba visszavezethetne,

s igy Rómerrel biztosan állithatjuk, hogy

római korban a mai várpalota-rom helyén

falazott épület nem állott. Nem tudhatni to-

vábbá azt sem. mikor épült fel ilyen a közép-

korban, de valószín , hogy bekerített öreg-

torony, mely a mai nyugatdélinek alapja

lehet, már a magyarok honfoglalása eltt

állott, és állottak épületek a mai várpalota

romjának területén a XIIT-ik század elején,

st már is a XH-ik században , ug}^ mint a

prépostság templomával. Bizonyos végre

,

hogy Mátyás király a mai romnak kiterje-

dését, ennek a még meglev alakját adva

.

királyi palotája építkezésével meghatározta.

Tanúságul szolgálnak a megmaradt csúcsíves

részletek és tagozatok, melyek nem csak a

kés csúcsíves styl, hanem annak vegjuilését

renaissance idomokkal is mutatják, mi kirá-

lyunk más épületeinek is jellege, p. a vajdahu-

nyadi vár Mátyás-féle loggiáé. Ezekhez hozzá-

vehetjük, mit e tekintetben Rakovszky mond :

')

„Ezután Mag}7arország trónjára a láng-

lelkü Hollósi Mátyás hivatott meg, ki nejé-

vel Beatiix-el együtt gyakran lakott Po-

zsonyban, st az osztrák háború alatt azt f
fegyvertálául választá, mirl egyidej okira-

tok elegend felvilágosítást nyújtanak". —
„A késbbi években (1470— 1490.) gyakran

találjuk a királyt Pozsony falai közt, kény-

szeritvén t ugyanis Frigyes makacssága

harczkész hadsereggel mindig résen lenni,

mig a második osztrák háború kitört, a mi-

kor Mátyás diadal inasan meghódítván Bécset,

ott a halál egészen váratlanul lepte meg
(.1490)".

A POZSONYI VÁRNAK DISZ-KAPUJA.

De ha mégis fennmaradna kétkedés Má-

tyásnak a várpalotát illet építkezése iránt,

ezt ;i vár diszkapujának nem csak tanulmá-

nyozása, hanem már egyszeri) megtekintése is

eloszolhatja. E diszkapu helyét látjuk 7. ál>r.

X betje alatt, ezt Schmidt Frigyes, cs. kir.

f-épitészeti tanácsos és a bécsi képzmvé-
szeti akadémiának tanára, tanítványaival fel-

mérette, és a bécsi építészeti iroda- (Bauhütte)

társulat autographiákban közölte, mely is

oly szíves volt rajzainak felhasználását jelen

könyv számára megengedni; ugyanazon raj-

zokét, melyekben Schmidt tanár a romot

') L. „Pozs. és Körny." az „Adatok Pozsony

történeti-hi * czimü czikk l. ].
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• igazgatása alatt tanítványai stylszerüleg res-
tauráltak. Az autographiák léptéke nég
akkora, mint fa-

metszeteinké (

1

büvelyk=3 bécsi

lál>. tehát az ere-

detinek3 6-da).Fa-

metszeteink pho-

tographiai utón

készültek ugy,

hogy a fénykép

kisebbítése köz-

vetlen a faduczra

lenyomatott; mi-

ért is az eredeti-

vel való pontos

megegyezésérl

kezeskedhetem. S

szerint ábráink

nagyon alkalma-

sak arra, hogy itt

- a egyszer és

szabályos példá-

nyon a bevezet

Q adott aranyo-

zási elméletnek

teljes valóságát

kétségen kívül he-

lyezhessem.

82-ik ábránk

alaptervén a ka-

putorony mind-

rik oldala 17;

bécsilábat 17,7.-)'

mér Qrben ( im

Lichten). 'i Ezen

oldalmérvbl,egy-

ségbl, melyei W-
val (unitas) jele-

» Mintán ;
, középkorban mertet] a

M)at használták, ezen bé ., i ,, béc i lábnak— 1401, a rómaihoa 1 ti

18,997 romai lábnnk; ,.
I ;

hü/ : /3/Vx) 'J,?T-Y

,|"'"
1

'

I az a, ft ;-. ft'négyeg, melynek,
kijeleli diagonajját, átiójái átvisz-

szük az alapvonal-

ra y-ból . elérjük

a 8 pontot, és ha

a-t összekötjük <
N -

val,nyerünka D"-

vel jeleli • onalban

azon egész köbnek

diagonálját, átló-

ját, melyei I 7.7."i -

n.yi oldalból, az

egységbl szer-

késztünk.

E szerint van

kél háromszögünk

az ay nagyobb

köbháromszi

/ éhez hason-

ló kisebb !;' fi' <$

háromszög, mely-

blésmelynek fej-

ldettjeibl szí -

maztatvák a ka-

putorony részle-

teinek mérvei, [gy

mindenek el

látjuk, hogy a

gyöngébb falnak

vastagsága a ki-

sebb háromszög

íi''\ nagyobb ol-

dalának (íi'i: az

ersebb falnak

pedig

ugyanezen három-

szög h'<5 átlójának,

hypothenusájái

(íj'i mérvére van

véve: az elbbi

lönbség olj i Bekély, bgj e be-
obb tön \-, és

feltehetjük, bog3 az épitász az oldali 1" rém ro
lábra v< tte.

12
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&" 8, vagy röviden ÍT (nagy kathet) 7,34..

bécsi lábra, az utóbbi í)' S,99.. vagyis 9

bécsi lábra.

Ha naár most a kisebb háromszög ÍT 8

oldalát W8 hypothenusájára átvisszük, ezt tt-

ban fogjuk elérni és innen függlegest le-

bocsátván, a jfc' vonalra nyerendjük a leg-

közelebbi hasonló fogyatkozó tt ^ 8 három-

szögöt, és a munkát igy folytatván, a b 43 8,

(i£<) 8tb. háromszögöket, melyek oldalainak

értékét, mennyire azokra szükségünk van,

ide teszem:

Elméleti BZÓm « íííií/í/ oldalak értéke

k' 8— $'= 0,507 .

.

X 17,75 = 8,99 .

.'

&'§= &•= 0,414.. TT TT
= 7,34 .

.

3U = A =0,338.. ÍJ TT
= 6,00 .

.

jB 8= 6= 0,276..
TT TT

= 4 89..

<Eá= C= 0,225.. s TT
= 3,99..

US =5= 0,184.. ff TT
= 3,26..

<£«) = <£ = n.l50..
TT J»

= 2.66..

£8 = í= 0,122.. TT
- = 2,16..

<&#= (6= u,1002. • - TI
= 1,77..

íj 5 = f) = 0,0818

.

• tt JT
= 1 49 .

.

3 8 = 3 = 0,0668

.

• Ti TT
= 1,18..

Elméleti a kis oldalak értéke

|;'ÍV = k = 0,292.. = 5,18..

n A = a = 0,239.. = 4,24..

b $ = b = 0,195.. = 3,46..

c € = c = 0,159.. = 2,82..

iiH = il = 0,130.. = 2.31..

f (£ = C = 0,106.. = 1,88..

f i = f = 0,086.. = 1,52..

g (6 = g = 0,0.0.. = 1,21..

~|) ü = I) =0,057..= 1,01..

i 3 = i = 0,047.. = 0,83..

A rajzban az n A vonal valamivel ki-

sebb, mint a minnek lenni kellene; miért is

az attól származót! vonal mindenike a kel-

lnél valamivel kisebbre ütött ki: általán

véve. ha a négyszög nem igen nagy mérték,

fölötte nehéz a származott vonalaknak a kell

mérvet megadni ; kiigazításul szolgáljanak a

fentebb adott számok.

Vizsgáljuk ezek szerint három alap-

tervünket: ')

az egységet vagyis az oldalát rben
találtuk U'-ra= 17.7".

a gyengébb fal vastagságát . . . & -ra = 7,34'

az ersebi) fal vastagságát . . . f)'-ra= 8,99'

a lépcsház falának vastagsága . . (£ . . = 3,99'

a nagy ablaknak nagyobi) mélyedése

(82. ábra) . . . . .
.*

. . ft' . . = 7,34

az ajtónak legnagyobb mélyedése

(82. ábra) . k' . . = 5,18'

az eltte való járdának szélessége

(82. ábra) (I . . = 4,24'

Jfafiassági mének.

Az alsó emelet a járda talpáig (84.

ábra) mér U = 17,75'

ugyanannyit mér a fels emelet (84.

ábra) boltozatáig lí = 17,75'

a bels kapu egyenes magassága (85.

ábra) pied droit 4(6 = 7,08'

ugyanannyi a kapuívnek fentje (85.

ábra) .' .'

. . 4© = 7,08'

a fels emelet ajtajának magassága

(85. ábra) £ B' = 8,36'

egész szélessége, hozzá véve az ol-

dala melletti pálezatag-díszeket is

(85. ábra) A = 6,00'

az ajtó fölötti csúcsív egyenoldalu

háromszög fölött van szerkesztve.

és e háromszög oldalának mérve

(85. ábra) \ íj' = 4,49'

A díszhomlokzat kapuja (S6. ábra) olda-

lán álló oszlopnak magassága (lábát, tövét,

kapitaeljét és vállkövét együttvéve) i\\ (vagyis

ifi') = 11,02'. Ezen mérv ritkábban fordul

el németországi építményeken, gyakrabban

ugyan francziákon, de itt sem mindennapi.

A kapu fels párkányzatától , mely az

oszlopláb fels vonalának megfelel azon kö-

zéppontig, melybl a kapu fíve (archivolte)

van húzva, találjuk a k = 5, IS' mérvét, ma-

') 83. ábránk egyik föle adja a kapu földszinti

szelvényét a kpad fölött, második fele a bolt alap-

tervét. — 82. ábránkban látjuk a fels emelet alap-

tervét.
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ga az ívnek fentje pedig 4fj = 5,96. tehát a

párkány/attól az ív hegyéig összesen 11,14';

az alsó párkánytól az ív kezdetéig', az em ye-

nes magasság (pied droit) mér Ul" = 8,87'.

A kanyarív vagy szamárhát (Eselsrneken)

egycnoldalu háromszög fölött van szerkeszt-

vi'. ugy. hogy alsó részét a körívnek ket szél-

s része teszi: e körívnek fentje Ü'= 7,34';

a két í'elsö résznek fentje íj'— 8,99': mibl
a/ elméletnek kitn használhatósága

lünk. azaz 15,37..'. — Az emelet közti pár-

kányzat magassága 1 (f — 1,33'.

Igen valószín, hogy a díszkapuhoz csat-

lakozó körfalának vastagságai is rendszere-

sen határozták", s igy hiszem, hogy az auto-

graphiák igazgatója igen közel járt a valóhoz,

midn a külsleg rézsi futó falnak, párkánya

fölött valamivel töhbet adott a ;í)': U'.l'-

nál. és a mellvéd Iái vastagságának, párká-

nya alatl szintén valamivel többel 'A 3,00

•
l ábra.

akorlati aranyozásnál világosan ki-

tetszik. .\ kapu alsó talappárkányzattól a

kanyarív kezdetéig az egyenes magasság

(pied droit) van véve a köb átlójának felére

D"= l,732X 17,75'= ::o,71'. és ennek tele

15,37'. Ma az alsó ív kezdetéig mért magas-

ít, mely Hf=8,87'-t ezzel hasonlítjuk.

itt is az elméletnek alkalmazhatósága

világos; mivel itt ;iz arány a | :;-nek a Ki-
hez, fordul el: s |oy. h;i s,s7'-t szorozunk

1,732-el, leend ;i magasabb egyenes vona-

lini.

lábnál. Az elbbi szám 1 í)' - l.l'.l'a kaim-

torony legvastagabb ij'-nvi tálának épen fe-

lét teszi.

A középkori erdítéseknél fszerepei

játszik a fal, annak erssége, azaz vastagsá-

ga; ez. miiln a templomoknál és nem vé. leí-

rni épületeknél idvel mindinkább gyöngébbé

válik, keskenyedik; a védelmieknél megfor-

dított arányban ersödik, vastagodik. Ennek

több oka van : a templomoknál a zárfalak

12-
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functióját, a boltnak tartását, támasztását =7,34' mérjük: hozzá véve. hogy e kapu-
idvel egészen magára veszi a tám ugy, hogy torony három emeletével a visegrádi donjon

elvileg nincs is többé szükség középs falra, hatnak ellenében. az utóbbinak csakis fél ma-
éa hogy kivált a franczia iskolában roppant gasságára emelkedett. Itt tehát már ágyú
ablaknyílás foglalja el a tárnak közti helyet, elleni vedre, keletkezésre a XV-ik század má-
és a fal. az ablak alatt és fölött csakis az el- ; sodik felében kell következtetnünk, azaz az

zárás rendeltetésével bir. E tekintetben meg-

jegyzend, hogy vastagsága i-tól idvel le-

s/áll |-ra, és még kevesebbre.

Ellenben a védelmi épületeknél a táma-

dó eszközök tökélyesbitése magával hozta a

védknek ersbbé
I

i i
—tételét, fképen a

falak vastagodá-

és magasabb-

ra emelését.

Kaputornyunk,

agy tetszik, az

utóbbi tekintet-

ben hiányos volt,

alig volt három

emelete (a kapuét

elsnek tekintve),

de hulló-rácsnak

é~ vonóhídnak, e

kéi nevezetes ka-

puvédnek uyomát

sem lehet találni;

- ezérl e li iái lyu-

kat falainak na-

gyobb erejével

kellett pótolnia.

Nem fogunt te-

hát csodálkozni, ha a visegrádi (tévesen Sa-

lamon-tornyának nevezett) öregtoronynak

.

donjonnak, egységét, azaz rét 33 és fél lál>

arányához, fala vastagságai 11 lábra, léhát

közel csak egy harmadra találunk, mind a

mellett, hogy e donjon hat emeletes; ellen-

ben a pozsonyi kaputorony 17.7.")' egységé-

hez kép< sebb tálának vastagságai íj'-ra

8,99', tehát többre, mint az rnek felére,

és még gyöngébb falának vastagságai isfi'-ra

Ml. ábra.

épitést világosan .Mátyás királynak tulajdoní-

tanunk.

Fala vastagságán kivül kaputornyunk-

nak más védje áll abban, hogy egyik oldalán

(86. ábrán, afekete)a fal épszög alatt csatlako-

zott a toronyhoz:

e falnak mellvédé

mögül az ostrom-

lottak a kapuhoz

közeled ellensé-

get lövöldözhet-

ték: más védnek

tekinthetni a kai ni

belsnyílás afölöt-

ti (82. és 85.ábra)

járdát, mely a vár

két bels falán is

volt folytatva, é-

melyrl a netalán

a kapun keresztül

már betört ellen-

séget még sikere-

sen lehetett VÍSZ-

sza szorítani. E fo-

lyosóhoz csak a

vár belsejébl ve-

zet lépcsn jut-

hattak tehát a védk. Yolt-e a harmadik

emeleten is hasonló folyosó vagv legalább

erkély, többé nem tudhatni: mert itt az át-

változtatásuk elv lényegesek és oly kev<

mvészetiek, hogy ezen emeletet a/ autogra-

phiákbani felvételre érdemesnek nem tar-

tót rák.

Azonban ezen kapu nem voll az ebe.

melyet az ellenségnek bevenni kellett: eltte

a hegy lejtjén vagv allján kellett lenni más
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körfalnak és kapunak, mely utóbbi alkalma-

sint inkább volt ersitve; mig a miénk a véd

czéllal különösen összeköti a diszét, a pom-

páét, s azért kiválólag disz-véd-kapunak

nevezhetjük.

Teszik pedig diszét: az oldalánemelked
két oszlop, a csinosan tagozott fív, az e fölötti

ormózat, gazdag mérm és az egészet koro-

názó párkányzat.

Az oszlopnak egész magasságát talál-

tuk HY-re= 11,02 -re; átmérje 3=1,18' 0,

tehát az átmér mintegy 94-szer foglaltatik

az egész magasságban. Ezen oszlopnak nin-

csen külön kapitaelje és külön vállköve, ha-

nem c két tag összefolyva a párkányzat alak-

ját veszi fel, mi .szintén kés eredetét tanú-

sítja. A vállk fölötti szobrok többé nem
léteznek, hanem csak rt álló katonákként

helyesen vannak rajzban restaurálva. Alinak

pedig fülkében, mely fölött toronyfl emel-

kedik.

A fívet, melyet a franczia archivolte-

nak nevez, azaz oly ívet. mely fölött neveze-

tesebb faltömeg emelkedik, mi öregívnek

nevezhetjük; ezen öregív igen diszes tagozatú

és ftagja hengeren emelkedik, mely ismét

szörnyfejen ayugszik. [gen er- ívünk körvo-

nalú, tanúságául, hogy a csúcsíves stylakör-

ívet is használta; azonban kés eredetére az

is mutat, hogy nem képez egész télívet. A

styl virágzó korában helyette csúcsívet alkal- jácsnak alakjában mutatkozik, mely a styl

máztak volna és e fölött, a mostani kanyar virágzó korában egyenes, mig késbben, mini

helyett egyszer ormot, oldal fialakkal, me- példánkban is. kanyar vonalai képez. D.yen1

Ivet Wimpergnek (Windwehrbl szánnaz- találunk a sopronyi -
. Mihály-féle késbb

tátva) nevez a német, s innen a franczia quim- részeinek koronapárkányzatán is.

mig végre a csúcsív helyébe, mint példánk-

ban, kanyarív lépett. így tehát ormozatunk
is tanuságoi tesz az építmény kés eredetérl,

de még Sem nnn.it telj,., hanyatlási korra
;

mert még nincsen szerkesztve négy, hanem
csak három középpontból, és nincsen szer-

kesztve egyenoldalu háromszög fölött, mely

sokkal magasabbra emelte volna. \ teljes

elkorcsosodás idejében a kanyar ormozatol

még lancette-csúesív fölött is szerkesztették,

st annak oldalait megtörték is ugy, hogy a

kanyar vonul nem tartotta meg folytonossá-

gát, szakadatlan szökkenését. Jó 3tylt mutat-

nak még kanyarívünk lombcsokrai (Krabbe,

crochet) is, úgyszintén a tetején álló kereszt-

virág és elegánsuknak nevezhetjük toronyfi-

jait is. csak karcsúságuk alig áll arányban a

tágas ív zömével.

A kiszök kanvarornioy.ji! mögött a íál

kissé visszavonul, hogy abból a esin"s mérmü
(Maasswerk) ismét kiszökhessek. Ezen mérm
áll csúcsíves lóherívbl, melynek szárai diszes

liliomokba végzdnek, csak a középsk van-

nak egyenes vonalba a kanyarívig levezetve.

Jónak nevezhetjük, az alsó díszek fölötti

korona ]>á rká ny zatot; magassága !'€=

1,33': áll fels nagy kajácsból (Schráge), lécz-

bl. horonyból és pálczatagból. E tagok képe-

zik rendesen a csúcsíves koronapárkányzatot.

A korabeli különbség azonban fképen a ka-

berge-nek (gablet '-nek is), ennek oldalán áll

egy-egy toronyfl (Fiale), mit ormozatnak

nevezhetünk. Ezen középs orom eleinte egy-

szer épszög nyeregtet volt; késbben

egyenes vonalú oldalait csúcsív helyettesitette,

i In egy hibát kell kiigazítanunk 83. ábránkon,

tévedésbl :i kapuoszlo] j<- 3 belyetl i safe Ij-ra

van vére, behat 1| helyett 3 teend.

84. ábránk adja díszkapunk hosszszel-

vényét északi falával, jobbunkon látjuk az

épen leirt kapunak metszetét, balunkon a

bels, a várba vezet nyílást, mely fölött

díszes egymás fölött kiszök gyámköven

nyugvó szabad járda jelenik meg. De dís

inkább, semminl ers a kapucsarnok i*. A

védnek elve kívánta, hocn a küls és bels
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kapu ne essék ugj^anazon egyenes vonalba,

hanem álljon egymáshoz szög alatt, ne hogy

az ellenségnek egyenes útja legyen támadá-

sában. Itt azonban, mivel díszkapuval van

dolgunk, ezen szabálytól eltértek. A csarnok

allján látunk két, nyugvásra alkalmas kpadot

csinos fülkében. Ezek fölött emelkedik a két

osztályú boltozat, melynek gerinczei jól fa-

ragott lombozatos gyámköveken nyugsza-

nak. A bolt nem a régi, kivált erdítési épü-

leteket jellemz egyszer keresztbolt, hanem

oly alakú, melyet a heraldikában zsindely-

nek neveznek. Ezen alsó és a második vagy

fels emelet nem közlekedik egymással, hanem

a boltozat által van elkülönítve. A fels eme-

leten látunk csinos ajtót, és mögötte pontozva

azon lépcst, mely a harmadik emeletre ve-

zet. Ha e lépcs középpülérét tekintjük, ez is

különös díszkedvelésre mutat; mert nem ké-

pez egyszer prismaticus pillért, hanem négy

féloszloppal és négy horonynyal csinosan van

tagozva . Só. ábránk adja a kaputornyot a

várból tekintve. Egyes részeinek mérvét fen-

tebb adtam ; itt meg kell említenem , hogy

mivel a kapunyilás itt alacsonyabb, mint a

küls kapué, ívének az utóbbinak íve alatt

meg kellett volna jelennie a 86. ábrán; ez

azonban az autographiákban elhagyatott, hogy

a kapu mögötti, már a várban lev tárgyak

jobban tünh -k ki. Ezen bels homlok-

zaton is világos a díszítési czélnak elsbbsége

az ersítési rendeltetés fölött. Csinos az öreg-

ívnek hatalmas tagozása; igen csinosak a

szabad járdái hordozó gyámkövek; de való-

ságos pompájával mindezekéi felülmúlja a

torony második emeletébe vezet ajtó. mel\

ketts zárással bir; a fels egyenoldalu há-

romszög fölött szerkezeti vak zárása csúcsív

a valóságos alsó* nyilas pedig mindenképen a

XV-ik század második leiére, tehát Mátyás

király korára mutat. Csak ekkor harapódzott

el azon szokás, mely szerd a keretel pálcza-

okat, mintha valóban fából volnának, egy-

mással keresztezték, mit a német überschnit-

ten, a franczia entrecroisé-nek nevez. Ekkor

kezdték a faalkotást a kszerkezetre alkal-

mazni, st késbben annyira mentek, hogy

valóságos élfa törzseit és ágait, kanyarodá-

sukkal és héjaikkal majmolták a kben, mi

a styl végs elkorcsosodását jellemzi, és azért

teljes elhagyását is indokolja.

-I-
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87. ábra.

Itt látjuk a hajdani vedriczi kaput. mely

a várnak kiegészít részét tette. Közlötte

Bómer a .,Pozs. és Környéke" czimü könyv-

nek 200. 1. Fuhrmann ..Alt und neues Wien"

ez. munkájából. Két tekintetben nevezetes

:

hogy itt is, mint a vár díszkapuján, elfor-

dulnak a púpos -négyszög-kövek, a német

Buckelquader-eknek nevezi. Ilyenek legel-

ször a punok épületein, késbben a rómaiak-

nál, a középkorban pedig leginkább várépü-

leteknél voltak használatban. Másrészt ugy

tetszik, mintha a kapu bel- -

jében látható három hajtékhaii

három hullórács mozgott vol-

na. Altalán e kapu még fels

emeleteit . melyeket a rajzoló

elhagyott, sem tekint ve, az erd
eszméjének sokkal jobban te-

lel ihol;, mint a várnak dísz-

kapuja.

Ailom ííómer értekezése

után (id. m. 265. 1.) Pozsony régi körfalának

letét, mely, mint látandjuk, szerepet ját-
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szik a f-egyház chronologiájának meghatá-

rozásában a a küls városfal, bl bels város-

fal, í? ajtó az egyházfi lakában. „Az egyházfi

laka táján" (a doni mellett), mondja Rómer, a

régi fal egész eredetiségében tnik fel. Csúcs-

íves ablakok és lrések változtatva jönnek

el. Az utóbbiak szélessége kifelé tett 4", és

gyakran két részre osztvák, befelé tesz szé-

lességük 2', magasságuk ugyanannyi, a fal

rése pedig 2' 3". A csúcsíves ablakok magas-

sága tesz 6', szélessége 2' 9". Itt két ketts

lyukra akadtam, melyekV alakban két irány-

ban szolgáltak. A rálépésig a fal 26' magas,

innen tetejéig még 8' számítható, a lrések

a rálépés fölött csak 2!' magasságban \ unnak.

Az egyházfi kertecskéjében is lejtvel bir a

fal, mely 2° szélesség mellett 3i'-nyira kiszö-

kel. A lakásban megvan még azon ajtó, mely

az egykori itt állott toronyba (K) vezetett;

ezen ajtó fölött nagyobb ablak is látható,

melyhez jobbra balra több más ily uagyságu

ablak csatlakozik.

A FERENCZIEK POZSONYI TEMPLOMA.

Károlyi Lrincz többször idézett mun-
kája 50. 1. a ferencziek pozsonyi temploma

felszentelésére vonatkozó okmányt közöl,

melynek ide tartozó helye ez:

.. Lodomerius, Miseratione Divina Archi-

Episcopus Strigoniensis . . . Ipsam enim Ec-

clesiam B. M. V. nobis Posonii existentibus,

Venerabilis Páter Jacobus, Dei gratia Vica-

rius, Episcopus noster, praesentibus Venera-

bilibus Patribus ( i<lt'-z i n jelen volt clerus

tagjait): Inclyto etiam Dominó Andrea, Dei

gratia Reg" Hungáriáé, una cum Uaronibus

et Proceribus suis, cum vix numerosa Chri-

sti fídelium multitudine interexistentibus

solemnitati. ad laudem et glóriám Divini

Numinis. et in titulum Excellentissimae

Muridé 7irginis dedicando consecravit, et con-

secrando dedicavit (következik egy évi indul-

gentia azok számára, kik a templomol fel-

szentelési évfordulatán meglátogatják). In

cujusrei testimonium praesentes concessimus

literas, Sigillo aostro authentico consignatas.

Dátum Posonii in Crastino Annunciationis

B. M. V. anno Domini Millesimo, ducen-

tesimo, nonagesimo septimo".

Balazsovits ,i p /.sonyi szerzetrl szóló

munkájában *) a templom felszentelésének

esztendejére nézve megegyezik Károlyi ada-

tával.

30. 1. „Belius scriptor in sua Hungá-

riáé novae História, huius Conventus Origi-

nem ad tempóra Belae D7. Regis refert; quem
Ottocarus Bohemiae Rex, anno 1271 vastata

rbe Posoniensi desolavit. Ladislaus dictus

Cumanus, prostrato Ottocaro cum triumpho

redux, hunc Conventum decennio fenne in

ruderibus jacentem restaura re coepit, quin

totum opus consummasset, anno siquidem

1290. violenta morte ad Körösszeg per Cu-

manos sublatus est. Perfecit proin opus eius

successor, quod comprobaf originale Docu-

mentum in Archivo Provinciáé existens, teno-

ris sequentis ")

:

„Nos Lodomerius M. D. A.-Episcopus

Strigoniensis etc. damus memóriáé etc. quod

') L. Brevis história conveutmim ordinia S,

Francisci Seraphici per P. Odoricum Balazsovits

ejusdem provinciát' vicarimn. Posonii isti'.i.

'') A következ chronosticl a templomban

fel van irva

:

aoDes has LaDlsLav s nYartVa bVngarlae

i'.'X e plo BVperoa V"oto \ ppresso

ter faVate ottoCaro rege eXatrVJLlt.
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Nos in vigília Annunciationis x
)j anni 1297.

Ecelesiam P. P. Franciscanorum Posonieusem

jani plene consummatam ete. praesentibus

:

Rmmis Paschasio Nitriensi, Paulo Quinque-

Ecclesiensi, Theodoro Jaurinensi Episcopis —
item presente Inclyto Dominó Andrea III.

D. G. Hungi wn Proceribus ac Prineipi-

bus 3uis coní mus etc."

In hac Ecclesia Cultus Divinus pacifice

peragebatur usque ingressum Lutheranorum,

qui numero el opibus valentes, vix Urbem

Lngressi diversa impedimenta ponebant. Quam

obcaussamRudolphus Imperátor defensionem

roceribus commendavit, huius te-

„Rudol bus ÍI. I». G. 1". Romanorum

Imi . Rmmo in Christo Patri Dno

Joanni Kuthassy A. Episcopo Strigoniensi —
Rmmo ac Egregio Stepbano Zubay eleeto

Episcopo Lgriensi, caeterisque Consiliariis

Camerae nostrae Hungaricae, simul vei divi-

sim constitutis, salutem et gratiam etc.

Quoniam Nos, tideles nostros religiosos Fra-

tres Ord. S. Franeisci de Observantia, in

Regno nostro Hungáriáé eommorantes — in

V -Traiu Regiam recepimus proteetionem et

tutelam specialem — vice ac in Persona

bra Regia, eosdemVestrae duximus eom-

mittendos tuitioni. Ideo Pidelitatibus Vestris

harum serié firmiter committimus et manda-

mus, quatenus a modo deinceps, praei

1*. P. Franciscanos tam in personis, quam

universis is ac juribus ipsorum contra

quoslibel violentos ac illegiti 3 impetitoresj

turbatores ac damnifical - gnanter contra

fideles Nostros Prudentes ac Circumsp<

Judices ac Cives Civitatum Posoniensis el

Soproniens defendere teneamini authori-

tate nos s;ia Vobis bac in parte plenaria

') A mtelés évére aézve ezen okmány
ii a fentebb idézettel, hanem az

ünnepély napja iránt vau cf

conces>a et attributa. - Pragae die 12. No-

vembris 1600."

36. lapon.

Conventus usque . . . non fit omnium

fatorum expers :
— primum fátum fit pestis

a. 1502 in bac civitate saeviens. Secundum

fátum fit terrae motus a. 1590. qui magnam
Hungáriáé et ülyrici partém, sed praecipue

Yiennam , Posonium , Tyrnaviam . totamque

intermediam vicinam plagam, miserandum

in modum, teste Istvánfio L. 20. p. 563— -11

vicibus repetitis, ac cumprimis 5. septembris

eoneusserat. Aedificium Conventus priores

suecussiones absque notabili damno sustinuit;

at die 5. sept. corruit navis Ecclesiae, olim

eiirn Sanctuario gothice structa, corruit et

magna pars Conventus, tria solum puneta,

puta: turris, Sanctuarium et capella S. Joan-

nis Ev. illaesa manserunt. Ob frequentem

terrae motum. in navi Ecclesiae len fornicis

trabes compactibiles adhibitae sünt, donec tan-

dem 1616. subquardianatuP. Joannis Rudnay,

remotis trabibus, fornis ad modernum stylum

structa fuisset.

Deseriptio Provinciáé in Capitulo Gene-

ráli Vallisoletano exhibita sub Ministro Pro-

vinciali Patre Petro !! gg >-\ anno 1740.

In Conventum Posoniensem seiendum:

Quod in Seraphicae Religionis primordio

ad annum 1240 "ni., noster, mm in civitate

Posoniensi, sed extra Suburbium, extra portám

S. Laurentii ad montes habebat suum domi-

cilium. Quando autem Res Hungáriáé Ladis-

lans hujus nominis quartus, reversus est de

caede Othocari Bohemorum Regis, in gratia-

rum actionem pro obtenta victoria Religionis

trae, in interiori civitate. Ecclesiam et

Conventum hunc Posoniensem aedificavit.

Amin 1280. In novo Regio Conventu ordo

noster, a prima 8ui fundatione continuis tre-

centisetamplius annis in
]

onepacifica,

Deo et animabus serviendo tranquille per-

mansit, usque ad Bocskay Calvinistae tumul-
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tus. Qui Turcicis suffultus armis LnPrincipem

Transilvaniae sublimatus, potiorem üngariae

partém in suam et Turcarum ditionem sub-

jugavit.Religionem autem Catholicam, ubi nl>i

poterat, mira crudelitate haeretica labefac-

tavit. Et inter alia sacrilega facinora sua 3

Fratres quoque aostros ex hoc Posoniensi

Conventu elimiriavit ;nni<i L604, Ecclesiam

istam una cum Conventu haereticis Praedi-

cantibus Lutheranis eontulit. Qui aon sorúm

per baeretiea sua exercitia, verum etiam per

suorum mortuorum cadavera, in Cryptis se-

pulta, Ecclesiam hanc contaminando pollue-

nint. [nterim post lameutabilem aliquot an-

norum deeursum repressamque per [mpera-

torem Üngariae Regem Rudolphum haereti-

corum Turcarumque violentiam, dtim iterato

de mandato Regio sacra nostra Religio ad

suum antiquum Posoniensem Conventum

batroducta est, Qlico de Ecelesiae Cryptis

humata haereticorum cadavera sunl ejecta

(mivel a barátok keresztyéni szeretetknek

fényes tanúságát adták): ac per Dominum

Stephanum Csiki, Episcopum Transylvanien-

sem reconciliata <'*t Ecclesia anno 1619.

Rakovszky „Alteri bümliche üeberliefe-

rungeii von Pressburg" czim alatl a »Pr(—
burger Zeitung* 1877. évf. irt czikkeiben

VTLsz. „Das Münicb kloster Sancl Francisci*

felirat alatt ezekéi találjuk

:

\ zárda 1439-ben égeti Le; mii a város

számadásai tanúsítanak: [tem am Montag

vui' Margaretheu virginis, als das Mönichs-

kloster prennend ward, and dy Messerkram

IkiI) mir gebn aoch dea Richters and des Ku-

nigfelder geschefl (rendeletére vagy paran-

cs;'ir;i). den ^<'sc]|cii. dv \v;isser zu der prunsl

getragen habn, und das Fewer gctcinpfl liabn,

inul das Fewer von dem Hei von ein ander

_ achen habn (gereblyével szétbontották)

and <h< getampfl habn, and des Pewers pei

der Naeht gebuel habn, schuf (parancsolta)

ler purgermaister zu gebn 60 D.

1451. a zárdái átépítették ;

[tem am Sambstag vor Rtargarethe, umb
:{ Fuder Kalich, In das Kloster zu anser

Prawen der mynern pruder (fratres minores),

narh der Herrn geschefl je ein Púder umb
1 Pf. [tem hab ich gebn den Zigldecker,

als er im kloster, ob dem Sagrer (sekrestye)

das Dach zugedakl hal amb I patgell aoch

des purgermaisters geschefl 10 D.

1455-ben a kész épületei felszentelték:

[tem Mitticlicn (szerdán) posl Andraee

tag, hat der weichpischolff das Kloster zu

anserer Prawen geweicht, darzue hab ich

gekawft 2 Canal, pinl chande 10 Sch.

[tem amb •'! Pfd wacbs dem weichbischolff zu

Kerzen in anser Kloster, zu der weichjeein

phunt umb L-0 l».

Rakovszky kiemeli, hoiíy ezen ki;idá><>-

kat a tanács vitte ugy :

1 157-ben is: [tem 2 Mortururer (Mal-

fcerrtíhrern) bei der Garten Mawer bei dem

Kloster. so ni.in die aus hal zwickt and pes-

sert, jeden 16 l». és tovább:

[tem am Sambstag aach Michaelis habn

wir gehabt Zymergeselen, die zue dem Gripp]

in das Closter v.u unser liebn Prawen Eolz

ausgezymerl habn per 7 Sch.

1459. a barátoknak még közös bálóter-

mök volt:

Mer hab wirgehat I aribater (Arbeiter),

dv zieg] habn abtragen an den schlaJFhaws

im Closter, yeden lii I).

A tanács évenkénl nem csak csuklya-

posztól adott, hanem olajai és élelmei is. Az

isteni tisztelel magyar uyelven folyt,és [.Má-

tyás alatl a aemességnek sajál ülpadja voll

az egyház baloldalán, mi e király egyik ok-

mányából kitetszik :

presertim ver prelatis magnatibus el

aobilibus ab eo latere (sinisl ro) collocal

subsellys conciones audienl ibus.

1 [80-ban ismét tzvész pusztította a

zárdát és az egj házal :

13
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Maister Wolfgang zymermann selbst

vierdten, das sy das dach, in den Rothaws

awf der hindern Raitstube gedekt habn, als

rnan die scbintl awsgestossen hat, von begn

der prunst in demCloster hie Irjeden ''< tag-

werk. — Freitag post uldarici, als das Closter

hie abprunnen ist, des andern tags, hab ich

. gehabt 1 tagwericher, der die schinttl in dem

Rathaws awfgerawmpt hat. die man ab bet

gestossen 1SD. actum Mittichen post uldalrici.

A keresz'tfbryosóban 24 pozsonyi van

eltemetve, ki Pridrik rabló serege ellen a

várost védve elesett:

Item Sabatho witi 91, habén die Röini-

3chen veindt, Schweintzer (svaiezi) das Stat-

vieh genomen, und in den uoch eylen sein

genomen worden 11 Hakenpuchsen, 5 Selz-

tartschen, (i Eisenhuett und Sehalern und

awf 2 1 person. Stadtlewt und Hawer, und

Hantweriehgeselln erslagen. darunter ist ge-

wesen ein werlicher Sweinzer darawf die

vaindt !r Hertz gehapt habn und Hegen allé

hie lm munichcloster begrabn In den Crewz-

gank, und bei In der porintzer auch liegt.

G-ot sei In gnedig und erparm sieh über ír

aller seln.

Szegényeket még a XVI. században is

ide temettek; ig\ történt az 150 3A Ínséges

évben is

:

A in arme Frau ist gestorben in den

Rathaws, '\y hab ich begraben Lassen yn dem

Closter, davon hab ich gebn 1 Seb. IS 1).

A templom eltti kereszt már 1532-ben

otl állott.

3 Schlos zu dem Creutz bei dem Closter

dargelien |>er 2 Seb. 21 Den.

1533-ban a török zavarok alkalmával

puskaport készítettek a zárdában.

Cammerer verlant das Holz zum pwl-

werstampff im Closter zusam zu pringen

1 Sch. 10 D.

1543-ban megkárosittatott a templom

födele

:

Die wochen Quirimi zalt vier Maurer.

das eingescblagen tach im Munichcloster awff

den chor, das ain zersprungen eisine püxen

von S. Mihelytor eingescblagen, wiederumb

zu machen Thl. (?)

1553. a tanács a kaput megujittatta

:

Die wochen nativitatis Marié verlandt

zimerlewten das portai vom Munichcloster

zu deken 7 Th. 5 Sch. 2 D.

1573-ben itt volt a borbély mhely:
Den 11. Februaris zalt den Maister

Jákob Tab Mawrer, von den Ií. haimblichen

Sitz. in des Niclas Balbierers zimmer am
Closter zu pessern •"> Th. 2 Seb. 4 D.

A keresztfolyosóinak fenntartása a XVI.

században a Sebestyén társulatot illette.

Den 26. octobris den Zimerman In den

creutzgang des Mönichclosters zu S. Sebas-

tian zöch (Zunft) gehörig, daselbs alles be-

dachen 12 Th. 1 Seb. 15 D.

Ilid l-ben az országgylés itt ülésezett:

Streichhelzer auszuhakhen Ins Closter,

In die Landschaftsstuben Benk zu machen.

Szokásos volt, még a XVII. században.

atemplomra kitzött zászlóval, minden ünnep-

napot jelezni

:

Den 20 Septembris (1658) den Matbias

Zimerman, Mahler, so den Fahn. welchen

man allé Somi- und Feyrtag Beym Monich-

chloster awszstöckt, gemahlen 4 Th. :! Sch.

A zárdának volt több rendbeli jövedelme

és fekv birtoka. 1503-ig részesüli a Tamás

és Benedek l'étevféle híd vámrészben, László,

sz. györgyi (iróf alapitványa után kapott 2(5

akó mustot és 1") mér lisztet, volt jövedelme

a vám és 21 szl után, végre kapott a nyitrai

zárda malomtól 16 mér gabnát és 1 ('» zsel-

lérháztól 16 forintot.

Aranysarkantyús vitézeket még V. Ferdi-

nánd királya fereneziek templomában nevezett.

Ezek szerint biztosan tudjuk, hogy

a zárda-templom 1279-ben, mint kész
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épület szenteltetett fel, hihetleg a zár-

da is ekkor már kész volt, hanem al-

kalmasint csak szükségletkénti épület

alakjába n.

1590-ben a templomhajó bedlt és

mostani, nem csúcsíves stylü boltozata

1616-ban készüli el;

de megmaradt az eredeti szentély,

a torony és a torony mellett (nyugat

felé) a hajóba vezet ajtó.

Az igen pompás sz. János ev. szen-

telt kápolnáról alább leszen szó.

A zárda és a keresztfolyosó ujabb

épil meny.

Nevezetes, hogy a fereneziek gj n-

lekezetének fenntartásáról régibben a

város gondoskodott, mit talán azon

körülménynek kell köszönni, mely sze-

rint a templomot és zárdát országos

épületnek tekintették: mivel itt az

országgylés is (1001-ben) tartotta ülé-

seit és egészen 1830-ig itt installáltat-

tak az aranysarkantyns vitézek.

A templom meglehets jó karban

van, de igen csinos tornya, mely ha-

zánkban ritkitja párját, gyökeres re-

Btauratiot kivan.

\ templomnak leírása és

arán.vai. ')

\z eredeti templom hajójának holtja,

mint mondva volt, 1590-ben bedlt, és ü je-

lenlegi csak H'iKí-ban készülvén el, kérdés

támadt, vájjon e hajó eredetileg is osztatlan.

vagy pedig háromhajós volt? Az utóbbi véle-

mény mellett barezol a jelenlegi hajónak, ily

kis templomnál, szokatlan szélessége, mely

nem kevesebb 13,30 méternél. Ba három ha-

jósnak vesszük a templomot, 1 3,30 méternek

') A templom rajzait és ;i történelmi adatol

közléséi Könyöki József tanárnak és bizottságunk

kültagjának köszönöm

felél - 6,65 m. ailhatnnk a közép-, és 6,65

méternek felél minden mellékhajónak; ellen-

ben ha a hajó osztatlan volt marad egysége

IC 13,30 méter, melyet alapul veszek.

Megjegyzend, hogy szentélyünk rajza

hibás, meri a rajzzal nem egészen megegyez
mérés annak szélességét 7,70 m.-re adja, mi

megfelel iiT-nek 7,68 m.

Mi sem szól az ellen, hogy a boll bed-
lése után is az eredeti templomnak zárfalait

megtartották, felhasználták, e szerint az ere-

deti templom egész hossza Leti volna:

rendszerest n

U'= 13,30,

lf=13,30,

íl'= 13,30,

fcil
f..t-..-,.

( eszesen -
: V H

a szentély hossza 1">.4<)

a Lépcsfokig 1,95

a nyugati zártaiig '_'">. v ".

:46 Összesen IG,20.

Itt 0,35 in. különbség van. mivel a nyu-

gati zárfalat kelet felé lehetleg 0,35-el er-
sítették.

Különben a hosszhajó, mini eredetiségé-

bl egészen kivetkztetett rész, vizsgálatunk

alánem esik: egyedül a torony melletti ajtó

tartotta meg stylszerü alakját és eredeti, igen

egyszer belletet
; csúcsive egyenoldaln há-

r szög fölöti van szerkesztve: bélletének

pálezatagjai , kapitael közbenvetése nélkül,

átmennek a esúcsívbe.

Máskén! áll az ügy a még a XIIÍ. szá-

zadból épen ránk maradt szentélyre nézve.

Ez hosszával a zárdaszentélyek rendszerébe

tartozik. Zárásai a hétszögnek három oldala

képezi, mi elég különös magában, de még
inkább feltn, ha megtudjuk, hogy ezen zá-

rás nem szabályosan készült, mert oldalai

majd be vannak irva a szervezési körbe, majd

azon kivul esnek: különben hosszának felosz-

tása gzabályos, u. m.:

a zárásnak fentje az ürszélességnek fele ü D — 3,84

a keleti osztályhoz I I;
- 2,04

a keleti osztárj hossza .... (I) ) I; 1 4,76

a nyugati osztálynak hossza . . (I| ) I; I 1,76

a szentélynek egész hossza 15,40
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méter, mi tökéletesen megegyezik a 15,40

m.-re mért hoszszal.

A magas-

sági mérve-

ket illetleg,

a szentély-

nek alsó osz-

tálya, a fal-

oszlopok és

az aWak kez-

detéig k' =
3,88 m.. és

épen annyit

mér a falosz-

lop, lába és

vállkövével

együtt. Az

a liláknak ür-

szélessége C

= 1,41 me-

ter, egyenes

magassága

pedig 2a =
6,35 méter.

Csúesíve egyenoldalu háromszög fölött van

szerkesztve, ujabban az ablakot régi csúcs-

ívök helyett, félkör ívvel zárták: mi igen sok

1 I 3 i 6 i j J~

89. ábra.

szenvedtek változást. — Az egész magasság, a

föleptl a boltozatig, mér \V= 13,30 m.-t,

A szentély

falának vas-

tagsága ne-

vezetes, mi-

vel ! K-t =
0,99m.-tmér.

Es ez még

inkább felt-

n, ha a tá-

lnak jelenté-

keny iíV-HV!

= 2,75 hosz-

szát és í(f-

nyi = 0,<H1

szélességét

ehez vesszük.

Fölötte való-

szín, hogv a

szentély zár-

fa la i
es tá-

rnái ezen je-

lentékeny

ersségének köszönhetni ellenállását az 1590-

ik földrengésnek, melynek áldozatául esett

az igen nagy feszülésü hosszhajó; mert

_|.C..0.t.

90. ábra.

csúcsíves épületen azon korban történt, mely-

ben a jezsuiták feltn ellenszenvvel visel-

tettek a csúcsív ellen. Tehát csak az ablakok

hiszen zárlala i nem ersebbek a szenté-

lyénél.

A szentélyfalak és tárnak erssége vilá-
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gosan kitnik, ha az egységet \V nem 13,30,

hanem csak annak felére, azaz 6,65 méterre

tesszük; meri ekkor a zárfal (£ = 1

,

*>s. ,. s a

támak hossza fi'= 5,50 méter leend. Ezen

mérvek pedig e tagoknál a XTII. század vége

felé már szokatlanak. Az igen magas (8'-HD"-

nyil kölni doninál e vastagság-ot csakis (§-ve.

azaz (E-nek l-ra találjuk: ugy szintén a ! íi -

nyi. feltevésünkben pedig egész ii'-nyi tám-

fennállotl volna, mini áll épen a szentély.

Szentélyünk tizenkéi díszes faloszlopa közi

van négy, melynek különböz alakja figyel-

münkéi igénybe veszi : az 1. és 12. számú

(92. ábra az 1. számúi adja) áll a diadalív

alatt (1. sí!., a szentély alaptervéi eladó áb-

ránkat); c kél faloszlop valaminl elhelyezésé-

nél,ugy rendeltetésénél fogva a többinél sokkal

ersebb.A 2., ")., r>.. 7.. 8. és 11-ik mini szög-

1

'.'2. ábra. 9 . b 94. ábra

hossz is igen ritkán, és ekkor is csak régibb

franczia templomokon fordul el. Szenté-

lyünk egész magassága sem nagy. Iia ezl fel-

tevésünk szerinl 2|f-ra vesszük. Mindezekbl

kidéiül a szentélynek ers volta. Ha e szerint

a XIII. század építésze saját egységének csak

felél veszi, s igy templomai háromhajóssá

alkotván, kél ers pillérsori (esz hosszhajójá-

ba, valaminl a szentély elviselte az I.V.)0-ik

rázkódást, hihetleg hosszhajó is máig

ben álló faloszlop egyenl, és a többihez ké-

pest legcsekélyebb átmérvel bir; meri ebbl

mindenütt csak egy gerincz *'\-c<\; 93. ábránk

adja a '_'-ik oszlopot. A diadalív és a szögosz-

lopok közi állanak a •'!.. I.. 9. és |l)-ik lál-

oszlopok, melyeknek átmérje csekélyebb

a diadalívénél, hanem nagyobb a szöglet-

oszlopéinál; mert ezen oszlopok vállkövökn

három gerinczel vesznek fel : egy hevedér-

féléi és kél átlót. 94-ik ábránk adja a 3-ik,
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95-ik, különös kapitael alakzása miatt, a 9-ik

faloszlopot.

Egészben véve faloszlopaink kapitaelje

és válköve inkább a franczia, semmint a né-

met iskola szüleményének mondható. A v ál-

k, a 95. ábráét kivéve, a többinél ugyan-

azon alakú, alkotva van a nyolczszögbl. és

nem tagadhatja el eredetét az attikai oszlop-

lábból, hanem mindenesetre ugy, bogy az

eredetiben uralkodó körvonal egyenessé és

szögletessé van átváltoztatva, mivel a csúcs-

íves alakzási elvbe tökéletesen beleillik. Az

attikai oszlopláb itt, mint már a román styl-

ben is, meg van fordítva ; a plinthus, mely az

antik láb legalsóbb tagját teszi. itt. mint aba-

eiis legfels helyen jelenik meg: az antik fél-

kör thorus, itt keskenyebb, két egjonást

hegyes szögben metsz léczezé van átváltoz-

tatva, megmaradt, mint harmadik tag, az

antik lábnak horonya, csakhogy itt sekélylyé

válik, inig az attikai lábban inkább vág be a

thorusba. A negyedik tag elüt az antiktól,

mivel, nem mint abban ismét félkör pálcza-

tag, hanem lián un keskeny léezbl van szer-

kesztve. Másutt az utolsó két tag, mely az

attikai oszloplábban már nem fordul el, egy-

szer szalagtag, ellenben példányainkban a

fels tag a fölötte lev horonynak mintegy

folytatását, a legalsó tag pedig a kapitaelkas-

hoz irányzót! bevonulási képezi. Ezen közös

elrendezéstl elül 95. ábra válköve, melyet.

bár kevésbé tetszt, egészen eredetinek kell

mondanunk; ez inkább rakvánv (Aufsatz),

mint kivált a kora-román, söl elvileg hason-

lót, már az egyptomi építészetben is találunk.

Ilyen eltérésre itt sehogy sem volt szükség

;

mert itt sincs más gerinez, mint a többi vál-

kövön; tehát ez csakis az épitész különös

szeszélyének, nem pedig a szerkezel .szüksé-

gének tulajdonit ható : sói ezen szeszély még

inkább tnik fel, ha a tulajdonképi vállk

alatti kiszök köböket tekintjük, minökhez

hasonlókat Magyarországon még csak egy-

szer találunk a XHI. század elejébl, az ala-

pos ellenmondás nélkül a franczia iskolából

származó kalocsai székes-egyháznak marad-

ványain, de itt e köbök nem a vállk alatt.

hanem az attisáló oszlopláb fölött vannak

alkalmazva. *)

A kapitael áll a diadalív két oszlopá-

nál domború, a többinél homorú kasból és

annak virág vagy levéldiszébl, amaz a dóriad

echinusra, ez a korinthi kapitael kasára em-

lékeztet. Ezt körülveszik vagy gömb és tojás

alakú még fél nem nyilt virágbimbók, me-

lyek száraz szárokon ülnek, vagy virág alakba

egyesitett levelek, melyek szárai, a franczia

szokás szerint, nem annyira szárak, semmint

aljuk felé kiterjeszked szövethez hasonlók. 95.

ábránk kapitaelje a többitl, alacsonyságával

elüt; mert fels részét az emiitett kis köbök

foglalják el. melyek kiszökésökkel magát a

kapitaelt is a többinél szélesebb kiterjedésre

kényszeritik.

A kapitaelgyür sem jelenik meg ké-

sbbi kifejldésében ; mert itta horony egé-

szen hibázik.

A sima t megtartja egész magassá-

gában átmérjét: azaz nem iljodik. mint az

antik épitészetben.

Oszlopaink lába eredeti, nemcsak tag-

jai száma és alakja, hanem nagy kiterjedése

után is, az alatta való levél és csigadíszes

kapitael ezt inkább az utóbbi vállkövének

tüntetik fel.

Ezen alsó kapitael gyámköven emel-

kedik: mert az oszlop nem száll le a szentély

fölepéig, (iyömkövünk ismét eredeti alakkal

bir: egyszerbb ez a szögletek oszlopai több

tagú a szentély ersebb oszlopai alatt, a dia-

dalív oszlopainál pedig, mivel ezek a padlóig

leszállnak, egészen hiányzik.

Egészben véve a szentély faloszlopait

feltünleg eredetieknek mondhatjuk, ugy ka-

) V. ö.e munka els részének 94. ábráját, 77.1.
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96. ábra.

pitaelük, mint lábuk és gyámkövük tekinteté-

ben. A viráglevelekben a természetiek után-

zása még csak kevésbé fordul el, mi késbben,
;i csúcsíves stylben mindinkább történik.

Kora stylkorra mutál ez osz-

lopok bordta gerinezek alakja.

[gaz, hogy itt nincsen, sem a

XIII. században szokásos pálcza-

tag. sem a jellemz körtve; de

megvan a mély horony. mel\ a

késbbi stylben mind sekélyebbé

válik.E mély horony adja megtehát a gerinez-

nek régibb tekintet jellemét.

A gerinezek nem találkoznak, nem vág-

nak közvetlen egymásba a szentély hosszten-

gelyén, hanem közükbe áll három kerek

zárk, melynek átmérje sokkal nagyobb

az egykorú zárkövekénél; e zárkövek sima

felületükön igen dús és tömött növénydíszt

vesznek fel, ellentétben a másutt elforduló

czímeres zárkövekhez. Az elsn, melyhez a

szentélyzárás gerinczei ütdnek, látunk egyen-

águ keresztet, ágainak végébl ötszirmu ró-

zsák, szllevelek és gyümölcsök nnek ki. és

ezen növények az ágak közti téri is egészen

megtöltik. A második zárkövön petrezselyem-

féle levéltekercs vagy folyondár van kifa-

ragva, a harmadikon makklevél és gyümölcs

Itt több körülmény kelti fel figyelmünkéi : a

tárcsák rendkívüli nagysága, az egész kör-

nek igen sr betöltése és a növények meg-

jelenése természetes alakban; erre nézve

tehát további haladás történi a styl fejl-

désében, ha t. i. a kapitaelek inkább con-

ventionalis növényzetéi a zárkövekévej ha-

sonlítják össze.

Kora tekintetnek . egyszerségükben

.

kivált ,i táinak. melyek ta lapuk fölött, három

bevonással ifjodnak; az osztályok fölött van-

nak tet alakú kajácsok (Schraegen), melyek-

nek feltn Lejtsége és ez alatti horony épen

oly ódonszerü, mint ezélszerfl a rajok es
víznek gyors levezetésére.

A i «> roii >
.

'

i

Kzen torony

a csúcsíves ma-

gyarországitor-

nyok tagadhat-

lanul legelse-

jenek. és álta-

lán a styl egyik

gyöngyének te-

kinthet. Lehe-

tleg valamivel

késbbi a tem-

plomnál,ámbár

hasonló, még a

XIII. századból

származó pél-

dányait nem-

csak Franczia-,

hanem Német-

országban is is-

merünk. Po-

zsonyban a ha-

ladás az építé-

szetben lépést

tartott a szom-

széd Austria

'I A/, itt adotl

torony felrajzá-

uak elirllejet ;i

bécsi középponti

bizottságnak kö-

szönöm, mely, azl

,',-im kisebbítvén,

Schmidt autogra-

phiáiból vette.Mé

réseimet a nagy-

mérv autogra-

phiákon vettem,

annak lábléptékéi

méterre átváltoz-

tatván, melj m-
tétnél 37.97 bi

hüvelyket vettem

egj méterre.

