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Bártfa, hazánk ezen egyik legrégibb szabadkirályi városa, már topographikus fekvésénél fogva is 
nem csekély szerepet játszott a középkorban; mint határszéli város közvetíté az alföld és a Lengyelország 
közti élénk kereskedést, sőt kereskedői még a Fekete-tengerig is jutottak, mert hiszen bártfai kereskedők 
voltak az elsők, kik az 1444-dik évben történt, s szerencsétlen kimenetelű várnai csatáról hoztak legelső 
hírt hazánkba. A bártfai kalmárok ezen nagy kiterjedésű kereskedése későbben alapját veté meg a királyi 
kiváltságokkal s szabadalmakkal bíró, különösen kézműipartűző polgárság jólétének, valamint szellemi 
fejlődésének is ; s kétséget nem szenved, hogy városaink fejlődése nagy befolyással volt hazánk általános 
közmívelődésére nézve is. Az ellenséges beütések s rablások ellen falakkal megerősített középkori városaink 
a kereskedelem, kézműipar, a tudomány s az építési tevékenység gyúpontjai s biztos menedékhelyei 
valának, mely helyekről a közmívelődés a vidékre is elárasztá üdvös sugarait.

Bártfa keletkezését jóval megelőzte a cziszterczita apátság alapítása, mely szerzet zárdája, 
a rengeteg erdőségek közepette, sokáig biztos menedékhelyül szolgált az idegen jövevények és a telepít- 
vényesek számára i s , kik a zárda védő falai körűi letelepedvén, az erdőségeket kiirtván s a földet 
művelvén, alapját veték meg a mostani városnak.

Bártfa középkori építészeti műemlékekben igen gazdag, s ezek a polgárság műtevékenységéről, 
szellemi és művészeti fejlődéséről, nemkülönben gazdagságáról, fenkölt s szabadelvű gondolkodás módjáról 
s helyes műízléséről fényes tanúbizonyságul szolgálnak. Valódi patricziusok voltak ezen gazdag polgárok, 
kik a kézműipar, művészet s a tudomány terjesztésére s emelésére sokat áldoztak.

A város parochiális temploma a XlV-dik és XV-dik századbeli műépítészet, szobrászat és festészet 
remekeivel díszeskedik; a XVI-dik század elején épült városháza pedig a decorationalis kora — renaissance- 
styl, változatos műrészletei, s különösen gazdag és kiváló szobrászati müvei tekintetében ritkítja párját 
hazánkban, s ezért ezen középkori polgári műépítményünk méltán unicumnak is nevezhető.

A régi polgári házak pedig a műépítészet és kézműipar magas fokú fejlődéséről tesznek tanubizonyi 
ságot, különösen műtörténeti szempontból érdekes ezen házak beosztása, szerkezete, valamint műrészle
teiknek gazdag s változatos alakítása és díszítése is. Továbbá a város még jelenleg is fenálló körfalai, sáncz- 
árkai, kapui, bástyatornyai s azoknak műrészletei bő anyagot szolgáltatnak középkori erődítményeinks- 
védelmirendszerünk tanulmányozásához. Hazánkban talán Bártfa az egyedüli város, mely régi jelle
gét ily híven megtartá, s e tekintetben méltán nevezhető Magyarország Nürnbergjének.

A feldolgozandó anyag bőségénél s fontosságánál fogva kénytelen valék Bártfa műemlékeit 
ismertető monographiámat két részre osztani. A jelen I. rész magában foglalja a bártfai szent Egyed
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templomának s műkincseinek műrégészeti s mütörténeti leirását; a II. részben pedig a városház s a város 
középkori erődítményeinek leirását, valamint a város történetét rövid kivonatban közlendem.

Midőn örömest teljesített kötelességemnek eleget teszek, egyszersmind köszönetét mondok a 
magyar tudományos Akadémia archaBologiai bizottságának, nemkülönben Dr. Henszlman Imre tudósunknak 
is, azon szíves készségéért, melynek folytán jelen munkám az «Akadémia Archeológiái Monumentá»-iban 
megjelenhetett. Végre a jelen alkalommal nem kívánom eltitkolni, hogy Bártfa szülővárosom műemlékeinek 
megírhatásával ifjú korom egyik legkedvesebb vágya teljesült. Ott éltem én a leírt műtárgyak között, ott 
kaptam az első impulsust pályámhoz, s különösen műrégészeti szakmámhoz, és ez lehet oka, hogy én 
talán szeretettel]esebb szemmel néztem, s bővebben irtani s rajzoltam le a letűnt kor e fennmaradt 
szülötteit, mint egy másvalaki. Egyedüli óhajtásom: bár szivárogna át ezen pietás több művelt magyar 
leikébe, akkor nem volna okom e nemzeti műkincseink pusztulását félteni.

Kassa, 1879-dik évi május 14-kén.

M y s k o v s z k y  V i k t o r .



I .

ADALÉK AZ EGYKORI BÁRTFAI CZISZTERCZITA APÁTSÁG
TÖRTÉNETÉHEZ.

Hazánk északi határát képező Kárpátok őserdőkkel borított völgyei s vidékei a XI—Xll-dik 
században még csak gyéren lehettek megnépesítve, mert Íriszen még a keresztes hadak idején is mily nagy 
mértékben kedvelték magyarjaink a szabad és egy helyhez nem kötött életmódot — kik legtöbbnyire csak 
sátorban — keleti módra tanyáztak, — az kitűnik e következő feljegyzésből i s :

Ottó freysingeni püspök, ki 1189-dik évben Barbarossa Frigyessel a szent földre utazván, 
hazánkban is megfordult, akkori viszonyainkról így nyilatkozik: «Habebat Hungária pulcherrimum ut 
dixi, naturaliter spectaculum, séd ex barbarie gentis moenium vei aedium rarum ornatum. — Cum vilis- 
sima in vicis et oppidis ibi, id est ex cannis tantum, raro ex lignis, rarissima ex lapidibus habebantur 
habitacula; toto aestatis vei autumni tempore papiliones inhabitant.»

A Kárpátok zord és lakatlan vidékeinek megnépesítésére s művelésére királyaink közt úgy látszik 
III. Béla tett leginkább czélra vezető intézkedéseket és pedig az által, hogy e lakatlan s őserdőkkel borított 
vidéken szerzetesek által lakott zárdákat s apátságokat alapított.

Ezen zárdák szerzetesei és udvarnokai lassanként kiirtották a zárda körüli erdőséget, s az így 
nyert földet mívelték, így lettek idővel ezen zárdák a közművelődés, a kereskedelem, az ipar, sőt a tudo
mányok s művészetek gyúpontjai; szerzetesek állítottak fel vásárokat, mívelték a földet saját és mások 
kezeivel; ők készítették mind azt, mire a zárdában szükségök volt; művészeket, s kézműiparosokat édes
gettek a monostor falaihoz, kik örömmel vonultak ide, hogy az örökös jobbágygyá tenni szerető nemesség 
kezei közűi szabaduljanak. —• De a bujdosók s idegenek előtt is megnyíltak a monostorok, melyek 
ezeknek oltalmat, élelmet, s biztos szállást adtak. — A sz. Benedek és a czisztercziták szerzete, tagadhatat- 
lanúl nagy jótétemény volt az akkori erőteljes, de műveletlen, s vad nemzedékre, — mert valamint a 
cistercziták társaikkal együtt irtották ki a Bakony s Vértes rengetegei közt a szép és termő vidéket, úgy 
hasonlóképen Bártía vidékének kiművelése, s megtelepítése is az ő művök.

III. Béla királyunk helyesen fogva fel a zárdák ezen nagy hivatását, hazánkban a Xll-ik században 
több zárdát alapított, s miután úgy látszik a cziszterczita rend leginkább felelt meg a király ezen nemes 
s országát boldogító czéljainak, az alapított zárdákba többnyire cziszterczitákat hozott be.

A cziszterczita szerzetes rend Franczialionban sz. Róbert, molesmei apát által 1098-ban alapít- 
tatott, az első zárda, húsz szerzetes számára — a vadregényes citaux-i völgyben 1099-ben épült; — 
a czisztercziták sz. Benedek szigorú szabályait fogadták e l , mely rend-szabályzat kezdetben csak

BÁRTFA KÖZÉPKORI MŰEMLÉKEI. 1
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a citaux-i zárdára volt érvényes, midőn azonban tizenegy év múlva a rend terjedni kezdett, a többi fiók- 
zárdák számára az úgy nevezett «Charta charitatis» szabályzat készült, mely későbben alaptörvénynyé 
(Fundamentum ordinis) vált az összes cziszterczita zárda számára. — Ezen szabályzatban kimondatott, 
hogy a czisterczita rend zárdái s templomai az emberek forgalmán kívül eső helyeken, tehát leginkább 
nehezen hozzáférhető erdős hegységek félre eső völgyeiben építendők, továbbá a zárdák temploma egyszerű 
oratórium legyen, minden pompa és fény nélkül, egyáltalában visszavonultság, munka, s egyszerűség 
jellemzé ezen szigorú szerzetes rendet.

A szent Egy étihez czímzett bártfai cziszterczita apátság keletkezésének s alapításának ideje — 
az erre vonatkozó történeti adatok hiányában — még pontosan meg nem határozható, azonban tekintetbe 
véve azon körülményt, hogy hazánkban III. Béla királyunk uralkodása alatt több apátság alapíttatott, 
némi valószínűséggel feltehető, hogy a bártfai apátság is még a XII-dik század második felében alapíttatott.1 
Miután pedig azon a vidéken fekvő kapronczai zárda is a bártfai apátsághoz tartozott, valószínű, hogy 
apátságunk akkor már mint anya-zárda szerepelt.

Annyi azonban bizonyos, hogy a bártfai apátsági zárda a XlII-dik század elején létezett, erre 
nézve közlöm itt azon — legrégibb —- 1247-dik évről szóló okmányt, melyben a bártfai cziszterczita 
apátság legelőször említtetik.

Ugyanis a II. Geiza király által Eperjes vidékére telepített németek Teutonici (szászok) határukat 
a bártfai cziszterczita apátság károsításával tágíták, a bártfai czisztercziták tehát IV. Béla királynál határuk 
helyreigazításáért esedeztek, melynek végrehajtásával Tegus, sárosi gróf bízatott meg.

A bártfai cziszterczita apátság birtokának határait meghatározó okmány így hangzik:

Béla, B ei g ra tia  H ungáriáé, B alm atiae, Croatiae, Barnae, Serviae, Gallitiae, Lodomeriae 
Cumaniaeque Rex. Omnibus Ghristi fidelibus praesentem p a g in a m  inspections salutem  in  om nium  
Salvatore. A d  universorum  ta m  praesentium  q uam  posterorum  n o titia m  hamum serie literarum  
volum us pervenire, quod accedentes ad nostrum  praesentiam  q u id a m  fratres de Copryvnicza Cister- 
ciensis ord in is, apud  e c c le s ia m  s a n c t i  HJf/idii de B a r d f a  prope Sarus com m orantes, suis 
nobis curaverunt insinuare querim oniis, quod Theotonici de Epuryes metas terrae ipsorum  Bardpha  
vocabulo , t ib i  s u p r a d ic ta  e c c le s ia  est s i t a , auctoritate propria destruxissen t, elevantes, in  
praejud ic ium  et gravam en ipsorum  metas falsas de novo, quarum  occasione term inos terrae prae- 
dictorum  fra tru m  transgredere adtem ptantes non m odicum  partem  terrae eorundem vndebite occu- 
pando. V erűm  qu ia  nostri incum bit officii, ju r a  quorum libet illiba ta  et illaesa observare, nostro 
fid e li Tegus, com iti de Sarus, ded im us in  m a n d a tis , quod ta m  terrain Bardpha, quam  etiam  alias 
terras ad  ipsos Fratres pertinentes, quae fueran t ab eis alienatae, nostra circuiret auctoritate, et 
erectis novis metis ju x ta  veteres metas easdem restitueret Fratribus antedictis. Id em  verő comes 
Tegus hoc nostrum  nolens praeterire m andá tum , sicut nobis retu lit viva voce, et etiam  in  literis suis 
in s in u a ri curavit, totcvm terrain B ardpha unclique circuiendo, et novas metas ju x ta  veteres erigendo 
m em oratis fra tribus r e s titu it; et u t de cetero tota m ateria  quaestionis, ac controversiae sopiretur, 
easdem metas, prout in  literis ipsius Tegus Comitis v id im us contineri, suo ordine nostro fecim us 
interseri Privilegio, — quae ta li ordine d is tin g u u n tu r  : P rim a  m éta inc ip it a quodam  rivulo, qu i 
nuncupa tur K ysth o p u l, 1 2 et ib i im m edia te tenent metas cum  Cruciferis de G yboltho.3 Abhinc  
ascendit versus aquilonem  per silvas et pervenit ad  quendam  montem , ubi oritur q u idam  fluvius,

1 Dr. H enszlmann I mre Kunst und Alterthum in Oesterreich czímű 1846-dik évi folyamában a bártfai apátság 
alapításáról így nyilatkozik: zwar ist das Begründungsjahr der bartfelder Abtey nicht bekannt, auch wird es von Fessler nicht 
unter den ersten 15 ungarischen-Cisterciten Klöstern angeführt, die vom Jahre 1135—1198 begründet wurden, nachdem aber der 
regierende König Béla III ein besonderer Freund der Cisterciten war, wird die Begründung des bartfelder Klosters schwerlich in 
eine viel spätere Zeit als die zweite Hälfte des XII. Jahrhunderts zu versetzen sein, zumal die älteste Jahreszahl, in welcher eine 
urkundliche Erwähnung desselben geschieht, 1247 ist, in welchem Jahre die Cisterciten bereits längere Zeit in der Gegend von 
Bartfeld ein Kloster haben mussten.

2 Kysthopul, Kis-Tapoly, egy patak, mely északról a Tapolyba folyik,
3 Gaboltó Bártfától észak nyugati irányban mintegy IV2 mértföldnyire fekvő falu, hol régente a II. András által 

alapított jeruzsálemi keresztes barátok zárdája volt, lásd F ejér Codex dipiomaticus Hungáriáé ecclesiasticus et civilis. III. kötet 
114. lapján.
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qu i vulgo d ic itur Oronnospothok. 1 Dcincle vád it per silvas ad cápát cu jusdam  rímeli, q u i vocatur 
M onuhpotok . 1 2 3 Inclc verő transit per m ontana  ad  unióm ftu v iu m , qu i d ic itu r Pricluchyn. Ablvinc 
descendit per silvas ad  caput cu jusdam  rivu li nom ine K gsbereznek.4

Inde verő pro tenditur ad L opuhm ezö4 et ib i est m éta  terrae. A bhinc verő transit ad  
B urcu th . 5 Deinde ascenclit ad  montem , qu i d ic itur M acoucha6 — inde verő vád it ad  caput cu jusdam  
rivu li nom ine Brezniclico.

Deinde pro tenditur et transit ad  caput r ivu li nom ine Nagigrabouclr, 7 et idem  Grabouch 
in tra t in  quendam  flu v iu m  Thopiol8 nom ine et inde vád it per silvam  ad caput cu jusdam  rivu li 
nom ine Kyslocoucha. 9

Bocié verő vaclit per silvosam  terram  ad  Chellevmezeo, 10 11 et ib i est m éta  terrae. Incle verő 
transit cici pcorvum rivu lum , cici no m in a tu r  Tliorycha  11 et per eundem  r ivu lu m  Thoryclia in ira t in  
aquam  T hopul et ib i term inatur. Item  p rím a  metco praedii, quocl vocatur Zukclou, in c ip it in  litore 
fln v ii Zukclou a parte orientált et vcodit ad  pcortes m eridionales. In d e  verő transit per p la n itiem  ad  
du m u m , q u i clicitur R eketyabucur, deinde a d  v i a m  r e g á lé m , inde verő per novas et veteres 
metas caclit iterum  in  Zukclvu et sic term inatur.