?-^H\l

*

lal i I I l 1

'.'7.
i
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tartományaiéval. Van Steierországban Strass-

engelben r
) egy a miénkhez igen hasonló

torony; a templomnak, melyhez tartozik,

alapkövét 1346-ban tették le, maga a torony

tehát csakis a XIY-ik század második felében

épült fel. Különös még az is, hogy valamint

a pozsonyi torony a szentély végének déli

oldalán áll. a strassengeli is, nem mint ren-

desen, az egyház nyugati homlokán, hanem

szintén a szentély ellenkez, azaz északi ol-

dalán emelkedik. Tudjuk, hogy a styl további

kifejldésével a tornyokat mind magasabbra

emelték, s igy. ha összehasonlitásul csak egy

osztályt veszünk, találni fogjuk, hogy a strass-

engeli toronynak sisakja (hegye keresztvirá-

ga nélkül is| a pozsonyinak épen kétszeres

aránylagos magasságát üti meg; mert mig a

pozsonyi sisak, hozzávéve kéresztvirágát is.

az egység ( 13,30') négyegének átlóját= 18,7 3

métert méri, a strassengelin e mérv 2lT-re

van megkettztetve, mivel a templom egysé-

19,09 bécsi lábra véve. a sisak magassá-

ga öt bécsi lábra rug, vagyis 19,09X2, ^L's

ad 53,

9

(
.) . . bécsi lábat: Pozsonyban tehát ala-

csonyabb sisakkal van dohunk. De ha a po-

zsonyi egységet, mint fentebb érintettük, a

mostani osztatlan hajó felére veszszük, ekkor

sisakunk szintén a 2 IT-nyi magasságot éri el;

igy is tekintetbe kell vennünk, hogy a po-

zsonyi templom a strassengelinél fél század-

dal régibb, s így valószínvé válik, hogy tor-

nya is fél századdal régibb a strassengelinél,

- gy épitése korán eshetik a XIV. század

els felébe. '-)

') V. ö. ü bécsi ,Mittheil." 111. köt (1858.évf.)

95. a k. 1.. s annak IV. réztábláját, melyen a strass-

engeli templom tornya igen nagy mérvben van áb-

rázolva.

"') lg mid a Btrassengeli második osztá-

lyának (telidrl I a pozsonyi k< :

t fels osztálynak

mérvéhez; meri amott e magasság -i\. Pozsonyban

pedig 4e= 5,64 méter, 4 f pedig a sorozatban köz-

vetlen áll í\ fölött := 5,50. Ha tehát itt is az egysé-

get csak felére vesszük, ii helyett volna iMi-nk.

Tornyunk alapterve mutatja, hogy ez a

rendes constructiotól eltér, mennyiben aljá-

nak négyszöge nem törik nyolezszögbe. ha-

nem hatszöget vesz fel maga fölött. E szerint

szükségessé vált a hatszög két hegyét a négy-

ábra.

szögön valamivel kitolni, és e kiszökést alája

tett kél gyámkövön emelni. Ábránk elölrl

adja a négyszög párkányzata! ésa hatszög alsó

osztályát, hátul pedig a hatszög fels osztá-

lyát. A hatszögöt alkatú körének átmérje

(£ = 2,9s. oldala tehát i(£ = 1,49-1 mér. a

kél osztálynak egyenl a falvastagsága, egy-

egyé 211 = <»,7s vagy \í\ — 0,81 méter.

A magasságok a következk:

a sisak magassága, hozzávéve

keresztvirágáéi is ...
a hatszög fels osztályának

magassága

a hatszög alsó osztályáé . .

a négyszög fels osztály

a torony magassága rajzunkon 1 u S .
•

í
-~>

a sisak falvastagsága ott, hol

.1 sisak kezddik ....
a sisak falvastagsága begyé-

nek tömör fala alatt . .

a sisak hat gerinczeinek vas-

tagsága, egy-egyé . . .

59,30 D'=18,78

17,8 i 4r— 5,64

17,8 i 4r= 5,6

!

13,45 lí— 1,24

108;::. 34,30

141 4-3= 0.44

0,60 \\\= 0,19

0,87 11= 037

mint Strassengelben. Feltn, bogy Strassengelben

még ezen elhaladt korban is a nevezeti osztály pár-

kányzata alatt félköríves fries fordul el, melynek

szarai emberfejeken emelkednek. K/t egészen kivé-

teles esetnek kell tekintenünk.
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Nevezetes az arány négyszög- és hat-

szög-osztályai közt, midn emezek mindegyi-

ke amannak aégj harmadát teszi: mert
~ = 1,41X4 = 5,64 méter; továbbá a

sisak tálvastagsága hegyének tömör fala alatt

itt épen egy negyede a hatszög L'tt-nyi lál-

vastagságának; a sisak falvastagsága alól =
' J négy kilenczedre száll le itt-ben; inert

",;
4 = 0,048X4 = 0,19..: és ezen legcse-

kélyebb vastagság ismét ugy áll a sisak ge-

rinczeihez, mint 1 : 1 2-hez ; inert 0, 19X 1,414

= 0,268.

Tekintsük most az alakzást.

A hatszög ablakainak béllete igen

hasonló bélletéhez azon ajtónak, inéi a to-

rony mellett a hosszhajóba vezet, és melj

még a XIII. század miivé, emebben csak a

két horony közti pálczatag nélkülözi az abla-

kokéban elforduló orrot; hasonlólag, mint

az ajtón, az ablakokon is a béllet tagjai köz-

vetlen, kapitael közvetítése nélkül, átmennek

a csúcsívbe. Az ablak esú< sívé mindkét, osz-

tály ablakán rendes egyenoldalii háromszög

fölött van szerkesztve, az alsó osztályban ezt

két lóher, - e fölötl négyszirmu rózsa tölti

el, a felsben három négyszirmii rózsa. Mind-

ezek kora csúcsíves stylü alakok; a kapitae-

lek hiánya inkább német, mini franczia.

A német iskolába tartozik e kél osztály

párkányzata alatti Lóheríves fries is: a

fels oszláhé sokkal (hisalih az alsóénál,

amannak vannak szárai, melyek liliom virá-

gokba végzdnek. Hasonló fries, hanem ke-

vésbé gazdag fordul el a kassai nagytem-

plom gzentélypárkánj zata alatt.

A fels azaz a koronapárkányzatot

vizokádó állatok helyettesitik, mindössze ti-

zenkett. Vannak azok közi mindenféle ször-

nyek, egy minek fels teste, igen lelóggó

emlkkel és egj sertésen nyargaló zsidónak

gúnyképe. E vizokádóknak (garguille, Was-
serspeier) symbolicus jelentése ez: az egyház

ellenei kényszeritvék attól az ártalmas vizet

levezetni saját testükön keresztül, ezért a

\ izokádók. mint az egyház ellenei rut és vissza-

taszító alakban jelennek meg úgy, mini a

Krisztust gyötr poroszlók is: ezért foglal he-

lyet a szörnyek közt ama n is. a bujaságjel-

vényeként, és a zsidó, kit az alatta lév disznó-

paripánkivül még a hegyes süveg is jellemez;

mert a középkorban a zsidók ilyent viselni

kénytelenek valának. Azonban nem csak a

zsidók, hanem a pogányok és hitetlenei fejeit

is koronázták ily süveggel. Ilyent viselnek a

kunok is a sz. Lászlóval vivott csatákban.

A sisak alján, mely a koronapárkány-

zattal együtt kezddik, a hatszög minden ol-

dalán van két orom. mely toronyfijaival va-

lóságos ormozatot (Wimperg) képez: e két

ormozatot ismét egy szélesebb és magasabb

ormózat fogja körül, melynek toronyfijait az

alsó két ormozatának széls toronyfijai képe-

zik; az alsó ormok mindegyikébe van két

lóher fölött négy lobbos rózsa (Vierpass), se
fölött ismét hármaslevél; a mérm tehát még

a kora csúcsíves styl alakzásával bír. Strass-

engelben csak a magasabb orom létezik, a to-

ronynak helyett pedig két oszlop, s ezeken

szobrok.

A hatoldalu sisak, mint a strassen-

geli és más hasonlók, áttörésre volt szánva,

azonban jelenleg gerinezeinek egyszeri) inér-

mve téglával van elfalazva. Valamint e

mérm, agy a gerinczek levélcsomói és leg-

fels keresztvirága is szigorú német stylüek.

Tornyunk ismételt tzvész és földrengés

által -okát szenvedett, némelj helyen nagj

és széles repedések vannak. Igen sajnos volna,

ha a CSÚCSÍVeS tornyok ezen igen díszes és

mégis szigorú styl példányát elvesztenék.

n
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SZ. JÁNOS EVANGÉLISTA KÁPOLNÁJA.

Alaptervünkön

(V.i-ík ábra) látjuk,

mint csatlakozik sz.

János kápolnája ;i

templom hosszhajó-

jának északi oldalá-

hoz; látjuk továb-

bá, hogy kápolnánk

nyolcz lépcsvel ma-

gasabbari fekszik.

mint a templom, mi

szükséges volt; mert

a kápolna ketts, az-

az van a fels alatt

más, hihetleg te-

metkezési kápolna

vagy kripta.

E kápolnát mint

maga aeménekgyön-

-\ ét, Schmidt tanár

és építészi ftaná-

csosvezetése alatt,ta-

oitványai nagy szor-

galommal és pon-

tossággal felmérték,

és a „bécsi autogra-

phiákban" 1862-ben

publicálták. Mintán

a társaságtól rajzai-

nak használatára en-

gedelmel n\ ertem .

adom azokat \-re ki-

csinyítve. \/ auto-

graphiák fényképi

utón közvetlen a fa-

táblára lettek áttéve,

s
i _: \ li'li«'ti"i pontos-

ság volt elérhet;

azonban, ha t. olva-

sóimelméletem igaz-

i8 :o

90. ál>ni.
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voltáról meg akarnak

sabb a mérést a nagy

kun megtenni.

Kápolnánk

kelt'tke/ést; -

rlvanbiztos

okmányunk

a pozsonj i

városi levél-

tárban,mely-

aek közléséi

Rakovszky

fel vannak

köszönöm.

Ezen alább

adandó ok-

mány értel-

mében a ká-

polna építé-

sét a XIV-ik

Század hato-

dik évtizedé-

ben megkezd-

ték; meri

okmányunk

mondja. hogy

1 161-benJa-

kab, az ak-

koriváros lii-

rája . magái

kötelezte 150

tont denárl

(centum ac

quinquagin-

ta libras de-

nariornm) a

kápolna épí-

tésére fizet-

ni; ezen éz-

szeg levén

egy fürdnek

és allodiu-

mának ara

.

gyzdni, tanácso- merj fürdi és allodiumot János pozsonyi pol-

mérv autograpniá- gár a kápolna felépitésére hagyományozott.

A nevezetes okmány igj s/ól

:

Nos Jaco-

i'ii

bus Judex ac

• Inrati cives

civitatis Po-

soniensis Me-

tnorie eom-

mendantes

íignificamus

quibus expe-

dil universis

presenciuui

per tenorem

quod proxi-

mi ei amici

uuiversi Jo-

hannis Ja-

cobi con-

dam civis

Poson Len-

ais pie me-

tnorie unam

stubam ba 1-

nea lem, nec

non allodium

ad eam per-

tinens, sitam

ac sitiim ex-

tra muros di-

cte civitatis,

parti' ab tma

allodium Jo-

liaiinis dicti

iuvenis, ab

alia ver d<>-

miniiim Ni-

colai cerdo-

nis imediate

attingencia,

qne quidem

stnlia ac al-

IV
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lodium eisdem ab ipso iam dicto Johanne

Jacobi Hereditarie sistunt devoluta , ean-

dem stubam ima cum allodio ad ipsam per-

tinenti predicto, in subsidium edifica-

tionis Capelle, que construitur in Civitate

memorata . inxta elaustrum ecclesiamque

fratrum minorum immediate attingens in

salutem anime eiusdem Johannis Jacobi ac

pro eo quod Idem Johannes Jacobi felieisme-

morie in dicta eeclesia fratrum minorum est

sepultus. amici ae proximi eiusdem Johannis

Jacobi tradiderunt irrevoeabiliter et dede-

runt, quam sicquidem dictam stubam balnea-

lem simul cum allodio mihi prescripto Jacobo

Judici amici ac proximi universi dicti Johan-

nis Jacobi pro (Vntum et quinquaginta

libris denariorum vendiderunt per me di-

ctum Jaeobum Judicem per meos ac Eeredes

universos seu Heredum successores perpetue

hahendam possidendam vendendam locandam

seu euicunque voluerimus .... tradendam

assignandam sive dandam seu quorunque

modo alienandam Tali tamen condiccione

infcriecta. quod ego sepedietus JacobusJudex

easdem eentum ac quinquaginta libras dena-

riorum ad edificationem Capelle suprascripte

fcenear ac debeam sine omni impedimento ac

contradiccione porrigere, dare, acintegraliter

expedire. In cuius rei testimonium bys pre-

sentibus Sigillum nostrum autenticum esi

impensum. Dátum proxima sexta feria ante

festum sancti Luce evangeliste Anno domi-

ui Rlillesimo Tricentesimo Sexagesimo

szélesséírét vesszük egységnek: U'= IS, 33 bé-

csi lábra : lesz tehát sorozatunkban:

pri iiio

Arányok.

A hol egymásfölötti ketts kápolna lor-

dul el, ott az egység nem az alsótól, hanoin

,i felstl vétetik; meri hiszen e felsn van a

legnagyobb befedend tér, mely az alsóban

azért szkebb, mert ennek ersebb falai,

mind kivid, mind belül kiszöknek a fels

kápolna falain. E szerint fels kápolnánk ür-

£'

ÍV

fi'

6
(í

3
6
i
r

(ö

n
3

&
C

m

: 31,74'

25,91'

a

-- 9,30'

: 7,58'

- 6,19'

5,05'

r 4,12'

: 3,37'

- 2,75'

: 2,23'

: 1,83'

: 1,49'

1,22'

0,98

: 0,81'

: 0.65'

= a köb átlójának mérve,

= a köb négyege átlójának mérve,

Jeisébb háromszögökben :

(l|) k'l= 6,56'

k' = 5.36'

= 4,38'

= 3.57'

= 2,91*

= 5,38'

= 1,94'

a

li

c

b

c

t

I)

t

h

l

1,58'

1
28'

1,04'

n. 86'

0,69'

0,57'

m = 0,45' és így tovább.

Ábráinkon a kisebb különbségek ele-

nyésznek, kis léptékünk miatt már nem mér-

hetk, de mérhetk, hol magam mértem, az.

autographiák tábláin, melyek két Lába = egy

bécsi hüvelyk, melyek tehát a valódinak ,',-re

vannak véve.

.1 félsó kápolna li<>><:i'flosztása.

A szentély zárásnak fentje .... 1 1C"= 9,16'

az els hosszosztályig (£=4 12'

az els hosszosztálynak hossza . . . -^Ü'=9,16'

a második hosszosztálynak hossza . . jlí'=9,16'

a harmadik hosszosztálynak kosszá . ', u'= '.Un'

a kápolna hossza rben . . . 40,76'

lm ehez hozzáadjuk

a keleti falnak vastagságai .... (5= 1,83'

és a nyugati falnak vastagságát . . 2f=3,16'

leend az egész kápolnának hossza, tá-

niai hossza nélkül 45,75'

mitl nem messze esik J'-r-lí' 44,21'

A keleti bolt csillagbolt, ellentámasztva

kétgerinczczel; a három hosszosztály osztálya

még egyszern keresztbolttal van fedve.

Az alsó kápolna vagy kripta keletrl

véve nem terjedt tovább a fels els OSztályá-

aak u\ agai i végénél.
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Pefcó kápolna

keleti falának vastagsága .... (5 = 1,83'

zárásának fentje í IC = 9,16'

az els osztályig C =- 1,12'

az els osztály hossza ^ II' = 9,16'

hossza a 2-ik osztályig 24,27'

Alsó kápolna

keleti falának vastagsága .... (E = 4,12'

zárásnak fentje 2C=8,24'
az els osztályig (£=112'
az egyetlen osztály hossza .... jlí' = 9,16'

egész hossza, a keleti fallal együtt . . . 25,64'

az alsó kápolna falának kiszökése be-

felé lU — 2(£ = 0,92'

a fels kápolna falvastagsága . . . © = 1,83'

az alsónak kiszökése kifelé .... 1,37'

az alsó falának vastagsága .... (£ - .- 4,12'

Már íi XIII. századnak franczia templo-

maiban és azokban, melyei franczia módra

épültek, nevezetesen a kölniben, a 0) mérvei

vették alapul falvastagságuk meghatározá-

sára, vagyis az egységnek mintegy tized ré-

szét. Ellenben a toronyfal meghatározásában

í-ig szálltak fel. Ily nagy fal erre kriptánk-

nál Szükséges volt nem egyedül a magas fels

kápolna miatt, hanem egyszersmind arra is,

hogy a fal. mint föld alatti épület, az t kö-

rülvev föld nyomásának is ellenállhasson

A fels es alsó kápolna fala közti különbség

ez: f:f; mert '*" = 0,46', és ez sorozván

9-el, ad 1,14'. Az építészeti sorozatban a (£

és (0 közti távolság (mindkettt olvasva) 29

tag. azaz a ketts quint. M

') Mai épületeinknél az ugyanegy mintából ke-

ri'ilt bégiának mérvei határozzák meg téglából ópi-

tett épületeink falvasi - mihez azután meg ;l /.

építészeti szabályok is járulnak. Másként állott az

ügy a középkoriaknál, kivált ha. mint példányunk-

ban, faragott követ alkalmaztak, melynek pontosan

a szükséglethez mórt rröt lehetett adni. K/.órt a kö-

zépkori épületek falvastagságát, jól mérve, nem lehet

lábunkkal vag] terünkkel meghatározni ugy,hogy

ez éppen lábnak méternél hüvelyknek és centimé-

ternek pontosan feleljen meg; s igy kápolnáinké

Ezen nng\ falernek megfelel a tárnak

ereje is; hosszúi nem csekélyebb &IC= 9,16'-

nál; a felsk
f: f= 6,32'; szélességöi 2(0 =

3,66; a felsk (i'> _. 1,83' ellenében. Az alsói

hossza a felskéhez }\^y áll, mini 1 2 : l-hez.

mig a felsk szélessége csak a felét teszi az

alsóknak: mibl kitetszik, hogy a fámáknál

fontosabb hosszuk szélességöknél.

A kripta hevederének egyenes ma-

innen a zárkövis van mintegv

2rt — 8,76'

iV = 7,58

tehát bels magassága a zárkig mintegy 16,34'

vagyis inkább 4 C =16,48

minekigen jól felel meg a küls ma-

gasság 4 =20,20'

ha ezt, t. i. a föleptl egész a fels kápolna

talapjának kezdetéig veszszük, és az ez alatt

lev tagozatot az alsó kápolna koronapár-

kányzatának tekintjük. (L. 100. és 102. ábr.)
t

Ámbár, mint tetszik, az alsó kápolna

fképen temethelynek rendeltetéséi nyerte,

még sem lehet dísztelennek mondani: csino-

san tagozott gerinczei nélkülözik ugyan a

kapitaelt. hanem birnak legalább lábbal és

az ez alatl álló talappal. Hozzájárni a szen-

télyzárás zárkövének csinos, a régi heraldika

szabályaihoz szigorúan ragaszkodó czímere,

melynek még csupor alakú sisak alatt rendes

monor paison három hasitotl lapátot látunk:

e lapátok sisakdíszként is jelennek meg. A

fentebb adotl okmányban az adakozó, talán

alapító Jakabnai Jánosa földbirtokos volt.

nemcsak a fürilöt és allodíumát, hanem ezen-

kivfd is szomszédos földekel nagyot! maga

után : miért nem lehetne tehát e czímerl

Jakab Jánosénai yenni !

sem ad tökéletesen kifutó lábat, .Mai építészeink a

fels kápolnának 1,83' helyet! '> egész lábal adtak

rolna; a középkori e mérvei kevesebbre, muri j-ra

leszállította, b! támai alkalmazásával, melyek a bol-

tozat egész oyomását felveszik és semlegesítik,

oldalfalakat eges/.en nélkülözhette, mint ezl igen

ablakai bizony itják.
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Ha má> az alsó kápolna nem volt dísz- Az egész magasság kivül a középmagas-
nélküli, a felst a német iskolából kikerült ságu templomoknál leggyakrabban elforduló
építésze minden tle kitelhet építészeti or- D'+IT a talap fölött a koronapárkányzatig

namentátióval látta el; de szóljunk elébb volt határozva, tehát egészben az alsó kápol-

magassági arányaivói. na 4 fl-nyi küls magassága fölött:
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a koronapárkányzat magassága . . . V =0,81 A. boltgerinczek kezdete fekszik a fölep-

a kápolnatesté T>'= 25,91 U 18,33' ti IT 31,74' magasságban. Ba a töleptl

összesen !! -M
az ablak kalácsáig mérünk, kapunk lil

a talapé - -- 13,4S lábnyi magasságot; és ha innen a boli

i. fels kápolna egésí küls magassága 46,2< _„ _. iQOft'°-
' ° orerinczéisr merünk, kapunk jü W Lo,áu,

be'csi lal-ru.

rhez.

108. ábra.

Be iébenaff+«' = 4M4-n, in mi iger. közeljár a lMS'«gri «B*|b-

, tópolna kövezetétl Ikedtt az ablakot Végre az ablakok egyenes magassága a ka-

legfels csúcsáig.
jácstól .i csúcsív alapjáig (102. ábra) vagy a
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kajács kezdetétl a lóher mérm kezdetéig

egyaránt 3 £'=22,74' (103-ik ábránk). Az

utóbbi ábra adja a fels kápolna szélességi

3zelvényét és ennek csatlakozását a feren-

eziek templomához. Ezen és 102. ábránkon

látjuk a tárnak arányait.

A tárnák magasságai. Hosszai.

A legfels kajácsuak ma-

gassága 2c=5,82'

els osztály felülrl véve 2(C=8,24' — 4f}=.YMt,

inellpárkány £= 0,81'

második oszt. felülrl véve Uf=9,16' — 4 f=6,32'

mellpárkány €= 0,81'

harmadik oszt. felülrl véve 2 (1=8,76' — 2D= 6,74.

negyedik „ - - 2(1=8,76 — 2B=6,74'

közös talap 3=1,22'

A (árnak egész magassága . . 43,58'

Itt is tapasztaljuk, hogy a súly a tám-

íiak hosszára vau fektetve, mert bevonása

25-tól 4{j-ig csak 0,78' tesz. azaz 1-dal cse-

kélyebb; mert 44j
5 °

8

6
'- = 0,75X9= 6,75',

mi mindenesetre keveset mond. a 43,58'-nyi

magasságul tekintve. A támnak szélessége

ugyanazonos minden osztályban.

Ellentétben a lám hosszának csekély ki-

sebbedésével, látjuk, hogy a nyugati zárfal

(102-ik ábra) 2f = 3, 10-tl i-re = 2,23-ra

száll le. azaz | 2-tl l-re; mert 2,23' sorozva

1,111. ad 3,15..

A fels kápolnának van nyeregteteje!

elfed két unna. melynek magassága D\ és e

fölött keresztvirág, melynek magassága l).

E szerinl a kél kápolnának egész magassá-

ga lesz :

keresztvirág legfels helyen . . l> = 3,57'

az oromnak magassága .... D = 25,91'

a koronapárkányzal £ = 0,81'

a Fels kápolna teste 8'+lf= 44,24'

a fels kápolnának balapa ... 3 = 1,22'

az alsó
-

kápolnának magassága . 4 {5 = 20,20'

a kél kápolnának egész magassága . . . 95,95'

Alakzás.

Kápolnánk ornamentalis gazdagsága f-

képen abban mutatkozik . hogy . kivéve a

boltsüveget, alig van hely. melyet nem éke-

sitettek tagozassál, vagy melyre fal- vagy

üvegképet tenni nem lett volna legalá 1

»

I >

szándék. Legalól a talapzaton minden árkád

eltt kiszökik kpad: erre a hívek leülhettek

isteni tisztelet alatt. E fölött minden osztály-

ban, vagyis az ablakür alatt emelkedik, a

szentélyben három, a hosszhajóban négy osz-

tályú árkád. Ezen árkádokat legelször Fran-

cziaországban alkalmazták: a legdíszesebbek

láthatók a párisi St. Chapelleben ; utánozták

ezeket csakhamar Némethonban is, hanem

azon különbséggel, hogy itt az osztályokat

elválasztó franczia oszlopkák helyett, lábbal

igen is biró, hanem kapitael nélküli válasz-

tékok, pálezatag alakban, vannak alkalmaz-

va. Ez igy van kápolnánkban is: a választé-

kok közt Prancziaországban rendesen egyes

szentek alakjai voltak festve: többnyire kar-

csúak és soványok, mint azt az akkori asce-

tieus nézetek kívánták, és a helynek kes-

kenysége a festészre ráparancsolta. Minden

osztály felül lóherlevéllel van zárva, mely

fölött négyszirmu rózsa vagy négyes lobbor

(Vierpass) emelkedik. Ez is díszítve volt kép-

pel, habár nem is a pozsonyi kápolnában.

Ezen árkádok magassága IÖ-- 13,48', egész

az ablak bels kajácsa alatti párkány/.atának

kezdetéig, melyei 105. ábránkon az a) alatti

bet jelent. Innen az. ablak kajácsa, betudva

ez alatti párkányzata! is. mér 2w. = 0,90'.

A kaj ácsol magát szerkesztették egyenszáru

háromszögön, melynek szára 2i) — 0,62' mér.

Ez alatt látjuk a választékok szerkezetél

( 105. ábra), mely a nagyobb, széls és közép-

s választéknál all pálczatagból , horonyból

és léczbl, a kisebben csak egj pálczatagból,

horonyból és léczbl. Nevezetes, hogy a pál-

czatagok, mintha fából volnának készítve,
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máris egymást keresztezik, mintegy össze- I hangban van az ablak fels- és oldalbevoná-

nnek. Az egész ugy bele van vájva a falba, saival, kivált egyszer kevésbé tagozott abla-

hogy ennek egész vastagsága itt nem is tesz kuknál, mink az erdökben és Lakházakban

egész Lábat, hanem csak }c = 0,í>7'. mibl fordulnak el; ámbár az alsó kajácsnem szol-

világos, meny-

nyire nem el-

kerülhetlenül

szükséges a tá-

rnak közti fal,

és hogy ezt leg-

inkább csak el-

zárásnak és

nem egyszers-

mind hordozó

tagnak tekin-

tették.

A küls ka-

jács, az altiak

alatt sokkal na-

gyobb ;i liels-

nél, midn két-

szer akkora

egyenszáru há-

romszög átló-

ján tilt. a há-

romszög egy-

egy -zára t. i.

I u 1,24'. Az

alatta valómell-

párkány tago-

zatával meg-

egyezik a bel-

el, jóllehel

valamivel ma-

gasabb. Meg-

jegyzend,hogj

az alsó ablak-

kajácsokal in-

kább a német,
104. ábra.

gál több nap-

sugárnak be-

eresztésére, mi

a fels- és az

oldalkajácsok

tiszte, melyei

engedik, hogy

maga az altlak

lehetleg kis

nyilasán mégis

lehet legtöhl)

napsugár jus-

son a helyiség

liclsejélte. A

párkányzatra

nézve észre kell

ven ni'nik. hogy

annak legfels

tagja már is ;i

hanyatlás hatá-

rán áll; meri a

styl s/.igoni ko-

rában itt nem

használtak, ek-

kor még csak

a pálczatagok

és gerinczeknél

elforduló kört-

ve alakot . ha-

nem a kajácsot

épSZÖg alatt le-

\ :igt;ik.liiilit ezt

j-1 részlel mu-

tatja Ill. áb-

ránkon.

mint a franczia Iskolából valóknak tekinthet- Két-két árkád közi emelkedik a falosz-

ni. A reimsi székes-egyház ablakai a kajácsot Lop, mely ugyan is, mint az árkádok válasz-

még nélkülözik, <ttt. min' mai ablakainkban, tékái, nélkülözi a kapitaelt,midn pálezatagjai

Lapos pad van aHjukon. De a kajács ossz- ;i padlótól szakadatlanul felszállva a gerin-

15
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ezekbe hajlanak ugy, hogy azokat a köveze-

tig leszálló gerinczeknek is tekinthetni 1
). És

ebben van az antik és középkori építészetnek

egyik fkülönbsége : midn t. i. amaz külön-

külön hordozó és hordozott tagokból áll össze,

mig ez a két tagot összesíti és boltját ugy-

105. ábi a.

szólván a flepig viszi le. így látjuk kápol-

nánkban is. hogy a boltnak hevedere és kél

diagonál gerincze már lenn kezddik három

köri vealaku

pálczataggal,

melynek át-

mérje 2 n=
0,18'. 107.

álir. láthatni.

mikén! fej-

ldnek ki a

boltozatban

. gerinczek,

és mint sza-

badul meg a/

oldalgerincz a középstl azon arányban,

melyben inkább s inkább felszáll. Ezen falt

eltl látunk rajzolva nagyobb kört, tövéi

azon oszlopkának, melyen valamely egyházi

106. ábra.

szent szobrának kellett állnia ; átmérje 2o

= 0,62'. Nem tudni, elkészültek-e a sz<>l>< ir-

kák, jelenleg nincsenek e helyen . hanem

csak az autographiákban vannak rajzolva.

Az oszlopka már valósággal az: mert van

lába, töve és kapitaelje, az utóbbinak kasa

csinos lombozatta] van körülvéve. Minden

szoborka fölött van igen csinos dísztet,

baldachin. Alapterve a hatszög, melynek

minden sarkán ékes. német stylü toronyfi

emelkedik. 1

) kett kett közt van niérnnivel

áttört orom, melynek teste iít= 0,(i' magas-

ságával bir, a toronyfi lombos gyámkövön áll.

[gen csinosak és könyüdek a sisakon felfutó

levélcsokrok és az egeszet tetz, szint

nemet stylü keresztvirág. A dísztet magas-

aién ei ezek

:

a keresztvirágé £$= 0,11'

iké . 3f= 2,43"

a hatszög i test C ~ 0,81'

Összesen . . 4,35

Némel stylünek mondom ezen dísztett:

mert Francziaországban a dísztetmásalakban
jelenik meg, közösen birja ugyan a némettel

a fcöbbszögü alaptestet. v;m toronyfija és

kett-kett közt unna is. hanem a sisakot

egészen nélkülözi; a tesi egyszer rovátkák-

kal végzdik, vagy, gazdagabb baldaehinok-

nál apró épületkék mintáit veszi fel, mink
ezen, ugy szólván szabadon lebeg alapra nem

illenek. Egyébiránt a íranczia dísztet meg-

telel az iskola általános elvének, mely sukkal

inkább, mint a magasra kihegyesit német,

ragaszkodik a vizirányos vonalakhoz.

Az autographiák 105. 106. és l' 1 ?. ál>-

ránk eredetiéi lel természeti aagyságban

adván, én ezt negyedére kisebbítettem, s ig\

duezaink \ természeti uagyságuak. Hj nagy-

mérv rajzokban biztonsággal ki lehet mu-

tatni, miképen a középkori építészek soroza-

tomszámait még a legcsekélyebb tagok meg-

határozására is használták, természetesen

') L. 102. és 103. ábr. 'i L. 108. és 1"!'. ábránkat
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graphice és nem számtanilag, hanem a terve-

ket természeti nagyságukban rajzolván. E

szerint a 1<»7. ábra szerkezete a következ.

Miután a falnak vastagsága ' b 1,78', vágj

nézetem szerint inkább a szokásosabb (ö =
l,83'-re volt határozva, hozzájárult a falnak

bels ós fels

ersítésére a

4ffl=0,238'

átmérvel

biró oszíop,

s igy lett

:

ifi -iiu =
2,068' vagy

egy tagban

1 (£ = 2,06'.

Ezt vették

tehát egypa-

ralelloeramm

hoSSZU < »]<l;i-

lának, mely-

nek rövidebb

oldalra véve

volt Int =
L,869'-re. E

paralello-

grammnak

hosszú olda-

lából szer-

jztettek

kéi egyenl

_ enszáru

háromszögöt,

melynek át-

lója alapul

szolgált a ta-

gozat középpontjai elhelyezésének. Síi

a ' If hosszal felosztották három egyenl rész-

re, egyet-egyei adván a bels és küls kajái •-

nak, a harmadikal a középs tagozatnak.

Következett a faltnek szerkezete, ezt k<

aégyegbe construálták, melynek egy- _ ol-

dalát tették ff=0,81'-re és az azon emeli

gerinczet l=0,57'-re; e szerint a szerkezeti

oldal ugy áll a gerincz vastagságához, mint

I 2:1. Minden gerincz áll egy nagyobb 2u
= 0,18' átmérj körtvetagból és kéi ho-

ronyból, ezek közé pedig igen kis pálczatag

összekötésül beáll.

\ horo-

ayok,körtve-

és pálczata-

gok átméri

ezek : a leg-

nagyobb ho-

ronyé ;£ =
0,49'; a töb-

bi nagyobb

horonyoké

1 I in 0,23';
•y.

(5? a kisebbekké

2 ii 0,1S';

a legnagyobb

pálczatagé

! tü = 0,28';

fi középskké

2n = 0,18';

egy kisebbé

t 0,16'; a

legkisebbé

(az összekö-

tkéi nem

számú
1

va i _

f

= 0,09'.

A tám \ as-

tagságál ii-

gyan is. az

autographi-

ákkal nem

egészen megegyezleg (§ = l,83'-re veszem;

mert a tárnak vastagsága rendszeresen egj

l a szomszéd faléval.

A.z ablak választékainak ereje KI=0,69';

alakúk a 3zokásos. A.z ablak küls bélletének

ftagja nagy horony, minanémet iskolában

.i gyakran fordul el.



116

Az ablakok a szentély-zárásban keske-

nyebbek, mint a hosszhajóban, amott csak

van a szentélyben két körbe zárt háromlobbos

alak (Dreipass). a hosszhajóban két. csúcsívbe

zárt négylobbos alak. következik, a szentély-

ben négylobbos alak. a hosszhajóban két

körbe zárt háromlobbos, és e fölött kisebb

négylobbos. Halhólyagnak sehol nincsen nyo-

ma. Az egész mérm egyenoldalu háromszög

fölött van szerkesztve, mi a csúcsívnek leg-

alkalmasabb és legtetszöbb alakja.

108. ábra.

három, itt négyosztályuak; az osztályuk

mindnyája lóheríwel végzdik, ezek fölött

109. ábra.

A boltgerinczek a szentélyzárásban el-

lentámasztott fél csillagot, a hosszhajó min-

den osztályában egj^szerü keresztboltot ké-

peznek, a keresztezés pontján vannak itt is,

mint a kriptában czímeres zárkövek, egyik

ezímer Pozsony városai''. Az alsó kápolnában

a gerinczek i£=0.9S', a felsben 1 = 0,57'

vastagsággal bírnak.

104-ik ábránk mutatja a nyugati hom-

lokzat fels részét. Itt a tárnak közt roppant

négyosztályu csúcsíves ablak látható, azonban

ezen ablaknak csak kis része van nyitva, és

ngy tetszik, hogy ez mar eredetileg is igy

volt. Feltn a középs legfels zárt mér-

mnek alakja, mely már is a halhólyag-

hoz némileg közeledik. Az ormon a gerenda-

lyukak megmaradtak, utólagos tatarozások

könivyebbitése végett. Csinosak az orom

szárain felfutó levélcsokrok (Krabben) és a

hegyét koronázó német iskolának kereszt-

viráea is.
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A POZSONYI SZ. MÁRTONHOZ CZIMZETT KÁPTALANI, PLÉBÁNIAI ÉS

KORONÁZÁSI TEMPLOM.

Történeti vázlat.

E templomra vonatkozó történeti ada-

tok fbbjei a következk.

A pozsonyi várban a XlII-ik század leg-

elején megvolt a sz. Üdvözítnek (S. Salva-

toris) prépostsága és hihetleg temploma is,

mit Imre király a vár biztonságával nem
tartván megegyezhetnek, a pápához folya-

modott , hogy ez a prépostságot innen el-

helyezni engedje.

Az ezen folyamodványra érkezett vá-

lasz ez:

(1204. 24. April. Innoeentius P. P. III.

Emeriei Regis votis satisfacturus, cirea trans-

ferendam de arcé Posoniensi in Urbem S.

Martini Praepositnram . voluntatem snain

deciarat.)

„Innoeentius Strigoniensi Archiepi-

scopo. — Supplicavit nobis - Re.\ Ungaro-

rum illustris, nt, quia in quodam castro suo

Posoniensi Praepositura eonsistit, el ex accessu

hominum ad eandem timet sibi de castro illó

periculum provenire; ei licentiam concedere

dignaremur, ut Praeposituram ipsam extra

munitionem construere de licentia uostra

valeat. - - Mandamus, quatenus super trans-

Lationem Lpsius Praepositurae illud auctori-

tate nostra statuas, quod necessitati Regni ei

iitilitati Kcclesiae noveris expedire. Provisu-

i-ih. ne corpus beati Martvris, qui in diéta

Ecclesia requiescit, debita veneratione frau-

detur. Dátum Laterani Vili. Kai. Maii Pontif.

anno VU." (Fehér Cod. Dipl. II. t30.)

A Legközelebbi, már egyenesen a tem-

|ilonn-a vonatkozó, a kövei kez :

1 1221. 20. \\n: llonorins III. Ecclesiam

e munitione eastri Posoniensis in Burgum

transf'erri indnlget.j

.. Honoriiix Archiepiscopo etc. — Prae-

posito Strigoniensi Posoniensis Praeposi-

tus proposuit coram nobis. quod enni Poso-

niensis Ecclesia in munitione eastri Posonien-

sis sit sita, frequenter contigit, nt eisdem

Canonicis castrum ipsum statutis horis intrare

nequaquam valentibus, Ecclesia ipsa debitis

obsequiis defraudetur. Quare supplicavit,

nt in Burgum eiusdem eastri eam licerel

transferri. Quo cirea mandamus, quate-

nus -- si expedire videritis, -- transferrendi

Ecclesiam in Burgum praedictum auctoritate

nostra licentiam tribuatis. Dátum Laterani

XII. Kai. Maii P. a. V." (Feh. C. I>. TIT. 1.312.)

A várban nemcsai a prépostság, hanem
természetszerleg az ahoz tartozó templom
is volt a XIII. század le»elején : feltehetjük

egyszersmind, hogy a vár fallal vagy csak

sánczczal is körülvett területének csekélj

kiterjedése miatt a prépostság papjai, ka-

nonokjai egy épületben együtt éltek (colle-

giatim). Ezen együttes élet a középkorban

szokásos volt. csak nálunk, sem Székesfehér-

várott, sem Kalocsán nem sikerült az erre

szükséges zárda-épületekre akadni. A pre-

montreiek „eanonici regulares" neve is ezen

együttes életbl ..suli regula" származik.

lla tehát áll. hogy nemcsak a prépOSt-

ságot, hanem annak templomát is „ad SS.

Salvatorem* el kellett vinni a várból, nem

fogunk csodálkozni, hogy az erre szükséges

készületek és az engedelem elnyerése csak-

nem két évtizedig késett. Másrészi a vár

alatti helység sem lehetett még nevezet:

mert nem mondatik városnak, hanem CSak

.. I.n rgu m-" na k.

A mai káptalani, plébániai és koronázási

templom tehál nem vehette kezdetéi a MII.

Század harmadik évtizede eltt, s inv liaszta-
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lan azt Kálmán, sz. László vagy épen sz.

István királyra visszavinni.

Dgy hiszem, helyesen irja Bómer (Pozs.

és Körnv. 277. 1.) : _ Valószín , hogy ezen

templom nemsokára a fennérintett év (1221)

után fölépíttetett , nemcsak azért , mert IV.

László király, ki a pozsonyi egyházak irányá-

ban igen nagylelk volt. ugyanannak con-

dolentes ipsius Ecclesiae ruinae, melyet

nttokar által. 1271-ben a levéltárral együtt

elégettetvén, szenvedett. Fleneendorff és Ze-.

linch falukat ajándékozá; mivel itt a kétke-

dk ezen szót Ecclesiae bvebben véve.

talán a káptalanra magyarázhatnák, mint-

hogy tudtommal a ftemplom ezeket nem

birja, hanem a káptalan : de mivel 1292-ben

H'. D. VI. 1. 197. 1.) János. Péternek ha. no-

bilis jobbagio castri Posoniensis, pro devo-

tione et fundatione iuris Patronatus

eiusdem Ecclesie S. Salvatoris, ubi suo-

rum parentum et avorum corpora requies-

cuntj possessionem Thürne ajándékozza:

mibl következik, hogy a templom, melyben

János szülei és sei el voltak temetve, mai-

sokkal elbb fennállott. 50 évig ezen

idponttól kezdve ismét minden adat hiányá-

ban vagyunk, csak azt tudjuk a ftemplom-

ról, hogy abban 1309-ig a tz- és vizpróbák

tartattak: 1

) de már 1345-ben megigérik a

bil'Ó és az esküdt polgárok a káptalannak.

hogy a sz. Üdvözit temploma építtetését el

fogják mozdítani. 2
) Hogy ezen tovább épitte-

') Decretum LV-is Colomanni Caput '2J : .Jn-

dicium ferri et aquae, in aliqua Ecclesia fieri inter-

dicimus, oisi in sede Episcopi el majoribus praepo-

situris, nt Posonii et Nitriae". (A jegyzésben:

,Hinc autem patet, ea bempestate i«l est Anno 1 L00.

Nitriae nniiilnni t'uisse Sédem Hpisccinalem, se<l dun-

taxai Praeposituram Majorem, instar Posoniensis").

i V. C. Dipl. IX. I. 341. 1. L345. Judex e< Ju-

rati civitatis Poson circa piaestanda a vineis -nis

terragia enni Praeposito ac Capitulo loci se concor-

dasse, fatentur. „Addicinras finaliter, quod et si fcnm

propter aostre peticionis instanci: tum racione

tés valóban történt, bizonyítja azon 27 cse-

ber-borféle ajándék, melylyel Hosszú János

(Joannes Longus) sz. lrinczi lelkész, a szen-

tély építéséhez járult. Magy. Tud. Ertek. II.

137. és továbbá azon 12 cseber-bor, melyet

ugyanaz 1350-ben ugyanazon czélra ajándé-

kozott. Motko, Pr. Zeitung 1858., 77. sz."

Rakovszkvnak a Pr. Zeit. 1877. évf. 71.

számában legközelebbi adata szól az 1436-

ból származó, a templomot megajándékozó

végrendeletrl, melyben ezen passus fordul

el: ,zu dem gepaw sand Merten ehirichen*.

Késbben. 1439-rl idézi a cseh királynénak

kápolnáját : „als man In thurn geet, durich

der Kunigin von pehaini Capell". Más helyen

fordul el az 1443-ik évben. Ugyanis ez év-

ben vau szó a sekrestyérl : „Item Mittichen

nai h Ostern, hab ich gebn den Hekkl. der in

der Kiriehen zu Saand Merten lm Saerer •'!

nacht pey dem Heiltum gewacht hat. und

doselbs der kertzen gehüet hat. hab ich gebn

14 Den." A „Heilthum" alatt itt R. tévesen

érti a szent sírt; mert igy nevezték a közép-

korban általánosan a szent ereklyéket, me-

lyeket legnagyobbra becsültek, magokkal

vittek a háborúba, és azok mellett a legszen-

tebb esküt esküdték.

Fölötte fontos okmány az. melyre Pogán

prépost („Praepositura et Praepositi S. Mar-

tini, alias SS. Salvatoris de Posonio Posonii

1855." 34. 1.) hivatkozik. .. Ex Transumto Ca-

per nos promisse promocionis fabriee Do-

miui Salvatoris Ecclesie, aepe dicta inra terra-

gilia termino vindemiarum preteritamm iidem Do-

mini Praepositus et Capitulum vinearum cultoribus

dnxerint amicabiliter relaxanda, aibilominus tamen

eadem inra terragilia, quarte vindemie, videlicet in

proximo preterite, cum aHis testamentarys hiribus

i
et censihus pecuniarys, ipsis ''t ecclesie memorate

debitis universis, a t"t" tempore triennio usque

modo ijisjs dare perperam aeglectás et retentis, cum

aostris concivibus >'t cobospitdbus ex aunc et in

antea annis singulis perpetuo plene el integre mini-

ari, expediri faciemus -'t persolvi".
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pituli Jaurinensis Caps. I . Fasc. 3. n. 29. Sub

hoc praeposito (Michaele II. de Previdia Li-

centiato in Decretis) 1452 per Gregorium

Episeopuro Mükoviensero Cardinalis Dionysii

Archi-Episeopi Strigoniensis Suffraganeum

Ecclesia Major S. Salvatoris et lí. Martini

('•int', ad honorero consecrata est, in eaque I

Altaria dedicata". Maya az okmánynak ide

vonatkozó helye ez

:

„Nos Gregorius Dei el Apostolice sedis

gratia Episcopus Milkoviensis sufraganeusque

Reverendissimi in Christo patris et Domini

Domini Dionisii miseratione Divina tituli S.

Ciriace in Thermis S.S. romane ecclesie pres-

biteri cardinalis. Archi-Episeopi Strigonien-

in pontifiealibus Vicarius generális salu-

1 1 1 1 1 benedictionem paternam Noverint uni-

versi, quod nos in anno Domini 1452 feria

sexta proxima ante dominicam oculi ex man-

dato Domini nostri cardinalis in Posonio

ilnni Ecclesiam majorem St. Salvatoris

beati Mari in i eonfessoris ad honorem

consecraremus, in eaque ecclesia I alta-

ria dedicaremus* stb.

Ezen felszentelésl néhány évvel meg-

elzleg találjuk Rakovszkj emlitetl ezikké-

ben következ, a város által 1449-ik évben

tett, ide vonal kozó kiadásokat : „Suntag con-

cepcionis bal ich gebén den Herrn Niklas

Flins zum paw zu Sand Merten kyrichen, allé

Wochen I V. auf dy aribater (Arbeiter), pringl

s| ti. und von wegen 2 zedl (Sitze?) dem

wilhalm Scherer 1 1 fl. a. zum paw zu Sand

Merten kirichen, den Nyklas Flins kyrichen

Maister, von t loncepcionis Marié asque Puri-

ficacionis Marié, auf H wochen per I II. facil

22 laza/ 32) fl.. inul den Herrn Niclassen

Flins kyrichen Maister zu Sannd Mertein

kyrichen, 6 wochen auf dy Stain Metzen und

klain arbeiter (Suntag Reminisc.), allé wochen

per I fl., pringt 24 fl. [tem Freitag vor Colo-

inanni babén gehapl 1 Maurer pej sand

Merten kyrichen, der b seinl < Iristof In der

Mawer prochen hal . und hken zum dach

verzwickl bat, 25 Den. [terc um 5 Sch. 1"

Tafelladen, von den Pawl dóst von Wienn,

d\ mán genomen hat zu sannd Merten kyri-

chen zu Stullu (Stühlen) und zu den tarren

(Thüren .'). je 1 und' 6 I >en. facit I fl. [tem

an Suntag In die conversionis Marié hal mir

Herr Péter Kraws In d\ Raytung gelegt, das

er t'í'ir mich Iiat gebn auf dy Stainmetzen und

auf die aribater, zu sanMerten kyrichen zum

paw, von dem Sambstag vor üexy unz (b

auf den Suntag In die eoncepcionis marié

virginis gloriose, das pringl 21 wochenj

hat er í'iir mii h gebén den Herrn Niklas den

Flinsen, pro fabrica ecclesie allewocheii I II."

A l'elhoz.olt számadásokból világos, hogj

a város fszerepei viseli a XV. században,

templom épitkezésében, hogj ez amaz költ-

ségén történi leginkább; mire másrészl az

is mutat, hogy ezen egyházban, a papság

után. a város tanácsának voll els helye:

miért is R. mondja J. J. 1 t55 besass <\rv

Rathsein eigenes Oratórium in dieser Kirche.

., liem hali ich abgerail mit dem Pawl Slosser,

was er zu der Stal Qothdurfl gemaehl hat.

von erst 2 pánt zu dem klain Stüblein, zu

der thuer und 2 Handhab, do <\y Herrn zu-

sanimen gehn, von saut Merten Freytthof

durch di Stign, dofr SO Den. [tem ain Plat-

schlos zum Stübelein do ,\\ Herrn zusammen

In gehn, \nii saut Mertin Freytthof, durich

Stiee;. und 1' Slos darzuc amb I - Den".

Ennek daczára a káptalan a városnak

szabad választási jógái ugj tudta korlátozni.

hogy plébánusál csakis a kanonokok körébl

vehette 'i. és e plébános a préposl uralma

alatt maradói'.

) „Quod Judex, Járati, el Cives Posonienses,

(jui pro tempore fuerint, vacante eadem Plebaniu in

eadem Eccleaia, fcamquam Patroni eligant, et eligere

debeant in perpetuum Sacerdotem, seu Plebauum,

hihihi discretum, et idoneum ex Canonicia no

Collegii, ei extra non, ad eorum curam animarum



120

Az 1402-ben felszentelt hosszhajónak

építkezésére vonatkozik két levél, melynek

közlését Könyökinek köszönöm ; az egyikben

bécsi polgár Schwantner Konrád 14-4 l-ben

kéri a városi tanácsot, bog}- a templom ré-

szére szállított cserepek árát valahára fizesse

meg *) ; a másikban a hamburgi Hirsz Erbard

ugyanis 1141-ben kéri a tanácsot, bogy a

szálitott mészért a vámadó dolgában felme-

rült nebézséget egyenlítse ki.

Mátyás király kormányának kezdetén,

mondja Rakovszky (Pr. Zeit. Is77. évf. 73.

sz.), fogtak a szentélv átépítéséhez, illetleg

nevezetes bvitésébez ; mire a város levéltá-

rának számadásai utalnak : ..Item am Pfinz-

tag nach Maria Magdaléna (1461-ben), bal)

ich kawft von der palanterin 1 Centem und

4 Pf. Kysen. zu zwickbl und klötzen, und zu

zwispitzen gen Sand Merten, da man mit

stain zu Teben zu der kirchen prechen sol,

dofür hab ich gebn 1 1 Seb."

Az építkezés vergdését vége felé tanú-

sítja a szentély boltozatának 23 zárköve,

mirl alább szólandunk.

et eundem electum Dominó Praeposito, qui pro tem-

pore fuerit, ad confirmandum praesentare ; qui ele-

ctus et confirmatua ipsum Dominam Praepositum

recognoscere debebit tamquam suam Ordinarium

el Praelatum, ipsiusque mandatis, el jurisdictioni iu

spiritualibus el temporakbus obedire, aec <-i in ali-

quo contrariari pnblice vei occulte." l!'»iiu 16. 1.)

') „ErsameD fürsichtígen and weisen simder-

lieben Berni mein willig Dinst allzeit voran. Als mir

ewer Ersamkeit verschrieben bal das hab ich wol

rernommen, darauf láss ich ewer weisheil wissen

daa ich des geltes amb die dachzigel so ihr mir von

ewer pharkLrcheu wegen schuldig seit, zu merkli-

chen meiner notdurfi wol bedarf, and daramb nicht

aoch Erist gebn mag" stb.

\ levél második oldalán láthatd az adósság

specificatiója

:

„Hienacb i*t rermerkt waa mir ewer ersam-

krit Mm ewer pharkirchen wegen schnldig ím.

Vorersi amb XXXV] m. (mille) flach dach-

ziegel, je ein tansend 1 lt Íj sch." stb.

Rakovszky, alig helyes megjegyzése sze-

rint, a templomot alapjából megujjitották

:

., 1Ö79 wurde die kircbe von Grund aus (?)

érneuert, wie es die vielen Ausgaben an

Baumaterial bewiesen. Die Ariiéit leitete der

, „deutsehe Maister Jacob Taeb". und amb
der Tburm erliielt ein neues Dacb : ., „Als

man in der Pfarrkireben Sant Martini alibié

den Tburm gedekbt, verlant Stat Chamerer

den zimermann 54 Ion."" Ezen magában álló

idézés nem jogosít alapos tatarozásra követ-

keztetni. A költséget nevelhette a falfestmé-

nyek nemsokára ezután történt restauratiója.

Ugyan is R. mondja : .,Dass die Kirche

innen gemalt gewesen, beweist die Rech-

nung von 1Ö94: ....In eingang der gewelb

under der Orgel etlich Bildniss zu verneuern

2 Th. 4 Sch."" und jené von 1596: „„den 2

November aus Bevelch der Herrn, dem Jo-

hanni Curtio, weleher den Chor in der Pfarr-

kireben verneuern liess. zur ergetzlichkeit

und zu hilffgebn 15 Thl.""

1607-ben a ménk a toronyba ütött:

..dem Bastl Mawrer, wegen des Barchthurms

bei S. Merten kirchen, da das wetter einge-

schlagen, trinkelt gebn 1 Thl. 4 Sch."

A templom déli oldala eltti temetn

volt több kápolna, Sz. Gotthard essz. Andrásé.

ez 1320 éS 30 közt épült fel. Itt volt továbbá

a ., Karnernek" nevezett csontház is m
oltárával, melyrl egy 1 196-ban kelt száma-

dás tesz említést: „Herrn líans Jungettl

briester, hali ich ausgeriehl 60 ti. von bégen

des Lectur ío der Karuor Capellen auf Sand

Merten Preytthof."

151 l-ikben kelt okmány 3zerini az esz-

tergomi érsek Tamás !<• napi absolutiót en-

gedélyez a temetn lev sz. Egyed kápolna

Látogatóínak. E kápolnák idfolytán különféle

változtatásnak voltak alávetve. „Verlant

Statchamerer (1580-ban) 6 Taglohn, welche

aufS. Martín Preythof von der Capellen al-

lerlav Schitt, <lass auch von den gespizten
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Thurm gegen das geschlos, die abgeprocheD

Stain hin vvecligeraimipt."

1547-ben tatarozták a temet falát :

„/alt Siegmund walch mauer, bei maurer

auff Sant Merten Freythofi', aus Herrn Pauls

Beneficianten Hans, auf Beveldi der Merni

aufzuraeren 4. Sch.
B

, und 1548. „Chamerer

auf Beveleh der Herrn erlegt zur vollendung

und völliger Bezalung der aeweri mauer ar-

beii auff S. Merten Freythoff dagegen aufden

Rathaus von erlegten guet, das von álberl

Probsten her. zu gedachten Mawer verordnet

überschrieben ein i>:ross silber vergolten

Knopff (Beeher?) mer 2 guet tepich und ain

scídechten 36 Th. 1 Sch. 2 D."

Ma a régi temet helyén szabad tér bérül

el a templom déli oldala eltt.

A templomhoz hozzá épitett alamizsnás

Jánosnak szentelt kápolna az északi oldalon,

valamint a déli bejárás eltti idcsarnok: amaz

mára ezopfos korból, ez a renaissanee korá-

ból származik.

A régi torony 1607-ben. 1760-ban és

1833-ban a villám által sújtva leégett: fels

része tehát egészen aj.

A foltár fölött, a még mindig folyó

restauratio eltt, melyet Heiller kanonok és

plébános kezdeményezésére Lippert építész

tervezeti és igazgat, látható voli sz. Márton

lóháton, köpenyéitl nagy ilaraltot egy eltte

fekv meztelen koldus számára elvágva, és

alatta két angyal. E szoborcsoportot ólomba

öntötte 1734-ben Donner Raphael. Igaz, hogy

az egész a CZOpfos kornak szüleménye, s ezért

a szent püspök is magyar ruhában és sarkan-

tyús csizmában jelenik meg; mindazáltal

Donner genialis felfogása és jellemteljes el-

adása itt is félre nem ismerhet. A composi-

tiót ji lesnek mondhatni, a rajzot eorrectnek,

tökéletesnek. Ba tehát az e szoltor és kél an-

gyalát körülvev tárgyakat, mivel mvészeti

érdem nélkül és szegényes anyagból összetá-

kolva voltak 1

), joggal eltávolították : jobb

sorsot kívántunk volna Donner remekmvé-
aek,melyet a templomból kiutasítva, az alap-

tervünkön ////-ve] jelzett belyen felállították,

hol ez az id, gondatlan emberek és pajkos

tink bántalmainak, véd nélkül van kitéve.

Legújabb idben azon nézet vergdött fel,

mely szerint az emlékek restauratiojánál

helytelen talmla rasa-1 csinálni, 3 ezért meg

kell tartani mindent, mi történelmi tanúsá-

gában saját keletkezési korának jellemz ki-

fejezéséi képezi. Ilyen pedig tagadhat latiul

sz. Márton szobra, merj ezen érdemet kiváló

mvészeti érdemével is összeköti. A szentnek

lábánál térdel angyalok meg vannak ment-

') Allgeinein licrrscht dk' Ansiclit. dass der

Altar ein fíunatwerk, die der Saulén, welche die

vermeintlicke nraehtvolle Krone trageu, aus .Marim >r

seien u. s. w. Uríkerintniss and GewohiLheit mögeii

dicse Vnsi-hiuuing bervorgerufen habén, Allerdinga

war ein Kunatwerk da, deasen Werth wir gewiss zu

würdigen wiaaen, altér selbst dieses wabre Kunat-

werk war durch die ungiinatige Aufstellung fiir den

Beachauer unzuganglich. Es ist das i. .1. 17:11 im

Primatialpalais auf der Fürstenallee entatandene

Monument des St Martin, tod Rafael Donner. Von

selbem Meister sind die zwei knieenden Engel. Was

aber den Altar betrifft, so sind wir der Ansiclit. dase

er iiicht mir kein Kunst-, aondern ein Pfuschwerk

war. Ohne allé Coinposition, Schwung und Uedeu-

tung stand er da, nin ein Werk der erhabensten

christlichen Kunst, zu verunglimpfen. Die Siiulen

war. mi aus l.austcin mit Stucco überzogen,

und nicht Marmur. die vielgeitriesene Krone war

aus flraht zusammengeflochten, mit G-ypa

überzogen and vergoldet. Die Figuren der-

8 élben waren atif gewob.nlicb.em Goldpapier

schlecht gemalt. Endlicb dasa wir aoch jener

Engelsgestalten gedenken, die das Monument St

Martina omgaben und auf der öatlichen Apaiawand

hinter dem Altar angebracht waren, müssen wir

erwahnen, dasB dieae aus Stroh, Badern u. Gypa

modellirt waren. (Zur Erinnerung an die feierliche

Consecration dea aeu errichteten Bocnaltars im re-

ataurirten Sanctuarium dea Krönung8-Domea von

.1. Ellenbogen. [Könyöki József] Pre8abturg, 1867.

S. 24.)

16
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ve ; mert ezeket n. muzeumunk megszerezte.

Kívánatos., hogy az accessoriumot principale-

ja is kövesse.

Van még a pozsonyi ftemplomban, az

Elemosinarius kápolnájában két igen díszes

óriási eandelaber, melynek készitését joggal

Donner mesternek tulajdonítják.

A pozsonyi dómnak általános
leírása. l

)

A pozsonyi dom nagyobb, háromhajós,

egytornyú csarnok-templom.

Szentélye 1461-ig rövidebb és keske-

nyebb volt, mint a mai, hanem nyolezszög

három oldalával zárva, mig a jelenlegi a hat-

szög három oldalával van zárva. A szükség

igy kívánván, a régi szentélyt, melynek alap-

zatát 110. ábránk pontozott vonalai mutat-

ják, kitágították szélességben és hosszban, és

két osztályú helyébe, négy osztályú vá tették,

még pedig ugy, hogy az egyes osztályokat is

kitágították és meghosszabbították. ügy tet-

szik, hogy a hosszszentély déli oldalán erede-

tileg sekrestye és kincstár volt: mert ásatás-

nál itt á líránk világosabb színnel jelentett

alapfalait megtalálták. A szentély északi fala

mellé, múlt században az Elemosinarius ká-

polnáját építették.

Templomunk háza háromhajós, közepén

áll két sorban négy-négy nyolczoldalu t,

mely a középhajót a két mellékestl elvá-

lasztja, E négy t, a nyugati és keleti zárfal-

lal öt osztályt (travée-t) képez. Az északi mel-

lékhajó második és harmadik osztályának

hosszában építették a XY-ik században sz.

Anna kápolnája! : a délinek harmadik osztá-

lya hosszában a XVI-ik században egy csúcs-

') A pozsonyi székes-egyházat 1878. és 1879-

ben pontosan felmérte és Lerajzolta künyüki József,

pozsonyi freáltanodai tanár <
;s bizottságunk kül-

tagja. K. rajzait majd egész, majd félnagyságban

adják fametszeteink.

íves és renaissance stylböl vegyitett kapu-

csarnokot. A három hajó csaknem ugyanazon

magasságú, ugy. hogy az épületet valódi csar-

noktemplomnak mondhatjuk. A három hajó-

ba messze belenyúl az orgona-karzat, midn
azonban ezen uj építkezés legközelebb le fog

bontatni, annak rajzát az alapterven el-

hagytam.

A hosszhajó nyugati végéhez csatlako-

zik az igen ers torony, melynek földszinti

csarnokában és mellékhelyiségében sekres-

tyét és kápolnát rendeztek be. A déli helyi-

ség a hagyomány szerint a cseh királynénak

kápolnája volt. 111. ábránk alapterve e he-

lyiségek második emeletének ujabb boltoza-

tát adja, az eredeti földszinti a templom

alaptervén 110. ábra, látható; az oldalhelyi-

ségek mindkettje külön lépcszettel bír,

melynek segítségével a torony második eme-

letére és innen csakis lábtón a toronynak

lépcsjére jutottak, ajtaját szelvényünk adja

(111. ábra). E torony a templomnak legré-

gibb része, bír az erdnek jellemével, és nagy

zöme onnan eredt, hogy a torony nem iker-,

hanem középtorony létére, megfelel a közép-

hajó szélességének, és innen veszi négyeg

oldalának mérvét. Észak felé tornyunkhoz a

város ketts fala csatlakozott, délnyugati

Barkán a fölep annyira leszáll, hogy az itt

lev udvaron tul épiteti háznak harmadik

emelete egy niveau-on áll a torony aljával.

Hihet, hog}^ eredetileg a nyugati oldalon is

hasonló mély, jelenleg feltöltött árok, mint a

város sánczárka vonult el. s igy tornyunk

nemcsak a templomnak, hanem a városfalnak

is volt tornya. Az árok hajdani folytatásának

tanúságául szolgálnak a város levéltárában

olvasható okmányok, melyek szerint az épü-

letek és falakra szükséges köveket azon árok-

ból tölték, mely a falon kivül. nevezetesen

a donitól észak feli'' feküdt, és a ma már nem

Létezd sz. Miklós temploma eltt vonult el, és

mely. miután e templom elenyészett, szintén
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lett betöltve. Az ároknak még

meglev elég mély része a Mi há ív-

kaputól jobbra-balra még látható,

más része az említett a dom tor-

nyos épületének délnyugati sarkán

bemélyedt udvarban megvan.

Maga az egybáz dombra van

építve, melynek lejtjén dél leié

hajdan a {temet több kápolnáivá

feküdt. \ temet helyén most sza

bad tér van. melynek két lépcs'

j én felszállnak a ._

templomba. A

dom északi ol-

dalán a domb

még tovább e-

melkedik. Nyu-

gati oldalán lak-

házak állanak

ugy,hogy a to-

rony eltti tél'

ma nem s/.a-

bad, hanem az

eltte vallj lak-

báz udvarában

áll. Az egybáz

maga három ol-

dalán : északin,

keletin éS di-

lin szabad: a-

zonban üt is .1

körülvev ut-

czák elég sz-

kek. Egyedül

azon szempont-

ból áttekinthe-

t, melyrl I.

táblánk távlati

kepe van véve.

.Mint lll'-ik

ábrán látjuk, a

doni az alacso-

nyak közé fcar-
4-4-

1 i 1 1 —r-t—1

1 11. ábra. Ki i

'.
. nyugat

tozik: szentélye emelkedettebb, mint

hosszhajója. A szentélyzárásnak és

a hosszszentély els osztályának

faltövei a fölepig szállnak le. a

többi három osztályéi csak a mell-

párkányig. A hosszhajó négy nyolcz-

oldalu töve négy oldalával van fe-

lénk forditva. A negyedik osztály.

a déli falon ismét ketté van oszt-

va ; az [ötödik kerek ablakkal van

világítva, melynek halhólyag mér-

müve ujabb át-

törését árulja

el. A toronynak

földszinti része

igen alacsony

elyptikai bol-

tozattal van

födve; fels e-

meletén meg-

jelenik a to-

rony tulajdon

Lépcsjére ve-

zet ajtó. mely-

hez csak lábtón

lehet jutni. A

torony eltti

feltöltés, maga-

sabb a loronv

es templom kö-

vezésénél Ez a

nyugati hom-

lokzat eltti

udvarnak föle-

pe, mely ers

fallal van el-

választva a dé-

li oldalon álló

lakházának be-

mélyedt udva-

rától.
lapterv (<"> ti vonalán.
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A dómnak farányai.

Az oszlopsorok középpontjai közti

mérv, az egység, iT=9,25 méter = 3H
régi római láb és 29' 3" bécsi láb.

Általános méretek.

A szentély hossza egész a diadalív Méter.

vastagságának közepéig ... 3 U' = 27,75

A kosszhajó hossza egész a torony

kezdetéig 3^U'= 32,37

A torony hossza egész nyugati falá-

nak bels felületéi!? . . . , . 1 U = 9,25

A templom egész hossza 7 iU =69,37

Ez ellen az eredeti templomban a szen-

tély a mostaninak csak félhosszával bírván,

az egész templom ürbossza volt

:

méter

a szentély hossza, zárását is betudva l^ll = 13,87

a hosszhajó hossza, a mostanié . . 3|Ü = 32,37

a torony hossza, a mostanié . . . 1 ll'= 9,25

A régi templom hossza 6 U = 55,49

A jelenlegi templom hosszánál részletezése:

«) a szentély fentöje 4 í) =
r]) a boltcsillag középpontjáig . . 2 (6 =
;) az ellenfeszülés a csillagboltban \ fi'i =
ö) a hosszszentély 1-s oszt. hossza fi'i =

2-ik „ „ fi'i =
:i . 3-ik . . &',+}&=
t]) a diadalív vastagsága .... i A =
.'/•) a hosszhajó 1-s oszt. hossza . \ D' ==

») . 2-ik - , *3' =
x) . 3-ik . „ . *D' =
/.) - i-ik „ . . i D' =
fi) , 5-ik „ „ . 2k' =
)•) a torony hossza nyugati zárfaláig U' =
\/. egész templomnak hossza íirbeu

Hét és fél egység pedig ....

méter

4,83

1,85

2,87

5.74

5,74

5,99

1,56

654

6,54

6,54

6,54

5,43

9,25

. . . 69,42

T'.ll 69.37

A különbség az elméleti és a valódi

mérvek kzi csak 5 centiméter: e különbség

a szentélynek hosszában van: mert ha az

«) />) y) b) «) -') és '<) számokat összeadjuk,

leeml 28,58 méterünk, melybl le kell von-

nunk a diadalív tél vastagságai -'

a
- 0,78i

maradand tehát 27. s<>; a hosszhajó •>) i) *)

/) és ,«) számok összegéhez = 31,59 hozzá-

adván, a diadalív félvastagságát = 0,78 leend,

32,37 metei'ben épen 3í egységünk; végre

az v) szám, azaz a torony mélysége épen egy

egységre van véve.

Az eredeti szentélynek ürszélessége

,

constructio és szokás tekintetébl csak kevés-

sel kisebb volt a 9,25 méternyi egységnél, a

mai szentély szélessége azonban még nagyobb

az egységnél; mert 4B"= 10, 6S métert mér,

tehát a sorozatban hat taggal felébb áll az

egységnél.

A hosszhajó szélessége: méter

az északi mellékhajó szélessége . . 4Í)= 6,80

a középhajó szélessége II— 9,25

a déli oldalhajó szélessége . . . 4 D = 6,80

az egész hosszhajó szélessége rben . . 22,85

118. ábra. Szentély-szelvény.

Mint kis mérv rajzunkból is kitetszik,

a torony ürnégyegének oldala a mellékhajó
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szélességének mérvével birt tehát 4|)= 6,S0

méternyi volt.

A hajónak magassága, mivel a templom

az alacsoiryak közé tartozik, csak is D"=
16,02 (a harmadik magasság). Ennél csak egy

sortaggal magasabb a szentély 2l('= 18,50

(1. 22. 1.). Mégis, ha a szentély szelvényét

(113. ábra) összehasonlítjuk a hosszhajóéval

mutatkozik a déli kapucsarnokhoz vezet

lépeszet, a déli csarnok, azután a hosszhajó

szélességében, melynek hál részén a cseh

királynénak kápolnájára torony alatti sek-

restye jelenik meg, szomszédságában a jelen-

leg elfalazott északi helyiség, végre az Anna

kápolna átmetszete. melybl hal Lépcs vezet

a templomnak északi hajójába. A templom

114. ábra. Hoflszhaj-Rzelvény.

(114. ábra), a szentély sokkal karcsúbbnak,

magasabbnak fog kitnni, mert sokkal kes-

kenyebb.

A szentély szelvénye alaptervünk A 13

vonalán, a hosszhajóé (í iD vonalán van véve.

AmaMi. n látjuk a szentély zárásai és a har-

madik osztály ablakának metszetéi . ámbár

az északi ablak jelenleg el van falazva. A

hosszhajó szelvényén, a néz babján kezdve.

mindhárom hajója ugyanazon magas tetvel

van 1 lefedve.

Aszentély faltöveinek magasságál \1f"=

12,01 méterre vehetjük, a hosszhajóét i5D'=

9,80 méterre. A nyolczszögü liosszhajó tövé-

nek átmérje 4k=l,42; ha ezzel az osztály

! {T 6,54-nyi hosszal összehasonlítjuk, a po-

zsonyi domnák építkezéséi koránt sem lobjuk

oly bátornak találni, mini a min a sopronyi
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sz. Mihály templomé ; mert mig a pozsonyi

tátmér az osztály hosszának még ötödré-

szét sem teszi, a sopronyi átmért hétszer

találjuk osztályának hosszában.

Léptékem kicsinysége miatt a szentély-

nek falvastagságát csak hozzávetleg (5-re =
0,926 in., a hosszhajóét szintúgy 2£j = 1,50

méterre teszem.

Különböz a torony lalainak vastagsága:

a nyugatié mintegy S = 1,70 a többi három

mindegyikéé 2 b = 2.40 méter, tehát az elb-

bihez ugy áll. mint 1 a \
/:
l: mert 1,70X1,414

= 2,40 méter.

A toronycsarnok földszinti emelete igen

alacsony, mintegy 2k
1 =5,43 m. Ezen ala-

csonysága nem engedte ezt csúcsíves bolto-

zattal befödni. Hasonló alacsony földszinti

emeletet találunk sz. István bécsi metropoli-

sában is. Felsbb emeleteink a hosszhajónak

magasságát éri el; a harmadik és még maga-

sabb emelet, mely többszöri újításon ment

keresztül, az elmélet i aranyozás körén túlesik.

Különségek.

A régibb szentélynek zárását a nyolcz-

szögnek három oldala képezte *). az újnak a

hatszögnek három oldala : az elbbi zárásnak

elnye a tágabb nyílás: miért is rendesen ezt

alkalmazták, hol. költségkímélés végett, a

tiz- vagy többszögnek oldalait alkalmazni

nem akarták; a nyolczszögbl való zárás a

') H°g.V a rt'gi szentélyzárás a nyolczszögbl

v • • 1 1 Bzerkesztve, kitnik feltalált szögébl, melyet

Könyöki („Zw Erinnerung" czimii röpiratának 5. I.)

135 tokra tesz. Ugyan ezen helyen adja a régi szen-

télynek egész egyenes hosszát sokkal kurtábbra, mint

minnek az olvasó alaptervünkön fogja találni. A
./.ur ErinniTung" alkalmi irat volt; a jelen munkához

használt rajzokat pedig Könyöki külön czélunkra

nagy pontossággal készítette, és a mostani szentélybe

a réginek alapfalait maga berajzolta. Altalán meg
kell említeni, hogy Könyökinek nem a „Zur Erin-

n<j,' hanem az e munkában adott mérvei a

valódiak.

szentélynek tetszbb tekintetet is szerez,

mint a hatszögbl alkotott.

Rendesen a szentély keskenyebb szokott

lenni az egységnél: ennek constructiv oka az.

hogy a szentség fala a hosszhajó válíve nyo-

mását kelet felé semlegesíteni van hivatva

:

azért a szentély minden oldalán keskenyebb

a válív hevederének felével, keskenyebb volt

tehát a régi szentély is az egységnél : azon-

ban ez rajzunk csak egyik, déli oldalán tnik

ki. Ellenben az uj szentélynek úrszélessége

I t)" — 10,6S nagyobb a 9,25 m. egységnél

1,43 méterrel. Itt tehát a szükséglet a con-

structio elvén gyzedelmeskedett.

Feltn a közéimajónak szokott nagyobb

templomainkénél kisebb szélessége. A .sopro-

nyi plébánia templom egységét még egy bécsi

lábbal kisebbnek találtuk ugyan, azonban

egyéb nagy templomaink egysége a :>0 lábat

vagyis 9,50 métert túlhaladja, hogy a kül-

földi nagy templomokról ne is szóljunk. Azon-

ban a mester törekedett ezen hiányon a mel-

lékhajók kitágításával segíteni. Az elvi niérv

az oldalhajó számára közel jár a tél egységhez,

esetünkben ilT=4,75 m.: ez volna tehát.

vagy ebez közel járó mérv a mellékhajó

szélességének mérve; ellenben ezt 1 tl-ben =
6,80 m.. tehát a félegységnél 2,05 m.-el na-

gyobbnak találtuk, s igy kiegyenlítve lön az

egységnek csekélyebb mérve ugy. hogy a

templom hossza arányában tágasnak tetszik.

Különös a hosszhajónak kurtasága, ha

ezt a szentélynek szokatlan hosszával hason-

lítjuk össze, midn az elbbi az utóbbinál

csak félegységgel hosszabb. Ez nem magya-

rázható abból, mintha már a szentély eme-

lésekor a templom koronázási templomnak

lett volna rendelve: hanem a prépostság nagy

tekintélyébl, melynek sok egyházira volt

szüksége, és onnan, hogy a szentélyben a vá-

ros tanácsa is foglalt helyei, mi azon ada-

tokból kitnik, melyek szerint az ..urak" a

temet helyen lev helyiségen keresztül men-
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tek a templomba. Hihetleg ez azon 1 1

«

-

1 \

mely alaptervünkön, a hosszszentély déli ol-

dalán világosabb festékkel van jelezve. \

szentélynek szokatlan, három egységnyi hosz-

sza okozza, hogy egyházunk nagy templo-

maink rendes •", és •">' egységnyi hosszát liléi-

két egységgel fölülmúlja. Külföldön ily liosz-

szn.st sokkal hosszabb csúcsíves templomok

mindennapiak, nálunk azonban ily hosszal

csak a pozsonyi, sopronyi, a brassói és más

erdélyi templom dicsekszik.

Legkülönösebb azonban a templom nyu-

gati részének elrendezése. Itt a templom

nagyságához és jelentékenységéhez ill iker-

tornyot kévésünk, ellenben csak egyetlen tor-

nyot találunk, a nyugati homlokzat közepén;

e toronyhoz csatlakoznak a két mellékhajó-

nak megfelel, mintegy szárnyai, és ezekhez

ismét szárnyakként lépcsházak. Kzen elren-

dezésrl és ezéljáról bvebben lógunk szó-

lani; itt csak ennyi megjegyzend, hogy a

nagy torony a közép-, két szárnyépülete pe-

dig egy-egy mellékhajónak felel meg; azutób-

biak lépcsházai pedig a nyugati homlokza-

ton kivnl esnek.

Alaptervünkön (110. álir.) hetükkel je-

lezve vannak az oltárok és síremlékek helyei;

a szentélynek számai pedig jelzik a bolthajtás

zárköveinek helyét. A hetük és számok tár-

gyait késbben magyarázom, itt a betkrl

röviden szólok. Az oltárok valamennyié uj

levén, elég czíllieiket felhozni.

Oltárok.

a) Foltár a szentélyben.

,<) Keresztoltár. az északi mellékhajó keleti

felében.

y) Sz. András oltára, az északi mellékhajó

nyugati felében.

>*)) Sz. Mária oltára, a déli mellékhajó keleti

telében.

e) Sz. Nep. János oltára, a déli mellékhajó

nyugati felében.

Temetkezési helyek vag.v sír-

emlékek.

a) Pázmán Péter, Lippay György, Széché-

nyi György prímások, a f-oltár eltt.

b) Christianus A.ugustus, szász berezeg, car-

dinalis és magyar prímás f 1735. A sir

megmaradt, az emlék elpusztult.

c) Fehérkövy István f 1596, Radetius

István.

fi) Pálffy Mik ló*. ;i gyri hs. A restauratio

eltt itt több PálfFy család tagjának

síremléke volt.

<-) l'jlaky püspök; a szentély északi végén.

f) Pethe de Hetes, egri érsek: a szentély

déli végén.

g) Somogyi Klára I 1690; a szentély küls

északi falán.

h) Draskovich József, nádort 1613; a szen-

tély küls ('-szaki falán.

i) Erddy Anna szül. Elésházy f 1
-"> 7 7 ; a

szentély küls északi falán.
1
)

k) Polgári család feszület eltt térdelve,

XV. század, felírás nélkül: a szentély

küls déli falának tárnán.

I) Ismeretlen, díszitmény nélkül : a hajó

északkeleti tövön.

m) Ismeretlen csúcsíves stylü; az északi

mellékhajóban, az északkeletit mellett.

n) Kilencz sirkö, mely egy sorban fekszik,

de melynek felírása, hol van is, olvas-

hatlan : a hajónak második északi és

déli töve közt.

önismeretien, a déli sornak legkeletibb

tövén.

p) Ismeretlen, a á Mária oltár eltt.

') Keléi felé Erddy Annii sirkrVvétöl van meg

Monoszlié L601 évszámmal. Azontúl az atezáröl a

szentélybe vezet ajtót törtek a bosszszentély els

északi osztályaiba.

17
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q) Három csúcsíves stylü ismeretlen sirk

;

Nep. János oltára eltt.

r) Nagy György, pozsonyi prépost, f 1636;

sz. Anna kápolnájában.

s) Maurovics Mihály, pozsonyi prépost f

163S; sz. Anna kápolnájában.

t) Schomberg: élet nagyságú alak: sz. Anna

kápolnájában.

u) Christofforus Armaruly S. C. M. consi-

liarius camerae hungar. f 1562; a déli

kapacsarnokban.

v) Widman Borbála: a hajó déli sarktá-

ínába falazva.

w) Kögel; a hajó déli sarktámán.

x) Pfisterin Zsófia f 1652: a déli els ablak

alatt, kivül.

y) Lauser János, pozsonyi polgár f 1563;

a déli második tárnába falazva.

-.) Gruebmüller; a déli kapucsarnoktól nyu-

gatra, kivül.

aa) Saurau Wolff báró ; a déli kapuesarnok-

tól nyugatra, kivül.

bb) Nicasius Hector 1577; a déli kapucsar-

noktól nyugatra, kivül.

cc) Keller báró 176-1: a déli kapucsarnoktól

nyugatra, kivül.

dd) SchomlnT- emlékkövének felirata, me-

lyet az emléktábláról külön választot-

tak, és a sekrestyében befalaztak.

A,<) bets oltár k-lépcsfokán Báthory

István neve van kivésve; a sirk ezen részlete

azonban máshonnan jutott ide és lépcsfok-

nak alkalmaztatott. Könyöki „Zur Erinnerung

der Consecration desSanctuar. 1867" ez. mun-

kája 14. 1. ii ja : hogy Jesszenák Anna báróné

birtokában van egy kézirat 1 729-rl, mely-

ben meg van említve Báthory István sírem-

léke ; ezt azonban eddig meg nem találták,

hihetleg abból csak az említett lépcsfok

maradt fel.

Mint a hajdani fényes szentségháznak,

mely a szentélyben ee) fala mellett áll. SZO-

moru síremléke említend annak fennmaradt

igen csinos vasrácsozata, melyet a szentély-

nek//) falára áttették, és épen ugy Donnernek

sz. Mártona a szegénynyel, ki hajdan a fol-

tárt díszítette, de jelenleg a templomon kivül

gg) helyen van felállítva.

Az itt felhozott tárgyak régészeti tekin-

tetben nevezetesebbeirl alább szólandunk.

Részletezés.

Nyugati rész.

A nyugati homlokzaton ffigyelmüuket

veszi igénybe az egyetlen középtorony,

mely valódi erdítési jellemmel bir. Mieltt

az e homlokzat eltti mély árkot kitöltötték,

amannak a toronynyal együtt az árok fene-

kére kellett leszállnia, s igy a templom ezen

oldalról megközelithetlen volt. Ekkor a torony

nem csak templomtorony volt. hanem össze-

kötésében a város falaival valóságos erd-

toronynak is volt tekinthet. Ezért nélkülöz-

hette és nélkülözte is a szokásos áttörést.

vagyis kaput, mefy a templomba vezetett

volna, ezért nélkülözte a más tornyokon el-

forduló ablakot földszint, st magasabb eme-

letein is a nyugati oldalán, hol csak lrések

fordultak el: ezért nélkülözte ezen, másutt

f-küls-oldalnak tekintett rész a szokásos

díszitményeket, és csakis a sarktámakat tar-

totta meg, melyek alsó részének helyben tar-

tása és földszinti boltozatának ellensúlyozá-

sára szükségesek valának.

Hasonló erdtornyok gyakran fordulnak

el Erdélynek királyföldjén, még pedig elég

régóta ugy. hogy azokat nem csak a török

elleni, hanem oly védnek tekinthetni, melyet

az okos és körültekint (prudentes et cir-

cumspecti) szászok, nemsokára bevándorlá-

sok után az ket körülvev idegen elemek

ellen emeltek. Pozsonyban a toronyerdt

egyenesen a vár ellen építették ; mert ennek

kormánya idegen volt a várostól ; st 1349-

ben a város valóságos háborúban volt a vár-
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raj, midn ezt Erzsébet királyin'' érdekében

ostromolta, Így írja Rakovszky a Pressb. Zeit.

1877. évf. 209. sz. : Belagerung des Sehlosses

durch die Stadt zu Gunsten Elisabeths, indem

die Stadt selbst von Fladislaus von Theben

aus bedroht wird; és 211. sz. (sept. ló-kén):

Sogar den Tburm des Domes verwandelte

man in eine Batterie : item am Freytag von

-.ind Jörgen tag. um :i Slos Tn Sand Merten

kirich tlmrni. fner dv pügsen In Erkker 27.

Den.; és 2 l. sz. : Die Bürger deckten einen

Theil der DomMrehe ab, um cinen Steinmör-

ser hinzustellen. 217. sz. : Das Schloss wird

von den Bürgern eingenommen 1440. Azaz

i -akis a küls várat és a vedriczi erdet ro-

hammal vették be. A 22. számban emliti Ra-

kovszky a várfalaknak a vár ellen eme't tor-

nyait: a 73. számban megjegyzi, hogy a szé-

kesegyház tornya még 1577-ben fegyverek-

kel volt ellátva : Ki 7 7 der Domthnrm noeh

mit Doppelhaeken armirt. Ide tartozik az is,

hogy Rozgonyi. a vár parancsnoka 1442-ben

a várost lövöldözte. Mindennek daczára ké-

sbben a város hozzájárult a vár tálainak ta-

tarozásához.

A templom erdtornya e jellemet abban

is veszi fel, hogy mint különbéi] szokás, nem

törik felemelkedésében nyolezszögbe, hanem

megtartja zömök négyszög alakját. K jellem

hez tartozik az is. hogy itt nincsen, mint pré-

postsági templomnál szokás, a két mellékha-

jónak megfelel ikertorony, hanem a magá-

ban álló erdtorony, a homlokzat közepére

helyezve, megfelel a fhajónak, és innennyeri

nevezetes nagyságú oldalait, melyekre védelmi

rendelete miatt szüksége volt. Vé-re igen ne-

vezetes az is. hogy magában a torony föld-

szintén nincsen LépCS, hanem hogy a máso-

dik emeletre csak az egyházon kivid lev lép-

csházak által juthatni, még pedig csakis

két szárnyépülete, mely a mellékhajóknak

megfelel, második emeletén keresztül. De még

az erdtorony második emeletén sem száll le

a lépcs az emelet padlójáig, hanem csak ne-

vezet magasságban veszi kezdetét, és ajta-

jához csak lábtón juthatni, melyet a torony

magasabb emeleteire megmenekült védk
könnyen maga után felhúzhattak, s így ma-

gokat legalább ideiglenes biztonságba helyez-

hették.

Védrendeltetésének megfelelnek tornyunk

igen ers falai is: egyedül meglep az, hogy

a megtámadásnak leginkább kitett nyugati,

a várat tekint fala a leggyengébb. Ennek

magyarázatát kettben találhatni, ugyanis, itt

az ellenség hozzá férhetését a mély árok aka-

dályozhatta; miért is léi kell tennünk, hogy

az árok eredetileg itt épen oly mély volt,

min mély a szomszéd háznak udvara: má-

sodszor, hogy a torony oly idben épült, mely-

ben az ágyú még nem volt feltalálva, tehát

igen valószínleg, még a

XlII-ik században. Ezen

utóbbi feltevést igazolja a

toronynak itt adott faltöve

ÍS, mely mind zömökségével,

mind egyszer alkotásával

a kora csúcsíves stylre mu-

tat. A iái oszlop átmérje

3= 0,01* és az egész tnek
vastagsága közel jár =
1,702 méterhez. Ks ezen H
mérv a keleti, déli és észa-

ki falvastagságának merve.

miganyugatié csakis 21)=
1,507. Ezen faloszlop ho-

ronyaival egy ült képezi a torony alatti csar-

nok n \ ilásának bélletét, és hasonló faloszlopok

láthatók általeUenben a tövekkel, melyek a

középhajói a mellékestl elválasztják, csak

hogy az utóbbiak ujabb építkezéssel vaunak

eltakarva. A rest a urat io értelmében ezen uj,

az orgona kar alatti építkezések nemsokára

le lógnak bontatni. Nagyobb világító ablak

a torony nyugati falában eredet Meg nem léte-

zett, s így a toronycsarnok csak szegényes

17*

115. ábra.

116. ábr. Toronj
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világítást kaphatott a templomból az össze-

köt tágas nyílás által. E csarnok egyszer

keresztbolttal van födve.

A torony szár-

nyainak neveze-

tesbje a déli (111.

ábra), 1
) melyet dí-

szes megjelenése

miatt, a hagyo-

mánynyal együtt a

cseh királyné ká-

polnájának, orató-

riumának tekinthe-

tünk. Okmányilag,

mint fentebb idéz-

tünk.csak 1439-ben

említtetik ugyan

,

hanem valamint a

fcraditio, ugy egész

stylje is sokkal ré-

gibbnek tünteti fel.

A kérdés ez, melyik

cseh királynéra, ki

egyszersmind ma-

gyar herczeg-asz-

szony volt, vonat-

kozhatik a hagyo-

mány .'

IV. Béla leányai

közül Annát Rastislav-nak, a cserni-

vogi orosz fejedelem fiának adta volt

hitvesül. 2
) „Azelsinacsói bán Rastis-

lav volt, Bélának veje." (62. 1.) „Y.

István festvérnénje Anna. Rastislav

macsói bán özvegye a közkincstárból

nagybecs ékszereket — okmányokat

117. ábra. A cseh királyné kápolnájából.

') Megjegyzend, hogy ezen ábránk 111. szel-

vénye helyesen, hanem alapterve megfordítva van raj-

zolva, mit a torony második emelete'nek lépcsházán

láthatni, mely a templomban állónak baljára esik.

2
) L. Szalay László , Magyarország Történetét''

2. kiadás 1861. II. köt. 61. 1.

a haldokló atya kezébl, mint monda - - vitt

magával Prágába vejéhez" (II. Ottokárhoz

85. L). Ezen magyar vérbl származott cseh

királynénak ne-

ve Kun egund volt.

Vájjon, miután fér-

je a marchfeldi csa-

tában elesett. Ma-

gyarországra és itt

Pozsonyba tette át

lakását, határozzák

meg történészeink.

„1298-ban feb-

ruár 12-kén a ki-

rály (IV. László)

Leánya Erzsébei

Venczel cseh ki-

r á
1
y hasonnev

fiának jegyeztetett

el.
1

) Veii'-zel késb-

ben a magyar ko-

ronának pretenden-

se volt.

Ba e két cseh ki-

rályné közt válasz-

tanunk kell. szük-

ségkép Kunegund-

uak adunk elsbb-

séget : mert a dom
nyugati részének

építése korábbra

esik. semhogy azt

Erzsébet csak 1298.

történt házasságá-

val viszonyba hoz-

hatnók . különben

Erzsébetrl sem

tudjuk, hogy Po-

zsonyt lakta volna. Nekünk tehát a cseh ki-

rálynénak kápolnája LT. Ottokár özvegy ora-

tóriuma, ha számba sem vesszük azt. hogy

h^H-H

') L. Szalay II. 118.1.
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;i húr lehetleg késbben idetett. csehországi,

ketts farkú oroszlán a fels emelet zárkövén

jelenik meg.

A cseh királyné kápolnájának fdiszét

teszik a falain kiszök árkádok, melyeknek

alig van constructiv, de annál inkább van

ékesitési jelentségök. Ily diszit árkádokat

találunk gyakran a XIII. századnak franezia

iskolában, kivált a szentélyben. Francziaor-

szágból ezek elég korán átmentek Németor-

szágba, hol azokat p. o. kölni dómban és a

oaumburgi franezia stylü nyugati szentélyé-

ben alkalmazva lútjuk. Nincsen tehát,mi elle-

nezné pozsonyi arkádaink megjelenését a

XIII. század másod felében. vag\ annak vége

felé, mely idtáj igen megegyezhet volna a

cseh királyné visszavonulásával Pozsonyba,

férjének történt halála után.

Ezen árkádok 117. ábr. felosztása a kö-

vetkez :

A királyné kápolnájának kiterjedése

délrl északra megfelel a déli mellékhajó szé-

lességének (110. és 111. ábra): de ettl le

kell vonnunk északi falának felét, lesz tehát

a déli hajónak szélessége . . . 4D= 6,80

kevesebb a kápolna északi falá-

nak félvastagsága .... \ D n.8.">

tehát az arkádfalnak nyugati ki-

terjedése 3 \ D= 5,95 méter I

A déli
,-,
s északi sarokban ersebb t áll,

melybl eredetileg a kereszt holt átló-gerincze

és kél falgerincz eredt. Az eredeti faltövet

késbben, mintegy 1,90 méter magasságban

a föleptl le\ágták
;
és a gerinezeket uj meg-

forditott gulaalaku gyámkre tették. Ba a

falszögétl az els árkád kezdetéig a mérv

0,65, ezl kétszer levonván a tálnak 5,95 mé-

ternyi kiterjedésébl, marad az árkádok szá-

mára 1,65, melyet, ha 117. ábránk rajzai

alapul vesszük, nem, mint 111. ábránk raj-

zolja, öt. hanem csakis négy árkádra lehet

felosztani; leend e sze-int egy árkádnak

mérve 1,1625 m.; éhez legközelebb jár 11 =
1,1111 m. ugy. lmg\ ebnéletileg a következ

felosztást nyerjük :

Északi szög az árkádok kezdeteié,

mely mér\ több tagnakösszeadásá-

ból eredvén, nem található a soro-

zatban =0,650
az els árkádnak szélessége . . . 41= 0,164

a második árkádnak szélessége . . 41= 1,164

a harmadik árkádnak szélessége . 4 1= 1,164

a negyedik árkádnak szélessége . . 4 1= 1,164

;i déli szögnek mérve 0,650

az arkádfalnak kiterjedése . . 5,956 in.

Itt tehát 5,95 és 5,956 közt csak hat

milliméter különbség van.

A magasságokra nézve találunk:

a padlótól a vállk legfels vonaláig . 4 j = J.17"

a felülemelkedett csúcsív kezdetéig . (&= 0,149

egész egyenes magasság . . . l!.iil!>

A csúcsív tompább még a rendszeres

úgynevezett egyptomi csúcsívnél is. melynek

nyil-magassága alapjához ugy áll. mint 5:8;

mert csak a, — 0,655 métert mér; holott a

rendszeres egyptomi ívnek magassága volna

^g— = 0,ld55 és ez sorozva öttel = 0,7275.

A szögletoszlopnak átmérje It 0,229;

a két középsé S 0,0996, a leggyengébbé

Hí = 0,065,

Arkádaink alakzásukhan igen ódousze-

rüek. mindenesetre az ó-csúcsíves styl korá-

ból valók. Az oszlopláb még a meredek atti-

záló. kapitaelük csak egy, elég zömök levél-

csomót mutat, és vállkÖVÖk még igen magas.

Eozzájárul a csúcsív feltn tompasága, a le-

vélcsokrok és a kereszt virágnak nemcsak

zömöksége. hanem valóságos durvasága. Az

ormózat toronyfiai nyúlánkak ugyan, hanem

másrészt fölötte egyszerek. Oszlopok csak az

els és utolsó árkádnak egy ik oldalán állanak.

a többi csúcsív-szár gyámkvön emelkedik.

me|\ isméi torzfejeken ayugoszik. Itt fcehál

minden még XULL századbeli zamatu, kivi
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a boltozatot, melyet hihetleg a XV-ik szá-

zadban megújítottak ; e korra mutatnak nem

a régi oszlopzaton, hanem ujabb gyámkövön

emelked gerinczei. ámbár még ezeket sem

szabad a styl hanyatlási korába helyezni.

Az északi csarnok sokkal egyszerbb a

délinél, st mellékhajójától egészen el van

választva, és csak a mai sekrestyének ajtaja

által megközelithet. Ennek fels emeletén

a káptalan okmányai és könyvei vannak el-

helyezve. A déli kápolna fels emeletét ma
lomtárnak használják ; de van keleti falában

nagy, késbben ide tört, ablak, melybl a

templomba nézhetni.

L18- ábra. 119. ábra.

lls. és 110. ábrán adom a templomon

tul fekv déli lépcsháznak szelvényét és

alaprajzát. Ez a hatszögnek majdnem öt

oldalával szökik ki a templom déli falából,

belsejében csigalépcs vezet az els emeletre

melynek alakzása i.n'en különös. Nincsen si-

sakja, födözete vizirányos.

Easonló lépcsház van a templom északi

oldalán, csakhogy ennek van sisakja, és itt

még a kiszök árnyékszék sincsen elfelejtve.

Ezen lépcsház a városfal két szárnya közt

áll. oly téren,melyet a nemei „Zwinger"-nek

nevez.

Mindent összevéve, egész határozottság-

gal mondhatjuk, hogy a pozsonyi dom nyugati

része még a XÜI-dik században épült, és ezt

a nagy kapuzat leirásánál okmányilag is fo-

gom bebizonyítani. 1

)

Északi rész.

A fkapu.

Valamint a budai vár plébániatemplo-

mának déli oldalán volt két bejárás, egyik

nagyobb, a másik kisebb, hanem régibb stylti

és igen díszes ; igy a pozsonyi templomban is

van nagyobb kapu és ennél ujabb, hanem

díszesebb ajtó , csakhogy nem déli oldalán,

mint Budán, hanem az északin.

A fkapu (120. ábra) a kora csúcsíves

styl minden jeleit viseli magán. Nem számí-

tom ide félkör zárását, mert ezt a templom-

') E vélemény már 1865-beu van kimondva a

„Wiener Zeitung" 3. januári számában, hol ezt ol-

vassuk : Dfr Dom besteb.1 aus einen Langhause und

dem in der Breite des Mittelsehitles gegen Osten

angefügten Chorabschlusse mit einer gegen Westen

vorstehenden kolosalen Thurmaulage, nebst

zwei in der Breite der Schiffe aiigeordneten Ráunien,

die den westlichen Abschluss der Kirehe bilden. Das

Langhaus hat eine Breite von 12 zu einer Liinge

von 23°. Die Gewölbe desselben werden von 4 frei-

stehenden, massiven, polygonen Pfeilerpaaren ge-

tragen. Der Chor besteht aus 4 Travées und dem

dxeiseitigen Abschluss und ist 14° láng und 6° breit.

— Da die Kirche zu verschiedenen Zeiten Briinden

und tlieilweist'ii Zerstöruugen ausgesetzt war, so

tragt sie den Stempel fást aller Jahrhunderte an sich.

Zu dem altesten Tlieile des Baues ziihlt das an der

Nordseite des Langhaus befindliche Portai, dem
Ende des XIII. Jabrhunderts augehörig. Der

Chor, in dessen ülier dem Altaie aiigebrachten Schlus-

steine man die Jahreszahl 1476 findet, gehört dem

XV. Jahrhunderte an. Das angegebene Jahr bezeich-

net zugleieh die Vollendungszeit des ganzen Chor-

baues. Az itt idézett mérvekre semmi súlyt nem fek-

tetünk: mert a hosszhajónak szélessége 12 ölre. a/,

annál szélesebb szentélyé pedig esak 6 ölre van

adva ; ez nyilvános tévedés. Az igazi mérveket Kö-

nyöki rajzai után reprodukáljuk, ki a templomot, va-

lamint a pozsonyi emlékeket általán, a magyaror-

szági memlékek id. bizottságának megrendelésére

igen pontosan mérte és lerajzolta.
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120. ábra. Északi fkapu.
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nak alacsonysága egészben és annak viszo-

nya a kapu nevezetes szélességéhez kívánta
;

de ideszámítom bélletének alakzását és vi-

szonyát ívezetéhez, archivoltejához. E bélle-

tet nyolcz egyszer faloszlop és nyolcz, szigo-

ra rendben az oszlopokat felváltó és átmér-
jével egymástól nem igen különböz sekély

horony képezi. Mi azonban e bélletnél fölötte

feltn, az fejldése vagyis elterjedése a néz
szeme eltt. A középkori kapubélletek rende-

sen egyenszáru háromszög átfogóján vannak

szerkesztve : ha ezen szabályt követik, a bél-

letnek itt is be átfogó vonalán (120. ábra)

b kellene futnia. Ritkább az eset, melyben a

bélletnek mélysége egyenl ab vonallal, szé-

lessége a d vonallal : midn a mélység a szé-

lességhez ugy áll, mint 1 : l/2-hez, és az átfo-

gó vonala, azaz a bélletnek elterjedése 1
:
1/3-

hez, vagyis számban kifejezve : a mélység 1,

a szélesség 1,4142, és a bélletnek hossza

1,7320. Ezen esetben a bélletnek kifejldése

sokkal nagyobb, ezt inkább látjuk mintegy

kiteritve szemünk eltt. De kapunk mestere

még ezzel sem elégedett meg, hanem a mély-

ségnek ai-éhez, a szélességet I/3 = ae, azaz

1,7320-ra tette, st még e mérven is kissé

tul ment egészen /-ig, s igy e kapu bélletét

az ismertek legnyiltablijának. leginkább kitá-

gitottjának tekinthetjük : másrészt pedig az

<-y-HYÍ csekély, hanem valóságos eltérést a

szabályos meghatározástól annak kell tulaj-

donítani, hogy az építész elre meghatározta

a kapuzat egész magasságát, íve hegyéig, és

hogy ezt elérje, szükség volt e kis pótmérvre.

A kapunyilás szélessége . . . . 2£ = 2,257 m.

A kapunyilás magassága a tympa-

numig k'= 2,710 m.

(elméletileg, valóságban pedig 2,75 m.)

mibl kitetszik, hogy itt csaknem négyeg-

nyilással van dolgunk, mely a fejldött csúcs-
]

íves styl karcsú jellemének alig felel meg;
ezen, mintegy köpezösséget még inkább öreg-

|

biti a bélletnek 1,627-nyi roppant szélessége,

minek folytán

:

a kapuzat egész szélessége 5,511 m.

a kapuzat egész magassága 5.465 m.

tehát szélessége még 0,040 milliméterrel

túlhaladja magasságát is, vagy pedig, ha a

k'= 2,710 elméleti mérv helyett, az ábrán-

kon feljegyzett 2,75-nyi magasságot vesszük

a kapunyilás magassága számára, akkor az

egész kapuzatot négyegbe zárhatjuk, négyeg-

j

ben szerkeszthetjük : mi. ugy tetszik, meste-

rünk kivitt szándéka volt.

Ezen zömök ószerü arányokkal jár pár-

huzamosan a szigorúbb alakzás is.

A béliét féloszlopai ketts talapon emel-

kednek, az alsónak párkánya áll pálczatagból,

lemezbl és horonyból, tehát igen egyszer,

a felsé a teljes attizáló oszlopláb, melylvel

annyiszor találkozunk a román sfylben, csak-

hogy példányunkban a durva román-attizáló

oszlopláb finomabbá vált.Nyolcz faloszlopaink

felváltva nagyobb és kisebb átmérvel bír-

nak, néhányának van orra is. az utolsó, a

kapunyilás közelében álló. nem követi a töb-

biek irányát, hanem épszög alatt áll a tem-

plom északi falához.
1

) Valamint a faloszlopok,

ugy a horonyok tagozata változatlanul át-

megy a kapuzat félkör ívezetébe; azonban

a faloszlop törzse nem közvetlenül, hanem

kapitael közvetítésével teszi útját, mely ka-

pitael áll nyakgyrübl, levelekkel körülvett

hengerbl és vállkbl. E három részlet csi-

nos szabatosságával igen jól felel meg a csúcs-

íves styl szigorú korának. Régiségre mutat

azon körülmény is, mely szerint a kapitael

középs részejjjjoem tágul ki a korinthihoz

hasonló kasul, mi késbben általános szokássá

válik: hanem megtartja a törzsnek átmér-

jét és hengeralakját. 3 igy átmegy, mintegy

') A legbeus pálezatagnak ily, kevésbé szoká-

sos állását látjuk a toronycsarnok és mellékhelyi-

ségét összeköt ajtók bélletén is.



l:i7

a vállkövön keresztül, az ívezet pálczatagjá-

ba. Végre ószevü zamatunk a kapitael levelei

is. A késbbi csúcsíves styl kedvelte az északi

éghajlat növényeit, kivált Levelei! elég szigo-

rúan a természetiektl lemásolni, igy a cserfa-

leveleket és a makkot, a venyigét és a szl-
gerezdet : vagy pedig nagyban alkalmazta a

négy és ötosztályu levelet. Ezt tették a román

styl ellenében, mely a természet növényeit

csak általános mintául vette, és azokon kénye-

kedve szerint változtatott, vagy pedig egészen

phantasticus növénydíszt teremtett. Példá-

nyunkban a középút van követve. Itt a ké-

sbben általános szokásba jött négyosztályu

úgynevezett keresztlevél helyett a három-

osztályut. inkább képzeletit vagyis stylizál-

tatj másrészt pedig a természetes cserfalevél-

nek megfelel mellett szintén stylizáltat lá-

tunk alkalmazva: pedig mindenütt két egymás

fölötti sorban, és nem. mint késbben, mint-

egy kinve a kapitael kasából, hanem inkább

csak odaragasztva.

Igen valószín, hogy az ajtónyilás ere-

detileg egy választék által két I lejárásra volt

osztva; azonban valamint az eredeti választék-

nak többé nincsen nyoma, ugy a fcympanum

hajdani állapotára sem lehel ráismerni. Jelen-

leg ers vasrúd képezi a nyilasnak szemöldét,

és e fölött a tyinpanum téglafalazatból áll.

A fentebb lei hozottak kapuzatunk styl-

jet mint ó-csúcsívesl tüntetik fel; de van hi-

teles okmányunk is, mely a kapu keltének

idejét igen réginek bizonyitja; ez pedig

igy szól: )

Nos Herdo Judes . Jurát i el imiversi

Cüves Posonienses, significamus quibus expe-

dit universis, praesentium per benorem. Quod

l

) Ezen okmányt rzik a káptalan levéltárában

Capsa A Fascic. V. 22. sz. alatt. A közlési Ngoa

Rímelj apát-kanonok árnak köszönöm, ki a pozsonyi

káptalan történetéi irta, mely munka eddig még
csáb kéziratban Létezik. Egyébiránt az okmányt már

Fehér is knzlött,'.

nos pure et simpliciter confitemur, habuisse et

recepisse pro fossatis el muris nostrae

eivitatis faciendis, quendam loeum ad

Praeposi túra in l'osoniensem pertinen-

tem, sitiim et positum juxta Ecclesiam

S. Salvatoris, in quo muri et fossata

nostrae Civitatis praedictae facta ad

praesens existunt, aec dicto Praeposito

hactenus pro dicto loco aliqnam recompen-

sationem fecisse. Unde nos ad instantiam et

petitionéin Venerabilis Viri Domini Philippi

Decretorum Doctoris, Praepositi Posoniensis,

recognoseentes justitiam dicti Praepositi, et

nolentes eutn vei successores ejus in hoc facto

aliquatenus defraudari, de communi volunta-

te, beneplacito et assensu, in concambium et

recompensationeni dicti loci . et pro honore

Ki clesiae S. Sah atoris. quam in hoc et iam.

si alias non teneremur. dotare intendimus,

damus et tradimus perpetuo et irrevocabili-

ter praeilicto Praeposito pro se suisque suc-

cessoribus recipienti areara conjunctam do-

inui Praeposituali in qua dictus Praepositus

habital in praesenti ad nos pertinentem,

cujus quidem areae eommetales sünt ex ima

parte domus Praepositalis, cui conjungitur

ipsa area, ex alia parte domus Domini Jacobi

Plebani Posoniensis, cui etiam conjungitur,

e\ alia \ero parte Eeclesia S. Salvato-

ris, a qua praedicta area. ipiadam média

via publica separatur, dantes eidem Praepo-

sito plenam et lilieram potestatem et licen-

tiam ingrediendi, el recipiendi ipsius areae

corporalem possessionem et tenutam, aucto-

ritate sua, fine cujusquam requisitionis , et

deinceps pro se et 8uis successoribus retinen-

ili ae faciendi in ea, el de ea, quidquam sibi

placuerit. Promittentes ego Herdo nomine

l niversitatis Posoniensis de voluntate Jura-

fcorum i 'i vinni praedictorum, dicto Praeposito.

SUO el successoriiin suoriini nomine. litem vei

controversiam, vei molestiam aliquam non

intene, vei inferenti non consentire, sed
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eidem Praeposito. suisque suecessoribus ab

omni homine et uni versitate legitimé defen-

dere. auctorisare, praedictum concambium

seu compensationem et omuia et singula

3uprascripta
,
perpetuo ráta, grata et firma

habere et tenere. nec contra facere, vei veni-

re aliqua ratione vei caussa, per se, vei per

alium, de jure vei facto sub poena quinqua-

ginta marcarum, qua poena soluta vei non,

omnia et singula supraseripta firma perdu-

rent. Item reficere et restituere omnia et

singula damna, expensas et interessé, quae

dietum Praepositum et suceessorum suorum

aliquem facere vei sustinere eontingeret

;

occasione praedicti coneambii seu recompen-

sationis. In quorum omnium testimonium et

memóriám futurorum. praesentes literas fieri

mandavimus, et nostrae cominunitatis prae-

dictae munimine roborari. Dátum in die

b. Johannis Baptistáé Anno Domini
M< ( vxr (S. in eera viridi).

Ezen 13] 1-beD kelt okmány szól a már

amaz év eltt épített, és a templom közelé-

lien emelked városfalról, melynek felépithe-

121. ábra. \ yáros falán: Ikörívi fi Lese.

fcésére a prépostnak birtoka darabjai áten-

gedni kellett. Az okmány a községnek mint-

egy sajnálkozását fejezi bá, hogy a prépostol

mindeddig még nem kárpótolta, mibl kitet-

szik, hogy a fal 13] L-ben már hosszabb ideig

állott : de különben is minden, mi e város-

falból ránk maradt, megegyezik a kora csúcs-

Eves styl alakzásával; valamint azon kiszök

félkör torony és ketts fal, melyet ss. áll-

tánk ad, ugy egy ezen tájon elforduló, csak-

nem durva félköríves fries. melyet Rómer

j

„Pozs. régészeti memlékeinek- 298. lapjá-

ról veszem, és melyrl R. ezeket jegyzi meg

:

„Kis-prépost udvarnak múlt század utolsó

tizedeiben nevezték azon káptalanházat . a

mely az egyháziiköz szögletháza és a kántor

háza közt feküdt. Ma ugy hínak egy földszinti

házacskát, mely a dombutcza felé van. körös-

körül a tet alatt körívü párkányzattal bírt,

melynek nyoma még az udvarban és a szom-

széd kanonokház folyosóján látható".

Ha már most a városfal mindenesetre

L31] eltti, mit mondjunk a templom északi

kapuzatáról, melynek mintegy hatodvészét a

városnak ezen bels fala elvág; mint ezt a

templom alaptervén (110. ábra) látjuk, és

miért 120. ábránkon is e kapuzat félköríve

nem jelenik meg teljesen. Igen természete-,

hogy az ívet nem szakasztották meg a fal

kedvéért, és ha a kaput csak a városfal épí-

tése után építették volna, azt tovább keletre

helyezvén. ívét teljesen kifejtették volna:

ellenkezleg van annak nyoma, hogy az ív

nyugati vége az elfed városfal alatt lappang.

Mindezekbl kérdésen kivül van. hogj

a kapuzat elébb, a városfal késbben szállott

fel. Ha tehát a városfal 1311-ben már több

ideig állott, a kapuzatnak jóval régibbnek

kell lenni ezen évnél, s így e kapuzat ke-

letkezését teljes joggal a XIII. század

utolsó negyedélte tehetjük; de követke-

zik ebbl továbbá, hogy, ha a kapuzat a

Xlll-ik század végébl származik, e kapuzat

mögött kellett állania atemplom oly részének,

melybe e kapun keresztülmentek: mert ka-

• put épület nélkül csak nem építettek; legfe-

lebh megengedhet, hogy a hosszhajó terve

kész. kiterjedése meghatározva es alapzata

lerakva volt azon idben, melybe a kapui

építették, ámbár több év eshetett a hosszhajó

töveinek és a kapunak felépítése közé. Volt

tehát kapunk mögött oly építkezés, melyet

jövend hosszhajónak lehetett tekinteni: és

volt ugyan is a kapu emelése koráitan már
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többé kevésbé kész, a hosszhajó keleti részéhez

csatlakozó szentély, nyugaton pedig torony-

homlokzat, még pedig a még ma is fennálló

toronyhomlokzat, melynek elrendezése, ren-

deltetése és alakzása, mint fentebb láttuk.

szintén megfelelt a XDI-ik század kellékeinek

és styljének.

Min lehetett a XlII-ik században a

hosszhajó, ma csak ugy lehetne tudni, ha a

jelenlegiben ásatások elrendeztetvén, a régi-

nek legalább alapfalai takaríttatnának tel:

valószínséggel azonban állithatni, hogy a

mai középhajó. mint csekély szélességébl

gyanitunk, megtartotta az eredeti egységet.

tehát f- és mellékhajóinak szélességét.

Van fölötte számos példa arra. hogy a

templomépitésnél a legszükségesebb résznek

a szentély tekintetvén, mindenek eltt ezt

építették ki ; esetünkben ez után, vagy talán

még ez eltt is legszükségesebb résznek a

nyugati erdítést tartották. Tartotta pedig

fképen a prépostság, melynek szániára

ezen temploma épült, mig a csak Lassanként

fejld város annyira megersödött, liogy

magát ketts fallal körülvenni és biztositani

birta.

Ugy hiszem a mai szentély alatt találl

régibbnek alapfalai a XlII-ik század szenté-

lyéi; mert ezek igen jól felelnek meg a mos-

tani, hihetleg az eredetivel megegyez egy-

ségnek.

Az és/ak-keloti díszo* ajtó.

Ámbár ezen ajtó az Anna-kápolnából

a templom északi bajójába vezet, mégis semmi

köze magával a kápolnával: meri ennél régibb,

és a templommal együtt épüli fel. mig a ká-

polnát csak késbben csatolták ide.
1

)

A béllel tiszta régi stylü, bár pálczatagja

nélkülözi az t az archivolte-tól elkülönít

kapitaelt. Azonban ezen kapitaelhiány, ha

Francziaországban ritka Ls, Németországban

és nálunk már a XITI-dik században fordul

el. Ez tehát az ajtó régisége ellen nem ta-

nuskodliatik. A béliét maya is a szokásos régi

szerkezetet mutatja. Egyenszáru báromszög

átfogóján terül el öt pálczatag közi aégj

csekély horony, melynek két középsje az

oszlopka fölött összefolyva, a már most szé-

lesebb egyedidi horonyt képessé teszi egy szo-

borkát mayába foglalni. A baldachin fölötl

az alsó béllelszerkezet újra beáll. A CSÚCS-

íves mez az ajtónyilás egyenes vonalát még

mintegy ".:!! ni. keres/.tí'd folytatja, és csak

akkor képezi az egyenoldalu báromszög fölött

szerkezeti csúcsívet.