Item  p rím a  m éta praedii D elna few 12 qzood pertinet ad fratres praeclictos, in c ip it a parte  
orientali et vocatur Sydovpotok, ub i su n t metcoe terrae, et per regcolem viam  vaclit cocl flu v iu m  
Delncofew, et per eicnclem flu v iu m  ascendendo vaclit iterum  acl Thopul.

Deincle per silvosam  terram  revertitur ad  Syclovpothok acl m étám  priorem  eb sic fonitur. 
Ut ig itu r  haec nostreo deseriptio salva semper et inconciossco perm aneat, cocl instanticom freotrum  
saepedictorum  prcoesentes concessimios literas duplicis s ig illi nostri m u n im in e  roborcotas. D átum  
Anno cob Incarnatione D om ini m illesim o diocentesimo quaclragesimo septimo, septimo Id u s Xovem - 
bris, reg n i coiotem nostri anno treclecimo.

Ezen itt közlött legrégibb okmány eredetije hiányzik a városi levéltárban, van azonban egy — 
II. Ulászló király által 1503-dik évben kiadott határjárási okmány, melyben a fentemlített régi okmány, 
tartalma foglaltatik s idéztetik,13 mely több tekintetben igen fontos adatot foglal magában, nevezetesen 
ezen okmányban Bártfa város még nem létezett, miután okmányunk Bártfáról mint városról — civitas — 
még nem tesz említést, hanem egyszerűen csak terra Bardpha fordul elő.

Igaz ugyan, hogy okmányunkban csak a bártfai apátság határáról van szó, azonban feltehető, 
hogy miután ezen okmányban sokkal kisebb faluk elősoroltatnak, a város is megemlíttetett volna, a város 
ily megemlítése azonban okmányunkban még hiányzik.

Továbbá a patakok, folyók, hegyek s helységek magyaros nevei bizonyítják, hogy a bártfai 
apátság vidéken a XlII-dik században magyar telepítvényesek laktak, s mívelték a földet. Úgyszintén 
kitűnik okmányunkból, hogy ezen vidéken keresztül már akkor létezett egy Lengyelországba vezető királyi 
országút, mely okmányunkban több helyen mint via regalis említtetik. Végre érdekes s balneographiai 
tekintetben nagy fontossággal bíró azon adat is, hogy a bártfai savanyúvizű források a XlII-dik században 
már ösmeretesek valának.

1 Oronnospotok, jelenleg Aranyos patak, mely Aranypatak — Zlate — helységénél ered s déli irányban a Tapolyba ömlik.
2 Monuhpotak, jelenleg a Tapolyba folyó mnyihszki pofok, barátok pataka.
3 Kysbereznek, Kisbereznek — mali brezsnik — Zboró vidékén a nagy bereznek nevű patakba folyik.
4 Lopuchmező, azon völgy melyben Stebnik falu fekszik, a Kőhegy északkeleti oldalán.
5 Burcuth nem egyéb mint Borkút azaz bártfai savanyúvizű forrás.
u Macoucha, jelenleg Makovica a Bártfától északra fekvő vidék a zborói várnál.
7 Nogigraboucli jelenleg Nagy Grabócz — welki Hrabovec — meletti patak, mely szintén ezen vidék főfolyójába, 

Tapolyba ömlik. ■
s Thopul, a Bartfa mellett folyó Tapoly folyó.
9 Kyslocoucha, Kis-Lauka — mala lukavica a város keleti oldalán folyó patak, mely a város alatt a Tapolyba ömlik.

10 Chellevmező, talán Keselymező — Cselovce — a mai Cselfalva.
11 Tliorycha — tótul Torissza — magyarul Tarcza, Kis-Szeben és Eperjes melletti folyó,
12 Delnafew, Delnafő vagyis azon hely, hol jelenleg az Eperjes déli oldalán folyó Delna nevű patak a Tarczaba folyik, ezen 

helyet jelenleg az Eperjes kassai vasút vonala metszi, itt állhatott Delnafeö nevíi helyiség, melynek jelenleg azonban már semmi nyoma.
13 Lásd W agner. Diplomatarimn Comitatus Sarosiensis. 513. lapját, hol ezen okmány csak «cum Cruciferis de Gyboltlió» 

szóig van közölve.
1*



Vájjon az 1241-dik évben hazánk határát Vereczke mellett átlépő Batn Khán tatár csordái a 
bártfai apátságot is elpusztították — történeti adatok hiánya miatt biztosan nem állítható, valószínű azon
ban, hogy ide is behatoltak, annál is inkább, mert a pusztító és rabló tatárok leginkább oly helyeket, 
apátságokat s zárdákat, keresték fel, hol kincseket véltek találni, s hogy e tekintetben a XlII-dik század
ban már gazdag apátságok bizonyos vonzerővel bírták a tatárokra, az bizonyos.

Továbbá mindenesetre feltűnő, hogy a IV. Béla királyunk által kiállított és fentebb közlött 
okmánya majdnem a tatárjárás utáni években adatott ki, tehát oly időben, midőn s bártfai cziszterczita 
apátság szerzetesei a tatárok által feldúlt és elpusztított birtokuk rendezéséhez s növeléséhez újra 
hozzáfogtak.

Úgy látszik azonban, hogy a bártfai czisztercziták nemsokára elhagyták zárdájukat, legalább a 
XlV-dik századbeli okmányokban a bártfai czisztercziták apátsága már nem fordul elő sehol, így az 1300-dik 
év körűi a czisztercziták már nem léteztek itt többé, mivel Kaproncza — azelőtt a czisztercziták birtoka
— a XlV-dik század elején már az Izbugyay nemzetségé; — továbbá az 1320-dik évben Róbert Károly 
által kiadott s Bártfa városa alapítására vonatkozó okmányában nem cziszterczitákról, hanem már világi 
lelkészekről, s plébánusokról van említés téve, kik minden háztelektől másfél magyar forintot (fertonem) 
és a gabona dézsmának felét kapták.

A mi az egykori bártfai cziszterczita zárda fekvését illeti, erre nézve — mint későbben kimutatom
— bizonyos, hogy a zárda a jelenlegi parocliialis templom vidékén állott, és hogy a mostani templom 
némely részei s alapfalai csakugyan még az eredeti apátsági templomból valók.

Az egykori cziszterczita zárda épülete, keresztfolyosóival szegélyzet udvarával, s bizonyosan 
terjedelmes melléképületeivel együtt a mostani templom délnyugati oldalán állhatott, miután a templom 
nyugati zárfalán lévő, jelenleg már befalazott csúcsíves kapuzata csak a zárda belsejébe vezethetett, 
mert a templom ezen az oldalán sem tér, sem pedig utcza nem létezik, hanem csak az úgynevezett «intra 
muros» várfal melletti keskeny köz.

4 ADALÉK AZ EGYKORI BÁRTFAI CZISZTERCZITA APÁTSÁG TÖRTÉNETÉHEZ.

A sz. Egyedliez czímzett parocliiális templomunk, a város négyszegletű főpiaczának északi részét 
foglalja el, északról a város fala, nyugatról pedig a piacz nyugati oldalán levő házsor által határoltatik, 
a templom déli és keleti oldala a főtér irányában egészen szabadon áll. — Miután templomunk régibb 
mint a város, természetes, hogy későbben a város főterének szélessége templomunk kiterjedése szerint 
határoztatok meg. Ezelőtt a templom egy körfallal volt egészen bekerítve, mely a harangtoronyig terjedt, 
a mint azt a városház levéltárában levő s 1768-dik évből származó térképen még szemlélhetni. A templom 
ledőlt tornya ezen a térképen már mint rom van ábrázolva. A templom körüli bekerített téren temető 
volt. Ezen dombos és egyenetlen tér körfala százados hársfákkal volt szegélyezve. Az 1837-dik évben 
azonban ezen körfal lebontatott, s a templom előtti tér kiegyengettetett s kiköveztetek. A templom 
hossztengelye pontosan keletelt, úgy hogy szentélyével egészen keletfelé néz.1

1 A város he ly sz ín i ra jz á t a Monumenták következő k ö te téb en  közlendem .
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A mint későbben kimutatom s okmányokkal is bebizonyítom, templomunk nem egyszerre, hanem 
mintegy négy korszakban épült, s így természetes, hogy a templom egyes részei közt nem található azon 
arány s egyöntetűség, melylyel az egy korban épült egyházaknál találkozunk.

Templomunk jelenleg a következő főrészekből áll: A a szentélyből; B a főhajóból; C az északi; 
D a déli mellékhajó; E  a toronyból; a templom déli oldalához 1482-dik évben hozzáépűlt F  sz. András; 
G a bemenet felett levő sz. Erzsébet; és H  a sz. Mária kápolnából; s végre I  a sekrestyéből s az e felett 
épült sz. Borbála kápolnájából, melynek nyugati részén egy válaszfal által elválasztott K  egyházi könyvtár 
helyisége létezik. (I. tábla, 2. idom.)

A fennálló templom legrégibb, valószínűleg a XIII. század végéről származó része a hosszhajó 
mellékhajóival együtt, úgy szintén a torony alsó része; a szentély már 1448-dik évben épült, miután 
azonban a régi, valószínűleg még egyenes zárású szentély keleti zárfala — a mint a megmaradt régi 
falazatból következtetni lehet — csak a mostani szentély első traveéjanak első támpilléréig terjedt, 
feltehető, hogy templomunk, mely már Róbert Károly által 1320-dik évben kiadott okmányában plébánia 
templom volt — eredeti szentélye egyenes zárású s kissebb volt a mostani szentélynél. Általában véve 
templomunk a XY-dik század közepe felé nagy átalakuláson ment keresztül, mert a város lakóinak száma 
szaporodván, szükségessé vált a templom nagyobbítása is, s ekkor épült a mostani, a régibbnél hosszabb 
szentély, továbbá a három mellék kápolnát tartalmazó deli hozzáépítés is.

A templom ezen nagyobbítása s újítása az 1486-ik évben folytatott és 1494-ik évben bevégzett 
torony teljes felépítésével fejeztetett be.

Lássuk most templomunk főméreteit, melyeket Wéber József építnök, legújabb időben történt 
pontos felmérése alapján közlöm :

A szentély keleti zárásánál levő szélessége ........................................................................................... 9-32 méter.
Ugyanannak a diadalív melletti szélessége ........................................................................................... 1014 »
E szerint a szentély középszélessége ..............................................................................    9*73 »
A szentély hossza a diadalívezettől kezdve a szentélyzárás keleti faláig ............................................ 17'40 »
A szentély magassága ................................................................................................................................ 24-0 »
A főhajó szélessége ..................................................................................................................................... 1014 »
Ugyanannak hossza a nyugati zárfaláig ................................................................................................  30*37 »
Ugyanannak magassága ...............................................................................................................................  24*0 »
A déli mellékhajó hossza a torony keleti faláig .................................................................... -•........... 21*90 »
Ugyanannak szélessége ...............................................................................................................................  4*27 »
Az északi mellékhajó hossza megegyez a főhajó hosszával................................................................. 30*37 »
Az északi mellékhajó szélessége ................................................................................................................  4*60 »
Mind a két mellékhajó magassága ........................................................................................................... 10*14 »
Mind a három hajó összes szélessége .....................................................................................................  21*60 » .
A hosszfalak vastagsága ......................       1*20 »
A főhajót a mellékhajóktól elválasztó nyolczoldalú pillérek átmérői változnak így az északi pil

lérsor két első pillérének átmérője ................................................................................................  1*34 »
Az utolsó ferde pillér átmérője pedig ... .................       1*63 »
A déli pillérek átmérői ................................................................    1*63 »
Továbbá a négyoldalú torony négyzet alakú alapidomának egyik oldala ......................................  10*50 #
A torony falának vastagsága ................._. ................................................................................................  3*24 »
A torony megmaradt emeleteinek magassága ................................................................................  12*0 »
A torony megmaradt déli oldalfalának összes magassága ................................................................. 13*50 »
A sekrestye helyiségének hossza .......   7*14 »
Ugyanannak szélessége ...............................................................................................     6*00 »
A könyvtár helyiségének hossza.......................................................................................    4*20 »

» » szélessége pedig ........................................................................................... 2*55 »
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Végre a déli hozzáépítés helyiségeinek méretei a következők:

A sz. Mariá kápolnájának hossza .......................................................................................................... 7-75 méter.
Ugyanannak szélessége .........................................................    4‘38 »
Az előcsarnok hossza ............................................................................................................................... 6-40 »

i) szélessége — mélysége ...................................................................................................... 7*75 »
» m agassága.............................................................................  ...........................................  O’80 »

Az előcsarnok feletti sz. Erzsébet kápolnájának hossza ...........................................  ....................... 6-GO »
Ugyanannak szelessége............................................................................................................................... 4-90 »

» m agassága............  .............................................................................................................. : 6-3 »
A szent András kápolnájának hossza ... ..................................................................................    6‘48 »

» » i) szélessége ................................................................................................  4*38 »
# » » magassága ............................................................................................ 9-10 »

A templom szentélye egy szabályos nyolczszög (Octogon) három oldala által záratik be, ily alakú 
szentélyzárás XV-dik századbeli templomainknál általános; a csúcsíves boltozat, két horonynyal ellátott, 
késő gótstyln keresztmetszettel bíró gerinczeivel, a szentély behajlási szögleteiben álló falioszlopok (Wand
säulen, pilaster) egyszerű horonynyal (Hohlkehle) s pálczataggal képezett fejezetein nyugszik, ezen falpil
lérek a nyolczoldal öt lapjával állnak ki a fal síkjából.

A szentély külfalán s a szentélyzárás szögletein, a sugár irányában álló öt támpillér (Strebe
pfeiler) által támogattatik, mely utóbbiak a lábazati párkányzaton (Sockel) kívül, felfelé négy fokozattal 
szöknek befelé, az ötödik fokozatot maga a pillér rézs- vagy fedlapja (Schraege) képezvén.

A szentély, a pillérközökben áttört öt csúcsíves ablak által nyeri világosságát, s tekintve ezen 
ablakok nagy méreteit, a szentély — a templom hajóihoz képest — legjobban van megvilágítva. A szen
tély zárás három csúcsíves ablakának béllete egy mély kivágású horonyból áll, az ablakok két oszlop által 
három osztályra osztvák, mérmüvük a lialhólyagidom (Fischblase).

A szentély déli oldalfalán lévő két ablak egyike három, a másik pedig négy osztálylyal bír, s 
általában véve úgy vannak építve, a mint azok a későbben említendő 1448-diki szerződésben előfordúlnak:

. . . cum fenestris quinque, una fenestra cum columnis tribus — vulgariter Pfosten — et ceteras 
cum columnis duabus.

A presbyterium kövezete egy fokkal, s a szentély kövezete pedig két lépcsőfokkal maga
sabb a hajó kövezetétől. — A szentélyt a presbyteriumtól egy faragott kőből díszesen idomított, s négy 
lobbal áttört mellvéd vagy kartámfal választja el, mely egyszersmind áldozó-sorompóúl is használtatik, 
s ezen alkalommal két ajtócskával egészen elzárható. — Ezen mellvédfal a szerződésben így fordúl elő: 
Pavimentum sive stallum, vulgariter eyn Gelender — intra chorum lapidibus de quadratis cum curva- 
tionibus sive arcubus — vulgaliter Svybbogen. . .