Ajtónk valamint kecses, karcsú tekinte-

tével, ugyfképen mezejének dombormvével

az egész templomnak kiváló gyöngyének

tekinthet, és már ezéri sem tehet egy 3orba

az épülel késbbi sty] hanyatlását magán

visel részekkel.

Kecses karcsú tekintetét elidézik nem-

csak ívének agy nevezett felülemelése (die

Ueberhöhung). hanem a szélesség és magas-

ság és a béllet és nyilas közti arányai.

A nyilas szélessége <£ 1,392 agy áll a

nyilas magasságához 4fj — • 3,02 I. mini ! : l,

mely arány a legharmonikusabb épületben,

a Parthenonban Athénében is többször tói-

dul el, és mely megfelel a zenében a kétszer

veti quintnek; mert ha a hangmér, „Mono-

corde-on a
, a primel adó burl 5-drc meghosz-

szabbit juk.ez adaudja az alsó quintet, ha pedig

') Ipolyi a bécsi Mitth.il. II. köt. (1857. évf.)

186. s k. 1., valamint egyházunkat igen röviden, igy

e kaput és Anna-kápolnáját tüzetesebben irja le,

említvén, hogy e kápolnát „Ordaliai" kápolnának ia

neveztek, minthogy a hagyománj szerinl itt ment

régbe az isteni ítélet; azonban Kálmán király ebbeli

rendelete 1100-ból származván, és ;t kápolna csat a

W-ik században épülvén fel, az isteni itélel wgre-

hajtását, legfelebb csak késbben más helyrl ide

Vihettek át.

18'
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ezt hatványra emeljük, leend 3X3 = 9 és f-de = 5,568. Ezen elméleti magasságot azon-

2X2= 4 azaz J-dünk. Éhez hozzáadván még ban 0,10-el alább kellett szállítani, hogy aj-

122. ábra. Díszkapu.

bél negyedet, hogy az egész magasság a tónk csúcsa ne Legyen magasabb a szomszéd

3Ív -V—ed vagy is az ajtó ürnyilásának kapu félkör hegyénél.
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Csak nem épen ugy áll a (alap szerke-

zeti háromszöge ca =ab— \ b = 0,601 az

ürnyiláshoz; inert az utóbbinak |-de volna

í( 'f ) = 0,616, tehát itt a különbség csak

15 milliméter.

Honnan eredt a kellet eiíyens/ám há-

romszög ezen meghatározása, világos, ha az

elébb tárgyali kapu bélletének háromszög

kis oldalai tekintjük, melyei fcb = 0,902-re

találtuk, mert ha ezen mérvnek |-át vesszük,

leend 2 | °-f? |
= *b = 0,601.

Ajtónk fénypontját képezi mezejének

ábrája, amég szigorú typicus stylben felfogoti

Trónszéken öl atyaisten a felfeszíteti

Krisztust tartja maga elébe, a keresztfa ágai

1
1

< 1 1
1 vizirányosak, hanem végükün felfele fu-

tók, Krisztus kevéssé lehajtotl fvel, halva

van ábrázolva, a meztelen fcesl rajzolása igen

hiányos, valamini zömök kurta aránya is a

colossalis atyaistenhez eltóvesztettnek mond-

ható. Az utóbbi hossza bokáig ér köntöse,

hbulával a mellen összetartott b köpenyéi

visel. Ruházata elég tág redzet, nem pedig

a KV-dik század szokása szerint apró szögle-

tes ránczokra tört. Fejéi tartsa oimbus veszi

körül, melyben azonban már András keresztbe

^ v .s V
i»m

X\i
rfc/

I i i i i i i i i í 1

I] !0 30 m 50 61 10 80 9j ím.

12:; ábra. \ díszkapu alapterve.

ím

szentháromság, melynek oldallombozatában

.

Krisztus feltámadásának és feláldozásának

jelképe: az oroszlán és a pelikán látható.
12

)

') /; betnk hibásan van téve, '"ki kell tenni, ln>l

ugyan oly hosszú lesz - b, mini min ac.

') Ipolyi a tympanom képérl általánosan ezi

mondja 1 190. ki: „Die ganze Darstellung, bo wie auch

die ánsführung dersi cheúri auf eine altere

Zeii za denten, als es die angegebene unserea -p.
:

it-

gotbischen Baues is ;
wahrscheinlich isi es die

Nachahmung (?) eines álteren Musters* ; mihez a

Bzerk«-s/t('Ui^ megjegyzi: ,Ník-Ii unserer Ueberzeu-

gung isi dae Tympanun ein Ueberrest dee Portalea

von der. vor dem XV. .' ihrhunderi entstandenen

Kirche." Vagy is az egész kapu a hosszhajóval, melybe

elágazó kisebb nimbus látható, min csakis

az atyaistennek és Krisztusnak adatik. Az

arcznak rajza gyönge, azonban mégis a mél-

tóságnak üémi kifejezésével bir, még nem

aggastyán, mini késbben, hanem erteljes

korú férfi. Nimbusa fölött, mintegj abba

harapva, jelenik meg szétterjeszteti szárny-

nyal a szent léleknek galambja. Jobbra kaira

e csoporl lábánál térdel egy-egj angyal;

egyike mellére összekulcsoll kézzel imádko-

nvilik. együtt a XIV. század müve; mit alább fogok

bizonyítani.
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zik. másika Krisztusra mutat. Az angyalok,

régi szokás szerint, nyakig vannak ruházva,

köntösbe és köpenybe burkolva; rajzuk

elég gyönge, hanem szárnyaik elhelyezésébl

kitetszik, hogy a szobrász a neki adott tért

felhasználni, azt a szárnyak különféle állásá-

val egészen kitölteni igyekezett.

Nevezetes a kor meghatározására a cso-

portunkat körülvev két fának vagy bokor-

nak ágazata és levele. Távolról itt a cserfa-

levelet utánozták, hanem akképen megvál-

toztatva, miként azt mégaXrV-ik század épí-

tészete stylizálni szokta.

Legnevezetesebb azonban a lombozat-

ban megjelen oroszlán és pelikán, melyek

jelképes jelentékenysége szintén nagyobb ré-

giségre mutat: mivel a laieus építészek Fran-

eziaországban már a XTII-dik század második

felében elhagyták a barátok symbolicus és

typologicus felfogását, s e helyett a történel-

mit fogták fel. Nálunk a jelképes eladások

ritkák, de légritkábbak a typologieusok, me-

lyek példányát csakis a pécsi székesegyháznak

altemplomába vezet lépcsház falain talárjuk.

Vz oroszlánról, mint jelképes állatról

az aethiopi Physiologus ') mondja:

A nstény oroszlán kölyke halva szü-

letik, de anyja rzi. mig apja visszatér, ki

harmad napra megérkezvén, a kölyök arczába

fújván, ezt felébreszti. - így a mindenható

apa is felélesztette els szülött fiát, ki a vi-

lág kezdete óta mint urunk létezett, Krisz-

tust . kit isteni hatalma feltámasztott, és ki

mindnyájunkat feltámaszt. Szépen szólott

Jakab : valamint fiatal oroszlánt, t sem éb-

resztheti senki. (Gen. 19. a végén.)

A pelikánról pedig ugyanis e Physio-

logus mondja (49. 1.)

:

Leggyöngébben szereti kölykeit a peli-

kán : miután megszülettek, szüleik anyát ve-

') L. Die aethiopische IVhcrsi-tzung des Physio-

logus, verdeutscht von Fritz Hmmel, Leipzig ls77.

46. lap.

rik. de ezek fijaik fejüket lenyírják, s azokat

megölik. De harmad napra az anya megnyitja

mellét, és vérét csepegteti kikéire, kik ettl

feltámadnak. Az ur isten Isajásnál (I. 2) igy

szól : nemzettem és felneveltem gyermeke-

ket, de ezek htelenek voltak hozzám. Ben-

nünket minden teremtmény teremtje nem-

zett, de mi arczon csaptuk és elhagytuk; de

is elhagyott és átadott a halálnak. Azonban

késbben könyörült rajtunk, mint (a pelikán)

anyja felszállott a kereszt magasságára, és ér-

tünk öntötte a keresztelés és búbánat vizét

és vérét, s így felébresztett uj életre.

Heidernél ') pedig ezt olvassuk:

Nem ugyan közvetlen Krisztus jelvénye-

ként, hanem mégis typologicus vonatkozás-

sal a feltámadásra, találjuk az oroszlánt áb-

rázolva a bourges-i székesegyház egy. a X1TL

századból származó ablak-képen. A fels me-

daillon közepén Krisztus felszáll sirjából,

gyertyatartót és tömjénzt tartó két angyal

közt.

E f-kép körül csatlakozik négy, az elb-

bihez typologicus viszonyban álló kisebb

ábra. fenn balra Éliás által feltámasztott sa-

reptai özvegy ha: jobbra a hal torkából ki-

köpött Jónás, lenn balra Dávidtrónján; olda-

lán pelikán, mely. hogy kölykeit etesse,

mellét felszakítja; jobbra három oroszlán,

egyike mozdulatlanul fekszik, másika állva,

harmadika tátott torokkal, mintegy bgve.

Az utóbbi ábra alatti írás :

H(ic) est forma s(alvatoris).

A három els képnek vonatkozása a fel-

támadásra világos; mert mindhárma Ó-testa-

mentomi eseményen alapszik: nem ugy va-

gyunk a negyedik képpel: mert hiába kere-

sünk a bibliában oly hely után, mely az orosz-

lánnak ide vonatkozható jelentését magva-

rázná.

*) Ueber Tbier-Symbolik und das Symbol des

Líiwen in der christl. Kunst von Dr. Gustav Heider,

Wien. 1879. 16. s k. 1.
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A biblián kivül azonban kél nyilatkoza-

tot találunk, melynek mindegyike nemi hite-

lességgel bir, es egymással összhangzatba he-

lyezhet :

Durandus „Rationale divinorum officio-

rum" czimii könyvében ezt mondja : 1. Ru-

brica de pieturis : Matheus figurám sortitur

humanam, Marcus figurám tenet 1 ris, hi

ponuntur a dextris, quare Christi nativitas et

resurrecti nnium leticia generális, és VII.

Rubr. de Evangelistis : Marcus per lennem

in deserto ragientem eo, quia ejus intentio

preeipue eirca describendam ejus resurrecti* >-

nem consistit. Unde ejus evangélium autono-

mastice in die resurreetionis legitur. Dicitur

enim, quod leo rugitu maximo tertia die suos

suscitat catulos, ita et deus páter immi asa

potentia sua filium suum tertia die suscitavit.

Hasonlólag nyilatkozik a „Hortus deli-

ciarum" : Ecce leo vicil (Christus resurrexit),

quem Marcus praétitulavil (praesignavit).

Más összehasonlítási pont azon bit, moly

szerinl már a régiek az oroszlánt nyitót!

szemmel alvónak mondták; ezen okból a sír

jáhau is elevenen maradt Krisztusnak elképe

gyanánt tekintetett. Másrészt Diogenes is

irja de catulo leonis, quod cum fueril natus,

tribus diebus et fcribus aoctibus dormiat,

quod valde convenienter aptatur tn Christo,

qui tribus diebus et tribus noctibus in corde

terme sepultus somnium mortis implevit. Ha-

sonló értelemben nyilatkoznak régészeti mun-

káik töhb helyen Cahier es Martin jezsuiták,

valamint sok más i ró is. ki ezen tárgyról SZÓI.

Végre Ipolyi is id. czikkében a tympanum

képét Heider után röviden igj magyarázza.

SZ. ANNA KÁPOLNÁJA. 1

)

A hosszhajó északi oldalához csatlako-

zik a csúcsíves stylben épitett sz. Anna ká-

polnája, melyet Ipolyi a bécsi Közlemények

(Mittheil. d. k. k. C. Comm. stb.) II. köteté-

nek (1857. évf.) 188. s k. lapján tüzetesebben

leir. Kzen építmény a XY-ik század alkalma-

sint második felébl származik. Midn a tem-

plomnak második és negyedik tárna közé

van helyezve, boSSZa a második es harmadik

templomosztály hosszának megfelel, hogy pe-

dig e hossza félbe ne szakasztassék, a har-

madik templomiamat le kellett bontani. A

templom két os/tályának hosszát találtuk

t9'-Hir:=l)'=13,08 méterre, mibl le kell

vonnunk a támnak félvastagságát keleten és

nyugaton, tehát lesz a kápolnának hossza

i Kápolnának alaptervét I. ;t templom alap

tervén. 11". ábránkon.

rben í'—2 £ azaz 13,08 2,26= 10,82 mé-

ter, mihez közel jár W- 10,83. A szélesség

2 <£. = 4, 16 métert mér.

Van e kápolnának három táina.a közép-

snek iránya egyenes, a két sarktám szög

alatt áll a sarkhoz.

Eredetileg keleti falát ablak törte át,

méh azonban nem állott a fal közepén, hanem
észak felé; mert a fal déli részét a templom-

iam foglalta el. Szemközt ezen ablakkal nyílt,

ugyanis a templomtám által északra szorítva,

a kápolnába vezet ajtó./; betnk alatt, hol

most Sehomheig síremlékének alakja (145. áj

\an befalazva. A kápolna északi falában volt

két ablak, a nyugatit, miután az eredetiajtót

befalazták, bejárásul alakították át; de ez

jelenleg isinél ablakká lett, - ig\ a kápolna

kívülrl egészen el van zárva, és bemenetül

CSak az epén leirt oliszajtó SZOlgál , mel\
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nyolez lépcsfokon a templomból a kápolnába

vezet. ')

rj-ben és s)-ben van Nagy György, po-

zsonyi prépostnak, ki 1636-ban és Maurovies

Mihálynak, ki 1638-ban halt meg. síremléke.

A kápolna többi felszerelése egészen nj. ha-

nem stylszerüj a jelenlegi restauratioból szár-

mazó.

A kápolna építkezésének közelebbi kel-

tét okmányilag nem ismerjük, azonban pár-

kányzatainak és boltozatának alakzása jogo-

st ezt a XV-ik század második felébe he-

lyezni. Ugyanis a boltgerinczek, mint Ipolyi

helyesen megjegyzi . szokatlan idoma kés
korra mutat, nyolez csörlded alak mintegy

két négylevelü virágot képez, st Ipolyi raj-

zában e levelek nem mint ábránkon, egyenes

vonalnak, hanem virágszirmokként görbék,

olyanok, minket a templom mellékhajói ge-

rinezein látunk ott, hol ezek a falhoz csatla-

koznak. Ebbl következtetjük, hogy a ká-

polna boltozatát a temploménak mintájára

épitették, és mivel az egyház nosszhajója 1 152-

ben szenteltetett fel. a kápolna építését vala-

mivel késbbre kell tennünk. K mellett szól

jelenleg befalazott eredeti ajtaja is. melynek

fels része a kápolna nyugati falán látható.

Itt a faépit eszet nyilvános utánzásával talál-

kozunk. Fels küszöbének fekirányos tagjai

kél sorban keresztezik a függlegesen félfu-

tókat, melyek, mieltl amazokat elérik, ne-

gveil körben görbülnek. Süt még ezek alatt

is jelennek meg, kél sorban, a bels béllel

elvágott valóságos faidomu pálezatagjai.

Végre ismételnünk kell. hogy a díszajtó.

iuel\ jelenleg az egyedüli bejárás SZ. Anna

kápolnájába, sehogy sem teszi és teheti annak

részét. Ez, valamint egész alakjára, agy rész-

leteire nézve i-. a \l\. századba viend vissza,

és minden esetre a nagytemplom részletének

tekintend.

A tovább észak felé a hosszhajóhoz és a

szentély északi oldalához csatolt, alamizsnás

sz. Jánoshoz czimzett kápolna csak a múlt

században épült fel : tehát körünkön kivül

esik ; nevezetes azonban itt. kitn mértéke

miatt, két nagy bronce-candeláber, melyet

joggal Donner mvének tekintenek, és neve-

zetes az is. hogy Knauz Nándor szerint ezen

kápolnában vannak eltemetve Eszterházy

Imre (v L745-ben),Csáky Miklós(f 1757-ben),

Barkóczy Ferencz (f 1765-ben) és Batthyány

József (!' 1799-ben) esztergomi prímások.

(L. a „Religiónak" 1856-ik évf. 25. sz. 279.

lapját,
i

lloss/.liajo. (Északi és déli rész.)

A jelenlegi hosszhajón, agy tetszik, más-

fél századnál tovább építettek. Ha volt a mai-

nál régibb hosszhajó (mit csak ásatással le-

het constatálni) ez ideiglenes is leheteti, a

prépostság költségén emelt. Legalább, mint

fentebb láttuk, a város hozzájárulásának leg-

régibb dátuma csakis az. 1345-dik évvel

kezddik.

A város segítségén és néhány tudomá-

sunkra jutott ajándékok és hagyatékokon

kivül. megnevezend a bnbocsánat kihirde-

tése következtében befolyt jövedelem. E te-

kintetben nevezetes;! káptalani levélt árának

két okmánya, az egyik 1339-bl, a második

1380-ból. 1
)

Az els (Indulgentia decem cardinalium;

Capsa J. Xr. I). miután a kiadók neveií el-

sorolta, igj folytai :

Splendor paternae gloriae qui sua mun-

dum inetlaliili elaritate íluminat pia vota

liilelimn de ( lement issima sua maestate spe-

rantium tunc benigno favore prosequitur

i \ lépcsfokok alaptervünkön nem jelennek

meg. ugy szintén a boltgerinczek görbülései la egye-

nes iránynaknak vannak azon rajzolva.

') A közlést ngoa Rimely apát-kanonok ornak

éa LTönyökJ Józsefnek köszönöm.
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cuiii devota morum humilitas sanctorum me-

ritis et precibus admiratur cupientes igi-

tur ut ecelesia St. Mai-tini in posonio in ho-

Qore St. Salvatoria confecta Strigoniensis

dioecesis congruis honoribus frequentetur et

a Christi fidelibus jugiter veneretur. Omnibus
vére penitentibus et confessis qui divtain

eeclesiam in singulis siiorum patronorum

festis etc. et per octavas dictarum festivita-

tum octavarum — singulisque diebus domini-

cis causa devotionis ordinarie aut peregrina-

tionis (oceasione?) accesserunt sen qui predi-

eationibus matutinisvesperis aut aliis divinis

officiis ibidem interfaerunt aut corpus Christi

per oleum sacrum infirmis portatum secuti

fuerunt seu in serotina pulsatione eampanae

genibus flexis ter ave maria dixerunt riec

non qui ad fabrieam luminaria ornamenta

aut quaevis alia dietae ecclesiae necessa-

ria manus porrexerint adjuvantes ve]

qui in eoruni testamentis dietae eccle-

siae minim argentum donaverunt aut

aliquot per annuni subsidium dietae eccle-

siae donaverunt. legaverunt et paraverunt

aut qui diétám eeclesiam ejus cemeterium

exorando oraverunt et quidem pro Johanne

de posonio alias dictus Asmer (?) proteetore

oraverunt - e( ubiciuupie preinissa vei ali-

quid rerum premissarum devote fecerunt de

onniipoteiitis Dei misericordia el beatorum

Petri et Pauli apostolorum eius auctoritati

COnfisi singulis universis quadraginta die-

bus indulgentiarum ob xéniám peccatorum

misericorditer erogaraus .... in cuius rei

testimonium uostra sigilla presentibus appo-

suimus. Dátum annorum decima 1^ die ápri-

lis anno Domini 1339 et pontificatus Domini

Benediel i papac X II anno quinto.

A második bnbocsátó levél ezt mondja:

Demetrius miseratione divina etc. san-

ctorum quatuor coronatorum martirum car-

dinalis in regno hungai iae sedis apostoliceque

legátus Strigoniensis Ec< esiae gubernátoráé

summus aule regié hungarice cancellarius

universis Christi lidelil.ns etc. etc. Ul igitur

Ecelesia St. .Martini alias St. Salvaloris de

posonio Strigoniensis dioecesis . . . congruis

frequentetur. Suplicibus etiam bonorabilis

Domini Magistri Sallicí ejus Ecclesiae poso-

niensis Strigoniensis dioecesis gubernatoris

Keelesiarum eanoniei precibus instanter et

crebre per ipsum nobis in hac parte porre-

ctis humiliter incitati omnibus Christi fideli-

bus vére penitentibus ei confessis qui Eecle-

siam superiorem in festivitatibus pasche,

ascensionis etenec non dedicationis Ecclesiae

supradictae singulis diebus ac uoctibus earum

festivitatum venerabiliter risitavérint et de-

vote manusque de bonis sibi a Deo col-

latis ad ipsius Ecclesiae structuram

porrexerint adiutrices de onniipoteiitis

munia (misericordia) et beatorum Petri et

Pauli apostolorum ejusque auctoritate confisi

apostolica auctoritate qua ex nostro legatio-

nis oíficio fungimur omni anime 40 dies de

cunctis ejus pert ii íenti is misericorditer tenoré

presentium in Dominó relaxamus. In cuius

rei testimonium presentes nostras literas

seribi et muniri maioris et authentici sigilli

ipsius nostrae legationis olficii appressione

solit.'i feeimus roborari. Dátum Bude anno

Domini 1380 in die . . . tertia. Die 1 I Mártii

pontificatus ver Sancti in Christo patris et

domini nostri Domini Orbáni Divina pruden-

tia papae Ví anno 2-do. (Capsa I. qo ">.)

Van e kettn kivül a pozsonyi káptalan

levéltárában még három a XIV. századból

származó bünbocsátólevél 1317., L318. és

1326. évbl; azonban csak az 1318-ban van

emlités téve az egyháznak felsegélésérl

:

.,Indulgcntiae In dieruin (.'sanadini Arcln-

Episcopi Strigoniensis, singulis dominicis et

festis in Ecclesiis promulgandae pro iis <|iii

Eeclesiam st. Martini Elemosyniis ad-

juverint."

Nem esett értésemre, hogy a XY-ik szá-

19
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zadból származó, a levéltárban meglev hat

vagy több bnbocsátó levélben a bnbánók

az egyház építésének felsegitésére felszólittat-

tak volna.

Ugy tetszik, hogy a XV-ik században a

város gondoskodik a templom befejezésérl;

mire mutat több, Rakovszky kivonataiból

idézett adat, és azon két levél, melyben 1441-

ben Sehwantner Eonrad az általa szállitott

téglacserepeknek kifizetését, és Hirsz Erhard

ugyanis 1441-ben a szállitott mészért vámadó

dolgában felmerült nehézségnek kiegyenlíté-

sét a pozsonyi tanácsnál sürgeti.

Okmányilag (1. fentebb a milkovi püs-

pökét) be van bizonyítva, hogy a templom-

nak felszentelése 1452-ben történt. A kérdés

tehát ez, melyik részének felszentelése? Tud-

juk, hogy a mostani szentélyt 1461-ben kezd-

ték építeni, a józan gondolkozással ellenke-

zik a feltevés, mety szerint egy, csak kilencz

évvel ezeltt elkészült és felszentelt szentélyt

alig felépítése után lebontották és újra épí-

tették volna. A milkovi püspök négy oltárt

szentelt fel, és a bnbocsátó levelekben ezek

közül kett van megnevezve , és ezen régi

neve alatt még ma is kett létezik a hossz-

szentélyben : a b. szzé és sz. Andrásé; de

különben is alig fért volna el a régi, alapzata

után ismert szentélyben négy oltár, holott a

sokkal nagyobb mostaniban csak egy oltár

áll; st a kisebb tér még szkebbé vált, ha

itt nemcsak a prépostságnak egyházi sze-

mélyzete, hanem, mint valószín, még a város

tanácsa is, külön oratóriumban foglalt helyet.

Végre nem szabad elfelejtkeznünk azon kö-

rülményrl sem, mely szerint a templnm-

épitkezés rendesen szentélyével kezddött, és

ezen rész készült el legelször és kiválólag.

Nem találom fölöslegesnek egy. a miénk-

hez a részek építkezésének egymásutánra

nézve igen tanulságos példányt felhozni; ez a

Paris melletti hajdan beiuzés-apátsági sz.

denisi templom, azon templom, mely a csúcs-

íves styl teremtésének élén áll. Ezen egyház-

ban is a XII. század dereka eltt legelször

a szentélyt és kevés év múlva nyugati tor-

nyos homlokzatát a hires Suger apát építette,

míg e rész közt a régi, román stylü hossz- és

kereszthajó megmaradt, és csak a XIII-ik

század folytán szállott fel.

Igaz. feltn, hogy több, mint másfél

század kellett a pozsonyi hosszhajó elkészíté-

sére ; de másrészt épen a bnbocsátó levelek

gyakori ismétlése, melyben a hívek a tem-

plom építkezésének segélyezésére felszólittnt-

nak, valamint azon körülmény, hogy a város

a XTV-ik században alig járult a költségek-

hez, legalább ilyenrl szóló okmányokat nem

ismerünk: ezen ketts körülmény megma-

gyarázhatja a munka elmenetelének lassú-

ságát. Nem ritka másutt, st Pozsonynál na-

gyobi' és gazdagabb városokban sem. hogy a

megkezdett munkák vagy igen lassan baladtak,

vagy idnként egészben abbahagyattak. Le-

gyen szabad itt a kölni dom építkezésének

történetére és hazánkban a kassai sz. Erzsébet

templomaéra hivatkozni. Altalán véve a kö-

zépkori egyházak építkezése rendesen száza-

dokon át tartott ; min nem is csodálkozha-

tunk, ha tekmtetbe vesszük, hogy azok, egye-

sek kivételével, többnyire magányos polgá-

rok és egyének adományai, hagyatékai és

keze munkái hozzájárultával keletkeztek.

A hosszhajó részleteiben, negyedik déli

osztályát (1. a hosszszelvényt 112-ik ábrán-

kon), a boltozatot és gerinczgyámköveit ki-

véve, nincsen, mi a XITV-ik század alakzásaval

összeütköznék.

A hosszhajó tövének 4 k = 1,42 in. át-

mérje és a padlótól számított egész JD'=
9,80-nyi magassága bizonyítja, hogy e tövet

szándékosan erssé tették, és hogy nagyon

magasra sem merték emelni, midn 9,80

magassági mérve közel áll az W — 9,20-nyi
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inéi-véhez. E tnek lába is még az elkorcso-

sodott attikai láb, csakhogy a zömök román

tagozat itt meglehets szárazon jelenik meg.

koraija kell helyeznünk, vastagsága nagyobb

a ft átmérjénél, t. i. | A 1,56. A heve-

dernek ezen ers volta, agy színtér b tago-

124. ábra. A középhajó köve 125. ábra. Északi falt. 12ii. Déli

A törzsnek nyolczoldala is gyakran fordul

el. kivált nálunk, és ez inkáblj régibb egy-

szerségre, semmint XV-ik századi túlterhe-

lésre vagy mesterkélésre mutat. Végre e

törzsnek nincsen kapitaelje; alkalmasint, mert

azt csak késbben akarták alkalmazni, mire

azonban hihetleg a meglev pénz nem voH

elegend.

Még ódonszerübb az északi mellékhajó

faltöve; egyszer faloszlop ez, öt oldalával

kiszök nyolczszög-talapon. Lába a ft lábá-

val megegyezik. Átmérje az utóbbiénál va-

lamivel kisebb, 2 íj 1,30.

Végre a déli mellékhajó táltöve még

gyöngéhli az északiénél; mivel itta ftnek
i k-nyi mérvtl egész kis octáwal leszállot-

tak I I = 1,1 G-ig, azon elv titán, mely szerint

,i templom déli oldalának támaszai gyöngéb-

bek lehetnek a zordooabb északi oldalainál.

A diadalívet a réj. szentély bevégzése

zafa is, e részletet a XTV-ik század elég kora

idejébe helyezi; és mivel ez a régi szentély-

nek egyik ftagja, feltehetjük, hogy e szen-

tély is a XlV-ik század

mintegy els felében el-

készült.

Ellenkezleg- ezen kor-

ral, a déli mellékhajó ne-

gyedik osztályának falré-

széi már is a XV-dik szá-

zadba kell helyeznünk. E

részlet egészen elüt a

hosszhajó egyéb egysze-

rségétl (1. hosszszelvé-

n\ iniket 1 I L'-ik ábra). A

többi osztály a templom

ezen oldalán is sima Iái; itt ellenben az osz-

tálygazdagon tagOZOtt faltvel két kisebbre

van osztva. E falt áll öt egymástól mély bo-

ronynyal elválasztott gerinczhordóból (l>in-

m :o ;o »; »•

127. ábra Di tdalív.
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128. ábra. Déli faltö.

ste), melyek csinos lábuk alatt legyez alakú

talappal birnak, s ez alatt van más talap, és

külön párkányzattal el-

látva harmadik is, mely

alatt minden gerincz-

hordónak megfelel, a

nyolczszögbl alkotott

osztály a padlóra le-

ereszkedik. Az öt ge-

rinczhordónak összes

átmérje megfelel az

északi hajó faloszlopa

átmérjének.

A kés kornak jel-

legét világosan mutat-

ja a hosszhajú boltoza-

tának alakja (1. alaptervünket 110. ábra). Itt.

nagy többségben, csak egyenes vonalak for-

dulnak el ugyan . hanem ezek mégis más

alakot adnak, mint a min a szigorú stylnek

egyszer keresztbolté, és mint a toronvcsar-

nokokban látunk. De ha már a holt egészen

feltn késbb kom. ez még világosabban

, n\ ilatkozik annak ge-

rinczeiben(129.és 130.

ábra). Ezek kétfélék és

kétféle módra csatla-

koznak is a tövekhez,

majd hengerbl 1 1 _4.

ábra), majd közvetlen

a tbl kinve Mindkél esetben ugj tetszik,

mintha a már hosszabb id óta emeli tövek-

re, mintegj Szükségbl elhamarkodva alkal-

maztattak volna: mintha az épitkez nem

tudta volna bevárni épületének kell befeje-

zését, altjához ill stylszerü betetzését. Va-

LÓSZÍnüleg a hosszhajó falai és tövei lassan

szállottak fel, még pedig hihetleg több fél-

beszakítással, mire az indulgentiákhan ismé-

teli serkente- az építkezés felségéi vesére is

mutat. Kz alatt valóságos boll helyett geren-

da-mennyezet oltalmazhatta a hosszhajót, 3t
<• fölött lehetett ideiglenes tet is. Minden-

\

b Na

129. ábra. L30. ábra.

Boltsorincz.

esetre a 129. és 130. gerinczek alakja bizo-

nyítja, hogy ezek nem sokkal elébb, mint a

felszentelés éve eltt (1452) készülhettek el:

mert szerfölötti hosszuk és karcsúságuk el-

lenkezik a jó styl gerinczeinek tömörségével.

A hoKKzhajö-tám arányai.

A tárnak hosszaihoz hozzá kell venni a

falnak vastagságát, mely 2 í) = 1,50 m.

Hosszaié: méter

a kajács alatt 4í = 3,20

a fels osztály hossza 4f = 3,20

a középs osztály hossza .... 2b = 3,60

az alsó osztály hossza 2 b = 3,60

a talapnak hossz i
&' = 3,82

2t = 1,60

\ü' = 4,36

Magasságok .-

a kajács magassága

a fels osztály magassága . . .

a középs osztálj magassága ... 4 b = 4,81

az alsó osztály magassága ....-! U' = 4 (52

Magasság a talapzattól . . 15,39

Meglehet, hogy a magasság a talaptól

égj tagban, még pedig 4ü' = 15,28 méterre

volt tervezve. A tárnak szélessége ugyanaz a

tám egész folyamában f= 0,80 méter.

Mi tárnunk keletkezési korát közelebb

meghatározza, nem annyira hossz-, magas-

sági és szélességi aránya, mint párkányainak

alakzása; igy látjuk, hogy a talapnak párká-

nya ugyanis hasonlókig számos tagokból van

ÖSSZetéve, mint a budai vár ftemplom tor-

nyának párkánya, hanem e tagok alakja a két

példányban egészen eltér egymástól : a budain

uralkodik a henger- és a körtvealak. és az

egyszer horony, ellenben a pozsonyin a le-

vágott lécz és a karnies az egyedüli alak. vi-

lágos tanúságul, hogy az utóbbi párkány suk-

kal késbbi az elbbinél, l'gy szintén a fels;

a mellpárkányok Pozsonyban ugyanazonosak

a sopronyi sz. Mihály azon párkányaival (18.

ábra), melyek a XV-ik századból származó

részeken fordulnak el. Magát a falat a tá-

rnáknál régibbnek hihetjük: hihetleg min-
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denütt, hova támnak kellett jönni, a falban

hézag vagy mélyedés hagyatott, hova azután

a bolt húzásának al-

kalmával a falnál ké-

sbbi tárnákat beil-

lesztették.

Az ablakok több-

sége, ugy tetszik, a

fallal, melybe törve

vannak, egyidejleg

készült el; azok nin-

csenek, mint más

templomokban

.

egyenmérvülegvagj

rendszeresen alkal-

mazva és felosztva
;

mert van. mint hossz*

szelvénynk mutat-

ja (1 12. ábra), a déli

mellékhajóban ablak

nélküli osztály, van

aagyobb és kisebb,

van ketts és van

kerek ablak is. 132.

ábránk adja a legré-

gibb kapu fölötti ab-

lakot, melynek igen

egyszer béllete alig

engedi e/l a .\1\ -ik

század késbbi korá-

ba helyezni. Alkal-

masint az alatta le-

p kapu elkészitése

után. még pedig nem

Bokára ezután ké-

szült el. Választéka

ia még igen egysze-

r, és két nyomóit

lóherív fölött emel-

ked egészen kerek

levélblállónagyobb

*

r*m

•

osztályú. 133. ábránk adja az elbbinek

Szomszédját kelet felé. 1H a CSÚCSOS, a hegyes

alak/ás már inkább kitnik, nemcsak a két

alsó lóherívben, hanem fképen a felsben,

melynek levele már nem kerek, hanem he-

4m
dmi

[31, ábra. II"

lóhere is zömökségó\ s] elég szigorú korra

, llllt ,i. Ezen és a köv< bkez ablak csak két-

132. ábra. Ablak az észalri hajóban.

gyesen végzdik. A béllel itt még egysze-

rbb, mert mélységét két sima kajács teszi.

Egyébiránt valamint ezen. agy az elbbi ab-

lak esú,s ;i
,s egyenoldalu háromszögön van

^ /-

133. ábra. Ablak az északi hajóban.

szerkesztve. 133. ábra ablaka valamivei sz-

kebb is, mint a 132. ábránké.

Hazánk kisebb templomai rendesen nél-

külözik az északi hajó al lakait. Domunkl.au
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legalább az a különbség van, hogy a déli ha-

jónak ablakai nagyobbak, díszesebbek, több-

nyire három osztályúak; feltehetjük tehát,

hogy a déli fallal együtt késbben készültek

el, mint az északiak. A negyedik és ötödik

osztálynak ablakairól ezt biztosan állithatni.

A negyediké ketts és három osztályú, az

ötödiké (134. ábra) egészen kerek. Itt már a

1:11. ábra, \lilak a déli hajóban.

halhólyaggal is találkozunk, hanem még nem

a hanyatlás-korúval, melyben a lóher két

oldallevele mindinkább elenyészik. Itt a lóher

fels része még szigorú stylü, és csakis az

egésznek kanyar és hegyes vége megyén át

a késbbi halhólyagba.

A hosszhajónak koronapárkányzata

oly durva egyszer kajács, horonynyal köze-

pén, hogy azt nem tulajdonithatjuk közép-

kori é|iités/.nek.

Mindezekbl kitnik a hosszhajó

lassú, és különféle kor 3tyljében tapo-

gatózó emelkedése.

Kelt i vvhx.

A keleti részi elfoglaló szentély felsze-

relésének éve nincsen okmányilag tudva,

azonban a városi levéltárban található fel-

jegyzésekbl kitetszik, hogy a szentély mint-

egy 1461-tl a XV. század végéig felépült,

de hogy teljes felszerelése a XVI-ik század-

ba húzódott.

Ezen korszaknak megfelelnek az épület

tagjai, fképen támai arányaikban és alak-

zásaikban

:

J. szentély tárnáinak hosssa : méter

A kajács alatt 6 = 2,55

a fels osztály hossza 6 = 2,55

az alsó osztály hossza 6 = 2,55

a talap fölötti kajács — =: —
a fels talap hossza 2 D = 3.40

méter

2,26

2(£ : = 417
$í)f= 8,01

Magassága:

A kajács magassága 2 -í
:

a fels osztály magassága

az alsó osztály magassága . . .

a talap kajácsának magassága . . . \b = 0,90

a fels talap magassága í íj — -•*'

az ege'sz magasság az als.i talap fölött . . 17,68

135. ábránk hosszaihoz hozzá kell adni

a szentélyfal (5=0,92 m.-nyi vastagságát, mely

ugyanaz a tani magasságának minden pontján.

Ábránk a déli támai adja. az északi tárnákon

az alsó osztályhoz csatolt ékesített prisina

nem fordul el.

Ha a hosszhajói á ma t a szentélytámmal

összehasonlítjuk, látni fogjuk, hogy amazok-

nál a hosszak nagyobbak, a szélesség kisebb;

mely körülmény magában is az utóbbiak ké-

sbbi korát bizonyitja, midn már nem ra-

gaszkodtak azon elvhez, mely szerint a tám

ereje nem annyira szélességében, mint sem

hosszában rejlik.

Azonban a késbbi kor még inkább ki-

tnik az alakzásban, midn itt a régibb idben

egyenesen tartott vonalak jobban és jobban

görbülnek, minek feltn példáját a fels

talap fölötti kajácson látjuk, mig az alsó talap

párkányzata a régibb horony és alsó henger-

tagot valóságos karniesé olvasztja össze.

A szentély-ablak valamennyié symetrice
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van elrendezve, két-két tám közt esnék egy-

egy négy osztályú ablak; azonban a hossz-

szentélv északi

oldalának min-

den ablaka be

van falazva.

L36. ábr. mu-

tatja az ablakok

bels bélletét,

mely kevésbé

egyszer, mint

a hosszhajó alt-

lak héllete; itt

a tagok sokkal

számosabbak,

mi ezen épület-

rész késbbi ko-

rának megfelel.

137. ábránkon

látjuk egy szen-

télyablaknak

csúcsát , mely

egyenoldalu há-

romszög fölött

van szerkeszt-

ve, és nagy kört

vesz fel, mety-

ben három hal-

hólyag egy kö-

zi''ps lóher kö-

rül terjed el; ki-

töltésül a kör

körül van más

két halhólyag,

és mind ez alatt

négy lóherbe

végzd osztály.

A halhólyag a-

lakja itt még

nem érte vég-

korcsosodási fo-

kát. Megjegy-

zend, hogy az

v

'

.

• (III

•m

I I

ii"

ablakok méi'mve nj. hanem az eredetiek

maradványai után lett szerkesztve.

Hajdan a szentély északi fala mellett.

alaptervünkén >< > helyén (1 10. ábr.) pompás

szentségház (tabernaculum) emelkedett, me-

186. ábra. Ablakbéllet.

lyet még a múlt században letörtek. Kzen

szentségház nem állott egészen szabadon, ha-

nem hátsó része a falba volt kötve ugy. hogy

annak silhouettjét a legújabb restauratio al-

135. ábra. Szentélytám.

l-l I i i i

137. ábra. Szentélyablak.

kahnával még mintegy negyed bécsi hü-

velvkre a falból kiszökve találhatták. E sil-

houettet, mint a hajdani díszépitkezésnei

maradványába restauratio igazgatója lappért

mépítész szives volt velem közölni. Vázlata
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szerint a szentségház hatalmas 47 bécsi lábra

a padlótól emelked építkezés volt ; ers tör-

zsön emelkedve, második eme-

leten nyílt kiállítási osztálya,

melynek igen díszes vasajtaja

még megvan. Hihetleg ezen

osztály fölött is volt gazdag

ormózat. A fels emelet osz-

tályai kevésbé biztosak, ugy

tetszik, mintha igen szaporák

lettek volna : de másrészt a

vázlat még nem mutat czikor-

nyás vagy tekercses, hanem

többnyire zömök alakzást.csak-

is a toronyfiak mutatkoznak

kicsinyeseknek. *)

A fényes szentségház egye-

dül ránk jutott maradványa

annak a szentélyben ff) helyén

befalazott kováesos vas-ajtaja.

mely ma nem ajtó többé, mert

mögötte való ürhez már nem
vezet. Mint felírása mutatja :

Stgmunö .ftfdicr ídilolTcr \w

Uhcn

Bécsi >en készítette Fischer

Zsigmond lakatos, alkalmasint

a XV-dik század máris hatvanoa években,

mire utal az. hogy a szentségház nem egé-

138. ábra. A haj-

dani szentségház

silhouettje.

') Lippert barátom a szentségházról 1865. sept.

20. irt levelében ezeket közli velem : „An der Evan-

gelienseite beim Hochaltar, w-o dieWand ohne Fen-

ster ist undjetzt sich ein Oratórium befidet, zeigen

sich die deutlichsten C'ontouren des einstigen Taber-

nakels (Sacramenthanschens) , von dem aucb die

scköne eiserne Thür stanmit. Der reiche Aut'Kau des-

selben ist staunenswertli, di«- Hölie betrügt 17 Fuss

mid reirlit beinahe ganz unter das Gewölbe. — Die

ganze Contour ist an der Wand ein viertel Zoli er-

haben und besteht aus Qnadern eines ausserordent-

lich weichen und feinen Sandsteines. lch fcrue ua-

türlich an, dass, mn die leere Wand wieder dadurch

/.u beleben, dieses Werk hergestellt würde." De ez.

mint a dómban látjuk, nem tört< ;nt.

szen szabadon állott , hanem a falba volt

bekötve. Ajtócskát, maga nemében, remek

mnek tekinthetjük, valamint egész elren-

dezésében, ugy a díszek finom és pontos kidol-

gozásában is. Nyilasa csürlded alakban ke-

resztezett vasrudakba! záródik, melyek keresz-

tezési pontjai külön vannak díszítve (mi raj-

zunkon, kis mérve miatt nem látszik). E nyi-

last levéldísz kereteli, melynek két oldalán

karcsú toronyfi emelkedik. A nyila- fölött

góth betkkel van írva a készít neve és lak-

helye: e fölött pedig szamárhátú ormózat.

mezején az üdvözítnek szokásos jele napban,

melynek kanyar sugarait késbben a jezsui-

ták számtalanszor alkalmazták. A levélcsok-

rok nem a szokásosak. Jobbra balra két

paizsban látunk czimert : jobbra a négyeit

paizs szivpajzsában egyfejü sasot,jobbra fels

és balra alsó helyen a magyar ezimer nyolcz

pólyáját, balra fels és jobbra alsó mezben
koronás oroszlánt (a cseh országét-e?), vala-

mennyi alak aranyos vön'is mezn. A bal

oldali paizson vanPozsony vámsának czimere,

vörös mezn három tornyos szürke szinü kapu,

a kapuban pedig vörös alapon fekete egyfejü

sas. Ezen bels képet körülveszi többnyire

halhólyaggal díszített szélesebb keret, mely-

nek négy szögletében van négy ezimer. Fenn

jobbra vörössel és feketével hasított kés ala-

kú paison aranyos hat águ csillag, lenn balra

kék mezn zöld fa sárga törzszsel és gyökér-

rel; lenn jobbra Magyarország pólyás, balra

három halmos és koronán emelked ketts

keresztje. A keret virága és levele aranyos

zöld alapon. A színek még mindenütt elég

jól láthatók. 139. ábránk oldalán látjuk az

ajtó keresztszelvényét.

A restauratio alkalmával eltnt a szen-

télynek hajdani befestése is. melyrl láppert

ezt irja : ..a boltsüvegekre indák és virágok

vannak festve, hanem késbben épitészeti

kép jött az eredetire, még pedig ;iz 1528. év-

Számmal. A színhangulat sárga-vörös kevés
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zölddel." A boltozat tehál

nem mutatott, mint rende-

sen szokott, arany csillagot

kék alapon.

Szentélyünkben ffigyel-

met érdemel a zárkövek-

nek czimeres paisa: mert

ezek határozzák épitése ko-

rál és ismertetik a jótev-

ket, kik az építkezés költ-

ségeihez hozzájárultak.

E kort kideríti az 5-ik

és a lö-ik pais. Amaz egy-

szer négyegében mutatja az

l&76-ik évet; emez sz. Már-

ton lovag, az egyház párt-

fogója alatt, az lX87-iket.

A többi gerinezpais ez:

1. .Mátyás királynak orszá-

gos czímere , a szivpai-

son hollója.

2. Nejének Beatrixnak czí-

mere.

3. Magyarország pólyái kü-

lön.
1
)

4. A cseh oroszlán.

6. A morva sakkos sas.

8. Az osztrák pólyás pais

(Bindenschild) , melyet

Mátyás Austria részének

meghódítása után hasz-

nált.

11. Négyeit pais, fels jobb

mezején a magyar pólya.

bal mezején ki 41 s ke-

reszt. Alól jobbra Dalma-

tia három koronás orosz-

lán-feje. balra kétfarku

cseh oroszlán.

') A/, ezüst pólya az id vi-

szontagságai alatt violaszttrkévé

vált, mely .szint, túlságos kegye-

letbl, a rt'stiiunitiohun is <

tartották.

A >-' > i/V *\ [ k ^'/V/V/

-i-' 1 1 1 1 1 1 -

r

-
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14. Fels Lusaczia (Lausitz) czímere : ro-

vatkás fal, fölötte kék mezn két hatágú

arany-csillag.

16. Arany alapon Silesia fekete sasa ezüst

szalaggal.

17. Magyarország ketts keresztje külön.

18. Alsó Lusaczia ezüst ökre vörös alapon.

Az elszámlált paisokon Mátyás király

szerepel, t tarthatjuk tehát annak, ki leg-

inkább járult az építkezéshez.

13-ik helyen kék és ezüst pólyás alapon

pörös, ágaskodó, ketts farkú oroszlán, való-

színleg a Iuxenburgi. Ez talán II. Ulászló

oroszlána; mert mint cseh király. Luxen-

burgra is tartott igényt, és okmányai pecsét-

jén többször használta a luxéul >urgi orosz-

II. Ulászló alatt. A visegrádi táblának rajza

megvan több könyvben, de a valóságban haj-

dani helyén még csak keretének némely tö-

redéke szemlélhet.

9-ik helyen ezüst mezn vörös torony

:

a esralaku sisak fölött gugoló arany medve.

ellábával aranyhegy lándzsát tartva, nya-

kát fekete zsinór vagy kötél veszi körül. Min
családnak czímere ez, nem bírtam megtudni.

10-ik helyen Pozsony városának czímere :

vörös mezn szamárhátú nyilt kapu. oldalán

egy-egy torony, fölötte harmadik torony. A
falak szine természetes, a tornyok sisakja át-

törött csúcsíves mérmvel van díszítve: az

egész megfordított paison van ábrázolva.

ll'-ik helyen a Hunyady családnak hol-

140. ábra. 141 1 42. ábra.

lant. így feltehetjük, hogy a zárkövek 1487-

ben legalább még nem voltak festve; mert

ezen évben II. Ulászló még nem volt magyar

k i rály.

7-ik helyen látjuk Dóczy Orbán czíme-

rét, ki 1 186-ban egri püspök és utóbb bécsi

püspök volt. Nagy Ivánnál (III. :'>:!•"). I.) olvas-

suk: „Czímere ez: hasított pais jobbján vörös

mezn ágaskodó oroszlán, mely majd golyót,

majd gyürüt, majd más hasonló tárgyal tart

bal els lábával; balra kék mezn nyolczágu

arany csillag." A családi sisak helyett itt a

pais fölött püspöki mitra. Kzen ezímer még
ízázadunk elején látható volt Báthory Ist-

vánéval együtta visegrádi vár koronakamrája

külfalán. Dóczy e- Báthory koronar volt

lója, hihetleg iti Hunyady János czímereként

alkalmazva.

Következik a 141. és 142-ben ábrázolt

ezímer. A családot, mely e két czímerf hasz-

nálta, nem ismerem ; hanem ugj tetszik, nem

inagyar család, mert a ezímer egész megjele-

nése inkábbb aémel zamatu. Hozzájárul, hogy

a Pozsonyhoz szomszéd Német-Ovár régi tem-

plom külsején a miénkhez igen hasonló stylü

czímerek fordulnak el. A köz könyvtáraink-

ban meglev heraldicus munkákban e két

czímert nem találván, fordultam Bécsbe, de

onnan választ nem kaptam, igy kénytelen

nagyok a válas/t e kérdésre függben tartani,

bár igen érdekes volna tudni, min német

családok ragaszkodtak Mátyás királyunkhoz.
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21-ik helyen kék mezn bárom aranyos

koronás oroszlánf, DaJmaczia czímere, mehj

e távol kelyen talán inkáid) Hunyady Jánosra,

sem mint Mátyás királyra vonatkozható.

22-ik helyen. A Bánffiak ezüst ökörfeje

vörös mezn. Bánffy Miklós 1466-tól 1 186-ig

pozsonyi fispán és várkapitány volt. s mint

ilyen segíthette a szentély építkezését.

i'Ü-ik helyen. A Czohorok czímere: kék

mezn két András-keresztbe tett természetes

szinü strucztoll, alatta ezüst félhold és ezüst

hatágú csillag. Nagy Ivánnál (III. köt. 205

és k. 1.) olvassuk : ,A család eredete, mely a

XlV-ik század közepéig felvihet. Bodrogh

vármegyében vesz homályba. Czobor [mre

Bodrogh vármegyének fispánja, 1500 k. ud-

varnok (aulicus regius) volt. 1488-ban a

pozsonyi várnak fkapitánya. 1490-ben Csa-

lóközben Vereknye várát épité, mit azonban

Beatrix királyné leromboltatott. 1494-ben kö-

vet Törökországba. 1498-ban Krakóba járt kö-

vetségbe. Temesi fispánnak is iratik. 1 ö 1 5-

1 ien pedig oppelni kormányzó volt. Birta Bese-

nyt és Sólymot.'" Czobor Imre czímerének

jelenléte, bár utolsó helyen, tanúsítani lát-

szik, hogy a szentélynek kifestésé 1 1SS eltt

nem történhetett, különben itt e czímerrel

nem találkozhatnánk.

A templom déli oldala.

Itt figyelmünket egyedül a didi elcsar-

nok kapuja veszi igénybe, mely renaissaneo

stvlje tekintetébl a, templom régibb részle-

teinek utolsó korába tartozik: mindenesetre

már a XVT-ik s/.ázadba. Knnek ábráját annál

inkább admmk kell, mert a restauratio eddig

már ezen is változtatott, hogy az építész né-

zete s/.crint ezen elcsarnok is összhangzat-

ban legyen a templom többi csúcsíves styl-

jéveLNem helyeselhetjük ezen eljárást, pedig

azért nem. mert, mi maga korának jellemet.

még pedig, mint itt.mü.észdeg kifejezi, méltó

fenntartásra: eltekintvén még azon körül-

ménytl is. mely szerint e kapuzat történelmi

tekintetben is érdekes, mint a mely keletkezési

korát már idomaival is elárulja. Kél tala-

pon emelked, rosettekkel díszített ésannyira

mennyire korinthiai kapitaellel ellátót! |>ilas-

ter közt nyílik az ajtó, még a csúcsíves kor-

ból vett keretével, mely fölött két sarokban

a renaissanceban divatos szárnyas angyalfk

láthatók. Az architrav sima. A l'riesben egy

-H-

143. ábra. Déli k.iímcsarnok.

középs csiga eannellüres törzsoldalán kél

ananasféle növény és minek oldalán egy-egy

delphin A koronapárkányzat messzire kiszök

korinthi, mely fölött háromszög orom. me-

zején renaiBsance-kagyló. E fölött a szz a

gyermekkel napsugárok közt . mit ábránk

nem ad; mert ebben a mindennapi felfog

tói eltért nem látunk.

Hasonló indokból, mivel t. i.e bels ajtót

a legújabb restauratio egészen megváltoztatta,

adjuk e/t is eredeti á I la pót ának emlékéül.

20*
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Ezen alakzás igen ritka és érdekes azért,

mert világosan tanúsítja, mily tévútra jutott

a csúcsíves styl élete agg korában. Miért nem
csatlakozik itt a esúcsív közvetlenül, hanem
csak törése után a béllethez. melynek foly-

tatása l E kérdésre nehéz volna felelni, ha-

csak nem tekintjük az épitész szeszélyét és

vágyát valami ujjal, eddig nem használttal

fellépni, mert annyi bizonyos, hogy ezen mo-
tivnek semmi szerkezeti alapja, st a törés a

141. ábra. Déli ajtó.

megállapodást gyöngíti és veszélyezteti. Ezen
kapubéllet legújabb ideig vastag mészréteg

alatt volt eltemetve. Ha nem csalatkozom,

csak a csúcsban látható két angyal által tar-

tott Krisztus-arcz volt látható, mely, mint

domborm, csekély mértékkel bir. A béllet

még a régi alakzást követi, egyenoldalu há-

romszög átlóján van szerkesztve, hengertagjai

és horonyai, a töréstl nem akadályozva,

futnak fel közvetlenül a esúcsív begyéig.

Nevezetesebb sírkövek a pozsonyi
sz. Márton templomában.

A sírkövek mostani elhelyezését alap-

tervünkön (110. ábra) latin betk jelzik. Itt

az emlékeket koruk rendében adjuk.

t) Schomberg Györgyé. A sirkö ujabban

áttétetett sz. Anna kápolnájába

Nem tudni, mi okból, a feliratot elsza-

kították az alaktól, és elhelyezték a sekrestyé-

be, hol dd) alatt van befalazva. A felírás ez

:

Anno Domini 1486 in die S. Hyeronimi

obiit reverendus in Christo fráter dominus

Georgius de Schomberg australis sedis a|t<>-

stolice protonotarius Vetzflariensis (sic) et

primus posoniensis ecclesiarum infulatus pre-

positus nec non huius universitatis istropoli-

tane vice-cancellarius

Salve et succurre (kö-

vetkeznek versek).

Schomberg Gjrörgy

volt a királyi cancel-

lariának jegyzje, az

apostoli sz. szék pro-

tonotariusa, az eszter-

garni érsek helyettese.

az els infulás prépost

és az istropoli akadé-

miának titkára. 1466-

ban a magyar korona

visszaszerzésében járt

el. 1 t76-ban, mkö-
dése által, az eg3'ház

szentélye tetejéig fel-

épült. 1479-ben Má-

tyás királynak követe 4z

volt Velenczében. Meg- 145. ábra. Schomberg sir-

l.alt 1 lMi-ik szept. 30- emléke -

kán. E szerint sírköve még életében, 16 évvel

halála eltt készült el (v. ö. Pogán „Praepo-

situra
1
- 35. 1.).

Az alak elhelyezése egyszer, imádságra

összekulcsolt kezeiben könyvet tart; testét
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hosszú ruha födi, mely fölött capuciumávaJ

fejét is betakaró bö köpeny van vetve. A ca-

pucium fölött visel széles karimájú kalapot,

cinguluma minden oldalán van 1 5 bojt. Jobbra

az alak fölött látunk dobor paison ágaskodó

griffet. balra pedumot és magas püspöki sü-

vegi'e himzett karszéken ülö imádkozó nt.

A czímerpais és mitra fölött angyal áll; a

két angyal közti mondaszalagon SALVE és

1SA0: az egész egyszer csúcsíves fülkébe

van foglalva, A szobor életnagyságú, anyaga

vörös márvány. Arezának kifejezése jámbor.

Nevezetes, hogy a ruha. bár apró ránczos, a re-

dk még sem szegletesek, hanem kerekdedek.

v) Widman Borbála bronceból öntött

sirtábla a hajó déli szöglettámkövébe

illesztve.

Két szárnyas angyalfejet kapitaelje fö-

lött hordó renaissanceféle oszlop közt, közép

táblán kiterjesztett karral koporsóján ülve

a fájdalom embere. (Sehmerzensmann), mö-

götte lándzsa, szivacs, ostor és három koczka

J. N. R. J. Lába alatti táblán térdelve imád-

kozó két férfi, két fiu, két n és négy leány,

ezalatt két polgári czímer.