A szentélylyel ugyanazon időben (1448) épült sekrestye helyiségébe a szentély északi oldalán 
lévő ajtón juthatni, mely utóbbinak vasajtaja csinos gótstylü vaspántokkal s egy stylszerü ajtógyürüvel 
van díszítve.

A sekrestye csúcsíves boltozatának gerinczei egyszerű rézslapos profillel bírnak, s inkább teher
hordásra idomítvák. A sekrestye egy keleti zárfalán lévő három osztályzatú csúcsíves ablak által 
nyeri gyér világítását. A sekrestye eredetileg nagyobb volt, t. i. annak helyisége egészen az északi mellék
hajó keleti zárfaláig terjedt, jelenleg azonban egy újabb időben épült válaszfal által két nem egyenlő részre 
van osztva , melynek kissebb részében a fűthető téli sekrestye létezik; hogy ezen válaszfal későbben 
épült, azt bizonyítják az eredeti sekrestye boltozatának azon gerinczei, melyek a válaszfalon keresztül a 
kissebb helyiségbe szakadatlanúl mennek át.
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1. idom. 2. idom. 3. idom.

A középhajó, pillérsorok által választatik el a mellékhajóktól, és pedig az északi sor három, a déli sor 
— a templom belsejébe beugró torony szöglete miatt — csak két pillérből áll, ezen pillérek faragott kőből épít- 
vék, alapidomuk egy szabályos nyolczszög, egy méternyi magasságú lábazatuk változó idomú profillel bir, így 
az északi oldal első pillérének lábazati párkányzata egy körnegyedes lioronyt képez (1. idom); az ugyan
azon az oldalon lévő második pillér már diszesebb tagozással bir, t. i. pálczatagok által szegélyzett mély 
bemetszésü lioronyt képez (2. idom); a harmadik pillér, a reá nehezedő nagy nyomás következtében már 
kissé ferdén áll, s liordképességének biztosítására körülfalaztatott, s azonkívül töve újnyi vastagságú vas
pántokkal s abroncsokkal vétetett körül, lábazati párkányzata tisztán már nem vehető ki.

A déli pillérsor tövei az előbbiektől s egymástól eltérő lábazati párkányzattal vannak 
ellátva, t. i. az első pillér lábazati párkányzatának profile a 
(3. idom), a szószék melleti pilléré pedig a (4. idom) alatt 
szemlélhető.

Ezen mintegy 7-5 méter magasságú nyolczoldalú 
pillértövek oszlopköze (intercolumniuma) sem egyenlő min
denütt, így a déli pillérsor mind a két oszlopa majdnem egy
meterrel közelebb áll a diadalívezetliez, mint az északi, továbbá az első oszlopköz 4-0 méter, a második már 
6-5 méter hosszúságú lévén, az alaprajz ezen szabálytalansága következtében a boltozat ivmezei (travée-jai) 
sem egyenlők, továbbá a pillérek szabálytalan fekvése következtében, az egymás ellen fekvő pilléreket ösz- 
szekötő hevedergerinczek (Transversalrippen) iránya sem lehet merőleges a hajó tengelyére, hanem avval 
kissebb vagy nagyobb elhajlati szöget képez, úgy hogy ennek következtében a boltozat hevedergerincze a 
bolt oldalnyomását nem merőlegesen — a mint kellene — hanem ferde irányú vonalban viszi át a hajó 
oldalfalai mellett álló támpillérekre, — mely szerkezet mindenesetre elhibázottnak tekintendő. Ily szabály
talanságok s eltérések előfordúlnak még a szentélynél is, mivel a templom hosszhajójához későbben (1448.) 
hozzáépített szentélynek nemcsak tengelye nem esik egy egyenetbe a hajó tengelyével, hanem a szentély 
déli oldalfalának iránya sem képezi a hajó déli oldalfalának folytatását, de keleti végével kissé befelé 
hajlik, mely eltérés következtében szentélyünk szélessége nem mindenütt egyenlő, így míg a szentély 
szélessége a főoltárnál 9-32 méter, addig a diadalívezet melletti szélesség 10— 14 méter, tehát már 0-82 
méter különbséget mutat.

A szentély fekvésének hibás kitűzése bizonyosan a szentély építésénél követtetett e l ; egyébiránt 
ily szabálytalanságok középkori műemlékeknél gyakoriak, így különösen a szentély ferde állása még monu
mentálisabb külföldi templomoknál is előfordúl.

Az ugyanazon oldalon levő pilléreket egymással arcad ívezetek kötik össze, mely ívezetek 
keresztmetszete egy mély horony által áttört rézslapból áll (5. idom), ép ily keresztmetszettel 
bír a diadal ívezetének profilja is.

Ezen arcadívezetek rendes ívvonalban minden megszakítás nélkül mennek át a pillér 
tövébe, melybe egyszersmind a mellékhajók heveder és diagonal gerinczei is összefutnak.

Ily formán tehát a középhajót az északi oldalon négy, a délin pedig — a beugró torony miatt —• 
csak három arcadívezetű nyílás választja el a mellékhajóktól.

A középhajó hosszfala tehát a pillérek által hordott arcadívezeteken vagyis válíveken nyugszik.
A hatoldalú pilléreket a bolthajtás gerinczeit tartó fejezetekkel keskeny falpilasterek kötik össze, 

melyek töve szintén egy nyolczszög öt oldalával áll ki a fal síkjából.
Ezen pilaszterek vagy faloszlopok fejezetei díszesen faragvák, s többnyire czímerpaizsokkal cliszít- 

vék, és pedig a hosszhajó északi oldalfalán: Magyarország hasított czímere, melynek első mezején 
a szokásos nyolcz pólya, ezüsttel s veressel felváltva, a második részén pedig a hármas halmon álló ket
tős kereszt veres mezőben látható, — lásd a III. tábla 6. idomát; — a középső pillér fejezetén lévő 
paizs szintén hasított, első veres mezején a koronás kettősfarkú oroszlánnal (Csehország czímere) a
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második kékmezőben három koronás leopardfej vehető ki, mely utóbbi Dalmátország czímere, (III. tábla
7. idom); végre az északi falon lévő harmadik pillér fejezetén hazánk nyolczpólyás czímerpaizsa látható. 
(III. tábla 8. idom.)

A főhajó déli hosszfalán pedig e következő alakítások fordulnak elő: a diadalívhez legközelebb 
eső első pillér fejezetét a hazánk czímeréből vett kettőskereszt veres- mezőben díszíti (III. tábla 9. idom) a 
középső pillér fejezetét a két lebegő angyal által tartott városi czímerpaizs képezi, melynek felső kék meze
jén a keresztbe tett kétbárd, koronával s liliommal, alsó veres mezején pedig a hazánk czímeréből vett négy 
ezüst pólya vehető ki (III. tábla 10. idom) végre az utolsó, a zenekarzat feletti pilaszter helyét egy 
gyámkő képezi, mely egy barettes, hosszú hajú s szakállas férfialakot ábrázol, kezeiben tartva egy paizst, 
melynek mezején az építészet jelvénye, egy körző s egy derékszögűi betűs mesterjelével látható. A prém
mel szegélyzett öltöny piros színű. Különben ezen alak viselete megfelel tökéletesen a XVI. századbeli 
német divatnak s élénken emlékeztet Dürer Albert ismert mellképére. A czímerpaizson előforduló építé
szeti jelvény szerint, féldombormüvű mellszobrunk bizonynyal templomunk építészének mellszobbrát 
ábrázolja, erre utal, a mint már említém nemcsak a mesteri jelvény, de az alak ruhaviselete is, mely szerint 
a XV-dik század végén és a XVI-dik század elején, művészeink s építőmestereink öltözködtek. Talán 
Magister Nicolaus lapicida mellszobra áll előttünk, ki 1494-ik évben a főhajó helyreállításában is részt 
vett. A czímerpaizs M  betűje mellett észrevehető még a fekete festékkel festett 1750. évszám is, mely 
évszám — mint némelyek állítják — nem a főhajó boltozására, hanem a templom belsejének kimesze
lésére vonatkozik, mely meszelés alkalmával a pilaszterek ezen czímeres fejezetei újra befestettek.

Építőmesterünk ezen csinos kidolgozású mellképe a III. táblának 11. idoma alatt van ábrázolva.
A főhajó eredeti csúcsíves boltozata magasabb volt a mostani boltozatnál, mivel a régi bolthaj

tás falgerinczei a mostani bolthajtás felett még mintegy fél méternyire emelkednek, tehát annyival maga
sabb volt a régi bolthajtás.

A mostani boltozat gerinczeinek keresztmetszetéről Ítélve már késő gótkorszakból, valószínűleg 
a XY-dik század végéről vagy a XYI-dik század elejéről való.

A főhajó boltgerinczezetének profilje áll két egymással határos horonyhói, lásd a 6. idomot, 
mely profil kétségkívül a késő gótkorszakot jellemzi.

A főhajó déli oldalfalán lévő három csúcsívezetű ablak, nemcsak bélletének merészebb 
tagozata, de mérmüveinek rendesebb idoma által is különbözik, a szentély későbbkori ablakaitól, 
mert míg az utóbbiak mérműveiben a lialhólyagú idom mindenütt már előfordúl, addig a szen

télynél régibb főhajó ablakainak mérmüve csúcsíves három és négy lobból áll, továbbá az ablakok béllete 
mélyebb, kifejezés-teljesebb s gazdagabb profillel bir.

A hajó ezen három ablaka, a mellékhajó tetőzete miatt csak 6*0 méternyi magas, azonban az 
ablakok ezen rövidségét négyosztályzatú ablak szélessége kiegyenlíti.

Hogy a főhajó régibb a szentélynél, az a templom külsején is észrevehető, mert míg a szentély 
falának vakolata síma és világosabb színű, addig a főhajó falazatának durva s időbarnult vakolata, a fara
gott kövek fék- és álló hézagait utánzó veres színű vonásokkal, az ablakok keretei pedig gótstylü s a vako
latba karczolt bimbókkal s keresztvirággal vannak díszítve.

A templom északi és déli mellékhajója még eredeti csúcsíves boltozattal bír, az egyes boltosz
tályok egyszerű keresztboltozatot képeznek, a diagonal gerinczek profilje még XIY-dik századbeli körte 

formájú, s erőteljes alakításéi. (7. idom.) Az északi mellékhajó négy, a déli pedig — a torony 
miatt — csak három (travéet) boltosztályt képez. Az északi mellékhajó megvilágítására két 
csúcsívezetű ablak szolgál, mely a hajó északi falában van törve, s primitív négy lobbos (Yierpass) 
ablakmérművet mutat. Az északi mellékhajó utolsó — nyugati — boltosztályának északi fala 

egy csúcsívezetű kapuzattal bír, melyen keresztül a templom s városfala által határolt z z z udvarba 
juthatni. Miután templomunk falazata egyszerű terméskövekből épült, s azon felül némely helyen a
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8. idom.

kőkötés is felületes, s végre mintán kivált a liajó csekély vastagságú hosszfalai a csúcsíves boltozat oldal- 
nyomásának kellő mértékben nem igen feleltek meg, templomunk falainak ezen hibás szerkezete már a 
XYI-dik század elején némi aggodalomra szolgáltatott okot, és a templom ezen hibás kivitelén némileg 
úgy segítettek, hogy a templom északi oldalát hatalmas támpillérekkel erősítették meg, s azonfelül a 
főhajó hosszfalait a boltozat válköveinek irányában erős vaspántokkal kötötték össze. A templom északi 
oldalán lévő támpillérek még a XV-dik században épülhettek s 1519-dik évben megújítattak.

A támfalak ezen renovatiójára a Liber Ecclesiarnm e következő feljegyzése vonatkozik . . . .  
item reformatarnm certarnm colnmnarnm in latere ecclesiae versns mnrnm civitatis factarnm.............

Ezen támfalak egyrészt a templom északi mellék, s hosszhajójára, másrészt pedig a város 
védfalára támaszkodnak, s az I. számú táblán lévő alaprajzban világosabb vonalozással jelölvék.

A templom déli oldalának megerősítésére pedig épültek a déli mellékhajó mellett lévő mellék
kápolnák. (Lásd II. tábla 3. és 4. idomát.) Ezen dél oldali hozzáépítés — 1482-dik évben kezdődött — 
s három mellékkápolnából áll, az első — szent András tiszteletére szentelt kápolna F  egy csúcsívezetű 
nyílással közlekedik a templom déli mellékhajójával, ezen ívezet profilje erős tagozással bír s alakja a 
(8-dik idomban) szemlélhető. A kápolna boltgerinczei csinos kidolgozású gyámköveken 
nyngosznak, ezen gyámkövek kőből faragvák, s szőlő levelekkel díszítvék. A kápolna nyugati 
oldalán, a torony keleti falán még látható azon csúcsívezetű fries, mely a torony első 
emeletét a földszinttől elválasztja, — a mi igen természetes, mert a templom tornyának 
azon oldala, mely most a kápolna belsejébe esik, eredetileg a templomon kívül esett. A sz. András kápolna 
egy három osztályzatú, csinos mérmüvel ellátott csúcsíves ablaka által nyeri világosságát, mely a templom 
főhomlokzati rajzán (I. tábla 1. idom) a bemeneti kapuzattól balra esik. A kápolna keleti oldalán lévő, 
csúcsíves stylú ajtón, egy a falsíkjából kiálló csigalépcsőn, a bejárás feletti sz. Erzsébet kápolna belsejébe 
juthatni. Ezen kápolna egy félköríves nyílással a déli mellékhajóba nyílik, s a keleti falán lévő csúcsíves 
nyíláson át pedig a szomszéd Mária kápolnába láthatni.

Az Erzsébet kápolna, déli oldalán, két csúcsíves ablakkal bír, melyek üvegezése köridomú 
s öntött üvegből készült üveglapocskákból (Butzenscheiben) áll, az egyik ablakon a város és az ország 
czímere, színes üvegből van kirakva s az ablak iivegezetébe ólom keretezéssel beillesztve. Ezen czímerek 
mind paizsaik alakítása, mind pedig a czímerkép előállítása által tökéletesen megfelelnek a középkori 
czímertan szigorú szabályainak. A czímerek üvege vastag és a színek tüze még most is briliáns hatású.

Ezen kápolna alatt létezik a templom főkapmzata előtti csarnok, mely egy közép oszlop által 
elválasztott, két csúcsíves kapúzattal nyílik a város főterére. Az előcsarnokba nyílik az Erzsébet kápolnába 
felvezető kerek csigalépcsőház ablaknyílása is, mely a lépcső megvilágítására szolgál.

Az előcsarnok csúcsíves kapuzatainak profilje, gazdag s változatos alakítású, a pálczatagokat 
mély horonyok váltják fel, (lásd a 9-dik idomot). Az előcsarnok falazatának alsó részén 
kőpadok futnak körül.

A templom félköríves főkapuzata mély behúzáséi s gazdag tagozatéi bélettel bír.
Az 1*9 méter széles és 3*4 méter magasságéi kapúnyílás, egy kifelé tágéiló rézslap (Schraege) 
által szegélyeztetik be, melynek alsó része, mintegy 1*5 m. magasságban egyszerié s síma, 
ismét a kapuzat bélete igen gazdag s változatos tagozáséi, mely hengertövek közti mély horonyok 
által (Hohlkehlen) képeztetik.

A kapúzat mindkét oldalán toronyfiak szöknek ki élükkel a falsíkjából, mint ez a kassai dóm 
nyugati kapuzatán is előfordúl. Ezen toronyfiak sisakjai (Riesen) bimbó nélküliek s csak egyszerű kereszt 
virággal díszítvék. A kapuzat félköríves ívezete egy késő gótkori szamár hátéi ívezettel (Eselsrücken, Arc 
talon) van szegélyezve, mely csinos levelekkel s egy kettős keresztvirággal van díszítve. Midőn a déli 
előcsarnok boltozata épült, ez alkalommal a kapuzat díszes keresztvirága megcsonkíttatott s részben már 
a boltozat által elfedetett.

41—-

BÁRTFA KÖZÉPKORI M Ű EM LÉK EI.



10 A BÁRTFAI PAROCHIÁLIS TEMPLOM ÉPÍTM ÉNY ÉNEK  S M Ű R ÉS Z L E T E IN E K  LEÍRÁSA.

A kapu egy 1655-dik évben készült renaissance stvlú ajtóval bír, melynek csinosan faragott 
díszítményei színezvék s itt-ott megaranyozvák. Az ajtó tympanonjában lévő s díszesen kereteit táblán 
olvashatni:

AD ST: íEGIDIVM ABBATEM •
ESA • LYI V 7. DOMYS MEA • DOMVS ORATIONIS EST

OMNI POPYLO •
Jftrin Jausx iát fin Scíhaus allén Bölhcrn.

Ezen felirat alatt van az ország czímere, az 1655. évvel, és az akkori városi bíró Huldreich Lenárd 
ismert monogrammja alkalmazva. (A monogrammot lásd Huldreich Lénard síremlékének leírásában.)

Az ajtónyilás felett pedig e következő felirat olvasható:

G é n . 28. v  17. |§ir ist ílic Jfortc ács gimmels.

A déli hozzáépítés harmadik része a sz. Mária kápolnája, H  mely polygonal szentélyzárással bír, 
a szentélyzárás észak keleti falát képzi a templom déli mellékhajójának sarok pillére. A kápolna gerinczes 
csúcsíves boltozattal boltozott, a gerinczek hengeres tövű rövid fali oszlopocskákon nyugosznak. A kápolna 
déli oldalán lévő csúcsíves ablakainak mérműve halhólyagos. Ezen kápolnában a sz. Mária oltára s a 
Seredi György márvány-sírkőlapja létezik. A kápolna egy félköríves s leszelt elő nyílással közlekedik a 
templom déli mellékhajójával, s attól egy vasrácsozat által van elválasztva.

A fő- és az északi mellékhajó nyugati végén, tehát a negyedik boltosztály alatti részt az orgona 
karzata L  foglalja el, ezen karzat két fali és három szabadon álló pilléren nyugszik, mely utóbbiak 
szépen tagozott csúcsíves arkadívezetek által egymással összekötvék, ezen ívezetek profilje a 10. idomban 

van ábrázolva, s igen hasonlít a déli előcsarnok ívezeteinek keresztmetszetéhez. Az orgona karzat 
a középhajó irányában három egyenlő fesztávolsággal bíró kapuzattal nyílik, míg az északi mel
lékhajó felé nyíló kapuzat nyílása már nagyobb és az északi mellékhajó szélességének megfelel.

A karzat három boltosztályának gerinczei rendes csillagalakot képeznek, s csinos 
10' ldom' gyámköveken nyugosznak. A karzatra való feljárást egy csiga lépcsőzet közvetíti, melynek ajtaja 

az északi mellékhajó felé nyílik.
Ezen csigaléj)cső által az északi mellékhajó. nyugati csúcsíves ablaka részben befalaztatott, 

s abban csak egy kis ablak hagyatott meg a csiga lépcsőzet megvilágítására.
Hátra van még templomunk tornyának leírása. A templom délnyugati sarkát a négyzet alakú 

alaprajzzal bíró torony foglalja el, falainak vastagsága 3-40 méter, a torony északi oldala a főhajó folytatá
sát képezi, ellenben a torony keleti oldala a déli mellékhajó, s a későbben a templomhoz épített Sz.-András 
kápolnájának a nyugati zárfalát képezi; végre a torony déli és nyugati oldala a város főtere felé szabadon áll.

A torony földszíni falának déli oldalán egy csinos csúcsíves kapuzat létezik, mely a torony alatt 
a templom belsejébe vezet, ezen kapuzat átjáróid rendesen nem liasználtatik, csak abban az esetben nyitta- 
tik fel, ha nagy ünnepélyek vagy búcsúk alkalmával a templom igen látogatott.

Ezen csúcsíves kapuzat béllete horonyok által elválasztott két oszloptőből áll, melyek lábazattal 
s díszes levelű fejezetekkel vannak ellátva. Ezen kapuzat, tekintve annak bélletét s az oszlopocskák fejeze
teit — a templom építésének még első korszakából, tehát a XlV-dik század elejéről való. Ezen díszes kapu
zaton belépve, először a torony alatt lévő földszinti előcsarnokba jutunk, mely primitív s gerincznélküli 
keresztbolttal boltozott. Az előcsarnok keleti oldalán — nem kis meglepetésünkre — egy csinosan faragott 
renaissance stylű portalével találkozunk, melynek felső párkányzatán olvasható:

IYSTYM EST AYXILIARI PAYPERI.
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A félköríves portale párkányzatának vésett díszítményei a renaissance styl legszebb korszakából 
valók s joggal kérdjük vájjon honnan jutott ezen díszes mű ide? azonban ha figyelemmel vizsgáljuk ezen 
portálé műrészleteit, feltűnő hasonlatosságot találunk azok és a bártfai városház renaissance stylü mű rész
letei közt, s valóban ezen portálé nem egyéb, mint a városház tanácstermének díszkapuzata, mely ezen 
század elején eredeti helyéről elmozdíttatván, jelenleg a torony csigalépcsőzetének ajtónyílását díszíti.1

Ezen a jobboldali ajtón keresztül juthatni a torony felső emeleteibe vezető csigalépcső tornyócs
kába, mely henger alakú testével a torony keleti fal síkjából áll ki. A lépcső tornyocskának ily elrendezése 
a kassai doni északi tornyánál is előfordul, hol a csigalépcső nem a toronyban, hanem annak északi oldalán 
van alkalmazva.

Templomunk tornya az 1725-dik évi január 29-én történt földrengés következtében annyira meg
sérült, hogy szükségessé vált a torony falainak lebontása, s így jelenleg csak mintegy másfél emeletből áll, 
s felső része, egy — a templom főfedélzetének mintegy folytatását képező — fél ereszd fedéllel van befedve. 
Egyébiránt, hogy templomunk tornya magas és díszes lehetett, azt a még megmaradt műrészletekből, 
valamint a torony alapfalazatának tetemes vastagságából is gyaníthatjuk. A mi pedig tornyunk építési idé- 
jét illeti, azt hiszem, hogy legalább a torony alapzata néhány alsó emeletével együtt, egy időben épült a 
templom főhajójával; a templom építésének történetét tárgyaló fejezetében elősorolom majd azon történeti 
adatokat, melyek a torony további építésére s befejezésére vonatkoznak.

A torony alatti előcsarnokból egy egyszerű csúcsívezetű kapuzaton a templom főhajójának 
nyugati részén lévő övezetes orgonakarzat alá jutunk, mely már a templom belsejének egyik részét képezi.

Ezen utóbbi kapuzat felett e következő felirat olvasható:

POST FATALE INCENDIVM 1774. 27. May. EENOVATVM ANNO 1775.

mely'felirat az 1774-ik évben történt tűzvészre vonatkozik, melynek áldozatul esett a templom, s nagy 
részben a belváros is.

A torony egyes emeleteit csúcsívekkel díszített, s kőből díszesen faragott párkányzatok választák 
el egymástól, egy ily első emeleti párkányzat a torony nyugati, és a templom belsejébe eső keleti 
oldalfalán még látható, ezen párkányzat déli része, a torony első emeletén lévő s 1521 -ik évből származó 
fresco festmény készítése alkalmával eltávolíttatott, de a torony sarokpillérén ezen párkányzat díszítmé
nyeivel együtt ismét előtűnik, (lásd az I. táblán lévő templom déli homlokzatát).

A második emelet alsó párkányzata hasonló díszítéssel bír, s a torony nyugati és déli oldalfalán 
egészen látszik; a harmadik emelet alsó s hasonló díszítésű párkánya már csak a torony keleti oldalán van 
még meg, hol a csigalépcső tornvocskát is körül övedzi.

A torony eredetileg öt emelettel bírhatott, a negyedik emeleten valószínűleg a harangok valának 
elhelyezve, s az ötödik vagy legfelsőbb emeleten pedig lehetett az óra czímlapja. Hogy templomunk tor
nyán óra is volt alkalmazva, azt több feljegyzett adat bizonyítani látszik, így

1J/.21 D edim us pro labore horologii A ntonio fd b r o .................................................................................... ft. 3
Anno 1 4 3 2  m agistro Thom ae horologiste suuin  sa la riu m  de preterito anno  .............................  ft- 33
Item  Thom a horologiste pro reparatione horologii .................................................................................... 1 4
Anno 1435  pro fa n e  ad  horologium , 

es Anno 1528  Item  feria  sexta ante p a lm a ru m  pro rota ad  horologium .

Miután azonban a torony felső emeleteinek építése csak 1494-dik évben végeztetett be, az előbbi 
1421-diki adat a torony azon órájára vonatkozhatik, mely a torony — már akkor fennálló — alsó emeletei
nek egyikébe lehetett elhelyezve.

1 Ezen díszes renaissance kapuzat rajzát a Monumenták következő kötetében közlendem a bártfai városház részletes 
leírása alkalmával.

2 *
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Valóban kipótolhatatlan veszteség, hogy templomunk hiányzó tornyának alakjáról — azonkori 
rajzok hiányában — csak megközelítő fogalmunk lehet, mert tornyunk alakját a fentmaradt Írott adatok 
alapján némileg kiegészíthetjük ugyan, de egykori idomáról csakis egy részletes rajz adhatna biztos 
felvilágosítást.

Hogy tornyunk építészeti tekintetben is díszes lehetett, azt bizonyítják a sarokpillérek megmaradt 
részletei, melyek homokkőből faragvák, s gót stylü díszes tagozattal ellátvák.

Megemlítésre méltó a torony északkeleti sarkán lévő azon féldomborműves gyámkő, mely a déli
pillérsor nyugati arkádívezetének kezdő pontján a torony 
falsíkjából kiugrik, ezen részlet, mely már természetesen a temp
lom belsejébe esik — egy levéldíszítménybe végződő emberfőt 
s egy oroszlányféle állatot ábrázol.

A növény díszítmény levelei akanthus idomú metszés
sel bírnak még, a levelek bordái éles élűek s határozottan ido- 
mítvák, s e tekintetben az átmeneti korszak levéldiszítményei- 
nek jellegével bírnak, bátran felvehetjük, hogy domborművűnk 
még a XlV-ik század elejéről s így a templom építésének első 

korszakából származik ; s így ezen domborművűnk által is bebizonyítható, hogy tornyunk alapzata, úgy nem
különben földszíni falazata s néhány alsó emelete egy időben épült a templom főhajójával. 
Egyébiránt állításom leginkább bebizonyítható a templom régi és új lábazati párkányzatának 
profilje által, ugyanis mig az 1448-ban, tehát későbben épült szentély lábazati párkányzata 
egyszerű horonyból áll (12. idom), addig a templom hajójának és tornyának lábazati párkányá

ig. idom. is. idom. nak profilje a lioronyon kívül még egy torussal is bír, s áltáljában véve kifejezés-teljesebb s 
régibb alakítást mutat. (13. idom.)

11. idom.

III.

A TEMPLOM EPITESENEK TÖRTÉNETE.
A bártfai ciszterczita apátságról szóló történeti adatok a XIII-dik század végével már elenyésznek, 

úgy hogy ez időn túl mint apátság már elő nem fordul, — de igen is találunk már ezen időben az apátság 
szomszédságában egy új telepítvényt, melynek lakói a zárda körüli őserdők kiirtása s az így nyert földnek 
mív elése által mindinkább nagyobb tért foglaltak el. Ezen új telepítvényt — mely akkorban már egy 
város alakjával bírhatott — 1312-ben Róbert Károly király az őt Olaszhonból Magyarországba kisérő 
vitézek egyikének, a nemes származású Lőrincznek adományozta, ki is új lakhelyét csakhamar megnépe
sítette, minthogy abban minden jövevényt befogadott.

Az 1320-dik évben Robert Károly által kiadott oklevelében Bártfa mint királyi város «Civitas 
nostra Bardpha» fordúl már elő, ezen okmányban mindazoknak kik Bártfán letelepednek, tiz évi adót 
elenged, de tiz év lefolyása után minden háztelektől másfél magyar forintot (fertonem)1 követelt, azonkívül 
meghagyta, hogy a gabona dézmának a fele a királynak, másik fele pedig a plébánosnak fizetendő «quod 
Decimae ipsorum frugum, aequaliter in agris divisae, una pars média plebano ipso rum cédát, alia média

o
parte Nobis remanente.1 2

1 Fertőn P ariz P ápai szerint egy márkának negyed része, azaz egy magyar forint.
2 Lásd: W agner Diplomatarium 97. oldalát, liol a Bártfa város alapítására nézve oly fontos okmány szövege egész terje

delmében közöltetik.
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Ezen fontos okmányban tehát egy plébános is említtetik, de lia a bártfaiaknak a XIY-dik század 
kezdetén lelkészük volt, bizonyos, hogy templomuk is volt, mely nem lehetett más mint a megszűnt ciszter- 
czita apátság temploma. Igaz ugyan, hogy a régi apátsági templom a ciszterczita szerzetesek csekély számá
nál fogva csak kis kiterjedésű lehetett, de a város akkori lakói csekély számának teljesen megfelelt. 
Most azonban azon kérdés merül fel, vájjon — tekintve templomunk legrégibb részeinek alaprajzát — 
minő alakú lehetett a régi apátsági templom? s vájjon a mostani parochialis templomnál találhatók-e még 
oly építészeti részletek, melyek még az eredeti apátsági templomhoz tartoztak?

Tudjuk, hogy a XH-dik századbeli zárda templomaink még román stylben épültek, s többnyire 
gerenda mennyezettel födött főhajóval birtak, melyet alacsonyabb mellékhajók szegélyeztek. A ciszterczita 
rend zárda templomai különösen egyenes záráséi szentélyek által tűntek fel, s ily egyenes szentély záráséi, 
három hajós basilika lehetett a bártfai zárda temploma is. Továbbá ha figyelemmel vizsgáljuk mostani 
templomunk pilléreit, s a töveknek a bolthajtás gerinczeit tartó falipillérekkeli való szervezetlen összekötteté
sét, azonnal belátjuk, hogy ezen pillértövek nem a boltgerinczek, hanem csak a gerendázatos hajó hossz
falának alátámasztására épültek. Természetes, hogy az egykori apátsági zárda-templom főhajója sokkal ala
csonyabb volt a mostaninál.