A tábla fején ezen felírás :

IN DEM • M * D • XI.V1II • JAB • DEN " \\\ - TAG MAY •

STARB BÁBBÁBA • DES EDLEN UND ' VESTEN "HAS

BEM • W1DMAHS EO 7.V BUNGEBN OND BOHEIM

BO ' KI' • M> ' DBISSIGISTEB 7.Y • PBESBUBG " EUCHE

HAUSFBAO • AI.HIi: • BEGBABEN DEB GOT ' GENADT

Ezen emlék érdekes bronce anyaga és

renaissance-stylje miatt, mely igen különös

alakzatokra adott alkalmat. Különbéi] mér-

téke csekély.

e) Ujlaky Perencz. Vörös márvány em-

lék a püspök életnagysáiíii alakjával.

feje fölött balra paison szarvas, e mö-

gött él fa. A munka középszer, áxcza

szakállatlan. az agg kornak kifejezése

meglehetsen sikerült, Jobbjában püs-

pöki bot, baljában díszesen kötött könyv.

Franciscus de üjlak anno 1526. Exigit

a Paroehis eertum t'athedratieum et Agnimi

Paschalem Praeposito Posoniensi debitum

1527. Simul Secretarius Consiliarius Per-

dinandi R. II. Taps. i;. fasc. 3 ll. 76. Anno
li>29 mense Septembri es tnetu Turcae, qui

ad obsidendam Viennam properabat, t'ives

Posonienses funditus diruerunl Ecclesias Pa-

rochiales ad S. Laurentium et S. Michaelem

extra muros ri vitat is. harum Ecclesiarum

Suppellectilem Sacram, ac dotem repetiit

Franc. Djlaky pro authoritate el jurisdictione

sua Praeposituali, quia Praep. et Capitulum

Parochiae ad S. Laurentium Patroni erant.

Anno 15:! 1 interfurl Ferdinandi 1. fcam

electioni in Regem Romáin unni Coloniae,

quam Coronationi Aquisgrani. A. 1533 simul

Vice Cancellarius. A. 1539 simul Episeopus

Jaurinensis. A. 1550 simul Locumtenens

Regius. — Cum Paulo Gregoriancz, Episcopo

Zagrabiensi et Michaele Mérey Pers. Praes.

Reg. Locumtenente. nonnnllisqne aliis .Tnris-

peritis in unum Volumen, opus quadripar-

titum dictum. rollegit Meereta et Consuetu-

dine's Regni. 155:-} Olaho ad Arcni-Episcopa-

tum Strigoniensem tianslato. suceedit in l'a-

thedra Agriensi. Anno 1555 moritur in sua

Praepositura Posoniensi 1. Felír, el ibi in

Ecclesia Coll. tumulatur annos uatus 70. Mar-

mor sepulcnrale a aepote Wolfgango Djlaky

positum est. (Pogán. Prepos. etc.)

aa) Saurau. Ezen sirk vörös márv.. a hajó

déli oldalán van befalazva. Sirtábla

A feszület alatt térdel a teljesen felfegy-

verzett halót mellette sisakja éS QégyeH e/í-

merpaisa. A pais fölöti van kél rostélyos

sisak: a paison kél repül sas, az egyik ko-

rona- és kél ikl.

Fe 1 i r ás.

tiir liíll Crgniliru ícr UlaUgrliurf i- tjrti tirrr IPulIf frfnbrrr

(ll ]3niirnm {Mijifl iinö tirrnitrri-.il iltr Kuni : fim : /lll : Qtff-

glirtintr Uull örr grfliirhni 1*1 írn 2H tag Dormlirt An» Dmü :

1563 n icrírll C5«ii genioig mit" örmuhrnig frin mcllr Antim.
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A keresztfa jobb oldalán:

W.S'i HAT OOT DIE WELT GBLIEBT ítb.

Mübecsére nézve elég sikerültnek mond-

hatni.

i) Erddy Anna. Feszület alatt férfi és

n, térden imádkozva ; a feszület két ol-

dalán lebeg angyal feliratos táblát tart.

Az imádkozok közt rostélyos sisakkal

koronázott czímerpaisuk a férfién ko-

ronán álló, mellébe ltt nyilat kihúzni

törekv pelikán : a nén növeked szar-

vas törött kereken.

A sirtábla tetején:

NEC PÁTER ANNA TIBI YIIÍTYTE KT STEMMATE > I.AKVS

NEC CELEBEIS POTEBAT FEEEE MAKlTVs OFEM.

NEC TVA yVILl VIRTVS CRVDEMA FATA MOVEBAT

i\ QVAE CHBISTI SAÜQV1NE VIVA MANES.

A jobb oldali táblán :

II>V CHRISTE

FUJ DEI MIS-

EREKÉ MEI

bal oldali táblán

EHEV QVA1I

TANÍTÁS 031

NIS HOHÓ

a kereszt mellett egyfell S • L (Steph. Illésházy.)

a , másfelöl A E (Anna Erddy.)

Ezen emlék hazánk sirtáblái remekei

közé sorolandó, és érdemes volt, hogy photo-

typiában adassék e munka II. tábláján. Krisz-

tin teste anatómiai ismerettel van faragva,

és halálba lehajlott feje jó kifejezéssel bir.

A térdel két alak pedig plastice van felfogva.

még a kezei is sokkal correctebbek, mint

más egykorú hasonló müveken. Nevezetes e

sirkö még azért is. hogy kora elkelinek
ruházatát igen tanulságos példányban adja.

A háttéren igen lapos domliorodásban tájkép

pálmafákkal (?) látható, világos tanúságául,

mennyire kényes, nagyobb mélyedésü tárgya-

kat reliefbe eladni; midn t. i. itt az el-

téren lev személyek vetett árnyéka a távolba

képzelt hegyekre esik. s igy azokat, daczára

lapos Felfogásuknak, az eltérre tolja: mert
ily távolságra a vetett árnyék sehogy sem

juthat. E táblának gj'pszöntvénye látható n.

Muzeumunkban, és innen van véve phototy-

piánk is : mert a gypsz fehér táblájától kö-

nyebben és határozottabban vehetni a fény-

képet, mint a sötétebb márványtól.

/') Kögl. A képtábla és felírási tábla fehér

pala-, a többi homokk.

Két karyatid közti képtáldán a feszület

lábánál négy férfi és négy ni alak térdelve.

a háttéren város lapos reliefben, a magasban

angyalok: egyikök jobb oldalán táblát tart,

melyen:

EST TVA CBV.X MBA LUX CHEISTE ET TV\ ifORS MEA SORS EST.

A ftábla fölött attika, melynek áttörött

görbe ormának közepén a Charitas két gyer-

mekkel : alatta:

SICVT BOYSES KVU.TAVIT -F1.TINIT.5I

IN DESERTO ITA EXALTAR1 OPORTET

FILIVM HOMISIS VT 0MN1S QV] CB

IN IPSVM NOS PEREAT SED EABEAT VITÁM

.ETERNAM [OHANM III.

WOLFGANGVS KOGL MOBTALITATIS

MEMOR BARBARA C0N1VG1 M"KTV.£

SIEI AC MAGDALÉNA C0NIYG1 VI\I-

M. H. F. C. TE NOSCE TIATOR.

á.lsó táblán:

ALS MAN ZELT NACH DER GBBVRT VXSERS ERLESERS IESV C1IK1SII

IA11R DER i TAG IANVAR1I A° 1587 IX GOTT EXTSCRLAFFFX r>ER EME
EHRNVESTE HERR WOLFGANG KÜGL. BVR'.ER VXD RATHSFREVXD PAIIIE

AXXO DNI..M.D.LII IAHR HEX VUI.TAG NOVEMBRIS STVRB nlE TV01

ME FRAV BARBARA SEIX BBELICHE BAVSPRAY. ANNO 1577 DBS 21 ÍA:

XVARII STVRB DIE TVGEXDSAME EDLE VXD BRRBNYE8TE FRAV MAO.

DALENA SEIX ANDERE IIAISFRAV v\j. I.lE.iEX MII 3AÜP1 IHItKN KIN.

DERX AL1.H1ER BEGRABEX GOTT WOLLE SIE VXD VNSBR ALLÉ DVRCB

IESVJI CHRISTYV FRÖLICB AVFFERVECKEX A.MEX. AXXO.

MDLIII DEX XXVill XOVEMBK1S VÁRD '.EBOREX MICIIAEL

I KÖGL VXD STVRB DEX TAG.

ANMi 1708 DEX 25 SEPTEMHKIS DVRCB HICB P.ULVM EÖGL DER

ZEIT DER KONIGLICBEX FREISTADT PRESBVRG STADHIAV l'l MAXX

VERNEVRET WD ÜRV AVFQERICHT.

Ezen emléket is. jeles mértéke miatt.

adomphototypiában EH. táblánkon. A composi-

tio azonos ugyan az elbbivel, valamint a ké-

sbbi középkorban és ezután is a sírkövek fö-

typusa a halottnak és családjának imádkozása

a feszület lábánál, he másrészi fölötte érdé-
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kes az összehasonlítás az elbbi síremlékkel;

midn amott a kornak aristocraticuSj itt pol-

gári viselete igen jellemzleg van eladva.

Ugy tetszik, mindkettt ugyanazon mester

készítette, mire kivált Krisztus mindkettben

igen hasonlóan eladott testét felhozhatni.

Mesteri a férfiak arc/a, egyéniségének vissza-

adása, a fátyolozott nknél ezt kevésbé lehe-

teti elérni: de a tiatal gyermekeknél ismét a

gyermeki physiognomia remekül van el-

adva. Van itt is a háttéren tájkép (a mester

alkalmasint Jeruzsálemet akarta ábrázolni),

de az alakok vetett árnyéka nem esik oly

nagy távolságra, mint az elbbi képen. A

családi czímer áll növeked oroszlánnal ko-

ronázott rostélyos sisakhói : ez alatt a czí-

merpais ugyanis ágaskodó kettsfarku < rosz-

lánt mutat, ki jobb ellábában tárgyat tart.

mely leginkább világító tengerparti to-

ronyhoz hasonlít. E táblának, mint jeles m-
nek, gypszöntvényét szintén nemzeti Mu-

zeumunkban rzik.

:) Gruebmüller f

1576. Gruebmül-

ler Rugendas ál-

tal rézbe met-

szett arczképe

.

és nemességi le-

vele megvan a

pozsonyi múze-

umban.

Itt látunk egy -

szer sirtáblát, fenn

félkörben zárva.

A táblán a ne-

mesitett halott ezí-

mere. négyeit pai-

son kétszer támadó

grifl', kétszer balról

jobbra hajló díszes

gerenda vagy pan-

tallér, a pais fölötl

A sirk félkörében:

i>. o. M. s.

PARENT] CHARISS : UEORi

BMILLEKO SENAT0K1 POSOÜ

FILH P1ETAS AU Ml KORIAM i \'l

SOLATIVM P0S1 i \\i i

m. d. i.. ven.

ez al;

MORTVVS III' TI NVNC n

K0RTY1 - TVQA I MORARIS

SII RELIQVOS

MOH IVS.

e czímer alatt

:

ANNO. Sí. DIE

NOBILIS GR1 GORIVS '.l:\ EBMI]

L'l II- : P0S0N11 N : OBI1T

INNO M. n. LXXXIX DIE vili XBRI.S

( II UUSSIMA C0»n \ CATHARIN.A

PVRKIRCHERINA i: V1TIS DE( ESSI1

\ ! 1 v< ! \\\\ II INNO.

A sírk megrendelje uem jegyeztette fel any-

jának halotti i

Adom ezen sírk-

nek mását csinos

hajlásu leveleinek

fohj ondára miatt .

mel\ el a renaissan-

ce a csúcsíves styl-

b] átvett. Itt is a

levél stylisált, leg-

inkább a cserfa-le-

vélhez hasonló, de

bajlása nem e le-

vélnemé. Jellemz

-ak fölötti griff

is ; szóval e SÍl'k

tanúságául szolnál.

hogy a szobrászai

jellemz eladásai

;i czímerekben tud-

ta megtartani, még

akkor is, mikor
i fruebmüller sírköve.

rostélj sisak, két szarv közt növeked griffel, már szobrai egészen üresekké leitek.
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d) Pálfy Miklós f 1600. Gyrt a töröktl

visszavette 1598-ban. Azon gazdag dí-

szitniényü zománczos serleg, melyet e

hs tettéért ajándékba kapott. lS76-ban

Pesten volt kiállítva. A síremlék jelen-

leg a franciscánusok templomában van,

csak az életnagyságú sárgás márvány

szobra áll még a dom szentélyében.

A hs egészen felfegyverkezve jelenik

meg, kis. mintegy oltárkán áll sisakja, melyre

jobbját teszi, balja kardmarkolatára téve, a

csip magasságáig : lábán ersen megállapo-

dik. Feje egészen egyéni: haja a homloktól

felfésülve: liajusza felpederve; spanyol széles

szakáll. A fereneziek temploma siremlékén

lev szoborban nincsen egyéniség.

Az utóbbinak felirata ez

:

l'AI.ITYVs BIC SITVS

SATIS EST XAM CITERA NOVTT

CHK11 1AI.1 MQUE SOLUM.

A tulajdonképi sirirat ez

:

Illust. Heroi Nicolai Pálfi ab Erdd Petri

^pr filio t'omiti Po-

soniensi et K-
in aromiensi. li-

beró baroni in

\ ereskeö et

Stompha, equiti

aurato regii cu-

bieuli in Hun-

garia Magistro.

líndolphi Impe-

ratoris Romani

el Regis el Con-

siliario et Cu-

biculario int i
-

iiki. Hungáriáé

( !is-Danubium

generáli. Prae-

sidior.Strig.Co-

i na romi "Tng-

var. Posonien

H—i

—

\
—h

n 21

117. ábra. Pálfly szobra.

supremo eapitano: cuivis par generi et titulis

virtus. Rem hungaricam difficillimis tempori-

bus cum omnium administratione (admira-

tione ?) et gratulatioue conservavit et ampli-

ficavit, Die 23 Április ipso St. Georgii pro-

festo An. Dom. 1600 pie defuncto cum vixis-

set annis 47.M.7.D. 13. Maria Fugger Kirch-

bergae et Weissenhorni Baronissa Marito de

republica deque se optime merito cum IV

superstitibus liberis moerens.

A szobor eladása nem igen dicséretes,

hanem van mégis állásában és arczkifejezé-

sében katonai magatartás, és ;i/. erély és bá-

torság meglehetsen sikerült kifejezése.

/) Pethe de Hetes siremléke. Szólot-

tunk ezen püspökrl, mikor ;i gyri szé-

kes-eg}*házzal foglalkoztunk. Gamsnál

.. Series Episcoporum a b. Petro Apo-

stolo- czitnü Regensburgban 1^?:!. meg-

jelent k. 372. 1. ezeket olvassuk: 1598

translatus Yaradimun Mart. Pethe de

Hetesf 3X. 1605 (simul eppus Jaurin.)

Aivh. Eppus Colocensis translatus Va-

radino.

A vörös márványu életnagyságú szobor

Ujlakyénak oldalképe a szentélyben; külön-

heii is ebez és általán a püspöki szobrokhoz a

síremlékeken hasonló: csakhogy Pethe sza-

kállosan és bajuszosan jelenik meg, jobbjá-

ban püspöki keresztet, baljában könyvet

pedmnot tart. Mitrája már igen magas; ru-

házatának redzete meglehets plastikai. Meg-

halt 1605-ben Bécsben, hanem eltemettet

Pozsonyban.

Alaptervünk l 1 10-ik ábra) szentélvében

a) hetüvel van jelezve bárom esztergami ér-

seknek sirhelye, melyet régibb adatok útmu-

tatásánál lS59-ben felfödöztek. Az ásatást

Knauz Nándor a „Religio" azon évi tolva-

mában (23. sz. 185. s k. l.l irja le. Az ásatást

szeptember 12-én kezdték meg, és legelször

akadtak a 103. élte évében elhalt Széchenyi

György tetemére, melyet téglabolt alatt a
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földben találtak. Tovább kelet felé ugyanis

téglabolt alatt akadtak két koporsóra, mely-

nek egyikében Lippay (lyíirgv. másikában

Pázmány Péter volt eltemetve. Az utóbbinak

hulláját ekkép irja le Knauz : „Arczbre
összeszáradva bár,ésorrmeg ajk nélkül meg-

van még, s fején a jezsuita formájú három-

szegletes, egyszer, fekete posztóból készült

quadratum, mint arczképein láthatni. Csontja,

valamint Lippayé is, többnyire megvannak

még; nem ugy Széchenyinél, hol alig találtunk

valamit ruháján kívül: mit egyébiránt annak

tulajdonithatunk leginkább, hogy oly öreg

korában halt meg. — De folytassuk Pázmány-

ról Haja, szakálla és bajusza ép még. bár

természetesen többé nem teljesen. Hullája

fölött veres damask reverenda terül, mely

közepéig gombokkal ellátva, onnan egész vé-

géig nyitva áll, és kabátformáju ; collaréja

nincs, hanem reverendájának gallérja pótolja

helyét, ugy, mint a jezsuiták máig is hordják.

Lábán egyszer brczipk. Pázmány ko-

porsójának hossza 6', szélessége pedig V 2".

A magasságot, összeesve találván a koporsó-

kat, meg nem mérhettük. A sirbolt egyik

falán téglákkal berakott nyilast találtunk

(mely más, hanem üres sírboltba vezetett).

Minderrl még az nap (szeptember 13-án)

eminentiájához számos aláírással hivatalos

jelentés tétetett; a sirbolt pedig további ren-

deletig deszkákkal betaka Hatott, melyek

azonban, minden eshetségek elkerülése vé-

gett, hivatalosan lepecsételvék'". Késbben

mindkét sírboltot ismét beboltozták. Pázmány

hullájánál ékszerek vagy egyházi rangjára vo-

natkozó jelvények, a ruhán kivül. nem talál-

tattak; Knauz legalább ilyenekrl nem tesz

említést, mig a két más koporsóban talált

ilyenekrl szól.

Végre Könyök i arról értesít, hogy Bá-

thory István nádornak is volt sirköve e tem-

plomban, azonban ezt csak töredékben talál-

ták, egyikén a név volt bevésve, s ez jelenleg

megfordított elhelyezésben alaptervünk /j'-vel

jegyzett oltárnak egyik lépcsfokai képezi.

Az eg.yliílx pecsétje. ')

Az egyház pecsété ábrázol erdhomlok-

zatot nyitott kapuval, melynek kél oldalán

egv-e-y négy.szíigií torony

emelkedik. A két torony

közt áll a jobbjával áldo-

zó Kriszt us. kire keresz-

tes nimbusa után ráis-

merünk. A pecsét körira-

ta ez:

148. ábra.
TSIECLESnüSALVATOEIS:] poso :

azaz : Sigillum Ecclesiae Salvatoris in Poson.

Feltn, hogy az üdvözít utáni czím a

legrégibb ezen egyházra vonatkozó okmány-

ban, melyet fentebb idéztem, nem lordul el,

ott Honorius pápa 1221-ben kelt bullájában

csakis a Castrum Posoniense-ben álló eccle-

siáról egyszeren szól. Ugy tetszik, ezen czím-

hez csak késbben járult sz. Márton czíme is:

miért is Ecclesia S. Salvatoris el S. .Martini

mondatik. Az itt adott pecséten még csak az

üdvözít neve áll, s igy ezt régibbnek, való-

színleg még XHI. századbelinek tekinthet-

jük. Az egyház pecsétjét a káptalan és a pré-

post is használta. Rómer megjegyzi. hog\ a

legrégibb káptalani pecsét egy az 1 i-'vi-ik

kelt okmányon függ (l.Pozs. és körny. 2 18. 1.1.

Azonban nem tudom, vájjon Rómer az itt

adott pecsétet érti-e? Ugyanazon lapon adja

Rómer Pozsony városának kél pécsétjét, na-

gyobbat és kisebbet. Mindkett igen hasonló

az egyház pecsétjéhez, mennyiben itt is nyi-

tott kapu oldalán egy-egy sarktorony jelenik

meg: azonban az üdvözitö alakja helyett, a

kapun tul és fölébe harmadik, a aagyobb pe-

cséten a két szélsnél sokkal tömörebb to-

')E pecsétet publicálta Ipolyi a bécsi „Mittheil."

V. köt, 291. lajiján.

21
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rony emelkedik. A körirat az egyházéihez

hasonló betkben mindkettn : „Sigillum ci-

vitati(s) Posoniensis". Mivel itt a „civitatis"

czím fordul el. a város pecsétje valószinüleg

késbbi az egyház pecsétjénél.

Egyházi készlet.

Monstrancia. Szentség-mutató.

Ide tartozik mindenek fölött a hires po-

zsonyi monstrancia, mely csinos rézmet-

szett! másolat kíséretében meg van ismertet-

ve a bécsi „Mitth. d. k. k. C. Comm." I. köt.

(1856. évf.) 206. s k. 1. Rómer az itt is repro-

ducált fametszetben adja „Pozs. és környéke"

307.1., de nem irja le közelebb, hanem az

olvasót a bécsi leírás-

ra utalja, hol Weisz

Károly értekezésé-

ben ezeket mondja

:

,A monstranciák

használata egj-koru

az rnapjának instál-

latiújával, mely a

vienni conciliumon

1311.rendeltetettel.

A monstranciák. me-

lyekben az ur teste

ostya-alakban ünne-

pérj es díszmenétek-

ben vitetett, fensé-

ges rendeltetése az

ara n\míveseket mes-

terségük legmaga-

sabb inkának kimu-

tatására késztette.

Eleinte a monstran-

ciákban, az egyházi szerek közt, a szerkezeti

elv legtisztábban volt kifejlesztve, és csak

késbben, miután a középkori építészet niaga

a díszítés kedvéért hanyatlott, az ornamenta-

tio a monstranciákban is elnyomta az össz-

hangzó stylszerfi alakok felépítéséi (Aufbau)".

149. ábra. Monstrancia.

Ezen véleményhez nem egészen járul-

hatunk. A mvek airyagának vannak külön

követelései ; mi a képitészetben czélszerü és

aesthetikai , nem mutatkozik ilyennek az

érczbl készített mvön, hol az anyagnak a

kalapács és vésnek enged hajlékonysága,

hacsak ki nem zárja, legalább kevésbé mutat-

ja alkalmazhatónak az építészetben szükséges

ridegebb idomot, nevezetesen az egyenes vo-

nalú toronyfiakat, melyek helyett a növény-

dísz sokkal inkább ajánlkozik.

A pestbudai árvízkárosultak javára ren-

dezett kiállításon volt alkalmunk a pozsonyi

és a járfalvi l

) monstranciát egymás mellett

láthatni : amaz architectonikai szellemben,

ez inkább tektonikaiban, inkább az érczanyag

követeléseinek megfelelleg van felfogva: a

járfalvi is hajdan pozsonyi, a clarissák tem-

plomáé volt. honnan vétel után Járfalvára

jutott. A pozsonyiban túlnyomó az építészeti

szellemben egyenesen felszálló toronynak so-

kasága, a járfalviban ritkább a toronyfi, tá-

volabb áll egymástól, mi által az egész sok-

kal könnyebb, hogy ugy mondjam, szellemibb

áttörött jellemet nyer. mit még inkább fokoz

az, hogy fels része mintegy növénydíszen

emelkedik, és a toronynak közti, és a könnyü-

ded tetzetek alatti tért is. növénydísz fog-

lalja el. Nincsen meg a járfalvi szárán, stílu-

sán, a pozsoiryi kápolnaszer „nodus" sem,

mely a kezelést nem teszi kellemessé; de

vannak a tabernaculuin körül szentek alak-

l
) A járfalvi monstranciát, .szentség-mutatót",

leirta Rómer, annak rajza kíséretében a „Gyri tört.

és régész. Füzetek" 1. köt. (1861) 97—104. lapján.

E rajzban fképen a következk igazitandók : A
szznek lábánál az eredetiben megjelenik magyar-

országi sz. Erzsébet, alatta koldus; Elmer másola-

tában sz. Erzsébet el van hagyva, és a koldus mint

Krisztus, azaz „pieta'-nak eleven alakjaként tnik

fel. A legfelsbb az . Ecee homo" -t ábrázoló Krisztus

alatt elmaradt a másolatban a nagyobb szobor olda-

lán térdel kis angyal. Különben is a rajz nem adja

az eredeti müérték jellemét sem.
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jai, melyek, nem fülkékben, hanem szabadon

állanak igen könnyüded toronynak közt, és

egészen áttörött sisaktetk alatt. Igaz, hogy

a görbe vonalú ormózatok és a hajtogatott

toronyfi-sisakok , minket a járfalvi mon-

strancián látunk, a csúcsíves építészetnek

csak hanyatlási korában fordulnak el, s in-

nen vitettek át monstranciánkra is. azonban

mi a képitészetben kárhozandó , az nem

ilyen az éreztárgyakban is, s ezért mondhat-

ni, hogy mesterünk épen ezen átvételben

találta a neki való talajt. Nézetem felvilágo-

sításául 150. ábránkon adom a járfalvi mon-

stranciának egyik részletét. Ez azon folyon-

dár , mely a fel-

s résznek, a ta-

bernaculumnak

egyik oldalát

hordja, kis csi-

gájával csatlako-

zik a szárhoz

,

nagy virága pe-

dig hordja a ta-

bernaculumnak

fölötte való ré-

szét, fképen a

két széls to-

ronyfiat , mely

közt és melynek oldalán szoborkák állanak.

A folyondár fölött csigázó ers szalag a ta-

bernaculumnak alapját képezi. Az indák és

levelek hajlását valóban kecsesnek mondhat-

ni. A képitészetben is alkalmazható ily alak-

zás, de nem, mint itt, egészen áttörötten, ha-

nem csak félig áttörött mérmben, melyben

a tömör háttér a hozzá ragaszkodó folyondár-

nak, indának és levélnek létét és tartósságát

biztositja.

A járfalvi monstrancia 0,94 m. mérvén

csak kevéssel alacsonyabb a pozsonyi 1,0S

magasságánál, amannak legnagyobb szélessé-

ge 0,26, ezé 0,86 m.. és mégis a processiók-

nál a plébánus maga riheti a járfalvit, ho-

150. ábra. Részlet a járfalvi monstranciából

lott a pozsonyit két pap hordja a pontifi-

káló eltt.

Weiss a pozsonyi monstranciát a sedle-

czivel (Csehországban) hasonlítja össze, és

ennek, bár kisebb, adja a (elsbbséget ; én a

járfalvival hasonlitván össze, az utóbbit min-

den tekintetben jelesebbnek találom, st je-

lesebbnek a sedleezinél is. melyet alkalmam

volt az 1878-ik bécsi világtárlaton látni, és

helyben a pozsonyival és járfalvival össze-

vetni. Egyébiránt megjegyzend, hogy Weiss

a járfalvi monstranciát alig ismerte, mikor a

pozsonyit leirta.

Pozsonyi monstranciánk, mint valameny-

nyi más, áll bá-

rom részbl: láb-

ból, szárból és

az úgynevezett

tabernaculum-

ból Lába nyolcz-

s/innii rózsái ké-

pez, melynek le-

velei felszállva .

keskenyülve a

szárba mennek

á1 : a szárnak van

bárom gombja .

„ nodusa". az al-

só egyszer, a középs kápolnácskát utánoz-

va, a megfogó kéznek nem igen alkalmas

pontot nyújt, a fels gomb ismét egyszer.

E fölött terjeszkedik szét a tabérnaculnm,

melynek közepén áll kristály szekrényke,

mint azt az egyház rendeli, hogy az ostya

abban látható legyen. A hengerdob alakú kris-

tály szekrénykében van a félhold alakú „lu-

nula," melybe az ostyái elteszik. Ezen f rész

fölött, és mintegy azt koronázó, száll lel kél

emeletben egy tornyoi vagy ketts kápolnát

utánozó épület, építészeti sisakjával és bele-

fz keresztvirággal. A föépitménynek van

két, mintegy a levegben lebeg szárnya,

mindegyikét számos toronyfi, ormózat, sisak
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és keresztvirág képezi; a toronyfiak közt

vannak, valamint itt. ugy a fentebb emiitett

álépülétkében is szent szoborbák, melyek

azonban, igen kicsiny rnérvök miatt, nem
álmák hebyes arányban a monstranoia építé-

szeti részeihez. Egészben állithatni , hogy

monstranciánkban a tabernaculum rögtöni

kiterjedése, kiszélesítése, nélkülözi a kell

átmenetet a szárból, szárnyai nélkülözik az

alapot, melynek hiányában a középtesthez

csakis ragasztva tnnek fel. mig a járfalviban

megvan az átmenet és megvan a felépítésnek

kell alapja.

Keresztel medeiieze.

A keresztel medenczérl Rómer ezt

jegyzi meg (Pozs. és körny. :^09. 1.)

:

..Mint a réz-

öntésnek egy ré-

gibb . nagyobb

mvét közöljük

(Könyöki rajza

után) a ftem-

plom keresztel

kútját. Magassá-

ga 2' 10$", széles-

sége felül 2' 4'",

hossza 1 -í "-nyi.

A felírás igyha ng-

zik : f ttlt § í»0t §

mi § cccon § ir°

(egy keretben a sas szent fénynyel, a szalag-

ban iohaiovs ?) terrin Jtrifl fa keretben a szár-

nyas oroszlán a szalagban lvcas?) ttlltc § bic

§ nitt § m° (a keretben a szárnyas tinó. a sza-

lagban MARCÜS?) SttftUS § mnrtiltUS § (szárnyas

angyal, a szalagban mataus) ulrcid) ranrl)Cii

bartcr § pct § ks § retten i § n § r § i
;

azaz: Anno doniini MCCCCIX. tertia

feria ante diem Viti martiris. Sanctns Mar-

tinus Ulreich Rauchenbarter pei des zeiten.

Jézus. Nazarenus. Rex. Judaeorum.

A keresztel medencze díszitménye áll

a feszület mellett álló sz. János és a bold.

szzbl, kik lombozat között háromszor is-

mételtetnek. "

A feszületet Máriával és Jánossal igen

g}
rakran találjuk keresztel medenczeinken.

így Bártfán, Késmárkon *), Lcsén 2
), és má-

sutt ; st ezen ábra az egymáshoz közel fekv
városok medenczéin annyira hasonlít egy-

máshoz, hogy ugyanazon mintából kikerült-

nek tetszik. Fels Magyarországnak keresz-

tel medenczéi (kivéve a régibb kassait) több-

nyire a XY-ik század végébl származnak, és

azok növénydíszeiben . kivált a lcseiben

már renaissance-féle alakzatok is fordulnak

el. ellenben az e század elején készült po-

zsonyiban a tiszta csúcsíves styl még az ural-

kodó. Ez fképen kitnik 152. ábránkon,

mely az elválasztó csigatekercses indának

egyik levelét oa-

j

gyobb mérvben

! adja. Itt kettt ve-

1 szünk észre: hogy

a levél stylizált

!
cserfa levél, és

hogy ez tökéletes

151. ábra. Keresztel medencze.

négyegbe van fog-

lalva, mi mind-

kett a stylt igen

határozottan jelzi,

és szorosan egy-

mással jár : mert

a levél a termé-

szeti mintázásától eltér idomát fképen az

által ölti, hog}r szorosan négyegbe foglaltatik,

és csak alsó végén csatlakozik inkább mintá-

jához, midn t. i. keskenyedve, szára két

152.

') L. az jArchaeol. Közlemények* IX. köt. II.

Kiig. 90. és 98. 1. Myskovszkynak ,Adalék a regi ma-

gvar keresztel medeuezék ismeretéhez" czimü czik-

kében.

") L. a „Magyarorsz. régészeti emlékek* II. köt.

II. részét .Lcsének régiségei'-nek 120. lapját.
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oldalát követi. A levélnek középs és három

kisebb dudorodása utánozza a cserfa levele-

ken is elforduló hasonló, hanem csekélyebb

dudorodásokat , melyek bogárszúrás után

erednek. Ily dudorodásra nagyon szüksége

volt a kbl faragott leveleknél: mert ez adta

meg azoknak testet, mely ismét tartósakká

tette, megóvta a könny letöréstl. Ha a le-

vél részeinek elosztása a szabályos négyegben

történik, medenczénk virágai szint oly szabá-

lyosan körbe vannak foglalva,

melynek vonalát a virág szir-

mai elérik ; e szirmok is sza-

bályosan stylizált alakban je-

lennek meg, és ezek is dudo-

153. ábra. rodással vannak ellátva.

A keresztel medenezék alakja ki eti a

kelyhek kifejldését ; mirl meggyzdhe-

tünk, ha az „Arch. Közi." fenn idézett czikké-

nek ábráit egymással hasonlítjuk. Annak oka

az, hogy nem csak rituális rokonság létezik

e két egyházi szer közt, hanem hogy rendel-

tetésük is, t. i. folyékony anyagnak felvétele.

ugyanazonos. Tehát látjuk, hogy mindkett

154. ábra. Ajtózörgei i.

áll lábból, szárból és cuppából; a különbség

fképen az: mivel a kehely könny kezelésre

van rendelve, szárának aránylag hosszabbnak,

magasabbnak kell lenni: ellenben a medencze

nagy cuppája ers alapot, tehát rövid szárat

és szétterjed Lábat köve' ! magának.

A szabályos befoglaló idomok az öntött

müvekbl átmentek nagyrészl a kovácsol-

takra is. ngy hogy a XY-ik században ezek

is épitészeti idomokai öltöttek. Ennek tanú-

ságául itt látjuk a pozsonyi templomnak i.

csinos ajtózörgetjét, melynek az ajtóhoz

szögözött része, lapja, szintén szabályos né-

gyegbe van foglalva; mig kis/oki", részei már

is szabadabb, a mozgásra inkább alkalmas

alakot vesznek- fel. [gy a lapos leveles ág át-

megy testes görbülésbe, s így csatlakozik

azon rudaeskához, mely körül a szivalaku

tulajdonképi zörget gyr forog. Ennekalak-

ja a megfogásra igen alkalmas idomú, midn
a kéznek két ujja igen jó helvét talál a gy-
rben, a hüvelyk pedig igen jó támaszl a

gyr alsó vastagodásában.

i i i i i i i i i i i i i i : i i i i . i

I !"

L55. ábra. Etái 30 ii

Ezen a pozsonyi dómban elforduló rá-

csozatban az épitészeti elem egészen el van

hagyva és az anyag hajlékonyságának köve-

telése szabadon és nállólag követve. Meg az

egyenes vonalú léczek vagy rudak sem ha-

sonlók a toronyfiakhoz vagy tárnákhoz, min-

ket Oly gyakran látunk alkalmazva a mon-

stranciákban is. Itt a görbe vonal és az ebbl

keletkez kör és csigatekercs a mérvadó,

és éhez csatlakozik azon phantastikus elem,

mely a görhe vonalakai madár-torzképbl

származtatja, és elefánt csrbe átmen torz-

fejekkel végzi. A kisebb indák részinl a tér

összhangzó kitöltésére, részüd a Dagy csiga-

tekercsek ersiti Bére vannak alkalmazva, vi-
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rágok és levelek csak igen gyéren fordulnak

el ; igy az egész távozik valamint az építé-

szeti alakzástól, ugy minden természetes

mintától is. Efféle idomzáshoz csatlakozik

díszitményeiben a renaissance.

A pozsonyi dómnak van sok régi és

ujabb kelyhe, mint ez Rómer e szavaiból is

kitnik (id.m. 307. L): „Van még ezen szent-

egyháznak számos szép kelyhe - - miszerint

a pozsonyi káptalan egyházi készletét orszá-

gunk egyéb ilyen gyjteményei mellé bátran

állíthatjuk." A kelyhek külön monographiát

érdemelnek. Ilyent bevárva, itt adok egy, a

templom hajdani készletérl szóló régi ok-

mányt :

Inventarium der Pressburger Dom-
kirche v. J. 1425; mitgetheilt von Dr.

Gustav Heider in den Mitth. d. k. k. C.

Comm. Jahrg. 1857. S. 151 u. ff.

p. 152. Das Verzeichniss der kirchlichen

Gerátho und liturgischen Gewander urnfasst

den Raum von drei Seiten. Dieses führen wir

im Nachfolgenden unseren Lesern vor

:

pag. 1.

Item quatuordecim Calices cum patenis de-

auratis.

I. decem Corporalia cum custodys et peris.

I. unam peram cum leonibus deauratis

pulchram.

I. quatuor Ampulne (sic) argentee.

I. unum Turribulum argenteum deaura-

tum cum quatuor Catenis argenteis.

I. unam Crucem argenteam deauratam

magnam.

I. iterum unam Crucem magnam deaura-

tam cum duabus ymaginibus et pede ar-

gentco ih'auratis.

I. una magna Monstrancia argentea deau-

rata plena cum Reliquys.

I. una magna Monstrancia Cuprea deaura-

ta cum Sex ymaginibus argenteis pro

Corpore Xpi et reliquys.

I. quatuor Monstrancias argenteas deaura-

tas cum Reliquys.

I. una ymago argentea deaurata sancti

Vrbani cum Reliqu):

s.

I. una Crux argentea deaurata cum ligno

sancte Crucis et pede argenteo deaurato.

I. due ladule parvule cum Reliquys.

I. ymago lapidea beaté Marié virginis.

I. una tabula magna cum Reliquys.

I. una magna pelvis pro cena dominj.

I. una parva Crux cum ligno dominj a su-

periorj deaurata cum pede argentea.

I. quatuor Cussini serico subducti.

I. unum pulvinar magnum cum panno

serico et deaurato (sic).

I. quinque Altaria portabilia consecrata et

unus lapis non consecratus.

I. unum Mensale cum serico contextum

pro Cena dominj.

I. septem pannj de serico subtili in mó-

dúm manutergiorum quorum sex sünt

deaurati.

pag. 2.

Item Decem ornatus festivales infrascriptj.

I. primo unum ornatum de panno rubro

aureo cum Cruce magna cum ymagini-

bus de perulis (gyöngy?) et humerale

similiter de perulis et eorum attinencia.

I. unum ornatum pluvei (sic) coloris au-

reo (sic) cum cruce aurea et Clipeo de

perulis et humerale similiter de perulis

et eorum attinencia.

I. duo ornati (sic) cum eorum attinencijs

flavei (sic) coloris qui habent Duas Cru-

ces de perulis et humeralia de perulis.

I. unum nóvum integrum ornatum Rubei

coloris e samito (bársony, Sammt) cum

cruce aurea,

I. unum ornatum integrum brunati colo-

ris cum cruce aurea.
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I. unum ornatum integrum flavej coloris

sericum attlas vocatum cum magna cru-

ce sericea deaurata cum ymaginibus

apostolorum.

I. unum ornatum integrum Rubei coloris

de panno serico cum pretextu de perulis.

I. unum ornatum nóvum flavej coloris au-

reum cum magna cruce aurea et ymagi-

ne crucifixi.

Nóta.

I. Decem ornatus feriales integros cum
suis attinencijs ex quibus duo vei trés

dati sünt pro sepultura Sacerdotum.

I. unum integrum ornatum viridi coloris

cum cruce deaurata.

I. unum ornatum viridi coloris exaj rito

(sic) cum suis attinencijs.

I. unum integrum ornatum de serico viri-

di coloris cum pretextu aureo.

I. unum ornatum integrum de integro pan-

no aureo.

I. unum ornatum integrum de panno seri-

co deaurato.

I. unum ornatum integrum de serico viri-

di coloris cum cruce aurea.

I. unum ornatum integrum de serico Ru-

beo antiquo cum cruce flavei coloris.

I. unum ornatum integrum de serico Ru-

beo diversi coloris et cruce parva aurea.

I. unum ornatum integrum de serico clauci

(glauci) coloris cum cruce sericea aurea.

I. unum ornatum integrum de panno se-

riceo aureo.

I. due Casule quadragesimales quarum una

est álba et una Rubea.

I. undecim Cappe in totó.

I. Tredecim Dalmatice subsequentes.

pag. :
J
,.

Item due Dalmatice flavei coloris sericeas

deauratas (sic) cum Cüpeis et luminüras

argenteis deaur.it is pro festivitatilm^.

I. una flavea dalmatica de examito.

I. due dalmatice viridi coloris de examito.

I. due dalmatice de serico viridi coloris.

I. due dalmatice de serico Rubei coloris.

I. quatuor dalmatice de pannis Aureis.

I. una campaiiula sacristie.

I. due palme pro die palmarum.

I. velum quadragesimale cum suis í'u-

nibus.

I. unus longus pannus sericeus diversi co-

loris pro choro ecclesie.

I. una ymago Crucifixi que portat ur in die

parasceve.

I. in Anno domini 1-126 die dominico pro-

ximo post festum circumcisionis dominj

Nobilis vir Maternus de Ronsow in Bo-

hemia pro anima uxoris sue dönti ne

Magdalene filie domine Borssonis de

dicta Bohemia ad bonorem dej et glo-

riose virginis Marié dedit ecclesie sancti

Martini in Posonio unam Casulam et

duas dyalmaticas (sic) purpureas deau-

ratas Rubri coloris cum álba hume-

rali Stóla et omni apparatu. KI opta-

vit ac voluit ut in omnibus festivita-

tibus beaté virg. gloriose eisdem divina

peragantur.

I. Dominus Georgius de Rozgon Comes

posoniensis presentavit unum ornatum

nigrum de Sanieto cum duobus Crucibus

de perlis et unum Calicem cum patena

deaurata ob memóriám quondam Nobi-

lis viri Michaelis Jakchy in ecclesia S.

Martini fcumulati, <|iii quidem calis cum

patena connumeraf us est SUperiuS inter

alias calices.

I. unam ('nicem deauratam cum pede

.

qualll donavil ecclesie lieatj Martini qui-

dam dicalciator vulgariter abzieher,

quam Crucem halmit dominus Bfartinus

plebanus pro (
.i libris magnis el denariis

quas idein deilit aurifabro pro laboré et

deauracione ac complemento argenl i.
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A káptalan levéltára.

A káptalan igen nevezetes könyv- és

levéltárát a templom északi toronyszárnyá-

nak fels emeletén rzi. Van annak egy, XIV.

századból származó könyvjegyzéke, melyet

Ipolyi az „TTj Magyar Múzeum" 1S56. évf.

161. s k. 1. közli. „Ezen könyvtár XIY. szá-

zadi állapotát", mondja L. „állítja élnkbe

egy könyvjegyzék, mely Pozsony városának

hazánk történetbuvárai által már (íyuriko-

vies (Hormayr. Archív.), Jászay (Magyar N.

Napjai a mohácsi vész után) és mások köz-

leményeibl dicséretesen ismeretes dús levél-

tárában foglaltatik."

171. 1. : „Ha már azonban a jegyzék

sem a könyvek mennyiségére, sem azok mi-

nségére nézve ki nem elégítene , a mint

csakugyan a várakozáson alul áll, tekintve a

pozsoiryi káptalan könyv- és levéltára isme-

retes számos kincseit, melyeknek nyomát itt

hiába keressük, ugy, vegyük észre, hogy itt

csupán rövid, majdnem csak egy százados,

még pedig csupán a XIV. századra terjesz-

ked idszakbóli állapota nyilatkozik elt-

tünk ".

186. 1. : „Látjuk, mily gonddal jegyzi

össze elrejtésül Jakab rkanonok a káp-

talani könyvtárt a háborús husszita beroha-

nások alkalmával : nehogy ismét talán ha-

sonló sors érje, mint 1271-ben Ottokár sere-

gei által elpusztítása alkalmával. A könyv-

jegyzék egyik másolata, biztosság végett, a

város levéltárába tétetik le. hol ismét a béke

helyreállta után is gondosan átiratik a város

jegyzkönyveibe. - - Ezen véletlen alkalom-

mal mellékesen értesülünk Pozsonynak azon

nevezetes idszakában, midn válásunkban,

mint a mag3rar király ideiglenes lakhelyen.

Zsigmond császár és király alatt egymásután

néhány év alatt a római birodalom és Cseh-

ország rendéi tárták ismételve gyléseiket -

városbirája és polgármestere Eilausenrock

János és Laschport Jodok voltak, kik a

város ezen jegyzkönyvének 1432-ben kez-

deményezi voltak".

Az emiitett könyvjegyzék pedig kelt

1425-ik február hó 24-én.

A CLARISSÁK TEMPLOMA.

Eakovszky István, a pozsonyi városi le-

véltárban tett tanulmányai nyomán a „Pressb.

Zeitung" 1^77-ik évfolyamában ..Alterthüm-

liche Ueberlieferungen von Pressburg" czím

alatt e templom történetének vázlatát ekként

közlötte.

Az egyetlen apáczazárda, mely Pozsony-

ban a középkorban létezett már 12o2-ben,

cistercita apáczáké volt, kik ezt 1297-ig lak-

ták. TIT. András király 1299-ben ide claris-

sákat vezetett be, és a zárdának adományozta

\Nó- és Fels-Jánokot . Boldogíalvát . Dió-

szeget. Nagy-Magyart. Tárnokot és Ujhely-

Jókát. Neme a dáma-zárdáknak volt, és apá-

ezái az ország els családaiból vettettek fel,

de leggazdagabb pozsonyi polgári családokból

is: mert egyik fnöknje „die Hewglin* azzá

l-l 14-ben lett választva.

1515-ben nagy tzvészben a zárda leég-

vén. Ulászló király újraépítésére 1000 frtot

utalványozott a harminczad jövedelmébl,

azonban a polgároknak is kellett eczélra 150

forinttal hozzájárulni. 1526-ig az apáczákat

birtokukban senki sem háborította; de ekkor

a budai claríssák, a török eltt menekülvén,

a pozsonyi zárdába jöttek, honnan a török

közeledése miatt. Nagy-Szombatba vonultak.

I. Ferdinánd, miután Pozsonyban két



169

ispotály lebontatott, megengedte, hogy lakói

az elhagyott zárdába szállittattassanak ; de

n. Miksa parancsa az apáczákai isméi vissza-

helyezte. 1619-ben, a török által elzve a

margitszigeti domonkos apáczák, kik elébb

Nagy-Váradon, utóbb N.-Szombatban letele-

pedtek, jöttek ide. s magukkal hozták b.

Margit. IV. Béla király leányának ereklyéil

is. Egynémelye a clarissák rendébe lépett,

mások megmaradtak, mig az utolsóval ll>:!7-

ben e rend egészen kihalt.

Ugyanezen évben Pázmán Péter az aj

zárdának épitkezését megkezdte, de ezt csak

utódja Losy Imre fejezte be, különben Széche-

nyi primás is a rendet nagyban pártfogolta.

II. József császár a rendet 17S2-ben fel-

oszlatta, az apáczák részint az Orsolyák, ré-

szint az Erzsébetiekhez, részint magánhá-

zakba vonultak. Rómer euphemisticus kifeje-

zése szerint : „mások a kolostoron kivül a

magányt keresték". (Pozs. és körny. 283. I.)

17S6-ban a kir. akadémiát a zárdába

szállásolták.

A torony még 1700-ban ksisakkal birt,

melyet, mint földmozgás által károsultat, a

mostanival fel kellett cserélni, mint ezt eb-

beli fölirata tanúsítja

:

Venerabilis Abbatissa Eva Barbara Balassa

restauravit a. MDCGII.

Rómer (Pozs. és körny. 3 19.sk. 1.) még

több, a rend történetére vonatkozó adatot.

kivált Fehérbl idéz, melynek fontosabbjai,

az épületekre vonatkozók, ezek :

C. D. IV. I. 138. A. (Ím. 1258. Andreas,

Comes Posoniensis, monialibus S. Clarae mo-

lendinum cum duobus lapidibus in villa

Clisehna misericordialiter confert; item 60

jugera, a Comite Osl in villa de Eurs emta.

C. D. VI. I. 70. A. Chr. 1290. Capitulum

Posoniense Comitem Buken, Sororibus Ord.

Cisterc. de Posonio terram dudum donatam

restituisse testatur.

C. I). VI. II. 68. \. Chr. 1297. Andreas

Monialibus S. Clarae quasdam l'ossessiones,

a .Monialibus Ord. Cisterciensis relictas pos-

sidendas confert. Quod cum quaedam Domi-

nae sorores religiosae de ordine cistercien.

in claustro ante civitatem Posonien.de-

gentes, viam universae carnis, vocante Domi-

nó, sint ingressae, ei a multis temporibus

retroaetis, ad dictum claustrum religiosae

Dominae eiusdem ordinis redire aeglexerint

. . . . easdem possessiones . . . religiosis L)o-

minabus, Monialibus Ord. S. Clarae Virginia

. . . duxinins conferendas

C. D. VEI. n. :.7:;. A. chr. 1324. Boles-

laus Archiep. Strigon. privilégium Bonifacii

PP. VIIT. pro Monialibus Clarissis ratione

suae immunitatis a decimis republicat. Poson.

Dom. Judica.

C. D. X. VI. 358. Sigismundus privilegia

Sororum S. clarae confirmai A. 1421.

C. D. X. VIII. lils. Mandátum Sigismun-

ili. ut civitas Poson. pro revehendis Posonium

Tyrnavia monialibus. metu Bussitarum pro-

fugis, currus suppeditet. A. 14:!").

A nép a clarissákai magyar apáczáknak

nevezte.

A régi zárdaépületekbl még csak a tem-

plom áll fenn. melynek (elsbb rétege a

csúcsíves styl utolsó korát mutatja, tehát

legnagyobb részt II. Ulászló újraépítésének

mve; ámbár tagadhatlan, hogy az egésznek

elrendezése, valamint falteste, egy régibb

egyház maradékainak tekintendk.

Templomnak nevezzük, nem pedig egy-

szer kápolnának: mert van. még pedig igei

nevezetes tornya, és mert szentélye, bár ez

szélességére nézve, az osztatlan hajó folyta-

tásának tekinthet, attól mégis ers diadal-

ívvé] van elkülönítve.

A templomnak hossza rben nem egyen-

l: északi fala hosszabb a délinél; miért is

Konyöki rajzában a templom közép hosszal

22
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tengelyén 11,50 + 23 = 34,50 méterre vette,

a szélességet rben pedig 7 méterre mérte.

Ha már most az utóbbi mérvet vesszük egy-

ségnek = W = 7 m., ezt ötször véve= 35 m.,

. ez lesz a templom hossza '), mely e szerint fel

van osztva :

a szentélyzárásnak fentje mér . . |u' =
az els szentélyosztályig (ellentámasz) 4 fi =
a szentélynek els osztálya (travée) . 8 fi =
a szentélynek második oszt. (travée) . 8 fi =
a diadalív vastagsága ....
a hosszhajó 1-s osztálya . .

2-ik „ . .

3-ik , . .

-1-ik , . .

•
r
>-ik . . .

4(6

2k'i

2k'i

2k'i

fi II

3.50

1,52

3,04

3,04

0,83

2,80

5,01

5,01

5,01

5,32

a templom összes hossza rben . .

tehát csak 0,08 centiméter több 5 egységnél:

35,08

: 35,00

Egyébiránt meg kell jegyezni, hogy itt

egészen szokatlan mérvek fordulnak el; ezek

síi 2k'i és &'u. Éhez hozzájárul még a to-

ronynak a szokottól egészen eltér alakja

és állása.

I MI I I I I I I

I J J 1 S 6 1 B 9 10

156. ábra. A clarissák temploma.

A templom a 3-ik magassági sorba tar-

tozik (La 22.1.), azaz D"— 12. 12 métert mér

a hosszhajó padolatától boltozatig. Szentelve

csak egy lépcsfokkal van cincivé, s innen

||f = 3,50 magasságában van mellpárkány,

mely lelett a faltövek 4(1=4,20 egyenes

magasságban la kapitael helyetteseit, a gyám-

köveket is. beleértve) emelkednek. A hossz-

') A templom nyugati falának nem épszögi

vonalát, alkalmasint egy, az építkezés korában itt

már létez, tehát régibb épületfal okozta.

hajóban nincsenek faltövek, hanem a gerin-

czek gyámkövekbl származnak, rnety gyám-

kövek a szentélyeivel ugyanazon magasság-

ban vannak elhelyezve.

A zárfalak ersek, Könyöki rajzán i^=
1,18 méterre mérem, mi a diadalív ítt vas-

tagságához ugy áll, mint ]
/
2 ' l-hez.

A tárnak hossza 2D=2,57 szélessége

í> == 0,9 1 ; ez utóbbi tehát ugy áll a hossz-

hoz, mint 1 : 2 l/2-hez; mert 0,91 X 2,S2S =
2,57 .. . Nevezetes a szentély egyik tárnának

dombormve.

A kereszt nimbus által jellemzett Krisz-

tus sziklán ülve, lábait szivárványra támaszt-

ja, emelt jobbjával határozatlan tárgyat egy

lebeg angyaltól veszi át, balja fölött a lég-

ben borjufej jelenik meg; a borjufej alatt

Krisztusnál sokkal kisebb köpenyes alak ösz-

szekulcsolt kézzel imádkozik.

Templomunk északi oldalán nincsen ab-

lak, a szentélyzárás és a déli oldal ablakai-

nak béllete igen hasonló a dom-szentélyablak

bélleteihez. ugy tetszik, hogy midn
a mintát itt vették, az ablakok az

1515-ik restauratióhoz tartoznak.

Ide tartoznak alkalmasint a

gyámkövek is: valamennyié vagy

alakos, vagy lombdíszszel körülvett.

A szentély két gvámkövén látjuk

a négy evangélista jelvényét, más

gyá in köven egyes tejet vagy ál-

arezot, az utóbbiak egyikének szájából, mint

a sopronyi káptalanházban, kél leveles ág

szökik ki. Egészben véve e gyámkövek már

a csúcsíves styl utolsó korából valók.

A diadalív tagozása (157. ábra) még a

régibb templomból megmaradt, oda mutat

tagjainak zömök és szigorúbb alakja. Ellen-

ben a styl végs idejébl valók a hosszszen-

tély két osztályának azon gerinczei (158.

ábra), melyek hármas számmal emelkednek

a gyámkövek fölött. Kzeknek középs tagját
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1Ö7. ábra.

a nevezetesen kiszök két pálczát, fölösleges-

nek mondhatni ; mert a három körtve töké-

84
c,n letesen megfelel a

hevedernek, és a két

átlógerincznek, a fél-

körtve pedig a fal-

gerincznek. Hason-

lók ezek a pozsonyi

sz. János-kápolna fal-

töveihez, csak hogy

az utóbbiak tömött-

ségük által czélsze-

rükké válnak, mig

templomunkéi neve-

zetes bemélyedésük-

kel már eltérnek a

szigorúbb alakostól.

Az összehasonlitás

világosan mutatja az

utat, melyet a styl

elkorcsosodásában követett, még a jobb ré-

gibb példák utánzásában is.

A hosszhajó keleti gerinczei igen sová-

nyak és túlmenk az egyszerségen, mig a

két utolsó osztálynak gerinczei szigorúbb

alakzatot mutatnak; mintha vagy a régibb

15S. ábra.

159. ábra. 160. ábra.

épületbl a tzvész után felmaradtak, vagy

régibb gerinczek mintájára készültek volna.

Az itt uralkodó körtvealak minden esetre

megelzi a XVI-ik századbeli elkorcsosodást.

156. ábránk mutatja az egyetlen torony-

nak felállitását a hosszhajó délnyugati sar-

kán ugy, hogy itt négy támaszpontot nyert,

kettt a templom déli és nyugati falán, ket-

tt az e két falból kis..Jk támon; azonban

e négy támaszpont még nem volt elegend,
miért is e két tám és a templom két fala

közé hatalmas gyánikövet helyeztek a to-

rony alá. Ez, a két tám és a templom déli

fala hordja a toronynak négy ötödrészét, s

igy csak magában a templomban lev köve-

seid., mint ötödrésze marad alá támasztás

nélkül. Hozzájárul, hogy a torony ötszögé-

nek középpontja a déli tám tengelyénei azon

pontjára esik, hol ez a templom falához csat-

lakozik, s igy a torony hasonlíthat la m il na-

gyobb súlya a templomon kívül lev alsó ré-

szeket nyomja, mit a bécsi autographiákon

jobban láthatni, mint alaptervünkön; meri

ezeken 2! hüvelyk felel meg egy bécsi ölnek,

S igy a rajz a valóságos mérvnek csaknem

Vn-da. A torony ötszöge, - ötszög-torony

alig fordul el másutt, -- oly körbe van be-

írva, melynek fentje nem többet mér 2J=
5,42 bécsi lábnál (2£ a sorozatban \\V he-

lyett áll); miért is természetes, hogy a szíík

toronyban a felszállás elég kényelmetlen
; de

ily szkülést kívánt a toronynak, mintegy

légbe állítása. Falainak legnagyobb vastagsá-

gát az autographiák csak 2 bécsi lábra adják.

mi a sorozatnak fcD = 2,03 megfelel, holott

a toronyfalak vastagsága rendesen, mint a

pozsonyi dómé is, kétszer akkora, t. i. egész D
szokott lenni. Ezekbl kitetszik, mily elmésen,

takarosan és mégis biztosan van e toi-ony

tervezve. Alkalmasint a pozsonyi lérencziek

ugyanis ritka alakn hatszgü tornya felser-

kent/' a miénk tervezjét, mintegy versenyre,

melyben az t megelz mesterei mégttü akart

tenni, s igy nem valószíntlen, hogy a clarissáb

tornya a térenezieké.azaz 1 I til után emeltetett.