Későbben, valószínűleg a tatárpusztitás után a zárda templom főhajója mellékhajóival együtt 
beboltoztatott, ezen régi — most már nem létező — boltozat gerinczeinek kiszökését a déli pillérsor első 
pillérénél mintegy 7 méternyi magasságban a földszin felett, még jól láthatni, továbbá a templom tornyá
nak északi — a főhajó felé fordított falán —- szerencsére megmaradt még a régi bolthajtás falívezete 
(Schildbogen), melynek a templom kövezetétől 17 méternyi magasságban lévő csúcsa —- zárköve — a régi 
bolthajtás magasságát is meghatározza. Ezen igen nyomott csúcsívezet a templom hosszmetszetét ábrázoló 
ITI-dik táblán (5. idom) jól láthatni.

Parocliiális templomunk tehát a XIY-dik század.elején egy három hajós, s alacsony boltozatéi 
basilika volt, s ezen korba helyezendő e templom első építési korszaka.

A XIY-dik század közepe táján a város mindinkább nagyobb kiterjedést nyert, úgy hogy Nagy 
Lajos királyunk, kinek uralkodása alatt Bártfa város minden tekintetben emelkedett, 1352-dik évben kibo
csátott okmányában elrendeli a város falainak és tornyainak felépítését, engedélyezvén egyszersmind még 
egy — Szent Egyed napjára eső —- vásár megtartását is. Az okmány erre vonatkozó bekezdése így hangzik:

Nos Luclovicus, Del gra tiu  H ungáriáé etc. Rex, profitem ur praesentibus, q u iu  propter 
cteclificationein nóvum  eivitatis nostrue Burclphae, qioam muro et tnrvibus ex mcvjestate nostra régié 
m u n ir i et roborari m anclavim us pro cautelu o m n iu m  inhcib itun tium  firm io ri etc.

1365-dik évben pedig I. Lajos királyunk a várost pallos joggal (jus gladii) ruházta fel, —- mely 
jogot 1427-dik évben Zsigmond király is megerősíté. Lajos királyunk uralkodása idejében — a mint azt 
különösen felső magyarországi műemlékek is bizonyítják — építészeti s egyéb műipari művészetünk nagy 
lendületet nyert. Nagy Lajos királyunk helyesen felfogva a kifejlett, müveit s gazdag polgári elem jótékony 
hatását hazánk közművelődésére nézve, nagy barátja s hathatós pártfogója volt a városoknak, így az ő ural
kodása alatt falakkal erősíttetett meg, nemcsak Bártfa, hanem Eperjes város is ,1 továbbá az ő idejében 
a Kassai dóm nagy részben felépült. Különösen buzdítá őt e tekintetben, a lengyel Lokietek házból származó 
anyja, ki Lengyelhonból Magyarországba gyakran utazva, ezen alkalommal felvidéki városainkban hosszabb 
ideig tartózkodott, s a zárdák s templomok építését adományaival nagy mértékben elősegité.

Ezen, — városunkra is fontos körülményeknél fogva — a XIY-dik század közepe felé — a templom 
hajója, mellékhajóival teljesen kiépült, mely alkalommal a főhajó boltozata is magasabbra emeltetett, s a 
torony két vagy három alsó emelete is elkészült.

1 Lásd: W agner Diplomatarium 217.1. I. Lajos,Eperjes város megerősítésére vonatkozó, 1374. évből származó okmányát.
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Ezen kiépítés tehát templomunk második korszakának nevezhető.
A XV-dik század kezdetével s különösen annak közepe felé a város lakosságának száma teteme

sen gyarapodván, kívánatossá vált a templom belsejének megnagyobbítása is.
Mintán a XIY. századból származó s a templomunk építésére vonatkozó történeti adatok a város 

levéltárában őrzött okmányok közt meg nem találhatók, ez oknál fogva a templom első és második 
építészeti korszakának meghatározásánál többnyire az építészeti részletek műízlése vétethetett csak zsinór- 
mértékül; egészen máskép áll a dolog a templom XV-dik században épült részeinek meghatározásánál, itt 
most már e tekintetben biztos úton haladhatunk előre, mivel erre nézve városi levéltárunk azon időből 
származó, — tehát hiteles — adatokkal s a mi több, a templom építésére vonatkozó építészeti számadá
sokkal nem csekély mértékben bővelkedik.

A templom polygonal zárású szentélyének, továbbá a mellette lévő sekrestyének, és a sekrestye 
felett lévő sz.-Katalin kápolnájának építése képezi a templom harmadik építési korszakát.

A templom szentélyének építésze, kivel a város az itt alább közlendő szerződést köti, a városnak 
fia és polgára, Miklós kőfaragó szobrász volt «Magister Nicolaus lapicida».

Az 1448-dik évből származó szerződés így hangzik:

ffltutrnfiih

J ln n o  J o r a in i m ° cccc0 xl 0 vni 0 ( 1 4 4 8 )  in fe fíiu ifa fifin s  paftfir, p m rfm íifiu ö  fjonorafitli u irc D nm ina  
if ir if f ia n o  p íffiano  ner nan p r a u ib b  ac r irm m fp m íb  n ir b  fb a r tp o  J S ía n b ía i priüunc ju b ite, ta tte r b q n e  fm b r ib n a  
C b i í a í b  noffra? B a r íf iffa , fa tfa  eft f o n u e n ib  rum in b u ffr b fa  JU atű ffro  ® Ím ía o  J b p ic ib a  rnntinr nofírn , pra  
rrrrcfianr d fto r i jh c b f ia *  naftrat p a r a d p a lb  $ í i  J u liim , qncrn djarnm m nnirr, rf arbiticarr bf& tbif. D m . 
ra a p rra n h  rum f m t f f r b  qninqur, unam fm cffram  m m  raínm nia fr ib u s, n u íp ariírr  H fű fím , rr tr írra a  mm m ia u n  
n b  bnabns, J jafria  ab (fn m e ím u m  W cffiíu b in e —  © fotelbe —  am bíín arb im ía ri, fen arabu —  n n íp ariírr —  
J3n e á e  o e l Ö Jenbcíffein  —  p er íin a eu íe  ab fnm m iíafem  rftari, r í Jtaerijfia , fen B a c r a r io ;  bnobus m m  p a u im en íb , 
frn feffnb in ib u s, r í fe n e ffr b  b ecen íib u s; J fem  pauim m íum  fen J3fallnm u u íaarifer ettu © eíenber infra tkomra 
íapibibna be q n a b ra íb , m m  C u r o a fu r b  fme artufina ouh jarifer jBotubotien a p íb ,  rf cantirum fibna pra ^íar. aur. 
fiuuiiar. J ter in eten íb , fa li fub € a n b ifia u r , quab funbam cnfnm  ab djarum m nbrm  fab rrr abfiprm ua, rf rrfrra amnia 
j i la íe r ia í ía  ufi lap ib ra , trm rnfum , íipua pra J ü b itítib  rf fu n ta  fa li bcbebim ns biapaurrr, m iniffrarr.

I p f r  aufrm j i la t iif fr r  IKiraíaua amnra íab arafarra , rf fuaa fa a b iu fa r r a  bebeí, rf frnrbifur fau rrr p rapria  
in rpprufia rf iraprnfia. —  J l f  fi que fu iffrnf, o e l fa rru f afiíifa in prarfafa  p acfafianr, fiur ia iiu r n fia n r , quu brpani 
brfirrunf, n rí abbi frprfafua  ffla q iffrr  lO iraíaua rm rnbarr frnrfiifnr, rf bcbebií amni ftnr rrrufa. —  jü f  in quibua 
rfiara naa, o b íb a r e  brfirrrntua, naffra ffaf in j lr f i if r ia , rf nalun fafr. —  J írfn m  J ln n o  r f  frm parr quu fupra. 
f  onfipnanfe fiat J iran arb a  br Jjnrjc|oot. *

Ezen fontos okmányt, s egyéb a templom szentélyének építésére vonatkozó nagyérdekű szám
adásokat tartalmazó könyv, századokon keresztül ösmeretlenűl volt elrejtve a városi könyvtár szekrényének 
egyik félre eső és porlepte fiókjában, míg néhány év előtt levéltári búvárkodásom alkalmával szerencsés 
valék nem csekély örömemre ezen fontos kéziratot feltalálni.

A 31 centiméter hosszú és 22 cent. széles, s meglehetős vastag könyv hártya borítékkal bír, 
melyen csinos minuskula betűkkel a könyv czíme van felírva:

JíibiT  dürrlcsiarunt I fo s p ita lb  jsan rti §tccjidii ab g ln n o  1 3 £ 8 .
A könyv papírja vastag, jól enyvezett s pergament szerű, a papírban egy kereszttel díszíttet 

bikafej mint vízjegy fordúl elő.

* Ezen okmány szövegét először közöltem a bécsi »Mittlieilungok» XVI. évfolyamának 110. lapján.
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A könyv alsó lapján a templom szentélyének építésére vonatkozó, s e következő feljegyzés
olvasható:

„Nóta su m m a ru m  d is tribu tarum  pro Ecclesia pro Anno D om in i 1443  fa c it florenos auri 
centum  et v ig in ti unum .

Anno D om in i 144& distributo pro ecclesia et scola facit florenos auri .........................  94
Anno D ni 14 5 0  d istribu ta  pro Ecclesia ................................................................................ fl. 200
Anno D om ini 1451 d istribu ta  pro Ecclesia facit flo renos ....................................................  228
Anno D om ini 1 4 5 2  distributo pra  ecclesia f a c i t ................................................................  fl. 240
Anno D om in i 1 4 5 3  exposita pro ecclesia fac it florenos auri ................................ 238
Anno D om in i 1 4 5 4  exposita fa c iu n t florenos a u r i .............................................................. 226
Anno D om in i 14 5 5  exposita fa c iu n t florenos a u ri ..............................................................  2 0 4

Item  pro cementi et l átéri bús ...............................................................................................  fl. 24
Item  pro laboré fenestrarum  ...............................................................................................  fl. 15

Anno D ni 1 4 5 6  exposita fa c iu n t ................................................................................................. fl. I 48
Anno D ni 1457  exposita fa c iu n t ...........................................................................................  fl. 120
Anno D ni 1458  exposita fa c iu n t singulis im p u ta ti  .......................................................... fl. 88

Ezen feljegyzés mintegy recapitulatióját képezi a szentély kiépítésére tíz év alatt történt 
kiadásoknak.

Az 1458-dik évben Miklós városi építész által épített szentély boltozata, annak hibás szerkezete 
miatt, már 1464-dik évben oly rossz lehetett, hogy annak eltávolítása s újbóli felépítése szükségessé vált.

A város e szerint több idegen hírneves építészhez fordult tanácsért, s a mint egy újabb időben 
felfedezett eredeti levél bizonyítja, a szentély kiigazítására nézve egy bizonyos György nevű szepesszombati 
építész így nyilatkozik:

Ich  hab vernom m en ivy das das gewelbe in  dem  kor des lieben S n t E g id ii zol abgetragen 
u n d  durch zivkw nftig  furcht, ivyl geben ich  euch eyn  solche underw eisung. — Is t das d y  maiver so 
möget ir  dy  schlosz treyb in  m it eyserne keylin , das es einig mage steyn.

Idach  zo ir  eyn  ander gewelbe woldet laszen m ach t thun , zo d y  mawer reysset, zo ist is 
vornixn ich ten  is das m a n  dy m awer beware als ich das wol iveys, wenn ich  w ill des beweysen m it 
m ein  knnst, das ich  habe verbracht m it  den ivercken als in  der L ew tsch e , do ich  hab eyn schone 
Schule hab gem acht u n d  eyn  K ir c h e  in  d em  S p ita l (sic) u n d  das R a th h a a s  in d em  
K e y se m a v e k , u n d  eyn  schöne tü rm  in  der Leybicz (sic), u n d  iezend bawe ich  a u ff dem  Jorgyberg  
(Szepesszombat) eyn  herlich kor, u n d  ab euch i tz t  z u  m u th  is zo begere ich eyn  ffreu tlich  u n d  eyn, 
fro brifflich antwort. — Gegeben off dem  Jörgyberge an  dem  ffrey ta g h  nach des heiligen L eychnam s- 
tag Anno 1 4 6 4 ■ Meister Jörge Steinmetzer, ewer besonderlich Dyner.

Ezen érdekes levél czíme:

Dem vorsichtigen u n d  weysen lierrin B ichter u n d  Burgern des S ta d t B arthpha  zeiner 
besonderlichen lierrn u n d  freunden.

Úgy látszik azonban, hogy a szentély boltozatának újbóli felépítésével István kassai építőmester 
bízatott meg.

A lap túlsó oldalán egy a szentély boltozatának, tehát az egész építésnek bevégzésére vonatkozó 
e következő fontos feljegyzés olvasható.

Item  Anno D om ini M illesim o quadringentesim o sexagesimo quarto (1 8 6 8 ) perfecta est 
testiodo clvori Ecclesiae sancti E g id ii per S tephanum  L a p ic id a m  de Cassovia et constat florenos 
auri 324-

Ezen anthentikus adat értelmében tehát templomunk szentélyének boltozata István kassai 
építőmester által 1464-dik évben fejeztetett be, mely munka 324 arany forintba került.
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Ezek után a könyv harmadik lapján a fentebb közlött Conventio — foglaltatik.
Azt hiszem nem lesz érdektelen a templom szentélyének építésére vonatkozó részletes számadá

sokat is itt közölnöm, annál is inkább, mintán középkori műemlékeinkre vonatkozó oly számadások eddig 
még nem igen voltak közölve, — másrészt pedig közölve vannak azokban az építési költségekhez járuló 
adományozók nevei is.

Következnek a Miklós építőmester számára kiadott pénzösszegek tételei, ily formán.

Distributee pro M agistro JVicolao.
Ferin secta ante D om in ieam  Jub ila te  pro Anno 14 4 $  floreni a u ri ............................ ft. 10
Item  inexactione de fa lcav im us ................................................................................................ ft. 3
Item  feria  tertia  post festu m  S ti Urbani ............................................................................. ft. 1
Item  eodem die frages p r o .......................................................................................................  /I. 1
Item  feráa sexta  scti V i t i ............................................................................................  ft. 3
Item  feria  sexta sti Johannis B ap t........................................................................................  fi. 1
Item  pro W ochm annyn  defalcavim us in  exactione ....................................................................  ort. 1
Item  feria  sexta  sti Peter et P auli u xo ri  ..................................... -................................... ft. 2
Item  feria  sexta  Stae M argarethae  ...........................................................................   ft. 2
Item  feria sexta St. M ariae M agdalenae  ............................................................................. fi. 1
Salbato S. M ariae n iv iu m  ....................................................................................................... fl. 2
In  V ig ilia  scti L a u ren tii ...........................................................................................................  ft. 1 ort. 1
Feria sexta  a n te  exciltationem sete Grucis soli ................................................................  ft. 4
In  v ig ilia  sancti M athei A postoli et evangelistae ............................................................  fi. 4
Feria sexta  ante scti M ichaelis so li.......................................................................................  fl. 4
Feria sexta post sti J e r o n im i .................... . ............................................................................  fl. 4
Feria sexta ante G alixti ...........................................................................................................  fl. 2
Feria sexta ante Si mo nis et Judcie .......................................................................................  fl. 1
Feria sexta post s ti M a rtin i filio su o .................................................................................... fl. 1
Item  Grisztm olner pro e o ............................................................................................................. fl. 6
Item  feria  tertia  post Stae Luciae ex parte Goder ........................................................  fl. 3
Item  eoclem die s o li ......................................................................................................................... ft. 4
Item  pro vino ...................................................................................................................    fl. 1_______

S u m m a  .........  fl, 62 2 őrt.

Továbbá:
D istribute com niunia

Lappischer et Scheeivenpflug fecerunt conventionem pro Cementis novem m édiás cuppas 
cementi pro fi. a u ri 2.

Ezután következik a szentély építésének költségeihez járuló egyes adományozók névsora, és pedig :

A nno D om in i 1451  Andreas L a n ife x  super domo suo, obiigavit pro aedificio chori
fl. auri 19

Paulus H eyd fecit testam entum  pro aedificio chori sti E g id ii ecclesiae parochialis
fl. auri 150

Anno 1 ^5 1  Solutio Andreae H eyd solvit pro ecclesia .........................................................f l■ 50
Storchlyne Syndones pro ecclesia legavit .................................   fl- D '

F rycz fecit testam entum , Domus penes W eygcl vendidebet et medietas cedi debet illius  
pecuniae pro aediflcio ecclesiae S ti E gid ii.

D am ianus ex parte socius suae tenetur pro fabrica ecclesiae ..........................................fl- 15
Quis legaverat quondam  pro Calice solvit Magistro Xicolao P arlin  feria  I I I  ante festum  

Appoloniae Anno 1452.
Testam entum  Petri B ichtcryune Greiffnichel, tenetur pro aedificio chori ..... fl. auri 10
Jacob Grewlich ..............................................................................................................................  fl- ?
G rilnnw aldyne dedit pro aediflcio chori .................................................................................fl- &



Gregor' Lant fi eil la lég un t pro aedificio chori.........................................................................  fi. 2
Uxor N yku sch y  6 florenis in  Auro Anno lJj.53.
In  Domo Lallabotneryune Balasch

Hans Bleicher legavit.................................................................................................................... fi. 5
Hans Drechsler legavit................................................................................................................. fi- 7

Leonardas N ótárius Anno do m in i 1 4 5 2  legavit ..................................................................fi. 20
Anno 1 4 5 6  Item  pro lateribus ad Testudinem  ecclesiae ..................................................  fi. 14
Item  Pictori pro P ictura (!) ......................................................................................................... fi. 5
Anno 1 4 5 5  Pro fané  ad horologium  .....................................................................................  fi. 1

Ezután következnek a vakolat készítők (Cementarii) nevei.
Thotzm ann, A. Segler, K nyka lb , Stephanus H a n ez , Balasch. L ad islaus Czig elbrauer, 

Jacob Schindler, Peter Soltisz, Andreas de Peterschan, HanJco cu m filio  Lorenu fau l, M athias Lorencz 
de Spiskenhausz, N icolaus M entzl, Hans Groloch, L auren tius Kalkbrenner.

A szentély ablakai a következő feljegyzés szerint 1458-dik évben beüvegeztettek.

P rim u m  pro vitris fenestrarum  ................................................................................................fi. 6? den. 2
Pro Stanno et Plurnbo ................................................................................................................ fi. 31
L ap ic id is  la p id u m  frangentibus  ............................................................................................fi. 11
Pro laboré fenestrarum ................................................................................................................ fi- 4
Fabro videlicet M agistro Stephano laboré ............................................................................ fi. 21
Pro ferro ad fenestras ecclesiae................................................................................................  fi. 10

A könyvben előforduló további feljegyzések templomunk építésére már nem vonatkoznak, több
nyire városi számadásokat tartalmaznak, s így azokat itt mellőzöm.

A könyv utolsó lapján lévő feljegyzést azonban érdekesnek tartom itt közölni, mely e követ
kező latin és német versekből á ll:

Si sapiens főre vis, sex 
retine gue tib i manclo 

Quid loqueris et ubi 
de quo, cui, quomodo quando.

Quod ta c itu m  esse vis, n em in i 
dixeris, si en im  tib i ip si non  
im perasti, quomodo ab alio 
s ilen tiu m  speres.

S végre:
W yld  tu  ívesen iveyze 
Und koren noch preyze 
So h a ld t clyse sex gebot 
Und weise fü r  alles spot :
Was d u  redist, u n d  wo
wovon, ivem, wycgethcin
u n d  zu  pegwemer zeyt
So p leyb istu  alles stroffens gweyt.

A TEMPLOM ÉPÍTÉSÉNEK TÖRTÉNETE. 17

Templomunk szentélyének építése tehát 1448-dik évtől 1464-dik évig tartott, melynek bevég
zése után gótstylű főoltárunk még ugyan amaz évben munkába vétetett, mert a főoltár készítésére e 
következő feljegyzés vonatkozik :

Anno Dornini 12/66 perfecta est Irnago et tabu la  rnagna B eati E g id ii que constant flore- 
nos a u ri 21.

Egyébiránt ezen adatra visszatérünk még a későbben közlendő főoltár leírásánál.
A templom negyedik építési korszaka magában foglalja a templom déli oldalához épített Sz.-Mária, 

Sz.-András, és a bemenet feletti Sz.-Erzsébet kápolnák, nem különben a templom tornyának teljes kiépítését.
BÁRTFA KÖZÉPKORI MŰEMLÉKEI. 3
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Az említett három déli kápolna építése 1482-dik évben Orbán városi építőmester (Magister 
Urbánus) által kezdetett m eg, és Mager Péter — városi tanácsnok és biró — Veronika nevű özvegye, 
részint pedig a város s egyesek költségén 1486-dik évben, végeztetett be.

Ezen mellékkápolnák építésére nézve szerencsés valék a városi levéltárban egy nyolczadrét 
nagyságú Írott füzetkét felfedezni, melyben nemcsak az építési szerződést, de a kápolnák építésére vonat
kozó részletes feljegyzéseket is találhatni.1

A füzet czime:
IHC XpC

E E G I S T E U M

pro Capelia supra portam Ecclesiae Scti Egidii parochialis Civitatis Bartpha inceptum die S, Sophiae Anno
domini Millesimo quadringentesimo octvagesimo secundo.

(1282.)

C o n v  e n t i  o
pro Capelia aedificanda est cum  Magistro Vrbano lapicida talis, quod ipse debeat edificare capellam  
supra portam  cum  duabus testudinibus et un a  colum na in  medio circa in tro itus ecclesiae et concha 
vulgo Snelc pro gradu  et in tro itu  capelle et q u adam  a parte fenestras alias arcú pro visiando in  
Capellam, dom ine Veronice Belicte condam  Petry Mager etc. versus orientein.

I ta  quod eidem  m agistro Vrbano pro suo precio a u t mercede persolvantur ßoreni auri 
ducenti, et ipse debet perfeere et ed ifcare to tam  Capellam q u a n tu m  ad lapicidas et muratores sed 
non a ttinen tia  (?) et omnes lapides sectos in  G untz suis propriis expensis illuc duci facere n isi quod  
Civitas et D om in i Bartphenses eidem  subveniant in  fo re n is  auri octo pro vectura et apportatione  
eorundem  la p id u m  sectorum in  G üntz illuc ducendorum . A ctu m  die et Anno u t supra. Sed dom in i 
Barthphenses debeant teuere singulos alios m anuales collaborator es et operarios.

I n  hoc d a tu m  est Magistro Vrbano pro eodem aeclifcio feria  quarta  ante Vrbani per 
vittr icu m  ecclesiae S. A eg id ii parochialis ex com missione D om in i iudicis et Ju ra to ru m  ad Bationem

florenum  10.

Ezután következnek a részletes kiadások:

Item  M agister Sebastianus levavit feria  sexta v ig ilia  Petri et P auli pro aediflcio
nőve Capelle ................................................................ ... ... ......................... ......... fiorenos 10

Item  Georgio B la ich  cum  socio ad rationem  fracturae L ap id is  vig in ta  (sic) Petri et
P auli florenum  1

1283.

Pro Capella supra portam Ecclesiae Sti Egidii Anno Domini m lxxxm

Item  dederunt M agistro Urbano lapicide feria  sexta ante le tare .........................fiorenos 6
Item  pro laqueis Capellarum aedificandarum  Belicte M athie Sailer per ta xa m  defal-

catis ..................................................................................................................................  fiorenos 1
Item  Magistro Vrbano lapicide ad rationem  fei’ia tex ta  ante p a lm a ru m  ... fiorenos 9
Item  eodem die pro Slifstein  .......................................................................................  fiorenos 1
Feria sexta ante T iburcy pro laboratoribus ..............................................................fiorenos o
Pro asseribus S th d n  Nilcel ftlio  feria  sexta ante Georgii ........................................  Jior. 2
M agistro Vrbano feria  sexta ante Georgii.............................................................................. fl- 8
Eodem  die pro laboratoribus............................................................................................  denar, bo
Eodem  die abprechrus etc................................................................................................ denarios 44

1 Ezen nehezen olvasható adatok megfejtését dr. F raknói V ilmos kanonok ur szivessegének köszönhetem.



Pro vectura lapiclis v ig ilia  S. M arci ................................................................................den. 10
Eodem  die pro laboratoribus vectura et ceteris........................................................  denar. 61/.
M agistro Vrbano ad Ratio nem  feria  sexta port P h ilip p i et Jacobi .............  florenos 3
Eodem  die pro lapidibus vectura eorundem  laboratoribus arenarum  fac it .....  flór. 1/ den. 21

Item  feria  sexta post Ascensionem d o m in i pro lapidibus, laboratoribus, etc. fac it denaros 
II . Centum 28.

Item  feria  sexta assum cionis dederunt M agistro Vrbano per M ichaelem  fa m u lu m
su u m  ad ra d ó n e m ................................................................ *.............................................. flór. 1/

Ráció com m unis eodem die ................................................................................................ flór. 2
Ráció com m unis sexta ante E g id i ............................................................................................ fl. 3
Ratio com m unis feria  sexta ante E xa lta tion is  sanctae Crucis fa c i t ...........................  fl. 6
Ráció com m unis feria  sexta ante o m n iu m  Sanctorum  fa c i t ........................................ flór. 1/ den. 16
Ráció com m unis feria  sexta sancti M artin i fa c i t .......................................................  flór. 2 den. 28
Ráció com m unis feria  sexta ante E lizabeth  fa c it .........................................................flór. 1/
Item  eodem die Magistro Vrbano lapicide dederunt ................................................  flór. 12

Item  Ráció generalis facta  est cum  M agistro Vrbano lap icida  ex parte hu jus Capelle in  
flór. ducentis et octo, solutus est ipso die S. E lizabeth  vidue Anno u t supra.

Item  pro orbalibus in  conclusions tes tu d in u m  alias Schlieszeisen  ............ : ..........fl  or. 1
Iiem  Racio com m unis feria  sexta  post E lizabeth  denarios................................................. 19
Item  R adoné facta  cum  Valentino Topper pro lateribus ad  arnbas testudines fac it flor. 8

S u m m a  totalis super Capella in  portám  Ecclesiae parochialis aedifleatam  om nibus m ura- 
toribus, lapicidis et a liis laboratoribus exposita facit florenos 3 0 5  den. 2.

I n  hoc B a rth i A n to lin  ded it in  su b s id iu m ........................................................................  fl. 100
Item  D om ina Catharina Tschaffer dedit florenos ................................................................  10

Cetera vero Civitas pro ecclesia exposuit feria  D om inica p ro x im a  post Sim one et Jude  
Anno D om in i i 4 8 6 .

A templom északi oldalán lévő támfalak is ezen időben épültek, úgyszintén a város felső kapu
tornya is, ezen építésre a következő feljegyzés vonatkozik:
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Pro Muro retro Ecclesiae feria séxta post octavas Corporis Christi:

D ürr M eir ........................................................................................................................................ florenos 1
U an ilz  ................................................................................................................................................  „ 1
A ntony  ....................................................................................... . .................................... : .......... ,, 1
Peter ....................................................................................................................................................  „ 1
Hantslco ................................................................................................................................................ ,, 1
K lein  H anns ....................................................................................................................................  ,, 1
R atio  Communis parte  ....................................................................' .....................................  „ 2
Ratio  generalis retro ecclesiam  .................................................................................................  „ 8

Item  su m m a  extraclatorum  pro edifleione porte superioris et m u r i retro Ecclesiam  sancti 
Egiclii facit flor. Centum 4?  den. 19.

A templom déli mellékkápolnáinak bevégzése után 1486-ban a torony felső emeleteinek építésé
hez hozzáfogtak, s hogy itt a torony építésének folytatásáról van szó, az, az alább közlendő építési szer
ződés ezen kitételeiből következtethető: «an unserm Kirchthurm den übersten Bódén zu m auern» és 
«ein Snecken anzuführen auf dem altén Snecken,» mely utolsó feljegyzés a folytatandó csigalépcső torony 
további építésre vonatkozik.

A déli mellékkápolnák Orbán nevű mestere valószínűleg nem bírván kellő képességgel a torony 
kiépítésére nézve, a város a templom tornyának kiépítésére egy anspachi születésű Frankin Stemasek 
János nevű építőmestert hivatott meg.

A többször említett, Liber Ecclesiarum Hospitalis Sancti Egidii czimű könyvben a templom tor
nyának további építésére nézve e következő német szerződést találtam :

3-
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Anno D om ini I4 8 6 .
W ir Georg S ten tzl R ichter u n d  R a th sm a n n  h a lén  ged inkt m it  Meister F ra n k in  Stemasek 

von A nspach aus, an  unserem  K irch th u rm  den übersten Boden zu  mauern, die vier Ecke u n d  dy  
Dachgesims m it  gehawen W erkstücken au fführen  u n d  machen, dasz an  vier Fenster in  ey nem  je g l i 
chen eyn  Pfosten, u n d  ober eyn ausgehauener Form  werden sollen.

Dar zu  sollen w ir im  schicken alle H antlanger u n d  Arbeiter, Stein, K a lk, zygel, un d  
andere zugeherung, a lle in  E r den in  im  selbs als obbegriffen is t aufrechtlich  m achen u n d  Volbrin
gen so ll; davon sollen w ir in  geben 50 gülden, 12  K übel Getreides, 2/ achtel pieres, u n d  zwei Zent
ner Fleisches, E r sich auch des verbunden u n d  uns das versprochen a llh ie  a u f  dem  ra thausz (sie) 
Uv gegenw ärtigkeit des obemeldten Herrn Richters u n d  gantzen Rathes. — A ctu m  D om inica proxim a  
post sancti M a rtin i Episcopi et Confessoris. A nno d o m in i 12/. oetvagesimo sexto.

Továbbá:
Anno 1487.

I tem  haben w ir obgenannte R ichter u n d  R a thsm ann  m it  wissen der H undertm ann  verdingt 
dem  obbemeldtem M aister H ansen F ra n k in  zu  m achen e in  Snecken  anmrfLiren a u f  dem  
a lte n  Snecken  a n  d em  K ir c h th u r m  u n se re r  P fa r rk ir c h e  S t .-E g id i i  (sie) über dy zwey 
Boden m it  ziveyen Türen oben u n d  unten, und  Venster sovil sich gebührn, etc. — da fü r wollen im  
Zalen geben Zwenzig Gülden, Zween Kübel getreid, ein halb Vasz pyr. Geschehen am  D instag vor 
Corporis Christi A nno d o m in i M illesim o quadringentesim o oetvagesimo septimo.

Ezután következnek az egyes kiadások:

1 4 8 7 .

Item  E xposita  super' C im entum  s u p e r  s u p e r iu s  II o d e n  T u r r i s  JEcclesiae hie 
in ven iu n tu r  retro.