Itt következik a toronynak felrajza;

clichéjéi ;i bécsi közép] ti bizottságnál] kö-

szönjük, mely rajzai kisebbítve átvette az

autographiák több, mini négyszer akkora raj-

zából. Látjuk) mint emelkedik a tárnak to-

ronyfiai mögött a halaim. is gyámk, melyen

torn\ mik felszáll.

22*



Mieltt a magasságok analysisához fo-

gunk, kett megjegyzend : 1-ször az auto-

graphiákban — midn ide állvány nélkül nem
férhettek a harmadik emelet fels részét

csak szemmel mérték, azonban nézetem sze-

rint elég helyesen 3' 6"-re rajzolták; ezzel

tehát az egész magasságot kell pótolni; 2-szor

az áutographiákban az egyes tételek össze-

adása Ü"-e] nagyobb összeget ad, mint az

összes mérvben, t. i. 7 öl. 1 láb, 7 hüvely van

feljegyezve.

Azonban a gyámknek rajza, a léptéken

mérve, kisebb a melléje tett -V 6" számmér-
téknél. Ezeket tekintetbe véve. a magassá-

gok analysisét ekképen felállíttatni felülrl

kezdve

:

Fels emelel tí'=22 15'

A fels emelel Fel nem jegyzett magassága:

•;' 6,0" = 3,50'

3' 0,0" = 3,00'

9' 9 0"= 9,75'

5' 8,0" = :.,66'

í Középs eme- |

t» í,.) 0,38' lei párkányzata } 6 = ti,] 1'

I kezdetéig )

L3' 9,0" =13,75' - rfüsóemelet Ui =13,76'
5' 0.5" = 5,04'— Gryámk (£ = I 98'

Összesen 47' 1 0" =47,08' Összesen 47,00'

Feltehetjük, hogy ezen 47 lábnyi ma-

gasság egy tagban volt tervezve, azaz a né-

gyeg átmérjének bárom kettedére : mert a

templom 22,15-nyi egysége 1,411 sorozva.

ad 31,32..' és ennek három kettede = 16,98

bécsi [ábat.

Ha már most az alakzási tekintjük.

szembetn. Iing\ (oniyunk idomai még ré-

gibbek és szigorúbbak, mintsem azok. melye-

ket a templom a XV-ik században történt

újraépítése teremtett. A gyámk nagy fontos-

sága jelentésére sok, igen tömör, többnyire

henger- és szahigtagból van alkotva, gyengit
horonyok. melyekre ide s tova összekötés vé-

gett szükség volt . csak gyéren, s ekkor is

csekély mélyedéssel vannak alkalmazva.

Az alsó emelet díszesitését a két sarok-
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támnak köszö-

ni, melynek szi-

gorúbb német

stylben tartott

nagy toronyfia

felszáll a máso-

dik emeletig:

az utóbbinak

párkánya alatt

van csinos ló-

lier-fries. Ezen

emeletnek csak

egyik oldalát

igen egyszer

csúcsíves ablak

töri keresztül.

A középs

emelet, szom-

szédaihoz mér-

ve, alacsony

ugyan . hanem

kifogás nélkül

a legdíszesebb,

mert itt vannak

gyámköveken
1 elosztva azon

szoborkák, me-

lyek a keleti

bölcsek tisztel-

gését . magok

nemében remek

mvekben, áb-

rázolják.K szob-

rok hazánk leg-

kit ünbhjei kö-

zé tartoznak, és

bizonyosan mél-

tók . hogy mi-

eltt még tó-

vá hl i károsod-

nak, legalább

g\ p.-zont vényük

igen jó példa- i I v —1

161. ábra.
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ként a n. múzeumba jussanak, meri még a

XIV. század jó korának bélyegét viselik ma-
gukon. A szobrot fölöti vannak csinos díszte-

fck (Baldachin), még pedig kettsek; az egyik

az ötszög oldalai közepén lev sor szigorú

stylü sisakkal végzdik, mig a másiknak viz-

irányos lapján a fels osztály saroktámai emel-

kednek.

.Mi most következik, elüt a közönséges

elrendezéstl: mivel itt négy lobbos fries fö-

lött, négyszínn nagyobb rózsa, e fölött is-

mét lombozatos párkányzat és ennek sarkai-

ban alacsony lóherosztályu kartám (Brust-

wehr) van alkalmazva. Nehéz volna itt meg-

határozni, e négy tagnak melyike számitandó

a közép, melyike a fels osztályhoz: hacsak

e tekintetben a magasságok fentebb adott

analysise nem adna útmutatást, mely szerint

mindez a fels osztály ablak alatti díszének,

friesének kell tekinteni.

A fels osztálynak minden oldalát igen

csinos karcsú ablak töri keresztül, melynek

bélletét valóságos, lábba! és kapitaellel ellá-

tott oszlopkák képezik : a kapitael dísze

csúcsíves stylü keresztes levelekbl áll: az

ablak íve pedig rendszeresen egyenoldalu há-

romszög fölött van szerkesztve. Az ötszög

minden sarkára a toronyfal megersítése vé-

gett, díszes tám van alkalmazva, alól a kö-

.zépOSZtály dísztet sisakjának megfeleliéi:.

ormozattal ellátva. E tárnak sisakja alatt, a

testbl mindenféle állatok szöknek ki. melyek

azonban itt inkább ékesitésként, sem mint

vizokádó rendeltetéssel fordulnak el. A ko-

ronapárkányzal alatt, mely szemmérték után

talán alacsonyabbra van véve, mint min a

valódi, csinos liliomokba végzd lóherfries

szökik ki a tálból.

A torony uj födele förtelmes fögliagyma

idomú. Fametszetünk ezt stylszerüle<: restau-

rálva mutatja, az autographiák szerint; azon-

ban megjegyzend, hogy ezen restauxatio

a torony igen díszes alsó részének tekinte-

tében. E szerini ide csak áttörött díszes sisak

tehet.

Összevetve a clarissák templomára i

-

zárdájára vonatkozó történeti adatokat azon

következésekkel, melyekéi a templom styl-

jének tanulmánya n.\ ujt
;
mindkett oda mu-

tat, hogy. bár a \lll-ik században a clarissák

és cisterciták rendé mar létezeti Pozsonyban,

a mai templom még sem épüli fel e század-

ban. A templom elrendezése a \l\-ik sza-

zadra mutat, tornya pedig még biztosabban

e századnak második telére, azonban nincsen

az idézetek közt okmány, mely e században

történt építésre vonatkoznék, hacsak ilyen-

nek nem tekintjük Boleslaus esztergomi érsek

1324-ben kiadott levelét, melyben azapáczák

szabadalmái a tized fizetésébl megersíti.

Gyaníthatni, hogy az apáczák ezen meger-
sítés szükségéi épen épitkezésök költség

ötletével indokolták: de ez hypothesis, mig

a templom elrendezése biztosabban a \l\-ik

század derekára utal.

1515-ben a zárda a templommal (?)

együtt leégett, és azon jelentékenj összeg,

melylyel II. l'lászló és Pozsony varosa az újra-

építéshezjárult, bizonyítják, hogj itt uagj obb

munkát kell értenünk, és mégis olvassuk,

hogy Pázmán „azuj zárdának" építéséi 1637-

ben megkezdte: de nem olvassak, hogj a

Zárda kevéSSel ezeltt nevezetesebben káro-

sult volna. Mibl következtethetjük, hogj az

1515-iki költségek inkább a templomnak,

Leginkább megkárosuli fels részeinek újítá-

sára fordíttattak, u. m. a boltozatra, gerin-

czeire és azok gyámkveire és az ablakokra.

melyek bélletei a dom szentély-ablakok bél-

leteire emlékeztetnek. Valószínleg a hajó kéi

utolsó (nyugati) osztálya is kevésbé károsult.

Gerinczei (1. 160. ábránkat) sokkal szigorúbb

stylííek. mint akár a hajó többi, akár a s/en-

ámbár stylszerü, mégis szegényesnek tetszik tély-osztályéi, ai .</ emiitett kéi osztály
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gyáinkövei is egyszerbbek a tovább kelet

felé alkalmazottaknál. A diadalív béllete is

megmaradt, A koronapárkányzat boronya

helyett késbbi karnies jelenik meg.

SZ. KATALIN KÁPOLNÁJA.

Oly épületkével van dolgunk, mebynek

épitése a XTV-ik század els tizedében, vala-

mint okmányok, ugy stylje által is biztosítva

van; csak hogy eredeti állapotában nem ju-

tott ránk. s errl ma csak némely tagjai tesz-

nek tanúságot.

A két, eredetére vonatkozó okmány Fe-

hérnél a kiadó kiigazításával a következ:

(C. D. VIII. I. p. 623) A. Ch. 1311. Fundatio-

nalis Francisci Monachi de Columba, super

Capella S. Catharinae Posonii in piatea S.

Michaelis in Domo Conventus S. Crucis in

Austria. a se erecta.

Quia facta Sapientum semper debent

matúra consilia praevenire. ego Fráter Fran-

ciscn^. .MniüH -lius de Columba. Commensalis

Capellauus Reverendi Patris ac Domini Fra-

tris Centi lis. Cardinalis, Apostolicae Sedis

Legati, profiteor tenoré praesentium univer-

sis, quod divina inspiratione et devotione

ammonitus et preventus, de licentia et Con-

sensu Domini Cardinalis antedicti . atque

Abbatis mei Monasterii, nec non Venerandi

Patris Domini Thomae Archiepiscopi Strigo-

niensis et Praepositi Posoniensis ac Plebani

eiusdem, de consensu et Innia voluntatc Viiic-

rabilis Domini Abbatis et Conventus Sanctae

Crucis in Austria, Ordinis Cisterciensium.

PataviensisDioecesis,in Curia. quam habét

dictus Abbas et Conventus in Posonio,

mimn erexi Capellam propriis sumptibus el

consecrari feci, in honore Beatae Virginia

Katharinae, ob memóriám mei et omnium

mihi commendatorum sive progenitorum

.

defunctorum pariter et vivorum, quam etiam

Capellam intend dotare rebus mobilibus et

immobüibus jam habitis sive imposterum

habituris, sicque eandem Capellam dono et

assigno ex hinc libere Deo et Monasterio S.

Crucis. nullum jus mihi vendicando in antea

vei praemissum. sed totum offero simpliciter

antedicti Abbatis voluntati et graciae, meque

ipsum cum meis antecessoribus ipsorum fra-

ternitati totaliter recommendo. Igitur ut

saepe nominatus Conventus nullám susti-

neat in posterum tentationem seu gravamen

per me, vei per alium quempiam. dono eis

praesentem literam Sigillo Domini Nycolai

Abbatis Scotorum in Vienua. atque Domini

Praepositi Posoniensis firmiter roboratam.

Dátum in Posonio Anno Domini MCCCXI in

die Beati Jacobi Apostoli.

És:

(C. D. Vm. I. p. 624.) A. Chr. 1311.

Fundationales Conventus Monasterii S. Crucis

in Austria super Capella S. Catharinae Poso-

nii in piatea S. Michaelis in Domo conven-

tuali erecta.

Quia facta Sapientum semper debent

matúra consilia praevenire: Nos fráter Joan-

íK's. dictus Abbas totusque Couventus Mona-

sterii S. Crucis Cisterciensis Ordinis Patavien-

sis Dioecesis cousta(ta)re volumus praesenti-

bus quibus expedit universis, quod Fráter

Franciscus nostri Ordinis Monachus de Co-

lumba CapeUanus Commensalis Reverendi

Domini Gentilis, Cardinalis Apostolicae Sedis

Legati, Capellam erexi t atque consecrari

fecit cum suis expensis, nostro tamen admi-

niculo aliquali in area curiae nostrae in

Posonio, quam Capellam intendit dotare rebus

quas habét vei imposterum habebit sua vo-
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luntate, ipsamque nobis sineomni exceptione

ac nostro Monasterio libere assignavit, Nos

itaque pro tanto beneficio ipsum semper et

suos vivos sive mortuos prosequemiir omni

grácia et favore, ipsamque Capellam inofficia-

bimus sieut eonvenit fieri in Vienna et in

aliis Curiis nostri Ordinis. atque Domubus.

Ad nulla tamen specialia nos volumus obli-

gare. Ipsius autem Fratris Francisci devocio-

nis (az eredetiben Fehérnél „admonitionis")

nunquam erimus immemores, atque aliorum

fundatorum Capellae supradictae, nec non

Domini Cardinalis praenominati atque Re-

verendi Patris Domini Thomae Archiepiscopi

Strigoniensis, ipsorumque progenitorum, sed

et Beatissimae Virginis Catharinae in cuius

bonore ipsa fundata et conseerata est Capella

superius memorata, pro quorum omnium sa-

lute, reverentia et bonore tani in Capella,

quam in Monasterio nostro jugis celebrabitur

memória in aeternum. Ipse autem Fráter

saepe noininatus nos non literit ad aliqua

ex jure vei debitis cogere vei arctare. Super

quibus eodem Fratri saepe nominato damus

hanc nostram literam nostri sigilli caractere

consignatam. Dátum in Posonio a. d. MCCCXI

in die Beati Jacobi Apostoli.

Ezekbez járul a kápolnának rövid tör-

ténete, melyet Steiger Jakab capucinus barái

egy, a zárdában lev, 1773-ban szerkeszteti

iratból kivont, és a ,,DasRecht'' czimü lapban

(1S74. évi'. lí)4. és 195. sz.) közzétett. E

szerint II. Béla király már L 131-ben a sz.

kereszti cistercita zárdának curiát ajándéko-

zott, melynek telkén késbben sz. Katalin

kápolnája felépült: ezt 1311-ben sajál költ-

ségénépittette Columba, a cistercita rendnek

sz. kereszti tagja és Gentilis cardinalis fivére.

1509-ig az anyazárda gondoskodott a kápol-

náró] és az abban tartotl isteni tiszteletrl;

mikor Mihály apát az imolál és az ahoz tar-

tozó Prácsa (Weinern) helységei Pozsony

városának 24, évenkénti forintéri bérbeadta;

1523-ban Vilmos apát az egészet a városnak

1500 forintéri végképen eladta, azonban oly

teltétellel, hogy a kápolnában az isteni tisz-

telet folyvást tartassák. L 626-ban Pázmán,

miután a kápolna károsult állapotai meg-

vizsgálta, a pozsonyi tanácsot figyelmeztette

a vételi szerzdésben elvállalt kötelességére.

I. Lipót császár a capucinus rendel ked-

velvén, annak sz. Katalin kápolnáját 1674-

ben átadatta. Szomszédságában két házat zár-

dának rendeztetett el; azonban ez a barátok

mindnyáját magába nem fogadhatván, a vá-

roson kivid fekv capucinus zárdát a múlt

század elején alapították. A rendnek megma-

radt a kápolna ellátása, melyben a mise

mindennap reggel KI órakor olvastat ik. A

kápolna minden, kivéve utczai oldalán, ma-

gány házaktól van körülvéve. Szabad hom-

lokzata egészen át van alakítva, de hensejé-

nek több részlete még az eredeti.,

162. ábra. Sz. Katalin kápolna alapterve.

Egysége l'm méter, és hossza az igen

szokatlan 3íti=9,69 méterre van véve,me-

lyel így részletezhetni

:

\\l : : 2,60

>í r 110
TV' 3,00

Ti 3,00

;i szentélyzárásnak fentje . .

ellentámasztás

els hajó-osztály

második hajó-osztály ....
a kápolna összes hossza . . . 9,70 m.

Magasságál Könyöki \V 6,75 mé-

terre mérte, tehát itt is van eltérés a szo-

kástól, ámbár ezen eltérés is a sorozat kere-

tében maradt. Oka ennek fképen az épület

kicsinysége.
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Eredeti a kápolnában boltozata, a még
igen szigorú idomú gerinczezettel, és a ha-

163. ábra. Iii4. ábra.

sonlólag ó-csúcsíves stylü három zárköve,

melynek egyikében az itt másolt alakot lá-

165. ábra.

tunk, t. i. közepén hatszirmu rózsát, melyet

ötszirmu virág vesz körül, ennek levelei, he-

gyükön vissza vannak hajtva, mint ez a kora

csúcsíves stylben igen gyakran látható.

Végre eredeti még az egyetlen, a szen-

télyzárás közepén megmaradt ablak is. Ez

két osztályú, egyszer béllettel és válasz-

tékkal, az osztályok tompa lóherrel végzd-

nek, mely fölött körbe zárt körlevelü lóhe-

rét látunk. Megjegyzend, hogy Könyöki raj-

zaiban általán a csúcsív hegye nem egy. hanem

két zárkbl áll. Ha ez valóban ugy van, ezt

franczia szokás utánzásának kell vennünk,

a német iskola itt csaknem kizárólag két

zárkövet alkalmaz, mi mindenesetre jobb

szerkezetnek felel meg.

i A lioltgerinczek nem töveken,

hanem tívámköveken emelkednek

.

de ezek még igen durvák, az épit-

Ví kezesi koron tul is ó-zamatnak : mi-

V dón alakúk egy felfelé mindinkább
166. ábra.

(^gU|^ egyszer habvonal illáknak.

Van két bejárás, az utczáról és a ma-

gányház pitvarából, mindkett uj.

A régi sekrestyét a háztulajdonosok

átváltoztatták : a mostani, szentély melletti

uj és igen kicsiny.

A POZSONYI VÁROSHÁZ.

Rakovszky a ,Pressb. Zeitung "-ban köz-

lött czikksorozatának azon részét, mely a

pozsonyi városházra vonatkozik, külön nyo-

matban e czim alatt adta ki: ,Das Pressbur-

ger Rathhaus und der Stadtrath" stb. Emlé-

künk idbeli fviszonyait R. iratából a kö-

vetkezkben kivonom.

1280-ig a város ügyeit a régi Pauerné

özvegytl vett városházban intézték el , de

ez esztendben Jakab volt városbíró örökö-

seitl házának felét 447 arany forintért vet-

ték, s ez most uj városháznak neveztetett el.

Csak 1121-ben sikerüli az emiitett háznak

másfelét is megszerezni : ..dimtam medie-

tatem nve domus magne, hic posony in

foro existentis, a parte domus Megéri habi-

tam. cum hostio ferreo cancello, vulgo Eysen-

getter appellato."

14:54-ben a tanács a régibl ezen uj

házba már átköltözött volt. ámbár az eld-

bit még tovább is. mintegy 1478-ig hasz-

nálta.

1442. Rozgony István, várkapitány a

várost lövödözte, és ez alkalommal a város-
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házát is megkárosította, mint ez a számos

ácsmunkákra fordított költségbl kitnik.

14-1:9. átépítés történt, nevezetesen a

fels rész falrovatkáit letörték; néhánya

azonban máig megmaradt.

1451. CSeréptéglával befedték: agy szin-

tén vasrácsot helyeztek az ablakok elébe:

_Im Rothaws des Netz für dy Fenster, mit

Eysen zárni
1
" (einzáunen); üveg táblákkal is

elláttak.

1457-ben a sikátort és a kaput újra

beboltozták: „Samstag In vigília pasche,

hab wir gehat lm Rothaws pey den Mawrern

4 aribater, di gehantreicht habn den maw-
rern den Swipogen, Stain, Zigl und was

notistgebesen." Ez idben a városházban volt

a harminczadi hivatal is: és itt mérti k sert

is. melyet maga a város árult.

1496-ban nagy átépítés történt: „Aws-

gaben auf das Rathaws dy trachstain und

werichstuffel zu den Erkkern, und stain zu

den venstern zu hawen, und das Dachwerch

zu dekhen" „Montag nach quasi modo geniti.

paul 2ilwemel salbander an den Rathaws ge-

mawert, und die Erker gesezt."

1498. „Caspar Sehlosser hat gemacht

ain eysnin tr lm Rathaws oben au das newe

gypl des Zygl tach."

1
") 1 0-ben a torony kis harangot kapott.

Jelt adó harangja már 1442-ben volt a város

ostromoltatása alkalmával készülve és fel-

aggatva.

1533-ban a torony és ház homlokát

falképekkel díszítették. „Die wochen Luce,

Chamerer gebén aus Bevelg der Hern. Han-

sen Maler, den ratthurn, und Rathaws zu

malen 15 Thl."

151 l-ben és 1512-ben emelték a város-

ház hátsó részét.

1581-ben építették a kapitányi hiva-

talhoz vezet boltos járdát.

1599-ben kapta u tér felé néz homlok-

zat mai alakját: „Das dachwerkb ttber der

Ratstuben und schranen auszupessern, aucfa

das gemáuer herab alles zu Qberdünchen,

Sechs staineii fenster einzuset zen."

1 1 :i l-ben városházunkban pénzverdéi

rendeztek be: ., Ind das ist not gebesen (t. i.

faszállitás) zu der fiiünczkamer als i da

lm Rathaws wold machen." (Hihetleg tehát

csak faépülel volt. Nem tudjuk, mikor szn-

tek meii ;i pozsonyiak pénzt verni.)

1472-ben említés tétetik a konyháról,

mely igen szükséges volt a városházban sok

lakadalom ellátására.

A kápolnát 1443-ban „heiltum" név

alatt építették. E kápolna a toronyban volt.

elhelyezve: „Item bab ich gebn ain, der den

thurn lm Rothaws kárt hat. der ín des heil-

tum leit. (Liegt mondja R.. de a torony alig

feküdhetett a kápolnában, világosan az iiiíy

meg van fordítva, t. i. hogy a kápolna feküdt,

a toronyban, mi annyiszor fordul el a kö-

zépkorban. Itt tehát értelmi hiba van az ere-

deti szövegben.)

Mátyás király halála után az osztrák

hadjáratban használt hadi szereke! Po-

zsonyba lehozták: „Des Kunigs Zeng pxen,

pulwer und pheil. den man vormals herab-

bracht hat, als man Kornneuburg, und andere

geschlösser hat abtreten, und denselben Zewg,

lm Rothaws zu behalten gebén" stb.

1 192-ben említtetik a városházban a hi-

teles mérleg. Itt volt egy száraz inalom is,

melyet használtak, mikor a várost ellenség

ostromolta. Itt volt a posztónyirók m-
helye, melyért a mesterek béri fizettek a

városnak.

1. 1 t 12-ben a háznak már toronyórája

volt: „Item Mittichen vor thome Apostoli,

hab wir gehabt 1 zymergesellen, <l*'v bn

newen thurn das dach zugedackt hat, und

dy fenster zu dem Borér" (R. a „Horert" .,

latin .,horá-tór származtatja). A torony

lépcsit csak 1115-ben építették, azeltt

I lábtón kellett felszállni. 1485-ben a torony-

23
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bari már két harang volt. 1507-ben emiitett-

nek kiszök fa sarktoronykák. 1533-ban a

torony fa-kar tárnát vasassal helyettesitik

:

,zalt Hans Tiergarten Maler, das eisen gatter

am rats thurn rótt anzustreichen 1 Thl. 4

Sch.
1
" A torony fels emeletén volt a levél-

tár, melyben Bél Mátyás még az 1547-ik év-

számot látta. 1550-ben a torony három sar-

kán egy-egy napóra volt. 1571-ben a torony

fiijárdáját a még meglev kjárdával hetyet-

tesitették: „Diessmal das Stainwerch zum

ganck am Thurn. den Stainmetz ausgedingt

per 95 Thl"

1579. János festesz az igazság isten-

njének alakját ujitja: „ Zalt Hansen Maler,

das er am Rathaws, Imaginem Justitie re-

novirt 2 Sch."

167(')-l)an a torony sarkán lev sz. Mária

szobrát állítottak fel: „Dem Lorentz Püro

Bildthawer, von den Stanern (Steinerne)

Prawen Pildt am Rathaws Thurn zu machen,

laut abraytuug, so mit ihm durch Herrn

Anthony Cagniana gedingen worden 20 n."

„Stefan Sárosy bemalte es für 6 Thl. 1734

erhielt desselbe sein heutiges Aussehen und

die noch vorhandene sehwulstige Inschrift.

"

II. A tanácsterem. Régi idben nagy-

nak vauy az urak szobájának (Stube) nevez-

ték, legelször emiitik 1489-ben, mely esz-

tendben festett kárpitokat vesznek számára :

„Item und umb 15 elln leynbatt zu Sliemen

(Vorhang) in dy gross stuben In das Rathaws

per 9. d. Item und davon ze malen den Cas-

par Maler 75 d." 1445-ben uj üvegtáblát

kellett az ablakokban bevágatni A tanács-

terem három részre volt elkülönítve: a tulaj-

donképi tanácskozási helyiségre, a város iro-

dájára és az úgynevezett Schranne-re. „Item

schuef der purgermaister den zymerlewten

1 pint wein. als die dem Statschreiber, In

der Herrn stubn lm Rothaws, die kamer ver-

schlagen, pei den Ofen". (1547) „Iteni bob

wir genommen von Ulrich Kromer, 1 t* mi-

nium. zu den grossen Gatter, vor die Herrn

stuben, lm Rothaws auswendig. das man das

Rot angefaribt hat. nm 24 d." 1530-ban még
állott a nagy glacirozott kályha e teremben,

és 1545-ben csillár függött le mennyezetérl.

1577-ben a termet tágították, és uj kályhát

szereztek számára : „Gebén zw erweyterung

der Rathstuben" „den 23. September, als die

zymerlewte, den newen poden ausgezymert,

hantraichern zalt — — Den 3 octobris in

die Neu Ratstuben ain grien glasurten Ofen

mit Pildern khauft 5 Thl. 5 Sch. - Mer bei

dem Zigelstadl, schöne Zigeln. damit man
die Ratstuben gepflastert, auszuspieszen 2

Thl. 6 d." „Meister Andree Lutringer, Stein-

metz zu Teutschen Altenburg, zu stainin

Thür. mit friesz und übersims zalt, so man
zur Rathstube und Ratthurn gebraucht per

14 A." A fadat pedig ez: „Müt Maister

Jacob Thaeb (kit mint a templom építészét

is emlegetnek) maurer, abgerayt und zalt.

dasz er an der Rathstuben die schaidtmawer

abgebrochen . dy Stubn erwaytert, und

gegen der schran ein new mawer awfge-

führt. in ansehung der vüllen arbait darauf-

gangen 35 Thl.''

A tanácsteremnek, még ma is meglev,

mesterséges mennyezete ez id táján készült

:

mert ez iránt 1577-ik jan. LS-kán két aszta-

los legénynyel szerzdtek az akkor nevezetes

90 tallérnyi összegért ugy, hogy a mester-

embereknek ezen ki\rül minden, a munkához

tartozó tárgyakat külön szállítottak: „Den

1 ^ January hat eyn Krsamer Rath, den

Lorentz Metzler. und Eliasen schlemunr.

Tischlergeselln angedingt, und In der Rat-

stuben ain Poden. das gesimbs um und um
ein Almer (almáriom) beim Tisch mit aller

zugehörung, ein gewürffelte Türr. und ain

verklaidung uber den khasten, darin die

Schübladl sein zu machen, dazue soll man
inén gebén auser den Werkzeig, allé

Nottust. und 90 Tallér.'
- Következik az e
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munkákhoz való áruk felszámítása; neveze-

tesen a válogatott deszkáké, terpentiné, fir-

uiszé stb. „In der Stubn das gerüst, so die

Tischler zum Boden aufgeraieht (aiit-erichtet

habén), wieder abzuprechen 1 Sch."

Volt itt ekkor egy felkölt óra is: „Ainen

khlain ürmacher, Jákob Schiltekciien, zalt

ain zaithweckendes urlein zu pessern".

A terem falai kárpittal voltak ruházva.

III. A választott polgárok terme, die

Schranne, említtetik 1449-ben, nevezik Ge-

mainstubn-nak is. Abban mindenféle képek

voltak felaggatva : „ain Mappa Mundi 1545

zalt hansen thiergarten maller, Arborem con-

sangvineitatis auffs Rathaus zu malen 5 Seb.

- Zalt Hansen thiergarten ain taffel zu mai-

len, darauf die Aw (?) gelegenhait, me ' auff

Begern der Herrn, der Fuss gelegenhait zu

entwerffen, gebn 2 Thl." - - 1569 „Chamerer

zalt Hansen Haberkorn Tischler, vor die Be-

grabnusz Kaiser Ferdinandi auf leinbat auf-

gezogen. und dieselb auf der Schran aufge-

maeht. 1 Thl. 20 D." „1556 zalt ain ungari-

sche mappa auff die schrann per 2 Thl. I Sch."

1577. e terem boltját újra befestették : ,,Den

14. Dezembris, zalt einen Mallergeselln , so

denBoden awf der sehran von newen geinalt.

dazu man im von gemainer Stat allé Farben

gebn, in Parem Gélt S Thl. 1 Seb. Dem ge-

sindt trinkhgeldt 2 Sch." Ez volt az akkori

szokás; még Dürer is külön számítja a hasz-

nált festékek árát, és nemcsak a mvész se-

gédei, hanem még szolgálói is (maga, Dürer

neje is) kaptak borravalót vagy egyél » aján-

dékot, rendesen ruhaszövetet. Igaz. találjuk

a festékekre nézve itt is : „zall dem gedach-

ten Maller, zu diesem gémül aus Herrn Cas-

par Liechtenpergers Gewölb, Kreiden, Blönich,

Zinober, Pleygelb, Bergplab (Man). índrich,

schmaltax (Schmalte?), genumen bracht 6

Thl. 7 Sch. 9 D. Mer der Caspar Eoffinger

1 S Berggrien 2 Sch :; u Pleyweis I Sch."

Mikor és ki ált; ' készüli a pompás

ajtó-szekrény, mondja R, . nem tudhatni

pontosan, Legrégibb említése történik 1649-

ben, hol újnak nevezik : „Item am 6. április.

den Tischler und Schlosserj als der Neue
Kasten in der Schran beschlagen worden, den

zu vertrinkchen gebén 2 Sch. 15 D. a
1(17 1

liesz man die .Maierei vertünchen. „Als die

Schran aufgeweisznel worden, vor die depu-

tirten Herrn zu cinem Mittagmal An-euendt

1 Thl. 1 Sch. is D. - I. J. 1695 aber dem
reichen Stucatorplafond sj it den Presco-

malereien anfertigen, der noch in unseren

Tagén dem Gebáude zur grössten Zierde ge-

reicht. Die Rechnung desselben Jahres nennt

uns die Künstler : dem Bastiano Corati Or-

sati, Wálischen Stokhatorerarbeiter , wegen
verrichteter Árlicit in der neu gewölbten

Schranenstuben zalt 100 fi. facit 12-') Thl.

Dem Sebastian Coraty, Orsatti, Stokhatorer,

wegen verrichter Arbeit in der Schranen,

gedungener maszen zalt •")
I ti., id est )i7 Thl.

4 Sch. - Den .">. decembris, dem Johannes

Drentwerth, .Mahler von Augspurg, wegen

verfertigter Mahlerarbeit, in der Schrannen,

zahlt laut Quittung Gedungener Maszen 100

ti., id est 12-') Thl."

E teremhez közvetlen csatlakozik a mai

iroda, a régi számvevi hivatal (Raitstube),

melyben az ünnepélyes lakomákat, tartották,

és melyben L530-ban a város pánczélainak

része is fel volt állítva. Itt is voltak képek:

„In die Raitstuben die Schlacht von Sixo auf

leinwathzu ziehcn 2 Sch." l")l)0-ben a még

meglevkét emléktáblái állították tél: „Krst-

lichcn des Berni Prancisci Kapornak; seeli-

gen, In Stain gehawen, und ín der Raitstuben

aufgestellt Wappcn. mit gólt zu belegen, und

die Buchstaben mit Farben zu erheben L Thl.

7 Sch.- L595 In der Raitstuben den Kupfer-

sticb der awfgegebenen PestungGran Khawfft

2 Sch. Dann weiter 1 Contrafact, \<>n Nusz-

pawmholz eingefaszi I Thl. •"> Sch."

\ számvevszék szomszéd helyisége 1559-
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ben volt a levéltár : „In das newe gewelb

neben der Raitstuben,Newe pudeln, und stel-

len, zu den Chamerprechern gemacht, davon

H Thl."

András, lutheránus papok voltak fogva. Már
1370-ben, mert a városnak akkor külön

fogháza nem volt (daz dy Stat chavn

aigen vanchnuse, gefángniss, noch scherig-

I 2. 3 t 5 10

167. ábra. A városház földszinti terve.

Nevezetesek a tömlczök is. Az ere-

detieket Rakovszky a velenczei dogé palo-

táéival hasonlítja össze. Az egyiket orosz-

lán-veremnek (Löwengrube) , mást fekete

kamrának neveztek; az elbbiben 1672-ben, roskapitány indítványára restaurálták, a ta

számkivetésök elötl Titus Dávid és Etieser nács a képviselk termét pedig a pozsonyi

stuben nit inhet), ily

fogház a városházhoz

építtetett : „mi den

tavi, das do stost au

dez PischoMshaws". Mi-

rl a hóhér az akkori

birtokosoknak éven-

ként S tt béri fizetett.

A kisebb vétkeseket,

ngy tetszik, a hóhér

szobájába zárták el. [de

tartozik a kínzó kamra

Polterkammer) is, me-

yet a XV. és XVI szá-

zadban vallató pinczé-

nek (Examinierkeller)

neveztek. Ez a mai

képviselk tenne alatt feküdt, és jelenleg

tatárnak használtatik.

Az idk viszontagságától sokai szenve-

deti pompás tornáczoi Motkó Ferencz vá-
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takarékpénztár Kde Tódor tanácsos indítvá-

nyára restauráltatta.

A pozsonyi városház, mint elrebo - -

tott történetébl kitetszik, különböz idben.

mint t'ö-. azaz nyugati homlokzata. Két alap-

tervünket Peigler építész készitetí - Kö-

ayöki másolta, többi ábráink a bécsi auto-

graphiák nagyobb, kisebb részt Könyöki raj-

zai után készültek. Ha-

zánkban csak kevés \á-

rosház van,melynek ere-

dete még a középkorba

• sík : a lcseinek zö-

me, melyet a „Magyar-

országi régészeti emlé-

kek" III. köt.. II. v.. 152

— 159. lapján leirtani,

a bártfai, melynek

.M\ skovszky Viktor ál-

tal irt monographiájii

az „Emlékek" TV. kot.

II. részében fog megje-

lenni, és a pozsonyi,

melynek rövid leírása

itt következik.

különböz hazakból állott össze, legújabban Az egész szabálytalan négyszögöl képez,

újra egy házat vettek a régihez, és amabban melynek déli oldalához más négyS Ög CSatla-

a képviselk termét rendezték el. Érdekes kzik; közepén van tá-.i~. a hivatalok

czélunkra nézve csakis a régi háznak a ftér városügyek egyéb igazgatására szolgáló be-

szflk városház-utcza tel.' forditotl césze, lyiségekkel körülveti udvar, s igj eltér a k-

sót az utóbbi is. min késbb korú, kevésbé, zépkori városházak szokás... elrendezésétl,

bra. A városház F( I
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mely szerint az épület elszigetelve állván, és

az udvart nélkülözvén, hivatalos helyiségei

megszakadás nélkül egymásba nyílnak. Ilyen

a ftéren minden oldalán szabadon álló lcsei-

és a bártfai városház, mindkett tömör tes-

tet képez.

A nyugati résznek ismét legnevezetesebb

része az igen díszes pitvar. Fentebb láttuk,

hogy a tanács 1484-ben ezen „uj" épületbe

átköltözött, és hogy 1457-ben a régi pitvart

számára, melyekbl ma csak a kapu fölötti

létezik.

A pitvarnak szélessége rben tesz 15,12.")

bécsi lábat, és ez az egység, melybl a fará-

nyokat származtatták: ig}'e pitvar hossza, ke-

vés hiány nélkül, mér 2 egységet, vagyis 30,25

lábat, mely ismét öt, 2b = 5, S 9 lábat mér ár-

kádra van osztva; mert 5,S9 X 5 ad 29,45 lá-

bat, tehát valamivel kevesebbet két egj-ségnél.

Az árkádok hossza a heveder tengelyei közt

yw///w//W7///^m^

L69. ábra. A városház pitvara.

ledöntötték és ujat építettek : „wurde" der

alde gang „ahgebroehen Samstag In vigília

pasche" ete. A pitvar stylje pedig ezen kor-

szaknak tökéletesen megfelel, st tovább

menvén, ezen pitvar adta az alapszámot, az

egységet, mely után az épület farányail

határozták, vagyis inkább átidomították.

Azonban az átépítési az 1157-ik esztendn

tul is folytatták: mert még 149(5-iki azá-

madásokban is van szó kövekrl az erkélyek

van mérve, melyeken a bét egység még vala-

mivel tul terjeszkedik a hevederek a tenge-

lyeken tul lev részével.

Ha a városház fhomlokzatát (170. ábr.)

tekintjük, látni fogjuk, hogy annak két eme-

letének mindegyike igen közel az egység

mérvével bir magasságában, és hogy födele

B'=21,38' magas; végre hogy a fent, mely-

huzva van. f)'= 7,66'

talaptól (vom Sockel)

lyel a kapunak íve

hosszú, ha t. i. ezt a
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ívének hegyéig mérjük. Itt megjegyzend,

hogy rajzunkban a íj betnél elmaradt a vo-

nalka, mely ezt a kisebb háromszög átlójává

teszi, s hogy igy egyszer íj helyett íj'-nak

kell állnia.

Visszatérve a pitvarba, észrevesszük.

hogy ez öt árkádból áll, melynek faloszlopai

2 = ö
r

ö(j' magasak.

Az idézett mérveket az autographiák-

igy van az is. hogy 170. ábránkon az emele-

tek magassága valamivel csekélyebb, mint

az e^vsé-; de hol egyszerre, ugy szólván, egy

tagban történi az építkezés vagy átidomitás,

ott. mint egész pitvarunkban az arányokai

következetesen és pontosan származtatták a

megállapitott egységbl.

Pitvarunkat díszesnek mondjuk. Alján

mindenütt van kpad, melyre a várakozók

e s u s i c i 2 3 *t 5 fí 7

llll 1 ' 1
1 1— 1

. 1 i 1

170. ábra. Fhomlokzat.

ban elég biztosan mérhetjük, s igy látjuk.

hogy a rendszer, mely szerint a templomuk

arányait meghatározták, érvényesek marad-

tak a községi házak arányainak meghatáro-

zásában is. A középkorban minden az úristen-

ért és az ur segítségével történt, s igy az

egyház mindenkor volt a mérvadó. Természe-

tes, hogy egy már meglev háznál az arányok

nem lehettek oly szorosan pontosak, mint

egy alapjától emelt templomnál, hol minden

részletet elre megalapíthatott tervezje ; és

leülhettek. Vannak igen díszes faloszlopai és

nagyon csinos boltozata is.

A faloszlopok lába a csúcsíves aty] által

átidomított, inkább metszvé tett, attikai

oszlopláb, melyen sima. nem ifjodó torzs

emelkedik. A kapitaelek levelei változnak, de

kasukkal együtt kecses alakol képeznek. Ne-

vezetes a kapitaelek fölötti rakvány, mely az

oszlopot í-el magasabbra teszi: mert csak

innen ágaznak szél a boltgerinczek, hárman

a boltot hordozzák, egy-egy fél gerincz, min-
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(len oldalon, a fal melletti, mintegy félkör-

íves frieset, és az ez eltti köríves falheve-

dert képezi. Nevezetes, hogy ez utóbbi nem

csúcs- j ha-

nem köríves,

holott csú -

csos is lehe-

tett volna, ha

közvetlen az

oszlopok váll-

kövérl hu-

zat ik, st ezt W.

akkor épen

egy egyen

-

oldalú há-

romszög fö-

lött lehetett

volna szer -

keszteni.ITgy

tetszik, hogy,

valamint az

oszlopok fel-

magosodását. ngy

a körív használa-

tát a pitvar cse-

kély magassága

,

és azonkörülmény

követelte , mely

szerint igy a hát-

fal nagyobb kiter-

jedésben jelenhe-

tett meg.

A boltozat egy-

szer ugyan, és

gerinczei is igen

egyszerek . de

másrészt e bolto-

zat különös érde-

ket nyer öt, sza-

kidon lefügg
(hángende Schlusssteine) alakos zárkövei ál-

tal, melyek majd mellképet, majd czímerrész-

letet ábrázolnak. E zárkövek nincsenek azon

-

171. ábra. Keresztszelvény.

.//./..////mXWá

rendben, melyben azokat az autographiák és

utánok rajzunk is adja, hanem kezdve az ut-

czai bejáráson, igy következnek egymásra:

1. Róbert

Károly és

nagy Lajos

strucztollas

sisakja . két

toll közt a

lópatkót cs-

rében tartó,

növeked

struczmadár.

2. Koro-

nás - fát}rolos

ni f.

3. Koronás

ni f. jobb-

ra-balra ve-

nyige szll-

fürttel.

4. Sisak

növeked kutyá-

val, a kutyának

vagy farkasnak az

oroszlánéhoz ha-

sonló sörénye va n

:

fején pedig koro-

naféle látszik.

"). Sisak ember-

fvel, mely mitra-

féle föveget honi.

A három els

zárk ábrájának

vonatkozása az

anjoui házra vilá-

gos. Félre nem

magyarázható a

struez -jelvény

,

mig a két koro-

nás ni f nagy Lajos nejére és leányára czé-

lozhat. Mindamellett, valamint a történelmi

adatok, ugy a styl is tiltja, hogy a pitvar

ábra, Eosszszelvény.

- > í
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építkezését az Anjou-k korába tegyük : leg-

fölebb megengedhet, miszerint az ábrák

azon hálának kifejezéseként tekintendk,

melylyel a pozsonyiak, kivált nagy Lajosnak.

Sokféle, a városnak tett jótéteményeiért tar-

toztak. A negyedik és ötödik zárknek vo-

natkozását nem ismerem.

A pitvarnak ezen beboltozása után nem
rögtön folytatva lett a kapu fölötti erkély

építése, mit az erkélyekre 1496-ban fordí-

tott, és a számadásokban felhozott költség

bizonyít, és mit onnan is gyaníthatni, hogy

az erkély két zárkövének egyike a kapu-

öregívnek fels részébe belevág, és igy az

erkély középtengelye nem felel meg a kapu

középtengelyének . hanem amaz kissé 'szak

felé van mozdítva. Hasonlókig az erkély kö-

zelebb áll a kapu oldalán felfutó toronyba

k

északiéhoz, mint a délihez. Az autographiák-

ban, s innen vett rajzunkban sem fordul el
ezen ferdeség; mert itt inkább szabályos-

ságra, symmetriára volt figyelem, s ezért a

homlokzat ablakai is egyenmérvüleg vannak

elosztva, holott, mint ez két alaptervünkön

is látszik, a hat-hat ablak nincsen egyaránti

távolságban egymástól elrendezve. A közép-

kor kevésbé ügyelt arra. mit manap symmet-

nának neveznek, és kevesebb súlyt fektetett

a két szárny megegyezésére; ezért a pozsonyi

városházban is a kapu nem áll az épület kö-

zepén, minek következtében az alsó emeld,

nem mint nálunk, két részre van elszakítva,

hanem a helyiségek folytonosan következnek

egymásra, közvetlen közlekedésben vannak

egymással; mi minden esetre kényelmesebb.

mintha, midn az épület egyik szárnyából

másikába át akarunk menni, ezt csak a pit-

varon keresztül tehetjük.

Az erkély csak keveset szökvén ki. kél

sarkának ers gyámköve közti lapos íven

emelkedik. Ezen ív alatt olvassunk:

Sí DEUS PRO NOBIS QürS CONTRA NOfi

Következik alacsony ablakpad (Fenster-

bank), melynek felirata ez:

NTON EST SAPDENTl \ N"N EST

PRUDENTIA M>N EST CON
SII.H M CONTRA DOMINUM.

Ezen felírás két oldalán egy-egy .. t'asees
a
-t

tartó gyermekalak látható, s ezek küloldalán

következik a sark fülkének lábazata. Az

autographiák ide szobrocskákat helyeztek,

melyek azonban nem léteznek. A két fülke

közt nyílik az erkély-ablaknak három, a/

autographiákban és rajzunkban csak két osz-

tálya, melynek bélletén máris egymáson ke-

resztül ntt pálczatagokal látunk. Az ablakok

jelenleg állanak púpos táblácskákból, a német

Bozentafel-nek nevezi; minden osztály köze-

J

pén van egy festett czímer. de mindez új. Az.

;
ablak fölött van dús tagozatú koronapár-

kányzat, s e fölött kis cseréptet. A faragott

részek csinosak, fleg a kapu oldalán fel-

szálló toronyfiak, melyek levélcsomón nyu-

gosznak. Mesterségesebbek még ezeknél a

kapu gyámkövei, állatalakban. Ezek fölött

eleinte egyenes vonalban emelkedik a kapu

öreg-íve. mely csak nagyobb magasságban

meggörbülve veszi körül a kapunyilásnak

tulajdon ívét. A kapu az eiké|\ és azok füg-

gelékei a városház elég dús díszrészleteil

képezik.

Fhomlokzatai hat-hat. még régi béllet-

tel körülvett ablak némileg élénkíti. Ezen

ablak nem csúcsíves, hanem felül egyenesen

van zárva. Az e»vsz homlokzat be volt festve,

mit a legközelebbi tatarozás alkalmával látni

lehetett: azonban a kepéket oly megrongáH

állapotban találták, hogy még azok tárgyaik-

ra sem leheteti ráismerni. .Ma a fhomlokzat

hosszabb, éhez iim'l; kél ablak jobbra jár,

azonban, mivel ez nem a balra fekv hat

ablak bélletét bírja, az autographiákban el

lett hagyva, ugy szintén a toronj is. mely az

.'piilet délnyugati sarkat képezi. Hogy pedig

24
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170. ábránk homlokzata egyszerre készült,

ezt nemcsak egyforma ablakaiból következ-

tethetni, hanem abból is, hogy az utolsó, dél-

felöli ablak mellett gyámkövön álló szakállos

férfi-szoborka jelenik meg, paisot tartván,

melyen az országos ezímernek ketts-kereszt-

je látható. E szoborkának ruházata és stylje

pedig tökéletesen megegyezik a XV-dik szá-

zad végének ruházatával és styljével. Ugy

tetszik, ezen erkélyes és hatablakos homlok-

zat volt azon félháznak homlokzata, melyet

1280-ban Jakab, néhai város-biró örököseitl

vették; a második 142 l-ben vásárolt félházhoz

pedig tartozott a tovább dél felé látható hom-

lokzat, mely rajzunkon el van hagyva. A

homlokzat födele magas ugyan, hanem még-

sem annyira, mint, a hónak könnyebb le-

gördülése miatt, a tetket a középkorban

emelni szokták. De e tet sincsen bizoiryos

dísz nélkül ; mert ilyent neki csinos béllettel

ellátott három ablak szerez, s ez nem a leg-

régibb példány, mely megczáfolja azon állí-

tást, mely szerint Mansarde találta fel a tet

alatti mansardoknak nevezett lakhelyisége-

ket. Hyen tet alatti lakszobák a középkor-

ban mindennapiak voltak, kivált ersített vá-

rosokban, hol a körfal véde alatt lakni aka-

rók, egyebet nem tehettek, mint lakást a

magasban keresni.

A pitvaron át az udvarba mennek
jobbjára esik a lépcsház, baljára vannak az

északi szárnynak árkádjai. A középkornak,

kivált közhasználatra rendelt házai azzal is

különböznek mai házainktól, hogy amazok a

lépcsbázakat rendesen a házon kivül állítot-

ták fel, mi két okból történt, részint térki-

mélés, részint a bei-helyiségek jobb és ké-

nyelmesebb eloszthatása végett. A mai épí-

tésznek egyik legbokrosabb feladata a lép-

csknek czélszerü elrendezése, mig a közép-

kori mester e tekintetben sokkal csekélyebb

nehézséggel küzdött, st még díszesitésében

is könnyebben járhatott el, midn egészen

önálló épületkével volt dolga, melyet kénye-

kedve szerint kiterjeszteni képes volt. A tu-

lajdonképi épületen kivül vannak elkekyezve

a lépcsk a lcsei és bártfai városházaknál

is, st az utóbbinak, mint a pozsonyinak, van

külön, az épület testéhez kivül csatolt lépcs-

háza is.

E lépcsházban felmenve, állunk kurta

sikátorban, melynek két. jelenleg a pozsonyi

múzeum tárgyai elhelyezésére szolgáló terem

felel meg ; a múzeum harmadik terme a to-

ronyban fekszik, s ez eltt a sikátor nincsen

folytatva, de folytatva van egy negyedik, a

levéltárt magába fogadó terem eltt. Föld-

szint a sikátor hosszabb egyenes vonalban

terjeszkedik el, hanem második emeleten

egyenes vonala rövidebb, és szögbe törvén,

déli végén megsznik, s itt ajtó van törve,

mely a régebben vett ház felét az 1421-ben

hozzávett más felével köti össze.

Tanulmányunk tárgya az els emelet

azon három helyisége, metyben a pozsonyi

múzeum van elhelyezve. Az els helyiség a

toronyban fekv kápolna. A toronyról eddig

nem szólottunk: mert ez az autographiákban,

s igy ábránkon sem jelenik meg. Egy tet-

szik, hogy a torony nem volt még az 12S0-

ban vásárolt házban: ilyent magánházban

joggal nem igen kereshetünk, kivált nálunk

nem, hol tornyos magánház példája, min
gyakori volt a franczia vái'osokban, nem for-

dul el, vagyis nem maradt ránk. bár régi

okmányok ilyenrl, mint ritkaságról tesznek

említést. E torony, bár min igen magas,

mégis ersebb falakat kivánt. s ilyennek lát-

hatók is alaptervünkön. Más oka, miért nem
hisszük e tornyot magánházhoz csatoltnak.

annak második emeletén lev kápolnája. Vég-

re, mint lentebb láttuk, ezen torony 1442-

ben mint uj torony van említve: de ez évben

a toronyban már óra és harang is volt. Tor-

nyunk tehát egyenesen városházi toronynak

tartandó, és építése megelzte az épületnek
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a század dereka körül megkezdett átépítését.

E toronynak fdísze a kápolna ablaka, me-
lyet Könyöki rajza után, 173. ábránk ad. A
kápolna elég jól van keletelve, ugy, hogy

oltára, szemközt e nyugati ablakkal, keleten

állott. Az ablak kétosztályu, mely nem, szo-

kás szerint, csúcsívvel, hanem egyenes vo-

nalú és ketts orommal záródik; ezen orom

alatt vannak a csúcsíves ablakokban szoká-

sos lóherék és ötlobbos rózsák, de ezek sem

173. ábra. Kápolna-toronyablak.

egészen, hanem csak felig áttörött mérm-
ben. E kettns-ablakot körülveszi a két csinos

oszlopkán nyugvó meredek forom. melynek

szára díszes levélcsokrot hord, és melynek

hegye a szokásos keresztvirággal végzdik.

Az egész ablak-architectura még a XIY-dik

század szigorúbb jellemét viseli magán.

A kápolnából a hajdani tanács - jelen-

leg középs muzeumterembe vezet egy igen

pompás vasajtó, melyre nézve Könyöki, ki

Rakovszkyval a tatarozás, munkák vezetésé-

vel volt meghízva, ezt mondja 1

) : .,Els teen-

dnk volt a tanácsteremben lev életnagysá-

gú arezképeket, melyek a falakat elborítot-

ták, eltávolítani: ez alkalommá! egy gyönyö-

r vasajtóra akadtunk. Az ajtó a tanács-

terembl a toronyszobába vezet, hol hajdan

a városház kápolnája volt. Innen magyaráz-

ható, hogy seink nem kíméltek költséget, s

ezen helyiséghez méltó vasajtót állítottak.

Ezt illetleg megjegyzend, hogy a 14 (toló)

zár egyetlen ügyesen készített kulcscsal nyí-

lik, és minden részeiben ép. A hátnézeten

lev díszitmények alapjai, melyek a zárok

összeköttetését fedik. kék. a díszitmények

pedig vassziniiek és csiszoltak: az ajtónak

ezen oldala jó karban találtatván. ugy hagya-

tott. Elnézel e ellenben piszkos szürke olaj-

festékkel volt behúzva: a mint a borítékol

eltávolítottuk, azon örvendetes tényrl sze-

reztünk tudomást, hogy az ajtó síkja (alapja)

fekete volt, a díszitmények pedig kivétel nél-

kül megaranyozva voltak. Ennek folytán az

ajtó újítása agy történt, mint az hajdan volt,

t. i. a sík ismét fekete festékkel befestetett,

a díszitmények és a kilincs pedig megara-

nyoztattak'".

Éhez hozzáadandó, hogy ajtónk mindkét

lapján, ámbár már 1577-ben készült, még

mindig látható a csúcsíves stylnek hagyomá-

nyos befolyása. A régibb styl általán tovább

tartott a mesterembereknél, mint az építé-

szeknél; igy látjuk, hogy mikor ezek a csúcs-

íves stylt már egészen elfogadták, a mester-

emberek, kivált az aranymvesek mvei-

ket, fképen az ereklyetartókat, a franczia

„chasse"-okat még mindig román stylben ké-

szítették; s igy volt az késbben a lakato-

') Könyöki a ,magyarországi memlékek id.

bizottságának" a kérdéses ajtónak, a hajdani tanács-

terem mennyezetének, és a bajdani képviselk terme

ajtószekrényének, lcinís<al Felvilágosított igen csinos

rajzai beküldte. Kiegészítésül adom saját, 1879. július

hóban tett szemlélésem eredményét

24*



188

soknál is, kik még a renaissance teljes kifej-

ldése korában is ragaszkodtak a csúcsíves

alakokhoz. Habár nem teljesen, hanem még

nagyrészt ajtónknál is van alkalmazva a la-

katos munkájának csúcsíves tekercse, mely-

nek végét tulnyomólag torzfejek képezik

:

vannak e fejek közt sisakkal födöttek. és

vannak, melyeken a magyar typus felreis-

merhetlen . nemcsak külön alakú bajszában,

hanem egész alakzásában is. Renaissance-féle

felfogáshoz közeleltb állanak azon növény-

tekercses és szintén végokon torzfejekkel el-

látott kék lemezek, melyek alatt a zárak

elrejtvék. és melyekhi csak a tollózár nyú-

lik ki. A fzár szintén még a csúcsíves rend-

szert követi, mely szerint három, egymás

mellett fekv, és egyszerit- a többi tizenegy-

gyei mozgó tolózárral bir. A foldalon a re-

naissance-féle alakzás inkább mutatkozik ; a

fejek nagyobb mérvek: vannak azok közt

egészen phantasticusak, melyeket semmi ter-

mészetes állatra illeszteni nem lehet: a lom-

hozat is egészen elüt a csúcsívestl, van két

renaissance-féle edény, ésazár és kilincs sem

emlékeztet csúcsíves motivnmra.

A fentebb felhozott adatok után 1577-

ben készüli a tanácsterem erkélye, de ugyan-

akkor tágították a tanácstermet, st ekkor

készült volna e terem mennyezete is: egyút-

tal fallal különitették el <• termel a képvise-

lkétl : ...Miit Maister Jákob Tháb maurer,

abgerayl und /.alt. dasz er an der Etathstuben

die schaidtmawer abgebrochen, d\ Stubn er-

waytert. und gegen den schran ein new

mawer aufgeführt . in anselning der vnllen

arbeit das aufgangen '>'> Thl." Ezt, szemközt

li)7. és 168. ábráinkkal, kissé nehéz érteni;

megkísértem e helynek magyarázatát. Fel

kell tennünk, hogy a pitvar déli falán nem

emelkedett tál a második emeleten, hanem

hogy nagyobb terem terjedi el a kápolna déli

falától egészen odáig. Imi a földszinti alap-

terven pillért Látunk, ez igen valószínleg

hevederívet hordott, melyen a második eme-

leten a tanácstermet a számvevségi szobától

(Raytstube) elkülönít fal emelkedett. A te-

remnek ily kiterjedését kívánni látszik azon

körülmény . mely szerint abban nemcsak a

tanács, hanem 1577 eltt a képvisel testü-

let is tartotta üléseit, st a kályha melletti,

mintegy ketreczben femlítve van farácsoza-

tának béíestése vörösre), a város jegyzje hi-

vataloskodott. Ha már most feltesszük, hogy

Thaeh mester a földszinti pillér fölött álló

falat, mely a nagy termet a számvev hiva-

taltól elkülönítette, „die schaidtmawer abge-

brochen". elhordta és más falat a pitvar fö-

lötti fal fölött húzott, akkor igaz. a tágítás

nem vonatkozik a tanács-, hanem a képvise-

l-teremre: de jóllehet, hogy amaz mégis az

által lett tágasabbá; mert elkülönítésében

most töldi tért nyert, a tanácsosok abban ke-

nyelmesehhen mozoghattak. E nézetet támo-

gatja azon körülmény, mely szerint a tanács-

terem mennyezete 1577-dik minsegében

ránk maradt. Erre nézve mondja Könyöki:

..A fels padozat (mennyezet) líakovszky

ur által megirt adatai szerint (Das Pressb.

Rathhaus u. d. Stadtrath S. L3.) 1577-ben

készült, es a goth gerinczes boltozatba va-

sakkal van beakasztva, és négj fanembl, t. i.

tölgy, dió, lágy és kris fából áll. A tárgy jó

karban leven, csak a lenyes máz eltávolítta-

tott, melylyel he volt húzva, és azután he-

olajoztatott. A fels padozathoz tartozó fries

ujabb kom es csak tölgyfából készült."

Ezen mennyezet tiókm. í'achwerk. mi-

nt a renaissance az antik építészet úgyne-

vezett „phatnomata, sanidomatá <í

-ból átvett,

áll kisebb nagyobb bemélyedt és bekeretelt

egyszer négyegekbl es paralellogrammák-

liól. melyek köze kitöltésül T bet alakú

mélyedések vannak téve. Az igen egyszer

alakok csinos tekintetet nem magok, ha-

nem természetes szinök változatossága teszi.

mennyire t. i. a fának eredeti szinváltoza-
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tossága élénkséget es tetsz árnyékolást hoz

magával.

E terem a múzeum közép nagyságú

terme.

Következik a legnagyobb K>77 óta

egész ujabb idkig a városi képviselség gyü-

lekeztének szolgáló terem, az. mely ] ."> 7 7

eltt középfallal két helyiségre volt osztva.

Itt is a mennyezet elárulja . hogy e terem

kiterjedése 1-377 óta nem változott. Errl

Konyöki mondja :

„Kétséget nem szenved, hogy a mellette (a

tanácsterem mellett) lev csarnok nak, mely-

ben a városi képviselk hajdan gyülekeztek,

szinte góth boltozata volt, de ez (a bolt)

1696-ban eltávolíttatván, helyette dongabol-

tozat alkalmaztatott.

"

Itt azon különösség fordul el. hogy a

tanácsterem és ezen helyiség közti ajtó az

utóbbiban nem mint ajtó látható, hanem

szekrényben van elrejtve. Fentebb R. után

adatokat idéztünk, melyek szerint ezen ajtó-

szekrény 1649 körül készült; mert akkor

neveztetik újnak: „Item am 6. április, den

Tischler und Schlosser, als der Neue Kasten

in der Schran beschlagen worden, den zu

vertrinkchen gebén 2 Sch. 15 D." 167 4-ben

itt a falakat bemeszelték, hanem 1695-ben

csinos festett, még ma is létez stuceoval

díszítették mennyezetét. Könyök i a szekrény-

rl irja

:

„Ajtós -szekrénynek azért neveztetik,

mert az els bal ajtó a csarnokhói ;i tanács-

terembe vezet, s csak többi két része szolgál

szekrényül. Az egész tölgyfából készült, a

szárnyas angyalfejek és festonok részben ara-

nyozva, részben ezüstözve vannak, cü'yrs ré-

szei pedig. u. in. a levelek és gyümölcsök,

lazur színekkel gyöngéden vannak hehuzva.

Ily módon készültek az allegoricus szoborkák

is, ruharészeik lazur színekkel be vannak

vonva, a húsrészek hússzinüek. Az els szo-

borkának czímeres aisa. a szobrocskák k-

zött álló korona-díszitmények fekete színek

és szélei aranyozvák. A yasrészek ónnal \ an-

nak behúzva, kivéve a zárakat, melyeknek

síkja (alapja) kék, díszitményei pedig csi-

szoltak".

Szekrényünknek, még styl tekintetében

is. viin kél része; az alsót, bár elég kés m
szerénj renaissance-féle alakú, míg a fels

már is teljesen úszik a jezsuiták bárok ido-

ma özönében. Alsó részének bárom ajtaja

korinthi oszloppal van bekerítve, melyek

törzsalján venyigék vannak kifaragva, a

többi torzs sima. nem cannelirozoti
; kél osz-

lopközi van két egyszer bemelyedt négyeg-

tiókmíi. és meg a lakatos munkát eknvsei

sem oly szövevényesek, hogj a/oknak görbö-

léseit nem lehetne elég könnyen követni és

feloldani. Az oszlopok fölötti architrav sima

és keskeny, a friesben elég csinos festonokal

látunk, melyek fölött a fogrovatos korinthi-

záló koronapárkányzaí betetzi a szekrényt.

Közvetlen az oszlopok vállkövei fölötl szár-

nyas angyalfk, és ezek fölötl akanthusféle

rakvány képezik, amazok a gyámkövet, ezek

a szekrény tetején álló négy szobornak talap-

ját. Az els szoborka jobbjával igen czifra

paisot tart, Pozsonj városa ráfesteti czíme-

rével, baljában ketts keresztet emel. Mii

jelent ezen allegoricus alak. alig magyaráz-

hatni: vájjon Pozsony városának vallásos

Geniusát-e? A második szoborka kétfej jobb-

jában kelyhet tart. baljával oszlopra támasz-

kodik. Itt is meglehets zavar uralkodik:

mert a kettsfej az eszélynek szokásos jelvé-

ny-, egyik fejjel a multat tekinti, másikával

a JÖV! látja: de chez azután nem illik a/

ernek jellege, az oszlop, és nem a kehely. .\

harmadik alaknak értelme világos, mert szo-

kásos. Jobbjában mérleg, baljában könyv va-

gyon: ez a törvényre bivatkozó igazságnak

allegóriája. A negyedik jelentése is világos;

hal ezombján oroszlán ágaskodik, mely ellen

jobbja kardot emel: ez volna tehát az er-
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nek, a vitézségnek allegóriája. Valamennyi

alak szárnyas; mesterök a szárnyak kiter-

jesztésével az egésznek bizonyos élénk sil-

houettet akart adni : mely szándékát a négy

alak közti három felszökell dísz is elárulja.

Ez már a legkivallottabb barokságnak szüle-

ménye, melynek sem egyes részei, sem egé-

sze valami logikailag magyarázható alakkal

nem bir, hanem egyedül áttöréssel és emel-

kedéssel akar hatni. A részlet sem csiga, sem

kagyló, sem szárny, sem phantasticus külön-

féle állatból, vagy állat- és növénybl össze-

szerkesztett test, mint a megelzött stylek

és módok alkalmaztak. Egészben véve sem a

természetben nem találunk valamit, mit ebez

hasonlítani lehetne, sem a mvészetben, mit

szerkezeti czélból itt feltaláltnak mondhat-

nánk. Egyes egyedül állithatni, hogy ilyféle

alakzások, távolról tekintve, némi festészeti

hatásra tesznek szert ; miért azokra, mvé-
szeti szemponton, pálczát törnünk kell.

Végig mentem a városház nyugati szár-

nyának helyiségein, melyek még az 1280.

vásárlás utján a város birtokába átmentek,

és megkísértem azoknak idnkénti változta-

tását megmagyarázni, valamint régibb búto-

rait is leirtani. A déli és keleti szárny, régé-

szeti tekintetben érdektelen, amaz a város

publico-politikai igazgatásának, ez gazdasági

czéloknak szolgál. Érdekesebb e kettnél az

északi szárny több hivatalos helyiségeivel

;

nem ezek, hanem elttük végig futó. az ud-

vart tekint loggiák tekintetébl. E loggiá-

kat 1575-ben építettek, földszint és második

emeleten nyolcz árkádokból állanak, ügyne-

vezett toskanai oszlopokon emelkednek kör-

íves hevederek. Az ívek fölött nincsen a szo-

kásos gerendázat, de van a földszintiek fölött

a második emeletnek tömör kartárna, a ma-

gasabbak fölött igen egyszer párkányzat. Az

oszlopok fölött az ívek oldalnyomását ers

vasrudak semlegesítik. A loggiák mögött

emelked bels ffalon még megmaradtak

félköríves rovátkák . melyeket másutt eltá-

volítottak.

E szárny keleti része eltt még meg-

vannak a régi tömlöezök, melyeket szintén

megnéztem. Egy középs keskeny sikátor két

oldalán nyílnak, minden világosságtól meg-

fosztott keskeny és alacsony helyiségek, me-

lyekben a fogoly állapota igen szánalomra

méltó volt. Jelenleg e cellákat, mint tömlö-

czöket már nem használják, legfölebb, ha

éjjeli háborgatókat egy éjjen át ide bezárnak.

HÁZAK.

Régi házak Pozsonyban igen csekély

számmal maradtak fenn. st ezeknek csuk

részleteiben kitnik az, eredeti alakzás. Rómer

„Pozs. és Környéke* (293. s k. 1.) több régi

házakat idéz, melyekrl okmányos adatok

megvannak, hanem magok eredetiségükben

többé már nem léteznek. Ugyanezen czik-

kéhen Rómer figyelemre méltó jegyzéseket

ad. melyekben a pozsonyi házak különössé-

geit tárgyalja. Miután feladatom nem, Po-

zsony elenyészett emlékei történetének le-

írása, hanem a még meglevk rövid magya-

rázata, levéltári kutatásokkal csak annyiban

foglalkozhatom, mennyiben ezek a fennma-

radt emlékekre világot derítenek.

Régi háznak részlete még megvan a

hosszú utczában (207. sz. a.); ez csúcsíves

stylfl pitvara, mely minden oldalán hat

ívbl áll, harmadika és negyedike közt van

egy. hat szirmú virággal díszített zárk. Az

ívek gerinczei mintegy ketts, egymás alatti

körtvéhöl szerkesztvék, mi igen kés eredé-
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tök mellett szól. A házat, mi-

vel itt volt eddig a pozsonyi

katonaságnak hivatalos helyi-

sége , ., Commendantenhaus " -

nak nevezik. Legújabban meg-

vette az E els pozsonyi temet-

kezési intézet", mely a házat

uj lakházzá átépíteni, és e sze-

rint pitvarát is lebontani szán-

dékozik.Könyöki a pitvar meg-

tartása iránt sikertelenül ve-

tette magát közbe : Rómer e

házról csak ennyit mond (i. m.

296. 1.) : „A kir. parancsnok-

sági ház, Commendantenhaus,

melynek kapualja góth bol-

tozatával és ülhelyével szem-

lélésre méltó, a hosszú utczá-

ban fekszik."

A ftéren 6. sz. alatt áll

egy ház, melynek pitvarában

több csúcsíves fülkék voltak,

de egyet kivéve , a többi je-

lenleg be van falazva. A ház

homlokzatán, a ftér felé ki-

szk erkélyen csúcsíves alak-

zások tnnek fel. A kapu ké-

sbbi . renaissan.ee stylü. Két

toscanai oszlop k<">zt nyilik a

11 ékkbl alkotott félkörbe

zári kapunyilás, a zárkövn
ember-, a két oszlop talapján

oroszlánf elég jól van kifa-

ragva. Az os/.Imj Kik kíil oldalán

a csürlded-csiszolásu gyémánl
mintájára faragott ers kövek

fordulnak el. A kapu fölötti

felírás ez: .. Valentinns Khren-

leitner C. R. M. Camerae H.

Consil." és az I 595-ii é\

.

Más. az elhlu'liez hasonló

kapni (csakhogy itt az oldal-

oszlopok hibáznak), látunk a

Mihály-utczában 161. sz.a. Itt

az építkeznek czímere is meg-

van a ka [ni zárkve fölött. A
koronapái kán vzat felírása ez:

„Has aedes M. Po. ex fundamen-

toerexit Andreas Signer Anno.

1C4S. Virtute párta <hirant."

174. ábra.
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Díszkút.

Végre szólnom kell a várostéren álló

díszkutról, mert ezt hazánkban páratlannak

mondhatjuk : miért is az autographiák sike-

rült rajza után adom. Ezen kut emelése eltt

a várostéren régibb kut állott, talán épen a

miénknek helyén, mi Rakovszky, a város le-

véltárából vett következ adatából kitnik.

igy mondja: .. Die Rechnung von 1439 ge-

denkt sehon des Brunnens am Hauptplatze

:

Etem habn wir gebn dem Mathes mit der

Mutter (Muttermai) lm und sain geselln. das

si den Prun gefáribt habn, vor dem Ulrich

Kromer auffm Platz davon 3 Seh. 10 Den."

A jelenlegi kútról ezeket találjuk fel-

jegyezve Rakovszky által (Alterthümliche

üeberlieferungen von Pressburg a Pressb.

Zeitung 1S77. évf. 16. szamában): Der Röhr-

brunnen am Hauptplatze wurde 1"»72 so

hergestellt. wie er heute aussieht. Die Blei-

röhren von Fabian Heinrieh, Schlosser zu

Wien. sie wogen 81 Zentner. wol'ür ihm

13 Thl. :> Seh. 25 Den. gezahlt wurden. „Den

29-ten May isi Andree Lutringer Steinmetz

vnn Teutschen Altenburg hieher beruefft,

mit den mau wegeu eines neuen Rohrkastens

gehandelt. Den 1. Juny, als man den hölzer-

iifn Röhrkasten abprechen sollt etc. 1580.

Nachdem sich der pilthauer sehr beklagt,

das im fuer sain arbail kein trinkgheH wor-

den,da verschueffen dy Berrn im zugebn ö fl.
a

E kort tanúsítják a kúton lev felira-

tok is :

Sacratiss. Max. Aenlianum II.

Rom. [mperatorem. Bohemiae líegem.

Lrchiducem. Austriae.

Diademate. Elégni. Hungáriáé

Anno. Chri. MIM. XIII. Die Vili. Men. Sept.

Posonii Inaugnratnm
Viator!

Ubi. Te. Hoc. Fonté. Recreaveris

Mementó

!

Regi. Ac. Regno. Hungáriáé

Prosperitatein.

Fonti. Perennitatem. Praecari

Tandem salvus abito.

Quid Leo Bojoruni Prisco Diademate Splendens ?

• Juiil Elomanae Aquilae Japidum Migrastis Adlstiiim?

Quia Pisone Suo Claram Vos Duxit Ad Urbem
Pannóniáé? Novus Est Rex Maxilianus Aemilianus

Huncee Seqimntur Tria. QuiDat Sceptra Xec integer

Annus
Et Majora Dabit. Ctii Trinum Xumen Et Unum

F. Anno Domiui MDLXXII.

Maesa Sna Laetos Agitat Cum Rege Triumphos
< laesaris Exsultat Moenus Amore Növi
Et Savus Dravus Cum Danubioque Tibiscus

Digna Suo Pariter Carmina Rege Canunt
Imperat His Fluviis Piacidé Maximilianus
() Utinam Euphxatis Gangis Et Addat Aqnas

F. Anno Domiui .MDLXXII.

Ingens Caroli Filia Caesaris

[ngentis Maria Et Tradita Caesaris

Cinato Connubii Foedere Caesarí

Fontis Nympha Saeri Caesaré Cum Tuo
Hos Divo Latii-es Protege Limpidos
I't \"ds Somnifero Murmure Praedicenl

F. Anno Domiui MDLXXII.

A szobrászati m hasonlithatlanul jobb

e verseknél; fölötte tetsz karcsú silhouettje

utánarenaissance styl gyöngyének mondhat-

juk. A tetején álló lovag Dl.Miksa király arczké-

pének tekintetik. E szobor és az alatta valófel-

irásos talap be vau festve és aranyozva. A ke-

cses pyramidalis épitkezés különösen feltnik

a fels és alsó vizmedene/.e egymáshozi ará-

nyában. Mindkettn jól faragvák az álarezok.

Az egész szerencsésen jó karban maradt ránk.

Rómer, többször idézett értekezésében

a városim kivi'il álló két emlékrl szól: ..Az

egyik a Lold. szz szobra, az ti. n. disznótéren.

Pusztán és elhagyatva (szobra is eltnt) áll

az iil barnitotta emlék, a szemét és sár

pusztájában." (291. 1.)

és 292. 1. ..Záradékul még eg\ keresztet

kell említenem, mely a virágvölgyi temet
Lejárata eltt áll. és egy ritka esemény által

épen megmaradt."
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SZ.-GYÖRGY VÁROSNAK
PAROCHIALIS TEMPLOMA.

Sz.-György a három kisebb Pozsony-

megye károsai közt. legközelebb fekszik Po-

zsonyhoz, a vasúton félóra alatt elérhetni.

Sz.-György városról Szekcs Tamás ezt írja

,Pozs. és környéke" ezimii. 1865. megjelent

k. 115. 1.:

.. Sz.-i Jyöray már IV. Béla idejében ki-

váltságos hely volt; sz. ki)
-

, várossá azonban

csak 1647-ben tétetett; II. Mátyás alatl

épültek fel kerit falai, s azon idre esik vi-

rágzási kora is. De azóta többszörös tzvész,

leginkább pedig 1663-ban a török kegyetlen

pusztításai, *) melyek ell még a plébánia

templom sírboltjai sem maradhattak sértet-

lenül, a városnak bekövetkezett lassanként]

alábbsülyedését okozták. Jelenben borter-

mesztésen kivül, a város még terjedelmes

erdeibl és néhány malmokból húzza jöve-

delmét. Sz.-Györgynek határa mintegy 1

mértföldre beesültetik, s legnagyobb részét

erd és szllkert foglalja el. - A városnak

nyugati oldalában, a hegység tövében egy

dombon az egykori sz.-györgyi várnak, az

n. n. Fejérknek romjai láthatók. A vár ere-

detérl kevés bizonyosat állíthatni; a monda

szerint eredetileg a templariusok mve vol-

na: késbb a 3z.-györgyi grófok lakhattuk fé-

n\ es termeiben : most azonban régóta csaknem

végkép összi ilott állapotban nyugszik".

Sz.-Györgynek csak egj régi emléke

van 1
), a városon kivül alacsony dombon fekv

parocliialis i eiiiploma.

Az épület kis, alacsony, kéthajós csar-

noktemplom, melynek szentélye alatt van

altemplom: mint alaptervünk mutatja, az

egész igen rendetlen: ugy tetszik, építésze az

épszögnek nem voll aagy barátja. E tem-

plomhoz hozzá van csatolva a sz.-györgyi

grófok temetkezési kápolnája, és az e mellett

szintén késbb korú nyilt elcsarnok. \z

építkezést alig vihetni vissza a XlV-ik szá-

zadba, a sz. háromsághoz czimzett kápolna

pedig csak 1 lila körül épült.

E templomnak van több sajátsága : ne-

vezetes az altemplom jelenléte; mert al-

templomok alkalmazásával a külföldön már

a Xin. században hagytak fel, azonban nálunk

altemplomok, mint az idevaló, még a W-ik-

ben is fordulnak el, u. m. a szepesi csötör-

töki kápolnában, az eperjesi parocliialis tem-

plomban és másutt.

') Számos ásatásaim alkalmával arról gyzd-

tem meg, bgj a törököt sírok pusztításáról igaz-

ságtalanul vádolják; kik pusztították el a sz.-györgyi

és bazini kriptákat, a következkben fogjuk látni.

') Sz.-Györgynek története, mennyire ez az

emlékekre vonatkozik, párhuzamosan jár Bazin tör-

ténetével; miéit is mindkettrl Bazin emléke tár-

gyalásánál röviden fogok szólani. \ temp] oak

rajzait készítette Steindl Imre tanár felügyelete alatt

Bartholomaide8z Gyula.
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Második sajátsága a csak ketts hajó:

azonban ezt alkalmasint az eredeti terv tö-

kéletes ki nem vitelének kell tulajdonítani

;

legalább a szabad északi töveknek a déli zár-

A harmadik sajátság, ug}' szólván, ketts

orgona-karzata, melynek nyugati része az

egész templommal egykorulag készült el. mig
a keletinek hozzácsatolása csak késbben tör-

U S 6 i 8 3 10III!.
1 75. ábra.

falban ugyanazonos fal tövek télelvén meg. tént. Ezen karzat alatt van lefektetve (alap-

következtethetjük, hogy nemcsak északi, lia- tervünkön x bet alatt) hazai sírköveink

nem déli mellékhajót is szándékoztak építeni; egyik legremekebb je.

mitl hihetleg költséghiány miatt elállot- Negyedik sajátságnak vehetjük a ké-

ne, ál. ni.

tak. Hasonló esetet találunk a kis-Szebeni sbbi nyílt elcsarnokot. Valamint az orgo-

(Sáros vm.), szintén csak kéthajós parochialis nakarzat késbbi csatolásának, ugy az el-

templomban
: a sz.-györgyiben e hiányt né- csarnoknak pillére is már a renaissance-féle

tnileg kipótolja a sz.-györgyi és bazini grófok alakzásban részesül: midn itt az u. n. tos-

kápolnája és az e melletti elcsarnok. canai rendszeri látjuk alkalmazva.
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Arányok.

Templomunk egysége H* mintegy s ,7ö

méter. Ezen egységet négyszer találjuk hosz-

szában, ha t. i. beletudjuk a szentély- és .1

hosszhajú nyugati falának vastagságai is: a

templom egész hossza tehát, mi elég kevéSj

4U 1= 35,00 méter. Csekély hossza nincsen

pótolva két mellékhajó szélessége által sem.

ámbár az egyik meglevnek szélessége az

elvi félegységnyi mérvét felülmúlja; mert

4 r = 5,.") 7 métert mer. Némileg pótolja a

hiányt az egységnek nagysága, mely közel 2S

bécsi lábat mér, és igy oly kis templomnál,

mint a miénk, elég feltn. Pótlásnak tekint-

hetjük végre az osztályok (t ráver) tan. sságál

is; midn ezek sokkal nagyobbak az elvi fél-

egységnél, azaz 2íí = 7,21 méter. Ha ezt a

tövek 2 3 = 1,16 méternyiátmérhez hason-

lítjuk, ennek mérvét valamivel többször mint

hatszor fogjuk találni az osztályok hosszá-

ban; e hossz tehát közepett áll a pozsonyi

dom öt és a sopronyi sz. Mihály-templom hét

aránya közt. Az els osztály Sz.-Györgyön

valamivel nagyobb a következ kett egyen-

lnél. A t hasonlóképen, mint a pozsonyi

dómban, egyszeren nyolczoklalu. A boltge-

rinczek. a hajóban, gyámk nélkül, közvetlen

a t oldalai iól szöknek fel. A szentélyben

faloszlopok nincsenek, de vannak gyámkö-

vek, melyeken a boltgerinczek emelked-

nek. Ha a boltot a hosszhajóban a t-talap-

zattól fölfelé mérve, a szentélyben pedig a

padlótól mérve kezdetjük, mindkél esetben

az egyenes magasság a boU kezdetéig Lesz

2j6 = 4,83, a boltnak egész magassága pedig

a templom padlójától mérve íD'- 10,10

méter. Az északi zárfal tárna i hossza I
1}
=

i', 17. szélessége 0*> — <>,S7 m.

A szentély rendesen a ayolczszög három

oldalával van zárva. Tárnáinak hossza eltér

az északi zárfal tám inak mérvétl: mert

hosszuk ,\ 2,95, mig szélességük ugyanaz,

(& = 0,87 m. A fal vastagsága különböz he-

lyen különböz, átlag S 1,06 m.

Az altemplom boltozata njabbkoru .

mit már a bejárása oldalain álló. 11. n. tosca-

nai oszlopok is bizonyítanak. Elossza kevéssel

csekélyebb a szentély hosszánál; de szélessé-

ge csak 2li - :!, I I métert mér. a fels szen-

télynek 2A -•"», 91 m. szélessége arányában.

Tizenhárom Lépcs \ e/et a hosszhajóból le az

altemplomba, és hat lépcsvel magasabb a

szentély padlója a hosszhajóénéi. Az altem-

plom teluit alacsony és boltozatának eredeti

magasságál sem tehetni többre, mint A =
2,95 méterre. \z altemplom zárása nem kö-

veti a fölötte való szentélynek hatoldalu

zárását, hanem kelet felé egyenes fallal

\ égzödik.

Asz. háromság kápolnájának van saját,

a templométól különböz :í.7o méternyi egy-

sége, melyet azonban az utóbbiból is szár-

mazhatni: mert a templom egységének le-je

=:o,71 m. A kápolna hossza rben három

ilyen egységei 311' = 11,13 m. mér; keleti

zárása háromoldalú a nyolezszögbl, hanem

nem igen szabályos; van diadalívvel a hajótól

elkülönített szentélye, és ez rendes ellentá-

masztott tél csillagbolttal bir, mig a hossz-

hajó boltozatai kevésbé szabályos csillagala-

kunak kell mondanunk. A gerinczek találko-

zási pontja zárkövein mindenütl czünerpaisot,

egészben uyolczat látni. E kápolnának van

nyugati részen karzata, mely alatt fekszik

Serédi kkoporsója (alaptervünkön y betvel

jelölvei.Az ablakok kétosztályuak és csúcsuk

lóher-mérmüvet mutat: azonban az ablak-

béllel már bonyolódott, és a lóher-mérmí is

tompa alakn. Mindez megegyezik az építmény

fentebb adott kés korával, mely azonban

még nem esik ,1 csúcsíves styl teljes banyat-

lásába.

A templomnak foltára ívna issance styln,

díszitvevan több reliefcsoporttal, melyek közt
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fhelyen áll a patrónus sz. Györgj csoportja.

Az anyai; be nem festett fehér homokk, de

az alakok egyes részei aranyozvák. A mun-

kát a középszernél jobbnak mondhatni, az

alakok köpezösök és rövidek ugyai) . ha-

nem arczaikban némi. a cselekvényhéz mért

kifejezés is látható. A ruházat, de fképen

a fegyverzet, a XVI. század jellemét viseli

magán.

A szentélyben van egy. a foltárhoz ha-

sonló más oltártöredék is. ez ábrázolja a há-

rom keleti bölcset. E kép fölött félkör orom-

ban látjuk a szü/.et Krisztussal keblében.

Van itt fülkében egy régibb szent sír is.

ujabb oszlopokkal ; és még egj oltártöredék,

mely a szznek halálát ábrázolja. Alakjai

fában vannak faragva és befestve. E töredék a

kés csúcsíves 8tylnek még figyelemre méltó

munkája.

A kápolna egyik ablakában régi ab-

lakfest esnek csekély töredékei is fennma-

radtak.

Mintán a templomnak nincsen tornya.

külön harangtornyot építettek oldalán, mely-

ben egy. a XY-ik század végében Öntött ha-

rang van felakasztva.

Egészben véve a sz.-györgyi templom-

nak, valamint technikai kivitelét, agy anyagá-

nak választásai és elkészítéséi is hanyagság-

ról kell vádolnunk.

Sz.-gjörgji és bn/ini Ciryör$»-,v

grófnak koporsója.

Ezen koporsóról tüzetesen értekezett

Gyurikovics a m. t. akadémiában. 1
) Widter

Antal a bécsi „Történelmi társaság" másod

elnöke, Ipolyi közbenjárásával, fényképezte

az emléket, és kérésemre e photographiál

elküldvén mégengedte, hogy ennek igen

') L. a m. Akad. Értesít 1847-ii évfolyamá-

nak 369 s k. 1.

sikerült phototypiája, e munkához esatol-

tassék.
1
)

Az emlékk. - vörös márvány. je-

lenleg az orgonakarzat alatt van letéve.

hossza 1° 2' 8". szélessége 3'. Felírása a kö-

vetkez :

„In Anno Domini MCCCCLXVD feria

quarta ante testm beati Ambrosii episcopi

oliiit speetabilis et generosus vir ac magni-

ficus dominus . . . de S. Georgio et de Bozyn

ere. hic sepultus. Ejus anima requiescat in

pace".

A hézagot, melyet az alsó jobb sarknak

már légen történt letörése okozta, Gyuriko-

vics „Georgina" keresztnévvel tölti ki. és

mondja. ..hogy a templom belsejében balról

a szentgyörgyi grófok tágas, és majdnem az

egész templom hosszasága szerint elnyúló

kriptája var. mely II. József uralkodása ide-

jéig sok kkoporsót foglal! magában. Akko-

ron számos törött sírkövek s egyéb romok s

töredékek a templomból kihordattak, és a

templomban látható garádicsok és lépcsk

kiigazítására fordíttattak: két jeles és nagy-

szer fj,r*/. síremlék pedig a templom jobbik

oldalán 1465. szent-györgyi gróf (íyörgy által

emelt sz. háromság kápolnájába téteteti által",

honnan (az egyik) késbben mostani x) he-

lyére jutott.

..A kkoporsó fedelén emelt munkával

(dombormben) egj pánczélos férfi látszik,

hsi alakban, melynek magassága sarkától

a fej tetejére nézve, •"» S". a csákói is oda

számítva, I
2". Bal kezében pálczát, jobbjá-

ban zászlói tart. melyen hat SUgároS csillag

látható: lábaival pedig oroszlánt tapod. melv-

i Ezen. éa :i kél pozsonyi síremlék phototy-

piája Díváid József mhelyében készült, merj e há-

rom mutatványával kitnen ajánlkozik, hol az ere-

detinek leghbb sokszorosítása van szóban. (L. 1\.

Eáblánkat.) alaptervünkön az einlék mostani helye

\) betvel van jelöh e.
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nek képe az ember képéhez nagyon hasonlít, ronyi benczések temploma restauratorának

Bal oldala mellett pais van. melyen hal su- meghatározására Ezen czimeren a korona

garas csillag, a szentgyörgyi grófi család felemelked abroncsával (Bügel) igen szaba-

czímere látható, rajta drága kövekkel ékes. tosan van ábrázolva ; az abr :s alatt eltü-
a császári diademához hasonló aranj korona nik a korona szövetsapkája, melyei mitrá-

fekszik, nem pedig, mint aémelyek véleked- nak tartottak, és a grófi czimernek sajátos

nek, papi süveg (infula), nem is méhkas, mely hatágú csillaga, st a korona közepén még
körül méhraj szállong. A pais melletl igen kis keresztke is látszik, hanem a korona f-
csinosan vésett, páva tollakkal díszes forgó lötti pávatollas forgó hiányzik. A czimer alatt

látszik". ezen aláírást olvassuk :

„György gróf V. László király halála

után nem Hunyady .Mátyási, hanem Pridrik

császárt iparkodott magyar királyi székre

emelni, mely ragaszkodásáért Fridriktl nem-

csak dicséretet nyert, de czimerének bvité-

GÜrauff inni iliiírtiii|fit gjer iiuialtcmluirri in migerr.

Tekintve az emléknek mértékét, Ki-

mondhatjuk, hogy ez hazánk sirtábláink leg-

kiválóbbjainak egyike, hacsak nem legjobbja.

sét is. Az illet czimeres oklevél, mely Bécs- \ szakállatlan és bajusztalan arcz tökéletes

ben 14.V.I. évi június 19. kelt, a megbvitett tinómul bevégzett arczkép, melyet igen sza-

czimert ezen szavakkal irja le: ..Anna vestra hadon dolgozott hosszú hájazat körülvesz,

haereditaria, videlicet scutum flavum, stella Keletkezési korának megfelelleg , kitn

aurei 1
) rubrique colorum et galea torneamen- szorgalmat és hséget fordított mesterünk a

ti simili in summitate ejusdem, cum operi- fegyverzet pontos és szabatos ábrázolására,

mentis et superinductitiis similibus aurei et n K.v - &ogy annak még apróbb szögeit is meg-

rubri coloribus redimitis atque adornatis, olvashatjuk. A tinóm munka kitnik kivált

pro majori domus et honorum vestrorum a sodronyos ingen, melyet a szobor mellvérte

decore decrevimus quadam singulari co- alatt hord. de kitnik magán a mellvérten, a

róna exornare, ita videlicet, quod ex nunc könyök- és térdkalács-véden, a vas kesztyn

in antea perpetuis temporibus supra galeam
«''
s czipn, melyek mozoghatás végett apró

scuti vestri coronam auream praecise ad lemezekbl vannak szerkesztve. \ mellvért

modum diadematis Imperialis elevata jobb oldalán megjelenik azon hám. mely a

anna vestra haereditaria eireumdant en, at- lándzsa helybentartására Szolgált: ez alatt

que amplexantem. cum fasciculo pennarum látszik a tr markolata. A kard hossza <^yi -

adinstar caudae pavonis in cacumine co- nes, czifra és ige,, hosszú markolata két kéz

ronae collocato, deferre possitis et valea-

tis. per haec arma vestra hujusmodi melio-

rando" stb.

Ezen oklevél magyarázza az igen pompás

sisakdiszt, melyet emlékünkön láttunk; de ez

zel megfogható és kezelhet. Emelt jobbjában

a gróf zászlót tart, melyet igen egyszer csa-

ládi czimerképe: vörös és aranyos hatágú

csillag látható. Különösen 1 3aknem négyegea

posztó i.'i sapkája, melyen kiszök hatszirmu

.,, ., ,„ ., , . -, •, rózsáról, násfa gyanánt, három bojt- és gyöngy
még világosabban tnik ki egyik czrmerében •

azon megjelenend nemet könyvnek, mely-

nek kecske czimere alkalmat adott a sop-

') Itt hiba v;iii ; mi rl aranj csillag csai l éh

vagv vörös mezre illik.

sor függ le. A fegyverzés fölött diszitett pe-

rimével drága köpenyt hord. melynek szá-

rai czifra zsinórral nyaka alatt vannak össze-

kötve. Az alak. kora sirkövein látható szokás

-/érint, agyszólván ketts helyzetben, egyut-
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tal állva és fekve van ábrázolva: midn a

feje alatti vánkos fekvést jelez, hanem orosz-

lánon álló lábai valóban álló, nem pedig

fekv helyzetben vannak felfogva; a fekvés

már a hosszú csillagos sarkantyú által lehet-

lenné válik. A kezek magatartása is inkább

álló, semmint fekv emberhez illik. Ezekkel

ellentétben a fej annyira nehezedik az alája

tett sarkain bojttal ellátott vánkosra, hogy

abban mintegy nimbust képez ránezok ered-

nek. A lovag nem holt, hanem él alakban

van eladva, mire már nyitott szemei is

utalnak. -- Gyurikovics megjegyzése szerint

az alak lába alatti oroszlán emberi arczczal

bir. Ez tulajdonképen nem emberi, hanem az

oroszlánnak a középkorban szokásos eonven-

tionalis arcza, mely régibi) mintáról véve,

fenntartotta magát, és kellett hogy fennma-

radjon oly mvészeknél, kik életökben orosz-

lánt nem láttak. Conventionalis tehát nem-

csak az állat arcza, hanem sörénye is, mely

csupa mesterkélten fodrozott fürtekböl áll.

Serédi Ciíáspár sirköve. 1

)

„Miután a bazini és sz.-gyöi'gyi grófok

családja Kristóffal 1543-ban kihalt, Ferdi-

nánd királya pozsonymegyei birtokát Serédi

Gáspárnak 53 ezer forintban elzálogosította

;

de azt Gáspár nem teljes I évig birta. mert

1550. márcz. 1. meghalálozott."

Ugyanezen szent-györgyi templomban

.

jeléül annak jobbik oldalához ragasztott, a

sz. baromság tiszteletére felszentelt kápolná-

ban, az oratórium alatt áll egy, mind törté-

neti, mind mütekintetben igen nevezetes em-

lék. Ez Serédi Gáspárnak, Magyarország

fels részei fkapitányának sirköve. Nagy-

szer m. csinos, sima márvány köböl ké-

szült; maga a koporsó 1° 1' 4" hosszú. 3'

') L. az id. .Akad. Ertesitben* (1847. óvf.)

Gyurikovics értekez. :>72. 1. Alaptervünkön emléké-

nek mostani helye y) hetiivei van jelbe.

3" széles és 3' 9i" magas. A fedelén diszesen

kivésett hs képének magassága épen egy öl.

A felírások nem góth, hanem gömböly latin

kisded betvel a kbe vésvék, s ily tartal-

múak. A kkoporsó jobbik oldalán eme vers

olvasható

:

„Me Sei'edhia tullit tellus, Fernandus habendas

Rex donavit opes, dum l'era bella dómat."

Bal oldalán pedig:

„Kara fides rebus dubiis, operosaque virtus

Acceptum Regi me fecit esse ineo."

Keskeny oldalán a lábak alatt áll

:

„.loannes Alagy nepos curavit."

Fedelén feje felett

:

„Absorpta est mors iu victoriam.Georgius de Sered f.f.

Ugyanazon fedelén a lábaknál olvastalak:

„Monumentum spectahilis ac magnifici Gaspa-

! ris de Sered, comitis de Sancto-Georgio et Bazin ac

Capitanei partiuin snperiorum lí. Hungáriáé etr. (|iii

obiit 1. Mártii 1550."

A felfogás hasonlít az élbben tárgyalt

sírkövéhez, de koránt sem éri el annak m-
értékét, hanem a sírk kivitele közel áll

Gáspár testvérének Györgynek azon sirkövé-

hez. mely a bártfai templomban látható. Se-

rédi György 1552-ben halt meg, mint ezt

emlékének ebbeli felirata: ., Magnificus domi-

nus Georgius de Sered obiit die 23 mensis

április Anno Domini 1552." tanusitja. Az

utóbbi sírknek fametszett mását adja Mys-

kovszky Viktor a bártfai templomról irt rno-

nographiájában a „MagyarorSZ. ré'gészeti em-

lékek" IV. köt. 1. rész 113. lapján.

Mordax és nejének sírtáblája.

Említem ezen igen csinos, bár kis mérv
sírtáblát, szorgalmas kidolgozása miatt. Ez

az els tbe van befalazva, hol helyét alap-

tervünkön : bet jelöli. Dombormve kelhei-
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mi kbe van faragva, csekélyebb érték ke-

retét homokk teszi. A domborm fölött :

Qaos Deus conjunxit, homo non separet.

A térdel házaspár közt lábtó, melyen

távlatilag felfogott lián un angyal felszáll, az

alsó az imádkozó nre mutat. A felhkben az

atyaisten és négy angyalf. A két ezímer

egyikén András-keresztbe tett kapa. másikán

három ásó- vagy szántóvas.

Az aláírás ez:

Hie ligen Begral>en die Edleii vcsten Jacob

Mordax underhaubtmai] d. Schlosz Brespurg der

den 19. Octo : Und Ágnes (iraiHii sein llaus/.t'rav

so den andem tag Xovemb. ini 1572 iar in '''itt

Entschlaffer sein. Gotl welle bíb und una allé durch

( 'líristmn Jesum zu den Evigen Lében aufferwecken.

Ámen.

Coniugio et tuniulo Deus hos coniunxit in uno,

Ki posi tata nianet coningialis amor.
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B A Z I N.

Bazinnak történetére vonatkozólag ..Pozs.

és körny." ezimü könyv, Szekcs Tamás által

irt ezikk 117. 1. ezt olvassuk:

„A városnak (Bazinnak) ó-kori története

ugyanis szorosan összefügg e férfinak (Illyés-

házy Istvánnak) életével. Mintán t. i. Bazin a

sz.-györgyi grófok a XVI. században történi

kimultával. elször Zápolya János birtokába

jutott, azután Ferdinánd király által a koro-

najavakhoz csatoltatott, nemsokára isméi

más földesurak magánbirtoka lett, s ezek

közül bizonyos Krusithius említtetik, kinek

halála után a liazini és SZ.-gyÖrgyi uradalom

annak özvegyére, Pálffy Katalinra, maradt

zálogképen. Vz özvegy a nevezett birtokot

második férjére, Illyésházy Istvánra, ru-

házta át. ki azeltt mini katonatiszt a Krusi-

thius ezrednél szolgált, s a nevezett birtokos-

nak saját ajánlatára nül vette.Miután azon-

ban a liazini és sz.-györgyi lakosok nehezen

viselhették az uraság nyomását, azérl 159S-

ban Rudolf királyhoz kiváltási jogéri folya-

modtak, s egyszersmind az iiradalomérl járó

140.000-nyi tallérból álló zálogdíjt kifizetni

Ígérték, mire Rudolf Bazinl és Sz.-Györgyöt

sz. kir. városokká tévé. azonban Qlyés-

házy ezen eljárás ellen erélyesen tiltakozott,

s e miatt súlyos pörváddal sújtatván, idegen

tartományba menekülni kényszerült. ésTren-

esénen át Lengyelországba futott, hanem

majd Bocskaytól tanácsadójául hivatva, az

országba isméi visszatért. \ megalakult bé-

keszerzdés után, melynek létrehozásában

Illyésházy mint közvetít a császári és Bocs-

kay-párt között hathatósan résztvett, Illyés-

házy a liazini és SZ.-györgyi uradalom birto-

kába ünnepélyesen ismét visszahelyeztetett,

és miután mint Magyarország nádora 1609-

ben meghalt volna, örököse Qlyésházy Gáspár

vette ál az uradalmat. V két város ismét

folyamodott II. Mátyás királynál és Thurzó

nádornál a nevezeti uradalom átvételi jogáérl

;

és 1615-ben csakugyan egy királyi rendelet

folytán a két város lön a nevezett uradalom-

nak birtokosa. De a kél város adósságtól

nyomatva, a kiváltási díjt kifizet ni képtelen-

nek érezte magát, - mind Bazin, mind Sz.-

György, az átvételi jogot az adósság alóli

fölmentési kérelemmel együtt a királynak

kézbesítette ál ; a kérelem elfogadtatott.

1626-ban II. Ferdinánd a sz.-györgyi és ba-

zini várhoz tartozó jószágokat, a kél város

kivételével, az akkori koronarnek. Pálffy

Istvánnak engedte által, ki összesen 310.000

frtból álló zálogdíjl tizetett a kincstárnak.

Az uradalom Czajla, Goinod, Kis- és N

Senkvitz, Límpach, Schweinsbach és Tót-

Gurab falukból állott; mire a nevezett csa-

lád az uradalmat HLKároly királytól, a feje-

delmi ház iránt, többszörösen tanúsított hü

ragaszkodása jeléül, a grófi czímmel együtt,

örökös birtokba vette át. Bazin pedig és

Sz.-György csuk 1647-ben nyerte meg
az országgylési képviseleti jogot, te-
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hát csak azon évben ismertettek el valóságos

királyi városoknak. A városnak további vi-

szontagságai igen hasonlók Sz.-György sor-

sával".

E rövid történelmi vázlatból kitetszik.

hogy Bazinnak egyetlen régi emlékét, t, i.

parochialis templomát, polgárai alig voltak

képesek építeni. ') Éhez járul, hogy a sz.-

györgyi és bazini grófok czímerei abban

többször fordulnak el, nevezetesen a szen-

télvnek zárkövein. E szerint a templom épí-

tését, legalább a/, a hoz szükséges költségnek

Mindamellett, hogy a bazini templomot

a bazini és sz.-györgyi hatalmas és dúsgaz-

dag grófok hkezüségének tulajdonítjuk, el

kell ismernünk, hogy ennek kivitele is épen

oly hanyag, mint a sz.-györgyié. A középhajó

tövei nincsenek szabályosan elrendezve, igy

e hajó majd szélesehhé . majd keskenyehhé,

osztályai majd hosszabbakká, majd rövideb-

bekké válnak: másrés/l a kés kom hollók.

valamint a szentélyben, ugj a hosszhajóban

is különféle, többnyire nem tetsz alakokban

jelennek meg. A szentély holtja három liat-

, Mllli l II i I I I

177. ábra. liazin templomának alapterve.

legnagyobb része vitelét e grófoknak fogjuk

tulajdonítani A család 1543-ban halt ki. a

templomnak tehát régibbnek kell Lenni, de

nem sokkal régibbnek: mert részletei, kivált

boltozása és a tervnek igen hanyag kivitele

már is a Styl hanyatlásának idejére utal. Ke-

letkezését tehát legkoráhhan a XV-ik század

vége felé tehetjük, oly feltevéssel, hogy akkor

sem készült el egészen, hanem építkezéséi

még a XVI-ik században is folytatták.

') Alaptervünk rajzai készítette Steindl Imre

tanár felügyelete alatt B< eczk Sándor.

águ esillagidomu, de a csillag ágai különböz

nagysággal hirnak. és a szentélyzárás gerin-

ezei épen ezért nini -ének kellen ellentá-

masztva. Egészben észrevesszük, hogy itt

töhh tekintethen a pozsonyi dom bírt befo-

lyással. Itt is. valamin! Sz.-Györgyön is, a

pillérek oyolczoldaluak, csakhogy mindkét

templomban egész oldallal vannak fordítva a

templom tengelyéhez, mig Pozsonyban ezl

hegyükkid teszik, Valamint Pozsonyban, agy

Bazinban is a templom u\ agai i homlokán

egyetlen, a középhajó szélességének megfelel

26
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torony áll, csakhogy Bazinban kevésbé, mint

Pozsonyban birja az erdítés jellemét.

Templomunk szentélye a nyolczszög há-

rom oldalával van zárva, és itt megmaradtak

a tárnak is. melyek a hosszhajóban eltntek.

Különös beboltozása miatt a szentély zárása

nincsen, mint más templomokban, világosan

elkülönitve a hosszszentélytl. A hosszház

háromhajós, ötosztályu ; négy t-sor áll a

fhajó minden oldalán
; hanem igen feltn,

hogy a déli sor els pillére alakjában egészen

távozik a többitl: ezt. i. nemnyolcz-, hanem

csak négyoldalú, egy hosszúkás négyszög,

mely déli oldalán mintegy ki van vájva, és

északnyugati sarkán áttörve, az áttörés he-

gyén oszlopka áll. Ezen, maga nemében egyet-

len alakzást csakis annak tulajdonítjuk. hog3r

ez által kilátást nyithassanak az Illésházy-

féle kápolnából a templom középhajójába:

és e szerint következtetnünk kell. hogy vala-

mint e pillér csak egyidejleg épülhetett a

kápolnával, ugy az általa hordott boltozat is

csak akkor készülhetett el. s innen magya-

rázható a boltozatnak rendetlen idomzása is.

A kápolna a hosszszentély déli oldalához

épült, és hogy annak a szentélylyel tágabb

közlekedést szerezhessenek, az utóbbinak déli

zárfalát nevezetes hosszban törték át. Magát

a ká})olnát kelet felé három oldallal zárták,

tárnákat itt már nem alkalmaztak.

A szentély északi oldalán fekv sekres-

tye uj, építési költségeinek fedezésére az

niésházyaknak, mintán csontjaikat kihány-

ták, ónkoporsóikat eladták. Ezt nem a tö-

rök tette.

I'j szintén a harmadik hosszosztályhoz

épített kápolna, mely az északi mellékhajó-

ból csaknem egész körével kiszökik.

A torony falai igen ersek, daczára, hogy

csak legalsó emeletén van boltozás, a magas-

ságban az emeletek csak fapadlóval van-

nak elkülönitve egymástól. Hol a torony

észak felé a hosszhajó zárfalához csatlakozik,

ott még támrészlet is ersiti alját , inig déli

falvastagságában a fels emeletekhez vezet

lépcs van alkalmazva.

Egyházunk egységét = 11'. középhaj ójá-

nak szabálytalan kivitele miatt pontosan

meghatározni nem lehet, közelítleg az 11'

mintegy 6,70 métert mér. Ha ezen mérvet,

kezdve a szentélyzárás falának küls felüle-

teted a tengelyen ívyugat felé visszük, a to-

rt my végs végéig leend hét és fél ily W =
•")<), 2-") m. Ebbl esik :

a szentély hosszára a diadalív ii\n- méter

gáti végéig 3 lí'= 20.10

a hosszhajó hosszára a torony kez-

:Ull'= 2:143

lll'= 6,70

detéig

a torony hosszára keletrl délre

Összesen 7|tt'= 50,25

Ezen hosszarányokban is a bazini mester

a pozsonyi dom példáját követte, csakhogy

Pozsonyban a 7iU'-nyi hossz rben, itt pedig

a zárfalakat is betudva van mérve. Nem
kell-e ebbl következtetnünk, hogy a bazini

templom csak a pozsonyi szentély meghosz-

szabbitása után épült, azaz 1461 után?

A bazini mester nem volt bátor, meri

templomának falvastagsága a szükségesnél

sokkal nagyobb: de félénksége mutatkozik

hosszhajója osztályainak kurtításában is. Ezek

legbátrabban épített emlékünkben, a sopro-

nyi sz. Mühály-féle templomban a tövek át-

mérjét hétszer múlják felül. Sz.-iíyörgyben

hatszor, a pozsonyi dombon ötször, itt pedig

csak négyszer. Ebez hozzá kell venni, hogy a

tövek átmérje, valamint a hosszfalak vas-

tagsága is 2 f= 1,16 méter, mely mérv a

tizedik helyen áll a sorozatban a 2 3 sz.-

györgyi átmér fölött (a bazini 2 3 tesz <> 89

métert ».

Végre a magasság is igen csekély, mivel

ez a szentélyben a padlótól a boltig nem mér

többet B'= 9,47 méternél.
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l!l«; s|iá/_> István síremléke.

Errl Gyurikovics ezt Írja
1

): „Midn
Illésházy István nádor 1609. máj. •"). élete 69.

évében Bécsben meghalálozott, hátramaradi

özvegye Pálfiy Katalin férje végakaratát pon-

tosan teljesíteni igyekezvén, holt testét aug.

"). nagy ünnepélyességgel a bazini anyatem-

plom jobb oldala mellett általa épített ká-

polna alatt készült pompás gyászboltban el-

takarittatá, és egy bécsi ügyes szobrász által

fehér salzburgi márványbó 1 fa r; i g( »tt élet] íagy-

ságu szobrot nemcsak halotti tisztesség meg-

adása jeléül, de a hosszú idkre fennmara-

dandó emlékezet okáért ugyanazon kápolná-

ban felállitá. A szobor hat lábnyi magasságú

férfiút, akkori divatú hadi, jelesül lovag öl-

tözetben ábrázol, mibl kitetszik, hogy IUés-

házy nádor magas termet s vaskos testal-

katásu volt: az arezvonások hü hasonlatossá-

got mutatnak. — A nemzetségi emlékirások-

ból bizonyos, miszerint a bécsi szobrász, re-

mek munkájáért, az özvegy nádornétól 1200

tallérral jutalmaztatott meg. - Az Illésházy

István bazini pompás sírboltjáról egy érseki

rendelvény 1<>. lapján ezen nevezetes emlí-

tés tétetik : „Infra Capellam est Crypta longa

:>•! orgias, lata 2 orgias, 2 pedes quam exstru-

xisse supponitur Comes Stephanus Illésházy,

cui is et Consors ejus Catharina Pálffy post

mortem illati sünt, stanneis tumbis inclusi

ambo. Cum tamen in sartis tectis ejus Ca-

pellae Família Illésházyana nullám halmissel

curam, Crypta haec successive ad Jura Ecc-

lesiae transivit, Parocliique omnem, qui Ta-

xám deposuit, eo sepeliri admiserunt. A. 1772

Parochus Cryptam visitans cadaveribus reple-

tam deprehendit, quae cum plene resoluta fuis-

'» A m. Akad. Értesít 1847. évf. 235. a k. 1.

sent, repositis ad ínium angulum corporibus,

eam integre mundavit, stanneas praelibato-

rum Comitum tumbas, in superbicie jani prius

superioribus annis absectas, cum annutu

Generális Vicarii Ladislai Bányay repositis ad

angulum corporibus evacuavit, ipsum stannum

Campanarum fusori Tyrnaviensi pro 221 ti.

55 den. vendidit, quos ad creatam uoviter

Saeristiam et reparatam méterem expendit.

tíepuryata Crypta, illata sünt eo rurSUS I

Corpora. sed adveniente de regulandis Cryp-

tis Ordinatione If.e^ia (Re^ulatio harc Coeme-

teriorum et Cryptarum perConsilium R. Lttle

de 21. Sept. 1777. emanavit) Parochus inte-

riorem ingressum occlusit, relicto lapide cum

Inscriptióne el Insignibus gentilitiis, nullum

ampliuseosepelivit." KövetkezikGyurikovics-

nál a hosszú sirirat. mely illésházy szobra olda-

lán a falra alkalmazott két réztáblára van vés-

ve. A hely alaptervünkön a betvel van jelezve.

A helyszínén a szobor anyagának nem

Salzburgi márványt, hanem kelheimi követ

találtam. A szobor nem bir különös mér-
tékkel, félkör fülkében áll, mely fölött „Ju-

Stitia," jobbra .,( 'harilas ." halra »Spes"

szobra. A feliratos tábla dagályos hexame-

terekben Illésházyt dicsíti. Ezen emlékhez

tartozott a déli hajó délkeleti végén látható

tábla, mely Krisztus feltámadásai ábrázolja,

szintén kelheimi kbl, és hasonló techniká-

val faragva. Mostani helyét alaptervünk s

bet jelöli. Valamint b bet helyén a tem-

plom padolaton „Storkwt B-nak azon sírtáblá-

ját jelzi, melyrl a sopronyi benczések tem-

plomában látható kecskeczimernek tárgyalása

alkalmával szólottam.

E templomban van eltemetve egy ba-

zini gróf is, ki 1522-ben halt tiic» Az egyhá-

zat tehát a bazini grófok, az Qlésházyak és

Pálflyak temetkezési helyének állitják.

26*
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MODOR.

Modor városának okmányokra alapított

rövid történetét az igazgató tanács megbí-

zásából kiadta Dr. Verédy Károly „A modori

m. k. állami tanítóképezde harmadik értesit-

vénye" czimü, Pozsonyban 1875-ben megje-

lent könyvecskében . melyben tárgyunkra

nézve vonatkozólag olvassuk:

„Bizonyos, hogy Modor, mig sz. kir. vá-

rossá lett, sok viszontagságon ment keresz-

tül. Legrégibb okmány, mely Modorról meg-

emlékezik, s melynek eredetié a nyitrai káp-

talan levéltárában riztetik. II. Géza kirá-

lyunk korából való, ki 1158. évben a nyitrai

Zoérard és Benedeki-l czimzett templomok

több rend adományon kivül adja Modor
villáját is, mondván: „Donavi etiam (Ec-

clesiae nitriensi) villám meam Modor, con-

dicionalem prope Regnum Theutonicorum

prope montem existentem, ubi falcatores mei

existebant." Modor ezen korszakban csak egy

uri lakból és a fenntebb említett ..falcatores"

házakból állott. 12s7-ben Henrik pozsonyi

grófhoz tartozott: mivel pedig fiai, Apor er-

délyi vajdával szövetkeztek, ki ezen országot

s különösen Pozsonymegyét tzzel vassal el-

pusztitotta, Kun László azt János pozsonyi

grófnak, lm szolgálata juta Imául s Túrna

(Teriing) s Nyék falvaiban szenvedett károk

megtérítése fejében adományozta." (7. I. és

9. 1.) ..Modor városának eredetileg állandó

ura nem volt. késbb ugyan különféle birto-

kosai lettek, kik közül az utolsó Országit csa-

lád volt. ennek kihalta után 1586-ban Modor

ismét a királyi kincstárra szállott, nehogy

azonban a jövben felsége a király mint

legmagasabb kegyúr azt ismét eladja vagy

elajándékozza, a lakosok egyszer s minden-

korra hat ezer forintot s ezen félül évenként

640 forintot készpénzben s bizonyos mennyi-

ség fát kötelezték magukat a kincstárnak

kiszolgáltatni. Ezen királyi bért a kincstár

egészen 1610-ig szedte, mely esztendben

azt a Pálffy család nyerte el. A Pálffy család

egyik nivadéka ezen kir. bért Lippay érsek-

nek alapitványképen adományozta, ki azl a

bécsi Pazmaneum nev papnöveldére fordí-

totta. K')S7-ben Fényessy egri püspökre szállt,

ki ismét azt a nagyszombati collegiunna

fordította. Es mai napig köteles a város ezen

évi bért 240 frtot a mai pénzértékben évenként

az egri káptalannak fizetni. Ámbár a kápta-

lan csak peres végrehajtás utján juthat köve-

teléséhez, miután a város hivatkozva arra.

hogy a többi város ezen kir. bér fizetése alól

felmentetett, s igv azt tovább fizetni vona-

kodik."