I tem  exposita  super lahores parte inferioris.
Item  exposita  super laboré et aedificatione servatori privilegiorum  in  Capella sancte B arbare.
E xposita  super T u rr im  Ecclesiae pro superiori parte Turris au t — ubersten Boden pro 

Cimento ta n tu m  et fractio la p id u m  quadratorum .
Item  Beültető de G rünnw ald t pro Cimento fina liter  ex anno 86 ducto so luti ..... ft. 7
E id em  pro 2 vase Cerevisie ............................................................................................................... den. 54
Item  eidem  super novas raciones dedim us et solvim us pro Cimento et cerevisia ... ft. 30 den. 29 
Item  M artino L in d n er et H erm ann pro fractura  la p id u m  quadratorum  a feria  sexta  

post E ppiplvaniarum  incipiendo inque ad  feriam  sex tam  Petri et P auli dedim us
et solvim us  ............................................................................................................................... fl- 24  den. 5

Item  pro M agistro Vrbano u ltra  subsid ium  dom ine R eichan tlin i pro cimento ipsi
paulo de A braham sdorf solvim us  ..................................................................................... fl. 3

Item  Craphoni de H eslicht (ta lán  H azslin  B ártfá tó l 2 óra já rá sn y ira  felevő fa lu )  
a feria  sexta post Luciáé usque ad  feria m  sex tam  ante M argarethe dedim us pro
Cimento et cerevisa ...............................................................................................................  fi. 25

Item  Nicolao de Grab (G allicia  határszéli fa lu ) a feria  sexta post Sophie usque
feria m  tertiam  post E g id i ded im us pro Cimento ......................................................... fl. 7

Item  eidem  Zuckony de Grab cum  suo socio a feria  secunda ante assumpeionis 
D om in i usque feria  sexta post N icolai ded im us et exposuim us pro Cimento et
cerevisia ....................................................................................................................................... fl- 3

Item  Valentino Topper pro lateribus ..................................................................................... fl- %
Feria sexta ante G alli pro la p id ib u s ..........................................................   fl- 4
Feria sexta post Lucie pro quadratis la p id ib u s ...................................................................fl- ®
Item  Sculteto de G rünw ald pro C im ento ............................................................................ fl- 4
Item  M agistro Urbano lapicide et suis collaboratoribus ..............................................fl- 6 1

1 E z e n  a d a t  a  s e k re s ty e  f e le t t i  sz. B o rb á la  k á p o ln á r a  v o n a tk o z ik .
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A mint ezen utolsó feljegyzésből látjuk, Orbán városi építőmester munkásaival együtt is részt 
vett tornyunk építési munkálatainál.

Ily építési számadások elősorolva vannak egészen 1497-ig, mely évben a torony építése bevégez
tetett, mivel abban az évben a torony aranyozott gombja a torony sisak csúcsára feltétetett, a mint az a 
következő feljegyzésben is olvasható.

Civitas Ecclesia Anno lJfOJf.

Facta est ratio ex parte et pretextu  s in g u la ru m  pecuniar urn, quas Civitas superioribus 
annis ab anno videlicet D om in i 1487 ex testam entis et ceteris rebus novae Ecclesiae nostrae Par- 
rochialis s ti E g id ii confessoris percepit, quorum  . . . .  erant ft. 353, et item  pretextu  singu lorum  
que. . . . Civitas pro ipsa ecclessia et aedificiis suis exposuit.

Metro clictam ecclesiam p e r  su p e r io re m  c/lolmm d e a u ra tu m , e t su p e r io re m  p a r 
tem  tu r r is  vu lgo  S o d e n . E t ipsa Civitas p lus exposuit quam  u t de bonis ecelesiae percepit 
florenos a u ri Centum trig in ta  a t septem. A c tu m  feria  sexta  ante D om in icam  E xaud i. Anno ejusdem  
1494- Coram dom ino Georgio Mager lud ice, Paulo Zypser, Jeronim o Hensel, Petro Wagner, 
Michaele Schenzl, et Andreae Mauber Notario. Jura tis  Civibus nee non Tliom. Dhorner pro tunc  
vitrico civitatis ejusdem.

Ezen itt elősorolt adatokból következtethetünk némileg a jelenleg már nem létező torony egy
kori alakjára nézve, így miután a számadásokban «pro quadratis lapidibus» gyakran fordul elő, tornyunk 
ha nem is egészen, de nagyobbrészt, faragott kövekből épült, továbbá az 1486-ik szerződésben előforduló 
kitétel szerint: an vier fenster in eynem jeglichen eyn Pfosten, und ober eyn ausgehauener form, tornyunk 
négyoldalú volt, s egy választékkal ellátott csúcsíves ablakai díszes mérmüvel bírtak.

Továbbá egy 1528-ik évi feljegyzés szerint:

Anno 1528. I tem  in  octavo Corporis Christi reformare p a vim en tu m  nóvum  super Cam- 
panas in  tu rr i ratione periculi ignis, pro quo pavim ento dedim us laboratoribus .....................  den. 26

a harangokat tartalmazó emelet boltozata kijavíttatott, miután azonban a jelenleg a templom szomszéd
ságában álló Canpanile 1669-ik évben épült, bizonyos, hogy templomunk régi tornyán harangok 
voltak elhelyezve.

Tornyunk órával is el volt látva, mert a «Liber Ecclesiarum» már 1455-ik évi e következő 
feljegyzése:

Anno ll f5 5 . Pro Fune ad  horologium ,

határozottan a torony órára vonatkozik, miután azonban 1455-ik évben a torony felső emeletei még nem 
voltak teljesen kiépítve, valószínű, hogy a torony-óra a második vagy a harmadik emeleten volt elhelyezve, 
s hogy ezen óra 1528-ik évben még létezett, azt a következő adat bizonyítja:

Anno 1528. Item  feria  sexta  ante p a lm a ru m  pro rota ad  horologium .

Azonban hogy tornyunk minő alakú sisakkal bírt, az jelenleg adatok és rajzok hiánya miatt nem 
határozható meg.

Én azt hiszem, miután tornyunk órával s harangokkal is el volt látva, továbbá miután templo
munk tornyával együtt a város védfala tőszomszédságában állt, hogy a torony, legfelsőbb emeletén egy 
vigyázó tornáczczal is volt körülvéve. A torony négyoldalú lévén, a sisakjának alakja egy négyoldalú gúla 
(pyramis) lehetett, mivel ezen sisakidom a XY-ik századbeli tornyoknál igen gyakran használtatott.
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Ezen adatok tekintetbe vételével templomunk tornyával együtt a XY. század végén már teljesen 
ki volt építve, s így nézhetett ki, a mint az a IX. táblán van ábrázolva.

Az 1640-ik évben a torony tetőzete, sisakja részint czinbádoggal, részint pedig veres rézzel fede- 
tett be, erre nézve a város egy XVII-ik századbeli jegyzőkönyvében található e következő feljegyzés 
vonatkozik:

A n n o  lG J fO . T u r r i s  B e n o v a t i o .

Turris T em pli cum  utraque Runclella (!) tegitur, et in  in tegrum  tota clealbatur, ac 
renovatur. Runclella superior lam in is  Stanno subcluctis, in ferior verő Cupro per Cuprcirium Jonam  
Scholtz obducitur, et qu idem  non exiguis Sum ptibus, ncim pro Cupro d u n ta xa t a scepusio allcvto, 
so lu ti su n t fi. 300.

Ezen időben templomunk tornyával együtt valószínűleg leégett, s így szükségessé vált a torony 
sisakjának befedése is, melynek vörös réz anyagáért a város 300 frtot fizetett.

Ezen feljegyzésben reánk nézve leginkább érdekes a felső és alsó Rundella kitétel, mely termé
szetesen tornyunk sisakjának alakjára nagy befolyással volt, s már inkább a XVII-ik századbeli renaissance 
stylnek felelt meg. Ily alakú sisakja volt a toronynak egészen az 1725-ik évi január 29-kéig, midőn ugyanis 
a villám a toronyba becsapván, nemcsak a szép torony, hanem az egész templom a lángok martalékává lön. 
Mások feljegyzése szerint az 1725-ik évi január 29-kén történt földrengés különösen a torony falazatára 
oly kártékonyán hatott, hogy ezen szerencsétlenség következtében a torony falazata a templom párkány
zatáig leszedetett.

A városház levéltárában lévő 1768-ik évből származó, s az egész várost ábrázoló tollrajzon a 
a torony már mint rom van ábrázolva.

A toronynak 1497-dik évben történt bevégzése alkalmával úgy látszik a templom belseje, s nem
különben az ablakok is gyökeres újjításnak vettettek alá, mivel az ablakok színezett üveggel s üvegfestmé
nyekkel feldíszittettek.

E tekintetben érdekes a következő feljegyzés, melyben két festő nevével is találkozunk, t. i. Bálint 
(Valentinus pictor) és Bertalan (Bartholomeus pictor) festő művész nevével. A templom ablakainak üveg
festményeire vonatkozó feljegyzés így hangzik:

A n n o  1 ^ 9 7 .

Registrum super aedifícione (sic) ecclessiae,

Item  .Magistro R'icolao Icipicidé ad conspiciendus fenestras ecclesiae pro fa ti-
giis clat......................................................................................................................................... fl- 2

Eleiem pro expensis apud  V a len tinum  Beschoren per a liquot clies .....................  ft. 2
C onvencio facta  est curn prescripto M agistro Xicolao lapicide per clom inum

Iud icem  in  Cctssa ad refo rmacio nem  f. fenestra tum  ecclesiae i n .........  ...............fi. 13
I n  hoc per clom inum  lu d icem  in  Cassa Sabbato ante B o n ifa c ii.............    fi. 5
Per clom inum  Johannem  M a u e r ........ , ............................................... ................................ fl- 3
Per d o m in u m  Jeron im um  ...................................................................................................  fi. 10
Per clom inum  Jacobum  Schenlc .................................  A- 3
Per clom inum  L a u ren tiu m  Brewer ...................................................................................  A- ú
Item  in  hoc cleclimus pro festő B a n d i JEgidii, M ichaeli ex commissione M agistri

N icolai fa m i l ia r i ........................... ............................................................................  elén. fi. 10
Ferici sexta ante L am perti F ina liter solvim us magistro Nicolao ......................... fi. 10
Die eodem fa m ilia rib u s B a rb a le .............................................................................................A- ®
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Item  V alen tin o  p ic to r i  a d  ra tio n e in  la b o ru m  fe n e s tr a ru m  v itr o r u m
sexta die N ativitcitis Marie f e i l e ................................................................................ . -  fl- 2

Eidern feria  sexta ante L am perti ................................................................................  den. 7 0
Eidern ad idem  de labore fractorum  vitrorum  ............................................................  fl. 1
Die eodem Magistro P a rth o lo m e s  P ic to r i  ad rationem  laborum  fenestrarum  fl. 3
A d  idem  eodem Bartholomeo feria  sexta die M ichaelis ..................................... den. 200
V alen tin o  P ic to r i pro labore vitrorum  ad fenestras die M ichaelis .............  den. 56
Item  M ichaeli Reivs pro vitris feria  sexta  ante D ionisii, per defalcationem

te la ru m ........................................... - ................................................................................  den. 3 0
Item  Valentino pictori feria  sexta ante Hedwigis ad labores vitrorum  .........  den. 56
Item  Bartholomeo pictori ad  labores fenestrarum  p lu m b u m  ante Crucis fac it in

Valore ............................................................................................................................... den. 98
Item  qu ibusdam  operariis penes M ichaelem  N ico laum  Georgio ...........................  den. 60
Johannem  Patliay pro vitris ad fenestras ................................................................  den. 66
Item  pro assesibus vulgo Gerüst ........................................................................................ fl. 80
Item  pro certo 8tanno ad fenestras ............................................................................................ den. 24
V itrie i Ecelesiae exposuerunt super fenestras ecclesiarum pro fun ibus ligneis Gar-

pensis iter  ...............................................................................................................  .........................  den. 126

M erten Clim ent.

Item  vectores ducentos lapides de Komlos usque in  C ivitatem  ................................. fl. 30
S u m m a  o m n iu m  expositorum  super fenestras ecclesiarum fecit .............................  fl. 7If den. 59
Item  facta  est racio in ter Ecclesiam et C ivitatem  et inven tum  est, quod Ecclesia 

ad hue obiigabitur civita ti ................................................................................................ fl. 98

A templom ablakainak elkészítésével templomunk feldíszítése a XY. század végével bevégezte
tett, a XVI-dik század elejéről szóló följegyzésekben azonban előfordulnak még egyes kissebb munkálatok, 
melyek a templom boltozatának s pilléreinek ujjítására vonatkoznak, 

így a bártfai levéltár:

Rationes Ecclesiae S. Aegidii Abbatis Oonfessoris ac Patroni nostri Anno. 1510.

czímű könyvében a templomra vonatkozó e következő feljegyzéseket találtam:

Anno 151 If Pro subsiclio E d iflc ii testud in is Ecclesiae Parochialis co n tu leru n t:
Anno. 1522. Item  M agistro Jo h a n n i Hensel Aurifabro pro reform ations A m pu llae

dedim us Die D em etrii ..................................................................................................................fl. - 2
Anno 1 5 2 If- Item  Sartori Cristophoro pro un a  casula rubra et hum eralibus ac

an tiqu is m a p p a s ........................................................................................................................ den. 3 If
Anno 1525. I te m  M onacho q u id a m  C a sp a r n om in e, q u i O rg a n u m  de novo

em en dav  i t  pro labore ex conventione ........................................................................ ........ fl. 12
Anno 1525. Item  in  Octava Corporis Chisti reform are p a vim en tu m  novum  super 

Camp anas in  T u rri ratione periculi ignis, pro quo pavim ento dedim us labo-
ra toribus .......................................................................................................................................  den. 19

Pro archilla  (A rg illa ? ) ................................................................................................................ den. 17
Pro Stram inibus  ............................................................................................  .... .........................  den. 5
Anno 1528. Item  feria  sexta  ante p a lm a ru m  pro rota ad horologium  .................  den. 10
Anno 1530. I tem  Sartori M agistra Christophoro pro labore vestim entorum  Ecclesiae den. 18
A nno 1531. Portahtibus C andelarum  ad  fon tem  baptism i .........................................  den. 6
A nno 1537. P ro  je n ta c u lo  JPortatoribns ta b e rn a c u li d ie  C o rp o ris  C h ris ti den. 14- 
Item  Urbano Carpentaria pro tecto Capellae St. A n d rea e ............................................. den. 16



Továbbá:

C iv ita s  E cc lesia .

A nno D om in i 15 1 9  feria  tertia  pro festo S ti M artin i Episcopi facta  est nova ratio inter 
Ecclesiam  et Givitatem per Dominos Iud icem  et Juratos in  presentia honorabilis d o m in i Petri Zypser 
plebctni ecclesiae nostrae parochialis nec non circum spectorum  Leonctrdi Stochl et Lcturentii Kctyll 
vitricorum  dictae ecclesiae nostrae pro parte eorum  que Givitas nom ine dictae ecclesiae percepit et 
a converso exposuit ab A nno d o m in i videlicet 1 5 1 3  usque ad a n n u m  D ni 1518  que civitas per 
sm gulos clictos Annos nom ine ecclesiae nostrae plus q uam  florenos 30 5  den. 4% percepit e converso 
Givitas per eosdem annos superiores fabrice Ecclesiae . . . novae te s tu d in is  et n o v i o rg a n i  
m in o r  is in  choro a ed ifica to , i te m  r e fo r m a ta r u m  certa ru rn  eo lm n n a ru m  in  la tere  
ecclesiae versu s  m u r u m  c iv i ta t is  fact a r u m , exposuit ft. 829  den. 73 quibus subscriptis 
florenis 30 5  den. 4® ecclesiae percepti a su m m a  expositorum  videlicet fl, 829  den. 73 ablati fu erin t 
que Civitas p lus exposuit quam percepit in  ft. 5 2 4  den. 31, quos ecclesia C ivitali successive suo 
tempore exolvere tenebitur. A c tu m  die et anno u t supra.