Ehhez a „Pozs. és Körny." czimü könyv-

bl hozzáadandó: (119.1.) „A városnak haj-

dani ki falai és három tornyos kapuja még
nagyobbára felállnak: az eröditméivyek 1610

— 46-tól származnak. — A nyugati, vagy

bazini kapun az ország és a város czimere

Látható; utóbbi két részre osztott paisból áll.

melynek egyik felében aranyszín talajon

egy három csúcsú dombon három fürttel el-

látott szllgerezd látható: a másik, bal lé-
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lén, veresszinü talajon látható három kereszt-

sáv (pólya) pedig azon három patakot jelké-

pezi, melynek egyike (mint Kassán) a bel-

várost, a többi kett a külvárost futja ke-

resztül."

121. 1. ., Rudolf király által Modor a >/..

kir. városok sorába emeltetett : de ország-

gylési követeit gróf Illésházy István az

IGOO-ki országgylésbl kirekeszté, s az or-

szággylési képviseleti jogot csak 1613-ban

nyerte. Azon sanyargásokat és viszontagsá-

gokat, melyeket a felvidéki városok az 1609 ~

20-ki s fleg 1705-ki belháboruk miatt szen-

vedtek. Modort is nagy mértékben sújtották.

kezes czélja. hogy a lakos nemcsak maga

elébe, hanem az atczáii végig is láthasson

a nélkül, hogy kénytelen volna fejét az abla-

kon kitolni. Némelyek szerint ezen építkezés

még a háborús idkbl maradt, és védelmi

okokból keletkezett.

Modornak van egy. a csúcsíves styl leg-

utolsó korából származó temploma, 1
) mely a

mai temet közepén a városon kivül áll:

ezért rendesen nem isteni tiszteiéin-, hanem

halotti szertartásra használtatik. E templom,

bár kés eredet és sajátságos, a szokásos

csúcsíves templomokétól eltér alakzással bir,

mégis nevezetes szabályos terve miatt, mely

Ii
|
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|
i|i|I

|

178. ábra. Modor templomának alapterve.
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1729-ben pedig tzvész pusztította el a vá-

rost." Azóta Modor nem birt régibi) virág-

zására emelkedni.

Nem hallgathatom el e város egyik épí-

tészeti sajátságát, mely ha masnit, kiválta

Szepességen is fordul el, még sem lép fel oly

következetesen és hasonló nagy számmal, mini

itt. Ez a lakházak kiszökése egymás eltt,

mely a nagy utczát, alaprajzát tekintve, fo-

kozatos lépcsként tünteti fel. Moh lm ház

szomszédánál több lábbal belépvén az utczába,

hosszabb homloka párhuzamos az ntcza ten-

gelyével, de mivel szomszédja kissé vissza-

vonul, van ablaka azon részén is, mely az

utcza tengelyéhez épszög alatl áll. Ezen ópit-

tekintetben felülmúlja valamint a sz.-györgyi.

ugy a bazini templomot is.

E templomot álháromhajósnak és oly

szentélylyel ellátottnak mondhatjuk, melynek

zárása a hatszögnek három oldalával bir, mi

annál szembetnbb, meri a zárás gerinczeil

ellentámasztó gerinczek nem léteznek. Tornya

oincsen. Falai és támai igen ersek.

Ha a fölötti egyszer pillérei tengelyei

közti szélességei mérjük, lesz egységünk \V

—6,40 méter és a templomnak egész hossza

hal ily egység 6*í'= 38,40 méter, nem ftr-

i alaptervünkéi készítette Steindl Imre igaz-

isa alatt Bereczk Sándor.
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ben . hanem hozzávéve a keleti és nyugati

zárfalak vastagságát is, mely egész hosszmérv
j

következleg a részletekre van osztva

:

méter

a keleti zárfalak vastagsága ... 4 k = 0,98

a szentélyzárásnak fentje .... 2 1) = 2,49

hosszszentély 4 (C = 5,77

a diadalív vastagsága 4 k = 0,98

a hosszhajó négy osztályának együtt

véve =20,50
j

az ötödik osztálynak hossza .... U = 6,40
|

a nyugati zárfalnak vastagsága . . 2(6 = 1,28

a templom egész hossza . . . 38,40

Itt valamivel találkozunk, mire eddigi

vizsgálatunk alatt nem akadtunk, t. i. arra,

hogy a templom négy osztályának hossza

nem rendszeresen az elméleti sorozatnak

egyik száma után, hanem ugy van határozva,

hogy a többi rendszeresen meghatározott ré-

szek összege levonatván az elre megalapi-

tott hat egységnyi hosszból, a fennmaradó

összeg egyszeren négygyei van felosztva, és

annak egy része = 5,125 méter egy-egy osz-

tálynak adva. Ennek tanúságául felhozom a

rendszeres sorozatnak két, az 5,125 méterhez

legközelebb álló tagját 2fi'= 5,299 m. tul-

nagy; 4b— 4,998 méter pedig nem elég nagy;

tehát itt a szabálytól eltér eljárást látunk

;

mert 2 fi' és 4 b közt nincsen szám, hanem
van hézag, melyet csak a teljesen szokat-

lan S (6-vel = 5,128. lehetne kitölteni.

A pillér négyegének oldala 4l = 0,S0;

ha már most az osztály hosszát 5,125 felosz-

tom 0,80-al, leend ^=0,64, tehát a pilléi-

átmérje többször, mint hatszor találtatik az

osztály hosszában. E körülmény tanúságot

tenne a mester bátorságáról, ha a pillér nem
állana igen közel az igen ers hossztálhoz és

a szintén ers támhoz, de ezen falvastagság

2(5= 1,28 épen kétszerese a kölni dom
(0-nyi falvastagságának, és a tám hossza 2 b =
2,49. szélessége pedig 2£j = 1,01.

A boltozat ujabb és a csúcsíves bolto-

zattól egészen eltér: mert e styl értelmében

a pillérek egyikétl a másodikához heveder-

ív állnék be, az ál-mellékhajó osztályait pedig,

mint ez a margitszigeti templomban volt,

dongabolt fedezné.

Megjegyezni való, hogy a templom cse-

kély érték anyagból van épitve, s hogy igy

a mester kénytelennek érezte magát, mi anya-

gának minségében hiányzott, mennyiségé-

vel pótolni.
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NAGY-SZOMBAT (TYRNAU).

E városról Székcs Tamás ezeket irja

„Pozs. és környéke" 126. s k. I.

„Nagyszombat a legrégibb városoknak

egyike Magyarországon. A legrégibb okleve-

lekben Zumbat. Zumbathely nevezete alatt

fordul el; késbb más hasonnev helyisé-

gektl megkülönböztetése végett Nagy-
Szombat-nak neveztetett, Eredetét, vagy

csak kfalakkal való megersítését ugyan-

azon Constancia lengyelországi özvegy ki-

rálynénak, III. Béla leányának köszönheti,

ki Vörösk várát építette. (?) IV. Béla 1 fis-

ban egy arany bulla erejénél fogva királyi

várossá emelte; az okmány azonban a régi

levéltárral a tatárok pusztítása alkalmává]

a lángok martaléka lön. 1267-ben ;i nevezett

király megújította az adott szabadalmakat

egy ujonta kibocsátott okmány által, mely-

ben egyszersmind az elbbinek sorsáról em-

lítés tétetik, (lerencsér falu birtokába a vá-

ros ugyanazon király kegyelmébl jutott.

Az Ottokár ellen viselt háborúban a helység

több izben elfoglaltatott és elpusztíttatott,

de a béke helyreálltával számos csehek, né-

metek és magyarok telepedtek le Nagyszom-

batban és a várost újra kiépiték. A királyok-

nak gyakori látogatásai a városnak tekin-

télyt és elnyöket szerzének, Egy ideig Csal

Máténak birtokába esett, ki az innél elterül

Mátyásföldet uralta- de 1311-ben tle iáméi

elvétetett. A városnak nagy jóltévje

volt I. Lajos király: meri ez minden vám-

fizetéstl fölmentette, s Bélától nyeri ama

kiváltságát megersítette, miszerint egészen

a morva határszélig szabadon fiit vághatott

és követ fejthetett; oltalmazta továbbá a

szent-györgyi és bazini grófok, és a vröski
Yollárthok erszakoskodásai ellen: végre a

mostani ftemplomnak alapkövei tette

le; de ennek épitését, 1380-ban sept. 1 1-kén

itt történt halála után. csak Zsigmond
király végezte be." (127. I.) ...\ trök

háborúk idejében. miután Buda és Esztergom

az ellenség kezére került. Nagyszombatba

vonult az esztergomi fkáptalan, s otl 1 V'-ig

maradott. Ezen korból származnak Nagy-

szombatnak több nagyszer egyházi épületei:

nagy jelentség várossá emelte fleg azon

iskola, melyet Oláh Miklós férsek 1543.

alapitott, s késbben Pázmán Péter bkezen
pártolvaj a .jezsuiták vezetése alatt az egye-

temek sorába emelt. Szomorú sors érte

Nagyszombatul a XVII. században viselt bels

háborúk miatt. Bocskay kezére kerülvén, hadi

mködéseinek központjává lesz; a zsitva-

toroki békekötés következtében rövid nyu-

galmai élvez a város, de nemsokára Bethlen

foglalja el. é's sarezolással terheli: majd isméi

1621. Bouquoi vezér hatalmába keríti, s kél

év múlva isméi Bethlen bódítja meg. Több-

szörös pestis, csaták és tzveszélyei általa

legszánandóbh sorsra jutott a város. 1682-

ben Tököli foglalta el, S a jezsuitákat, kiket

mint lázongókal vádoltak be, Somolyóra fog-

ságba vitette, eltávozásuli után három napra

rettent tzvész emészt* fel a párost, merj

mellett sok emberélel is elveszett." (128. 1.)

.. \ W'lll. század elején Rákóczj aerege fog-
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lalták el a vidéket. A békés évek bekövet-

kezte után Nagyszombat lassanként felüdült

sok szenvedett csapásai alól, de bajdani je-

lentségére többé vissza nem juthatott."

Igen sajátos Nagyszombat ezímere, t. i.

egy szerencsekerék (Glücksrad, rota for-

tunae, rota fatális, rota nativitatis nostrae,

roue symbolique, roue de fortune). A szeren-

csekerékrl Dr. Heider Gusztáv tüzetesebben

szólottabécsi „Mittheil.IV. köt." (1859. évf.)

113. s k. 1. Megjegyzi, hogy az emberi élet

viszontagságait már az antik világ is a ke-

réknek forgásával, mely a magasságot moz-

gásában alacsonyitja, majd a legalacsonyabb

pontot legmagasabbá teszi, hasonlította össze.

Többek közt idézi Amin. Marcellinus 14. 11:

„Assumptus in amplissimum fortunae fasti-

gium versabiles ejus motus expertus est, cmi

ludunt mortalitatem nunc evehentes quosdam

in sidera, nunc ad Cocyti profunda mergen-

tes"és31. 1: „Fortunáé volucris rota adversa

prosperis semperalternans." Az ó-keresztyén-

3ég a kerék képét nem használta, de hasz-

nálták újra :i XII. század óta, melyben leg-

elször elfordul a landsbergi Herad „Hortus

deliciarum" czimü kéziratában, mely Strass-

burg legújabb ostromlásában elégett. Itt

maga a szerencse istennje a kereket for-

gatta . melynek legmagasabb tetején király

Olt, jobb oldalán felszálló, balján Lebukó,

lenn pedig földön fekv alak volt ábrázol-

va. Rendesen ezen alakok mellé ily felirat

jelenik meg: Regnabo (Spes); Regno (Gau-

dium); Regiül vi (Timor) ; Suin sine Regno

(Dolor).

Azonban a keresztyénség itt nem álla-

podott meg. hanem a kerekei más emberi

viszonyok jelképéül, nevezetesen mozgását

ii korok fejldésének jelképezésére hasz-

nálta, s itt többnyire négy felszálló, három le-

szálló kort vett fel. pólyás gyermekét, fiúét,

fiatalét, férfiét, koros férfiét, aggastyánét

baldokióét.

Végre a sorsot összekötötte a felsbb

gondviseléssel, melyben már nem Fortuna

asszony, hanem Krisztus igazitja a kerek for-

gását ; és ilyen értelm a nagyszombati czí-

mer-kerek, melyrl igj*- szól Heider (119. 1.):

A keresztyén szellemben átalakult sze-

rencse-kereknek legjelentékenyebb példája
,

melynek képe e szellemnek teljes világos

magyarázata miatt, joggal e nem ábrák

élére állitható : a XIII. század második felé-

bl származó nagjTszombati szerencsekerek

179. ábra.

f S. M. CIVTVM DE ZVMBOTHEL felirata

még ki van egészitve e szavukkal : CVM ROTA
FORTVNE, s ez bizonyltja, hogy efféle ke-

rekek is. ámbár nem a szó legszorosabb ér-

telmében, mé.ü' a szerencsekerekek sorába

tartoznak. Közepén a megváltó keresztnim-

busos fejét latjuké felirattal: ET DEVS DN

ROTA. e fölött ;i küllk közt, melyek aküls
kört a belsvel oszlopkák alakban összekö-

tik, jelenik meg az A és W bet, és lejebb,

ugyanis a küllk közt jobbra félhold, balra

nyolczágu csillag. A magyarázat világos. Az

élet változatosságának szilárdan álló közép-

pontja Krisztus (et deus in rota), minden-

nek kezdete és vége (A és £2) ; a kerek fel-

es alászállása (nap és hold. a csillagot inkább

napnak kell tekinteni) az ö akarata szerint,

isteni rendeleti' értelmében történik.
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SZ. MIKLÓS TÁRSAS KÁPTALANI ÉS PAROCH1ALIS EGYHÁZ.

Eupp Jakab „Magyarországi helyrajzi

történetének" (Pest 1870) I. köt. els felé-

nek 95. 1. e templomról ezt olvassuk

:

„Ezen, jelenleg társas egyház egyszer-

smind a magyar, német és tót hivek haszná-

A hagyomány szerint 1380-ban a Nagyszom-
batban meghalt r. Lajos király újra kezdte

építtetni, Zsigmond pedig folytatta, s ezen

idben emlittetik karzata bel oldalán léte-

zett Sz.-György kápolnája. legtöbbet kö-

latára szervezett plébánia-templom. E tem- szönhet mindazáltal az egyház Pázmán Pé-

plom keletkezete egykorú a város eredeté- temek, ki L629-ben 140 ezer rénes f-

vel. Már 1211-ben a r
/t I. János érsek jve- rintol fordított a templom felékesítésére; ez

delmeivel együtt a káptalannak ajándékozta, alkalommal a templomot megnagyobbította,

27
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s két kápolnával, márvány talapzattal, uj

padokkal, szószékkel, oltárokkal és sekres-

tyével szerelte föl. A templom kelet felé

nyúló szentélyében lev foltárt 1701-ben

az ott eltemetett Robik Alajos kanonok éke-

sítette föl; de mostani alakját a foltár her-

ezeg Batthyány bibornok. esztergomi érsek,

alatt nyerte. E templomban van tovább egy,

1745-ben Eszterházy Imre prímás által nagy

költséggel épittetett Nagyasszonyunk kápol-

nája." (96. 1.) „Esztergomnak a törökök által

1543-ban történt elfoglalásakor, Várdai Pál,

esztergomi érsek, rendeletére, az esztergomi

tergomi érsekek földi maradványai. A világi

nagyok közül pedig itt nyugosznak gróf

Forgách Zsigmond nádor, gróf Forgách Ádám
és homonnai Drugeth Cíyörgy országbíró. A
templom eredetileg gót építmény vala: de a

késbb kori számos, s nem épen alkalmas

hozzáépítések s javítások alig hagytak meg
valamit gót modorú külsejébl. Belseje három

hajóból áll, s a fhajót a mellékhajóktól S

oszlop választja el."

Templomunk keletkezési kora elég biz-

tosan tudva van. Mint N. Lajos építkezése a

XTY-ik század második felébe esik; mi mellett

l-l. ábra.

fkáptalan Nagyszombatba költözött, - önnél

csak L821-ben tért visza, Rudnay Sándor.

esztergomi érsek, késbb bibornok, intézke-

dése következtében si székhelyére, Eszter-

gomba; Nagyszombatban pedig a préposttal

együtt 6 kanonokból álló társas káptalan

szerveztetett, melyet azonban csak Kopácsy

József, primás, s esztergomi érsek iktatott

be 1844-ik évi január 1-s napján. A tem-

plom sírboltjában szendergik a halál álmái

Várday Pál, Oláh Miklós, Vrancsics Antal.

Kutasy János, Forgách Ferencz bibornokok;

Losy Imre Telegdy Miklós prímások és esz-

stylje is elég világosan szól; süt ennek több

tekintetben feltn szigora az egyháznak

még korábbi keletkezésére is mutatna, hacsak

nem tudnók, hogy nálunk a styl fejldése

mindig késbbre esik, vagy is inkább, hogj a

styl változását és módosításai mindig késb-

ben vettük nyugatról, hol ez fejldött Kivé-

telt itt egyedül azon épületek tesznek, me-

lyek szemlátomást külföldi mesterek által

terveztettek és emeltettek.

A nagyszombati templom fölötte érdekes

szabályossága miatt, mely párhuzamosan jár

részleteinek szigorú alakzásával, s így abban
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a XTV-ik század styljének igen tanulságos pél-

dányával bírunk. Igaz, hogy hosszoldalai a ké-

sbbi hozzáépítések által, ugy fhomlokzata

uj kapuja által ki van vetkztetve eredetisé-

gébl, valamint pár ablak is késbbi halhó-

lyagos mérmvet kapott; de egészben, kivált

belsejében, az egyház megtartotta tanulsá-

gos szerkezetét. Mint királyi építkezés, nem

ugyan dúsgazdag, de mégis egyöntet, czél-

jának megfelel. Tágas szentélye, a kassaihoz

hasonlókig, nem a szokásos szegényei)!) három,

hanem a gazdagabb ötoldalú zárással a tíz-

szögbl bir; hosszszent ély< is mutatja, hogy

itt már eredetileg számos papság elhelyezé-

sérl volt gondoskodva. A hosszhajó kurta

ugyan, de nagy 10,80 méternyi (mi több 34

bécsi lábnál) egysége szélességével pótolja

hosszának csekélységét. Ennek, a szélesség

szapi irhásának, megfelelleg templomunk nem

csarnoktemplom, hanem a basilika értelmé-

ben két alacsonyabb mellékhajó közt magasra

emeli fhajóját. Bir végre két ers, tömör

toronynyal, mely nem képezi magyar szokás

szerint a mellékhajók hosszabbítását nyugat

felé, hanem e hajónál szélesebi), és attól egé-

szen el van választva. A torony közti csarnok-

nak kapuzata uj. ugy szintén a déli kapuzat-

nak elcsarnoka is, mely két eredeti tám

közé szorított dongabolttal van födve

Arányok.

Az egység = 11' = 10,80 méter, mi

megfelel 34' 2" bécsi és 36' 6" régi római-

nak. >)

Itt a hosszházhoz nemcsak a keleti és

nyugati zárfalak, hanem még a keleti hom-

lokzat támhosszai is a meghatározásba van-

') A magy. eml. id. bizottságának a nagyszom-

bati ftemplomot ábrázold rajzait készítette Steindl

tanár felügyelete alatt Trozonyi Géza. Ezek eladják

az alaptervet, a templom hosszszervényét és déli

homlokát. A két elbbit adja az eredeti \ kisebbít -

seben két fametszetünk

nak bevéve, s e szerini a részletek hossza a

következ:

a szentély keleti zárfalának vastagsága III 0,89

a szentélyzárásnak fentje .... 4c = 4,59

az ellentámasz 4g — 3,06

I f : l.:.!l

I C I. 59

4r = t.59

•41 = 1,36

l€ 6,49

2C = 5.96

2 fi = 5,96

2 fi = 5.96

a hosszszentélynek 1-s osztálya . .

2-ik .

'

. .

3-ii . . .

a diadalívnek egész vastagsága . .

a hosszhajó l-s osztályának kosszá .

3-ik . . .

4-ik

a hosszhajó és toronycsarnok közti fal

egész vastagsága 4 1 I 36
a torony közti csarnok ürhossza . . 4 t — 6,88

a nyugati tám kosszá |;' 3,16

a templom egész hossza . . 59 I I

"•111' 59,40

A különbség tehát csak 0,04 m.

A szentélynek szélessége pontos számí-

tás után volna = 9,6559...

A hosszhajó szélessége ez:

az északi mellékkajó szélessége . . 2tt = 5,16

a középhajó szélessége U' lu.so

a déh mellékhajó szélessége . . . 2ft==5,16

a hosszhajö egész szélessége . . 21.12

tehát a mellékhajók szélessége nem éri el ;i

félegységet, de ahoz 'közel jár ; mert 2ú köz-

vetlen áll a sorozat han a félegység alatt.

A nyolczoldalu térnek átmérje 2ü (mint

a kölni dómban) = 1,17. A hosszhajó három
osztályának mindegyike 26 = 5,96 mérvén,

az átmért 5 szorozván lesz 5,85; tehát az

osztálynak hossza csak 0,11-al hosszabb öt

tátmérnél, s így a tervben a mester nem
miit.it rendkívüli bátorságot.

Éhez hozzájárul az épületnek csekély

magassága is, mely a hosszhajóban a tövek

talapjától a holt begyéig 0" - ls,7n. és

ugyanannyi kívülrl is, a talaptól a tetig:

de ennél alacsonyabb a szentélj magassá-

ga, mely a talaptól a tetig csak mintegj

17,30 mi

27*
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A szentély magassága ez

:

a boltozat magassága mérve mintegy . . . 5,70

a faloszlopnak fels része .... 4 1 = 3,74

a faloszlopnak alsó része 2 (£• = 3,24

a talap le a padlóig fi' = 4,47

összesen 17,15

Csupa, nem szándékos esetnek tekint-

het, hogy ezen 17,15 méternyi mérvnek az

antik sorozatban találunk egészen megfelel

tagot, t, i. iHE-ban, azaz 1,5909 X 10,80 =
17,17.

A falak vastagságai a következk

:

a szentélyfalé (a zárásé és a hosszszentély déli

oldaláé, mert az északi oldaláét ujabban vastagabbá

tették) 4 lt= 0,89;

a hosszhajófalak vastagsága valamivel na-

gyobb, £$= 0,99;

a tornyok falvastagsága nem mindenütt egyen-

l, hanem többségben C= 1,71-re vehet;

a torony közti csarnok nyugati falának vas-

tagsága pedig 2g = 1,52.

A szentély tárnáinak hossza . .

„ „ szélessége

a hosszhajó tárnáinak hossza

a „ szélessége

a nyugati tárnak hossza . . .

„ . szélessége .

4 íj = 3,53

4n = 0,89

tt = 2,58

\ a — 0,81

k' : - 3,16

1,05**

A szentély tárnának magasságai

:

fels kajács

4-ik osztály

kajács . .

3-ik osztály

kajács . .

2-ü osztály

kajács .

1-s osztály

o=2j = 1,53

6 = 49 = 3,03

c = fi = 0,58

i = 4§= 3,03

e = £ = 0,43

f= 4(6 =
g = 2tt =
h = 4 f =

1,32

0.34

::,7I

összes magasság

fels kajács

3-ik osztál]

kajács . .

2-ik osztály

kajács . .

1-s osztály

.1 toronytám magasságai:

a = <E

b
— 4f

c = 2 |i

d = k'j

e = 2p
f = 26

17,00

1,62 ')

3,74

0,30

4,74

0,30

5.96

összes magasság 16.66

l

) Itt hiba van a faduczban : D helyett 4-nek
kell lenni.

A szentélyáblak magassága:

csúcsíve kezdetéig . . . 4D = 7,94 m.

ürszélessége 4 1=: 1,36 ,

tehát az egyenes magasság csaknem hatszor akkora,

mint ürszélessége.

Az ablak alatt

a talaptól kezdve

egész az ablak

egyenes vonala

kezdetéig (pied

droit) 3t = 3,65

méter.

Ha egyházunk

[

szentélyét tekint-

jük, fél fog tnni

faltöveinek hason-

latossága a po-

zsonyi ferencziek

szentélyével (v. ö.

90— 95. számú áb-

ráinkat a 181 -ik

szám alattival).

Mindkett, nem
közvetlen a pad-

lótól, hanem egy

magasabban fekv

mellpárkánytól

emelkedik: a fe-

renczieké gyám-

kövön. ez a nagy-

szombatiakon hi-

ányzik ugyan. de a

ferenczi gyámkö-

vek alakzása min-

tegy átvéve jele-

nik meg a nagy-

szombati kapitae-

leken, hol elég

ritka többszögü

rakványt,mintégy

szekrényt képez.

A ferenczi faltö- 182. ábra.

vek feltünleg kurták: Nagyszombatban azo-

kat szükségképen meg kellett hosszabbítani;
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azonban itt is kurta két részök mindegyike,

és hosszabbak-

ká, magasab-

bakká csakis c

két rész ösz-

szetétele által

válnak. A fal-

oszlopok kapi-

taeljeirl igen

finom gerinczek

szállnak fel

.

karcsú testüket

templomunk

egyik sajátsá-

gának kell te-

kintenünk. A
zárkövek min-

denütt szaba-

don lefüggnek.

A szentély ab-

lakai német szi-

gort mutatnak.

midn szélessé-

gükkel nem

franczia módra,

a tárnok közti

tért áttörik, ha-

nem keskenyek,

és másrészt ma-

gasságukkal

sem szállnak fel

annyira, meny-

nyire ezt a szen-

tély emelkedé-

se engedi.

S/.igoru stylü-

nek mondhatni

a diadalív szel-

vényét is, mely

kétpálczatagés

két nagyobb lécz

közé egyszer

horonyt foglal.

/

31

183. ábra.

De ennél még szigorúbb a bosszhajó

szervezete. A t a régi egyszer uyolczszög,

mely az ékesség rovására nálunk <>ly gyak-

ran és oly hosszú id alatl fordul el; de

ezen t igen alacsony is. mm emelkedik fel

magasra, mini a pozsonyi doniban, és még a

felette lev váJívek is alig szállnak tnl az

úgynevezett egyptomi csúcsíven, midn ala-

púk aránya nyílvonalához agy áll. mint

8 :

"> -l-hez, vegyük éhez a magas ablakok ki-

csinységét, s ebbl a középhajó falának meg-

lehets ódonszerü tekintetére fogunk ráis-

merni. A nagy falfelülel igen ajánlkozót! fal-

képek alkalmazására; azonban ilyenek nyo-

mait eddig itt nem találták. A boltgerinczek

itt is feltnié-;- gyöngédek, mi igen feltn
a fal tömör tekintete irányában. E falgerin-

czek magasan az ers tövek fölött, és minden

összeköttetés nélkül azokkal, emelkednek oly

gyámköveken, melyek leginkább töhboldalu

szekrényhez hasnnlhanak : ezen szekrénykéi

alatt vannak többszögfi kis gúlák. Eárom

osztálynak zárköve mélyen letn, a negye-

dik helyett elég nagy gyr van kiürítve a

csillár-felhuzáshatása és Leereszthetése miatt.

A magas ablakok nemcsak alacsonyak, ha-

nem keskenyek is, mérmvök, agy tetszik.

még a szigorúbb eredeti, vagy az eredeti

mintájára van tatarozva. Mint ide nem tar-

tozók jelennek meg a késbbi kápolnák lenn

a tövek közt látható egyenes zárása ablakai.

A hosszhajó és a torony közt feltnik

roppant nyilas, melynek szelvénye még az

eredeti : áll középs ers pálczatagból , két

horonyból és az összeköt kajácsokból. \

toronymagas boltozata hasonló a hosszhajóé-

hoz, gyöngéd gerinczei szintúgy szekrény-

alakú gyámköveken emelkednek, és zárköve

is lefügg. Ellenben a horony alsó boltozata,

mely az orgonakarí hordja, ujabb kom.

\ szentély kividrl is megtartotta ere-

deti tekintetét. Eredetiek még az ablakot

az egyszer tárnok is. Ezeknek ereje hosszuk.



214

Imii inkább, mint szélességkben keresend,

mr]y atóbbi csak egyszer ifjodik, meglehets

magasságban . de ifjodik hosszában három-

szor a tám, még pedig egészen sima kajácsok

közbevetésével, a legfels kajács igen közel

a koronapárkány alatt végzdik, mely utóbbi

ujabb tatai-ozás szüleménye.

Kivül csakis a hosszhajó fenn tnik fel

eredetiségében, lenn azt a késbbi kápolnák

takarják el. Feltn. hogy ívtámakat nem al-

kalmaztak, minket a franczia styl a magas
I >oltok támasztására szükségeseknek tartott,,

ilyenek Kassán sem fordulnak el. Hihetleg

ezt mindkét templom német mestere gya-

korlatának kell tulajdonítani, ki a csarnok-

templom elrendezését átvitte az alacsonyai >b

mellékhajóval ellátott épületére is. A hossz-

hajó déli homlokán a nyugati kán*. Ina mel-

lett látható az eredeti kapuzat, melynek bel-

li 'te pálczatagokból szerkesztve, és egyen-

oldalu háromszög fölött húzott csúcsívvel

zárva van.

A torony négyege szabályszerflleg a f-
hajó magasságáig emelkedik, azontúl nyolcz-

szögbe van törve, és megmaradt e nyolcz-

szögnek két alacsony emelete . a harmadik

kezdetére a jezsuita-kor kedves foghagyma-

alaku tetjét rakták. A nyolezszög emeletének

alacsony voltát is inkább ószerünek tekint-

hetjük: különben a uégyszg három-, és a

nyolezszög emeletének egy egy-ablaka csinos

és Szabályos csúcsívvel van zárva.

Templomunk fhomlokzatát képezi kél

tornya, és az azok közti épület. Itt a fkapu-

zat nj
: de a többi még az eredeti. A középs

test három emeletbl áll, a másodikon nyílik

az eredeti három osztályú egyszer mérmü-
vel ellátott és tompa csúcsívben zárt nagy

ablak, melynek béllete gazdag tagozatú

ugyan, hanem mégsem ujabb a XlV-ik szá-

zad végénél vagy XV-ik elejénél. Ezen máso-

dik emelet a fhajó magasságáig emelkedik,
de van e fölött még a hosszhajó magasságán

túlér (mintegy spanyol) fal. és e fölött ala-

csony orom is, min másutt is
, p. o. a sz.

denisi templomon Paris szomszédságában, és a

strassburgi münsteren fordul el. E fal köze-

pén két keskeny csúcsíves ablakkal van át-

törve. Hogy pedig itt még eredeti építkezés-

sel van dolgunk, bizonyítja az ablak melletti

két vizokádó. melynek eg}ike letört, míg az

északi kendvel födött nfejet mutat, melyen

négylábú szörny áll. Ez jelképes ábra, mint
már a XlV-ik században is mind ritkábban

alkalmaztak.

Nevezetesebb síremlékek.

A síremlékek, melyek az elhunytnak osz-

lopos fülkékben elhelyezett alakját ábrázolják,

és nagyobbrészt vörös márványban faragvák,

a késbben a templomhoz épített kápolnák-

ban következleg vannak elrendezve:

Nyugaton kezdve a déli kápolnákban:

Oláh Miklósé, f 1568; vixit 72: vörös

márvány, finom munka. Czímer egyszarvú

rózsákkal.

Kuthassy Jánosé, f 1001: vixit 56;

vörös márvány, durvább munka. Az alak

korinthi gilasterek közt.

Lósy Imréé, f Ki 12: vörös márvány.

az alak korinthi oszlopok közt.

Páz in annak csakis emléktáblája, f 1637.

Georgius Drugeth-é de Homonna, f

1620; vörös márvány, korinthi oszlopok közt.

Errl alább bvebben.

Keleten kezdve, az északi kápolnákban:

Verantius Mihályé, f 1573; vixit 69;

vörös márvány, ioni oszlopok közt.

Joannis Cherödi administr.; kelheimi

kben: az elhunyt feszület eltt térdelve,

vörös márványba faragott toscani oszlopok

közt : f L592, vixit .") !.

Forgách Ferencz cardinalisé, f 1615;

vörös márvány, korinthi oszlop közt, melyek

törzse fekete márványból van faragva.
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A prímások síremlékei igen hasonlót

valamint a falak elhelyezésére és ruházatára,

ugy dagályos felirataikra nézve is ; ezektl

eltér Drugeth emléke, mely Pálflfy, a gyri

hs pozsonyi síremlékén látható fegyverzet <•-

nek összehasonlítása miatt is érdekes. Küln-

-
! i i i i i ' i

184. ábra.

ben az egésznek elrendezése oszlopos fülké-

ben eszméjét adja annak, hogyan vannak

szerkesztve a primáaok sírkövei. Az itt elte-

metett Drugeth Györgyrl Nagj Iván ..Ma-

gyarország csalái la i stb." munkájában, több-

oyire Wagner „Collectanea genealogica" 8tb.

III. Decasa után ezt olvassuk:

III. György fiatalságában Bocskay részén

állván, a vallás-szabadság buzgó védje volt.

Nótát kapván, miután 1610. Pázmán befo-

lyása t katholika vallásra térité, és Zem-

plénmegye fispánja (kir. koniornokmester,

országbíró stb.) lett, hatalmas ellenkezjévé

vált elbbi elveinek, heves védje uj vallásá-

nak. 161 l-ben többekkel szövetkezve a bi

békekötés lerontására, az erdélyi fejedelem

hatalmái megtörendk, Forgách Zsigmond

alatt Erdélyre törtek, de Bethlen Gábor által

tökéletesen megverettek. 1619-ben Lengyel-

országban Rákóczy Györgyöi megtámadta, és

Homonna körül megverte; de Rákóczy ké-

sbben szinten gyzelmei veti Drugethen, és

t Lengyelországba visszazte, Ih'1 1620-ki

június 21-én, kora :i7. évében hali meg. El-

temetteteti Nagj szombatban.

A sírira! Wagner 111. Decasa -r2. 1. ez:

Illustrissinius Dominus Dominus Georgius Dru-

geth de Bomoima Judes Curiae Regiae, Comit. Zen

plin et de Ungh I lomes, Eques auratus ac Sacr. < !ae-

sar. Regiaeque Majestatia intimua Consiliarius

Cubicular. Obiit L620 die 21 mensis f mii
i

aetatis

suae 37. sepultus Tyrnaviae.

magni Drugeth m s! uic patria patrem,

Arma virum, pietaa plangii avita ducem:

Toxicat hunc livor fidum Regiqne Deoque

\l nunc fcota Deo pocnla fonté bibit.

A felfegyverzetl alak . az akkori divat

szerint, nem mini meghall fekve, hanem

állva, es mintegj táncz steri mozdulatban

vau ábrázolva, fején a többi levágoti haja-

zatból csak egj középs üstök emelkedik,

arczvonásai egyéniek ugyan .
hanem mvé-

szeti érték nélküliek, melléi pánczél, vállait

vrasvédek födik; ilj védek lát Imink fels<

alsó karján, és fels czombján is, de könyö-

kén, térdén és alczombján nincsen vaalemez-

véd. visd nem egészen testhez tapadó nadrá-

gul . nem eg'egészen t <-r< 1 iiz ér b csizmába
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dugva. Jobbja kormánybotot tart, balja kardja

markolatát fogja. Térdig ér köntöse csak-

nem egészen a pánczéljával és felczomb véd-

jével van eltakarva. A pánczél fölötti elébb

divatos köpeny vitéz-öwé (Schárpe) zsugoro-

dott össze. A czímerpais bárom csatot bordó

pólyával van osztva, mely fölött négy, alatt

bárom rigó (merlette) jelenik meg. !

)

Ezen emlék szobrászati munkája alig

sorolható a jobbak közé, a hanyatlás és a

rósz jezsuita ízlés már nagyon észrevehet

azon. A fegyverzés tekintetében érdekes ész-

revenni, hogyan tette le a régibb vasember

egymás után véd vaslemezeit.

Dr. Thallóczy Lajos egyetemi magán-

tanártól kaptam ily hátirattal ellátott kéz-

iratot:

„Sepulti in parochiali Eeclesia ad S.

Nicolaum Ep. Tirnaviae; conscripsit Stepha-

nus Nemeeskay Praepositus et Canonieus

Tirnav. 1865".

Klil)cn az egyházunkban a XVI. század

I óta, hacsak nem valamennyi, legalább igen

sok eltemetettnek neve van felírva, fhelyen

|

az idézett prímásoké.

Nevezetes e kéziratnak megjegyzése,

mely sajnos világot vet azon bánásmódra,

melyet a múlt században a régi emlékek és

elhunytak tetemei iránt viseltettek. A jegy-

zés ez:

„Cryptae in Eeclesia parochiali Tirna-

viae sünt apertae sub Michaele Okolicsányi

Parocho Tirnav. Anno 1760 usque 1771. Quid

in illis deprehensum í nescitur. sed videntur

corpora sepultorum ibidem Arehi-Episeopo-

rum e tumbis ejecta esse. quia sub Ludovico

Schwarczer Parocho Tirnav. a. 1771 usque

17 78 repertae sünt ibidem tumbae stanneae

vacuae, quae sünt ablatae et liquefactae, et

stannum venditum 1 :!<•;! f. 881 denar. et pe-

cunia civitati tradita.

quanta barbaries ! !

!

et hoc factuin est spectante metropolitano

Capitulo et amplissiino magistratu civico!"

A NAGYSZOMBATI CLARISSAK TEMPLOMA.

A legrégibb, a nagyszombati clarissak

zárdájára vonatkozó okirat származik IT.Bé-

lától, azonban ez is csak transsumtum. 4
)

') Van a bártfai parocbialis templomban egy

síremlék (1. a „Monumenták IV. köt., I. rész. VI. t;íl>-

lájának L8. ábráját), melyen ugyanis egj Drugeth-

nek alakja látható. Erre Thaly Kálmán, paisának

bárom rigója után, mini ilyenre ráismert, egyúttal

figyelmeztetvén, bog.y e/cn Drugeth. límiiounára

bartd útjában, Bártfán az ott dühöng pestisnek ál-

dozatává lön. Ez Nagy [vannak Q.Bálintja (Valenti-

nus) „1603 már Zemplén vármegye fispánja és

késlili Bocskaynak tábornoka volt. o foglalta el

Érsekújvárt. Bocskay után erdélyi fejedelem akart

lenni. Egy érdekes történelmi naptár! hagyott maga

után magyar nyelven. Bocskay halála után a császár

hség i'. Mármaros megyének is fispánjává

„Béla dei gratia Hungáriáé, Dalmatiae,

Croatiae, Ramae, Servae, Galliciae, Lodome-

riae Cumaniaeque Rex. omnibus in Christo

pie inventibus salntem in eo. qui est salus

omnium et vita. Quoniam ni ait Apostolus

tétetett, uádornak Is ki volt jelölve; 1608. ország-

bíró ln. Meghall 1609. november 7-én, kora :!_'.

évében, megmérgesités gyanúval", azaz a pestisben,

Myskovszky Viktor, a bártfai templomról irt mono-

graphiájában („Monumenta* IV. köt.), a BÍrkövel

német lovagénak mondja, mert a czímerképel l>ár

kereste, uem tudta találni.

•) Exemplar litterarum Ftegis Belae supra

l'cissi'ssinue monialium tirnaviensium Boleraz nuncu-

patae, conlirmatac per Andreám (ül), qui fit succes-

sor Ladislai, qui fit Stephani, qui fit Belae.
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omnes stabimus ante Tribunal Christi recep-

turi, proutquisque nostrum gesserit Lncarne.

[dcirco oportet nos seminatores in fcerris,

quae reddenda Dominó cum multiplicato

fructu coliigere yaleamus in coelis. Hae igitur

eonsideratione inducti universorum notitiae

praesentium ac posterorum harum serié volui-

mus fieri manifestum : quod nos saluti ani-

mae nostrae invigilare cupientes, divini nu-

minis interventu ad sustentationem dilecta-

rnm in Christo sororum Regulám ex ordine

beati Francisei profitentium quae in Tirna

ad famúlandum Deo sünt collocatae, contu-

lünus villám Baralaeh cum omnilms reddi-

tibus ac pertinentiis suis. silvis videlicet, pra-

tis, aquis et ;iliis exemptam a Jurisdictione

Comitis seu Judicis de Posonio, sicut ipsa

villa de Thirna . de eujus membris dictam

villám Baralaeh excepimus. est exempta.

Quam nos a dilecta sorore nostra Constantia

Regina Bohemiae illustri comparavimus

,

perpetuo ab eisdem possidendam cum omni-

Itus utilitatibus suis supradictis. Ut igitur

haec nostra donatio nullis unquam temporibus

valeat in irritum revocari, sedsalva et incon-

cussa remaneat, praesentes in perpetuam rei

firmitatem coneessimus litteras dupplici si-

gilli nostri munimine perenniter roboratas.

Dátum Anno Domini 1247.1dibus Novembris

Regni autem nostri Anno decimo tertio.''

Következik az adomány területének

meghatározása.

Az ötvenes években a torony mostani

hagyma alakú sisakja kijavíttatott, mely al-

kalommal a toronyról levették a keresztet

és az ez alatti gömböt, mely utóbbiban egy. 7

pecséttel ellátott okmányt találtak. Tartalma

körülbelül a következ: Rex Béla donal mo-

nialibus Sanctae t'larae possessiones Kletvan

(Klesován), Balarach (Boleráz), et quidem ex-

primit se in privilegialibus, quod duas has

possessiones a sororjs Bua Constantia ita sicut

villám Tirnaviensem redimerit. Exmisit pro

conscriptione metarum dictarum possessio-

nuni villicum Tirnaviensem. Bene subscrip-

tuin est privilégium per episcopum Smarag-

dum anno Domini 1248.

Rupp Jakab 1
) igy kezdi zárdánk és tem-

plomunkról szóló czikkét: .. A Sz.-Perencz

harmad rend szabályát követ apáczák eleinte

Sz.-Demjén kolostorától, melybe 3Z. Klára

egész ll) ')2. bekövetkezett haláláig zárkózott.

Sz.-Demjén rendje Sz.-Erzsébet elzárkó-

zott testvéreinek hivattak, minthogy

ezen, a nevezett klastromban élt Erzsébel

apáeza, még sz. Klára ('léte folytán 1231-ben

meghalálozván, 1235-ben a szentek közé

iktattatott. Késbben azonban Sz.-Klára

apáczáinak. vagy rövidebben klarissák-

nak neveztettek."

Ezen rend és kivált nagyszombati zár-

dája külön kedvencze volt nemcsak számos

magánosainknak, hanem több királyaink-

nak, kiknek adományai hosszú sorát Rupp

elszámlálja. Oly gazdagok voltak ezen apá-

czák, hogy 3 I lovast voltak kötelesek kiállí-

tani, mitl ket csak Lipót 1683-ban men-

tette fel. Azonban sokat szenvedtek is bel-

háboruinkban, nevezetesen Tökölyi és Beth-

len alatt. Templomuk és zárdájuk több ízben

leégett. ., 1740-ben Berényi Klára fnökn
a templomot megujittatta és sírboltot készít-

tetett. - - 1773-ban az apáczák száma 30-ra

korlátoztatott. Azonban II. József császár

eltörl rendelete által maga a Sz.-Klára rend

is megszüntetett. Jelenleg katonai gyógyin-

tézetül használtatik, különösen elmebetegei

számára."

Maga a zárda, mely jelentékeny kiter-

jedéssel birt. egészen át \an alakit va.es csak-

is a szentély közelében maradt fenn egy ká-

polnaszerfl épület, melyei kétemeletre osztva,

ketts hálóteremül használnak, de belytele-

') Miigwn-'ii-sy.iíjf liclynij/.i története I. köt,

I. fele 98. 1.

.-
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nül kriptának neveznek. A kápolna zárása

jelenleg az intézet kertjében látható, a nyolez-

szög károm oldalával bir, és sarkán még a tám

is megmaradt, melyet a templom sarkán min-

denütt letörtek. Megmaradtak itt még az ab-

lakok csúcsívei is. de azok mérmüvét ki-

törték.

A. templom arán j ai és alakjai.

Megmaradtak az eredeti templomkának

falai a torony alatt és a hosszhajóban, és meg-

maradt a szentély, kivéve tárnáit, melyeket

letörtek. Hogy pedig a hosszhajó falai az ere-

detiek, bizonyítja az északi hosszfalban lát-

ható régi kapuzat. Az egységet Könyöki a

hosszhajó szélességében 8,95 méterre mérte,

mi igen közel 30 régi római lábnak meg-

felel.

-;

—

I—

l

!——i

—

•—:

—

I

185. ábra.

Ezen egység szerinl a hosszak a követ-

kezk :

a szentély keleti zárfalának vastag- méter.

-ága i
= 1,065

a szentélyzárásnak fentje . . . . 2 (C = 4,008

az ellentámasz 2f = 1,548

az i'síyi'tli'ii szeiitélyosztál} ... 4f — 3,803

a diadalív vastagsága 23 — 1,190

a hosszhajd (mérve) 30,i>">n

;i nyugati falnak vastagsága ... lo = 1,065

ironj iirhossza 4 j = 2,532

a toron] nyugati falának vastagsága ín = 1,065

a templom összes hossza . . . 40,02'''

54,11" = 47,188

A 0,262 méternyi különbség itt elég

nagy. hogy az egyes részletek összeadásával,

összegével nem lehetünk megelégedve : de

megjegyzend, hogy a torony nyugati falá-

nak minden esetre ersebbnek kellett lenni.

mint a szentélyzárásé, és hogy oda a mér nem
férhetett, ha tehát ezen falat csakis i k' vesz-

szük. leend egész hosszunk 40,920 + (a ik'

és io közti különbség) 0,231 =47,157, azaz

0,031 kevesebb, ha pedig a toronyfalak meg-

határozásában gyakran elforduló (£=1,432

vesszük, lesz az egész hossznak számára 47,293.

tehát 47,293 — 47,188. 0,105 több, mint
•-»

i ír.

A hosszhajó osztályainak hosszát rész-

letezni nem lehet: mert a hosszhajót az uji-

tásban egy tagban vették, s ig}r méretét csak

a valóban megmért 30,650 méterre tehetem.

Rajzunkban a szentélynek magassága

adva van 9,40 méterre, azonban'itt sem ta-

lapot, sem koronapárkányzatot nem látunk,

melyek a restauratin alkalmával leverettek

:

közelítleg itt a magasságot a levésüzött ta-

laptól egész a koronapárkányzatig, ezt is

beletudva, II'= 8,95 méterre vehetjük; belül a

padolattól az ablak kezdetéig 29 = 3,293,

a bolt kezdetéig pedig J}'= 4,537 méterre.

Ezen magasság alatt feküsznek a gyám-

kövek. E gyámkövek töl.tlisége levelekkel kö-

rülvett emberfejekel . vagyis inkább álar-

ezokat ábrázolnak, a levelek többnyire a

csúcs-íves st \ 1 szokása szerint átidomitotl .

styiisáH cserfalevelek. Hasonlókat látunk a

sopronyi benezés templom káptalanháza osz-
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lop-kapitaelén (5s. ábra); csakhogy Nagy-

szombatban e levelek alakja kevésbé szigorú.

mint Sopronyban. ily leveleket, kevés módo-

sítással használtak nálunk a XIII. század vé-

gétl egész a XVI-ik századig. Ezek tehát a

kor meghatározásában nem nyújtanak elég

biztos jelleget : de ilyent találunk a gyám-

kövek fölötti gerinczek idomában, nevezete-

sen azoknak sekély és hosszú horonyaiban,

melyek végén összeköt tagul keskeny léez

van alkalmazva: mi minden a XV-ik század

elég kés idején 1 mutat.

De oda mutat még sokkal inkább az

egyetlen fennmaradt régi kapuzat, melynek

béllete pálczatagok, léczek és sekély horo-

nyokból áll, tehát az oszlopokat nélkülözi.

E kapunak fejldése igen feltn, midn üres

(semmi tympanummal el nem látott) csúcsa

magasabb az ajtó egyenes nyilasánál , mely

alig magasabb egy méternél : pedig itt nem

tévedhetni; mert az eredeti talap párka ny-

zatával még megvan. Különös még az is, hogy

a küls pálczatag alatt még megvan gyámk-

féle tag, melyet csaknem kardmarkolathoz

hasonlíthatunk. Az ajtó csúcsának üresnek

kellett maradni, bacsak magasabb ember-

nek kényelmes bejárási akartak engedni. E

csúcs az egyenágu háromszög fölött vau

szerkesztve.

Hihetleg, mint apáczazárda templomok-

ban szokás volt. annak nyugati részén, a mos-

187. ábra.

tani orgonakarzat helyén eredeti karzat volt

az apáczák számára.

A torony, valamint alakjában, agy ma-

gasságában is egészen jelentéktelen.

SZ. ILONA TEMPLOMKÁJA.

„A város déli részén, az alsó kapu kö-

zelében sz. Ilona emlékére szentelt régi

templom van a hozzá kapcsolt polgári ápol-

dával, elszegényedett, beteg és elaggott nagy-

szombati polgárok ápolására, melyet a polgá-

rok jótékonysága emelt, s igen jó állapotban

tart fenn 20 betegágyat, s néhány év eltt

megújított és csinos oszlopokkal ékesített" ').

E templomka 2
) eredeti állapotában csak

') Rupp „Magyarorsz. helyrajzi története" I. k.,

1. fele, U9.1.

-) \. kisebbített duczunk eredetiét Steindl Imre

tanár igazgatása alatt rajzolta Steinhauer László.

egy osztatlan hajóval birt, melyhez a hossz-

szentély és annak zárása csatlakozott, K zá-

rás a hatszög három oldalával, hanem nem

egészen szabályosan vau szerkesztve: vala-

mint a hosszszentély is annyiban szabályta-

lan, hogy keleti régén szélesebb, mint nyu-

gatin. A szentélyen kivtü eredetiek még <

falak, a nyugati homlok és a sekrestye, az e

fölött emelked igen alacsony, hanem széles

toronynyal. E részek a KV-ik századbeli épí-

tészeti jellegel viselik magukon, mig a

hosszhajói késbben egészen átépítették, újra

beboltOZták, és keleti osztályához észak év

28*
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dél felé egy-egy ágat csatoltak, s igy a tem-

plomit kerészthajóval ellátták. E kereszt-

hajó mindegyik ága fölött kis toronykát

emeltek, mi által az egésznek tekintete közel

jár a középponti templomok (Centralkireken)

tekintetéhez. Az egésznek hossza, beletudva

a szentély keleti falát és a nyugati kapuzat-

oldal pilastereit is, mér pontosan három egy-

séget = 3 U' = 22,80, miután az egység 7,60

méterre, mintegy 251 regi római lábra van

határozva.

A szentély magassága igen csekély, mert

188. ábra.

csak W — 7, 60-t mér. de az újraépítésben a

hosszhajó magasságai nagyobbra emelték.

Legnevezetesebb ezen templomkának

uyugati homlokzata. Ajtónyitása igen egy-

szer agyán, banem e fölött van három ló-

herrel zárt fülke, a középs magasabb az

oldalfülkék i iél. és ebben áll sz. Hona. sz. Con-

stantinus anyja, jobbjában tartván a sz. ke-

resztet, melyei, a legenda szerint, neki sike-

rült Jeruzsálemben feltalálni és kiásatni. A

korona fején, császárnénak jelzi, ez alait van

b redzet fátyol, ruhája hosszú, bokáig ér,

e fölött b köpenyét hord, mely nyakán öt-

szirmu rózsa-alaku fibulával van összetartva.

Arczának kifejezésejámbor, fejétjobb felé hajt-

ja. Ruhájának redzete nem szegletes, hanem

mégis igen gazdag és inkább kerekvonalu. J< >1 >1

1

keze letört, baljával a keresztre mutat. A styl.

melyben el vau adva. a XV. századbeli, még
pedig e század elég kés korában divó. Az

oldalfülkék kisebb szoborkái ujabbak. Befes-

tésnek vagy feliratnak nincsenek nyomai.

Köivyöki. kinek rajza után duezunk vé-

setett, a templomkáról mondja : _E kis gót,

keletezett és sz. Ilonának szentelt templom

I-:'. ábra

mellé a mostani polgárig ispotály van építve;

egyebet e templomra vonatkozói nem tudtam

kipuhatolni, mini azt. hogy két öreg szz

Nagyszombat városához közel fekv Bölmut

praediumot adományozta a templomnak, s

hogy a templom mögött évek eltt történi

ásatások alkalmával. Zsigmond király idejé-

bl való arany érmek találtatlak. A templom

és ennek homlokzatán látható ajtó faragott

kbl készült, jó karban van, a közép fülké-

ben sz. Ilona, az épitinénynyel egykorú, a

másik kél fülkében is van két. ujabb korból

származó sz. szoborka".
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NAGY LAJOS KIRÁLY HALÁLOZÁSI HÁZA.

Nagy Lajos király 1382-ik évi szeptem-

ber hó 11-én halt meg Nagyszombatban, a

város levéltárában rzött okmánya szerint a

szigeten, a hagyomány szerint a sarkantyu-

utczában lev egyik házban. Könyöki azt

véli. hogy itt két ház van. melyet a szigeten

levnek mondhatni, miután ezt a Tirna föld-

alatti csatornában körülfölja. Ekét, 281. és

L'^2. szám alatti házat Könyökivei megvizs-

gáltuk, de egyikében sem találtuk régi he-

lyiségnek nyomat. Az egyik ház kapuja fölött

van feliratos tábla, melyen ez olvasható:

„E házban hunyt el .Magyarország dics

királya Nagy Lajos 1382-ik szeptember 1 l-én.

Emléktáblával jelölte a pozsonyi Toldy-kör,

nagyszombati kirándulása kegyeletes emlé-

kéül ls?9-ik april 14-kén".

Könvökinek. a rajzok készítése végett,

újra kellett kirándulni Nagyszombatra, és

miután ThalyKálmán állitotta, hogy a Toldy-

kör látogatása alkalmával régi helyiséget lá-

tott a kérdéses házban, megkértem Könyök it.

vizsgálja meg még egyszer és tüzetesel >ben a

két háznak minden zugát. S így történt, hogj

a 281. szám alatti ház udvarán az itt adott

falerakásra használt két kamrára akadt, me-

lyek mindegyike rben 5J méter hosszú. '!;

m. széles és 4 m. magas; be van tödve egy-

szer keresztbolttal, melynek gerinczei is

igen egyszerek, t. i. sarkán levágott hosz-

szukás prismát képeznek, a zárk tárcsa

alakú, minden dísz nélküli. Az ajtó, mely je-

lenleg az udvarból a kamrába vezet. uj. és

azon ajtó, mely az egyikbl egy szomszéd

szobába nyilt, be van falazva, ugy, hogy alak-

jára nem ismerhetni.

Ha az egyszer boltot és tömör, csak-

nem durva gerinczeil tekintjük, alig kétked-

hetünk XIY-ik századbeli eredetébe: másrészi

191. ábra

pedig már azon körülménj is. hogy a kél

kamra oly szilárdan van beboltozva, valamin!

a korra nézve, nem csekély kiterjedése való-

színvé teszi, hogy a ház. melynek részéi ké-

pezte, nem éjien mindennapi volt. hanem már
a kornak tisztességesebb épületei közé tar-

tozott, s hog;j ig\ a hagyomány talán nem

csalatkozik, midn Nagj Lajosnak itt történi

haláláról szol. habár ebbl még nem követ-

kezik, hogy .i gyászos jelenei helyisége épen

e kamrák egyikében történi : meri hiszen

néni tudjuk, vájjon e háznak nem volt-e fels

emelete? Végre megjegyzend, hogy a kél

ház hajdan rgv ház lehetett, és hogj kettre

csak késbben osztatott.
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