Bártfán a XYI-dik század második évtizedében a vallás ujjítási mozgalom mindinkább nagyobb 
mérveket öltött, úgy bogy már 1520-dik év körül egy bártfai születésű s krakkói theologns, (kinek családi 
neve II. Lajos király 1525-dik évi okmányában nincs említve, s abban mint Magister Crakoviensis 
fordúl elő) Bártfán s talán hazánkban először hirdeté Luther uj tanát. Őt követé 1530— 1539-ig Láng 
Ezaias, s későbben 1539 óta Stöckel Lénard, Melanchton egykori tanítványa és barátja, az ő idejében 
(1539) a bártfai templomot az ágostaiak foglalták el, s bírták egészen 1672-dik évi május 22-ig, s ezen 
időből származnak a templom belsejében lévő renaissance stylú székek és epitaphiumok. 1672-dik évi 
május 22-én Pfeiffer Márton lelkészsége alatt, Kolozsváry Imre császári biztos jelenlétében a templom a 
katholikusoknak adatott vissza. Be már 1682-dik évi augusztus 23-án Kapossy János a Tökölyi hadsereg 
egyik vezérének parancsára templomunk ismét az ágostaiak birtokába került, kik a templomot 1686. évi 
márczius 11 -ig bírták.

Bákóczy idejében 1705-dik évi október 27-én a templom ismét az ágostaialmak adatott át, azon
ban Virmond császári generális 1710-ik évben e várost elfoglalván, ezen alkalommal a parochiális templom 
és pedig véglegesen a katholikusok birtokába került, kik is azt mai napig bírják.

Templomunk több alkalommal tűz s földrengés által pusztítatott, így 1640-ik évben a templom 
díszes régi toronysisakjával együtt leégett, továbbá 1725-dik évi január 29-én történt földrengés követ-

A templom kissebb szükségleteire nézve e következő tételek fordulnak e lő :

E xposita  super Aede d iv i A eg id ii pa tron t nostri Anno. 1528.
Die S ti Petri pro Sale ...........................................................................................................  ... den. 11
Item  pro Scopis ...................................................................     den. 7
Pro Garbonibus ............................................................................................................................... den. 3
Calcantibus D om inica Reminiscere ................................................    den. II/.
P urgantibus Parietes Ecclesiae .............................................'..................................................  den. 5
P urgantibus ecclesiam  ...............................................................................................................  den. 3
Portatoribus candelae m a g n a e .......................................................................................     den. 6
Item  Sabbato post P h ilip p i et Jacobi pro fu n ibus  ............     den. 15
Item  pro Unguent o ad Gamp anas ...........................................................................................  den. 6
Pro Lotione vestim entorum  ecclesie .......................................................................................  den. 1/8
Item  pro purgatione cana lium  ab im u n d itiis  de tu rr i m issis  ......................................  den. 6
Pro fune  ad  m a g n a m  G am panam  .......................................................................................  den. 7
Sabbatho ante festu m  S ti P auli pro thure talento medio  ..............................................  den. 38
Pro Gera ta len tu m  1/ ....................................................................................................- .;............ den. 36
Pro L yehno  ................................................................................................................   den. 7
Pro L yehno ad  C andelas ............    den. 15
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keztében a templom, de különösen annak tornya annyira megsérült, hogy szükségessé vált a veszélyesen 
megrepedt toronyfalak lebontása. Ezen alkalommal a templom szentélyének s főhajójának oldalfalai 
aboltgerinczekkezdő pontjain erős vaspántokkal s vaskapcsokkal erősíttettek meg, úgyszintén a főhajó északi 
pillérsorának utolsó, az orgonakarzat melletti meghajlott pillér töve is erős vasabroncsokkal s pántokkal 
láttatott el.

A toronykapu feletti felirat szerint templomunk 1774-ik május 27-én ismét leégett. Legnagyobb 
mértékben ártott templomunknak az 1878-ik évi ápril 22-én húsvét hétfőjén az egész belvárost elham
vasztó, borzasztó tűzvész, mely alkalommal a templom tetőzete is egészen leégett. Különösen sokat 
szenvedet a lezuhanó égő gerendák s szarufák által a templom úgy is már gyenge s megsérült boltozata. 
Nagy szerencse azonban, hogy a bolthajtás megmaradása által templomunk belsejében levő műkincseink 
a végpusztulástól megmentettek.

Van reményünk, hogy a műemlékek felett őrködő országos bizottságunk közbenjárása folytán 
kormányunk felfogván hazánk ezen monumentális műemlékének fontosságát s mübecsé.t, ezen templomnak 
stylszerü újjítására czélzó intézkedések erélyes keresztülvitele által, rövid idő múlva ezen műemlékünk is 
a végenyészettől s pusztulástól valahára meg fog mentetni.

IY.

A TEMPLOM MŰKINCSEINEK ISMERTETÉSE.

Templomunk belseje középkori s renaissance stylü műkincsekkel annyira bővelkedik, hogy alig 
van hazánkban középkori templom, mely az építészet, szobrászat s középkori festészet oly számos és 
kiváló műkincseivel bírna, mint bártfai templomunk.

Bártfán a XV-dik és XYI-dik században élénk mütevékenység uralkodott, ezen időben elérte a 
város úgy szellemi mint anyagi fejlődésének tetőpontját, építészei, szobrászai s festőművészei a távoli 
országok hires mestereit felkeresvén, későbben az így kiművelt tehetségeiket szülővárosuk műemlékeinél 
érvényesítették.

A XY-dik század második felében a parochiális templom építése nagyjából már bevégeztetett, 
s ezután vette kezdetét a templom belsejének berendezése s kidiszítése, melynek végeztével a XYI-dik 
század első évtizedének elején hozzáfogtak a főtér kellő közepén álló díszes városház építéséhez. A város 
ezen két kiváló monumentális építményének építésénél — a mint feljebb láttuk — többnyire városi mes
terek vettek részt, s csak ritkán találkozunk külföldi építészek s mesterek neveivel.

1. A S Z E N T S É G H Á Z .

(IV. tábla 12. és 13. idom.)

A XY-dik század második felében épülhetett díszes szentségházunk is, mely kőanyagánál s épí
tészeti kivitelénél fogva a templom architecturájának mintegy kiegészítő részét képezi.

Ezen ép oly constructiv egyszerű mint díszes szentségház, nem mint más templomoknál ren
desen a szentély evangeliomi vagy északi, hanem a szentély déli oldalfala mellett, a diadalívezet tőszom
szédságában áll, s a szenségliáz fülkéjének negyedik vagy utolsó oldala érintkezik csak a templom falsík
jával, ellenben a torony alakú s áttört felrakványa vagy sisakja egészen szabadon áll.

BÁRTFA KÖZÉPKORI M Ű EM LÉK EI. 4'
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Ezen szentségházhoz négy lépcsőfok vezet, mely egyszersmind átjáróul szolgál az úr vacso
ráját ábrázoló oltárhoz is, továbbá szentségházunk s ezen oltárunk egy egyszerű, de díszes vasrácsozat 
által van körülvéve.

Szentségházunk lábazatát egy csavart törzsű oszlop képezi, melyen az egész mű mintegy áll s 
nyugszik, ezen oszlop felső részéből kartámok nyúlnak ki, melyek a consol alakú gyámkövet tartják (consolen- 
artige Yorkragung), ezen gyámkő orrokkal s félköríves gót diszítménynyel van ellátva, s felső részén lévő 
esvetős horonyos párkányzatát a sarkokon emberi alakok támogatják. Ezen gyámkövön áll a négyoldalú 
fülke diszes s gazdag tagozású sarokpilléreivel s karcsú oszlopocskáival, mely utóbbiak feletti kisebb s 
mennyezetes fülkékben eredetileg az üdvözítőnk kínzó eszközeit tartó angyalok szobrocskái állhatták, 
jelenleg azonban ezen fülkék üresek.1

A fülke bárom szabadon álló nyilása diszes kidolgozású vasrácsozatos ajtócskákkal van ellátva 
melyek egymást keresztező pántjai veres alapon lévő s aranyozott levéldiszítménynyel bírnak. Felette érde
kes a homlokzati ajtócska felső keresztezési pontján lévő koronás czímerpaizs, melynek mezején a vasaj

tócskák készítőjének mesteri monogrammjával találkozunk, melynek alakja a mellékelt 14. 
idomban szemlélhető.

Ezen mesteri monogramm sok tévedésre adott alkalmat, sokan abban az 1111-dik 
évet vélték felismerni, mely évszám nem régiben még a kassai püspökség Schematismu- 
saiban is, mint a templom alapítási éve, felvéttetett! ?

Egyébiránt —  a ki csak némileg foglalkozik az arcliaeologiával — már csak a 
jegyek alakjánál, úgyszintén a szentségház s rácsozatának már tökéletesen kifejlett csúcsíves 
styljénél fogva is, nem fogja kimagyarázni ezen betüjegyekből az 1111-dik évszámot, mely 

évben hazánkban a félköríves román styl sem uralkodott még.
Továbbá a középső jegy — alakjára s jellegére nézve-— tökéletesen hasonlít a XY-dik századbeli 

mesteri monogrammokhoz, a mellette lévő két betű pedig néni egyéb mint a minuskula alakú h és n vagy o. 
A régi számadásokban, nevezetesen az 1460-dik évről szóló jegyzékben, előfordúl a többi közt egy «Cracus- 
faber» kovácsmester neve is, hátba monogrammunk első h betűje nem vonatkozik-e ezen Krakus kovács
mester nevére? ezen állítás bizonyosan több valószínűséggel bir, mint az 1111-dik évszám magyarázata.

Egyébiránt a szentségház fülkéjének bal oldali rácsozatán, egy czímerpaizson a bártfai városi 
kettős bárdú s nyolcz-pólyás czímerkép már előfordúl, pedig a város ezen czímerét Y. László királyunk 
1453-dik évben kiállított okmányával adományozta a városnak, mely okmányon városunk czímere is dísze
sen ki van festve.1 2

Szentségházunk fülkéje egy nyolczoldalú s merészen kiugró mennyezet által van koronázva, mely
nek nyolcz oldalát, saroktoronyfiak által szegélyzett szamárliátívezetü ormozatok díszítik, ezen utóbbiak 
keresztvirágai, nemkülönben egyéb mérmüves díszítményei stylszerűleg s mesteri bevégezettséggel készít- 
vék. Ezen nyolczoldalú mennyezet (Baldachin) csinos keresztrózsákkal díszített koronázó párkányzata 
felett emelkedik a szentségház felrakványának négyoldalú sisakja, melynek minden oldalán, karcsú s szép 
fejezetű oszlopocskák által szegélyzett két fülkében csinos kidolgozású szobrok felállítvák.

A felrakvány második emeletének fülkéiben ismeretlen koronás női szentek szobrocskái vannak 
elhelyezve, mely fülkék keresztrózsákkal s bimbókkal díszített ívezetes mennyezete felett emelkedik a leg
felsőbb toronyi! sisakja (Kiese). A sisak legfelsőbb s igen diszes kivitelű keresztrózsáján, a saját vérével 
fiait tápláló pelikán — üdvözítünk jelképe — van alkalmazva, mely csoportozat az egész műnek méltó 
befejezéséül szolgál.

Míg némely középkori szentségházaink túlságos karcsú dimensiói s arányai miatt a kiaszott-

1 A bécsi akadémia autographiáiban a szentségliáz fülkéi, angyalok stylszerű alakjaival diszítvék.
2 A Bártfa város czímerének rajzát s heraldikai leírását a Monumenták következő kötetében közlendem.
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ság érzetét ébresztik a szemlélőben, vagy pedig igen is gazdag diszítményeik, s a toronyfiak sokassága 
által zavarólag hatnak a nézőre mint például a kassai szentségháznál,1 addig bártfai szentségházunknál, 
sem a túlságosan alkalmazott decoratio, sem pedig a felrakvány toronyfiainak s tám pilléreinek sokasága s 
tömöttsége semmiképen nem zavarja az összbenyomást, sőt ellenkezőleg itt az egész compositio szerkezete 
s részleteinek elrendezése első pillanatra tisztán áttekinthető. Általában véve ezen remekmívű szentség- 
házunknál az egyszerű szerkezettel párosult mérsékelt decoratio uralkodik.

Műemlékünk ezen jeles építészeti tulajdonságaihoz járul még részleteinek azon aestlieticai ará
nyossága is, mely tökéletesen megfelel az aranymetszés (Aurea sectio) törvényének, s mely arányosság oly 
annyira emeli szentségházunk szépségét, hogy e tekintetben a középkori építészet s szobrászat e remeke, 
a külföld előtt is teljes s megérdemlett méltánylásban részesül, a mennyiben szentségházunk rajzával a kül
földi archaeologiai munkákban gyakran találkozunk.1 2

Az aranymetszés törvényének alkalmazását szentségházunkban részletesen kimutattam az 
Archaeologiai Közlemények XII. kötetében megjelent, az úgynevezett „aranymetszet“ aesthetikai törvényének 
alkalmazása a csúcsíves stylhen czímü értekezésemben.

Szentségházunk készítési éve, valamint mesterének neve -— írott adatok hiányában — pontosan 
még meg nem határozható, tekintve azonban szentségházunk már kifejlett csúcsíves styljét, valamint a 
vasrácsozatos ajtócskáján előforduló városi czímert, nem hibázunk sokat, ha szentségházunk készítési ide
jét a XY-dik század második felének közepére vagyis az 1465-dik év körül teszszük, annál is inkább, miután 
okmányilag be van bizonyítva, hogy a szentély boltozata 1464-dik évben épült, tehát csak a boltozat elké
szülte után készülhetett el szentségházunk.

A mint már említve volt, szentélyünk építése 1448-dik évben Miklós városi építész (Magister 
Nicolaus) által kezdetett meg, továbbá István nevű kassai mester (Stephanus Lapicida de Cassovia) 
folytatá az építkezést, mely 1464-dik évben a szentély beboltozásával végeztetett be teljesen.

Nem lehetetlen tehát, hogy István kassai mester, ki azonos lehet Króm Istvánnal, a kassai 
szentségház mesterével, a bártfai szentélynek bevégzése után a kassai szenségházat is készíté, s ha tekin
tetbe veszszük ezen két szentségház műrészleteinek kivitelét s kidolgozását, azok közt valóban nagy 
hasonlatosságot találunk, különösen a keresztrózsák és oszlopfejezetek alakításánál; a különbség e két 
szentségház közt csak az, hogy míg a kassai gazdagabb ornamentatióval bir, s egyes emeleteinek dísze
sebb tagozata, valamint tornyozatának változatosabb elrendezése által szentségházaink közt mindenesetre 
az első helyet foglalja el; addig a bártfai — talán a megkivántató költség hiányában — részleteiben 
egyszerűbb, mely egyszerűség azonban szentségházunk szépségét csak növeli.

Mindazonáltal szentségházunk szerkezetének egyszerűsége s építészeti részleteinek tisztább s 
szabatosabb elrendezése tekintetében műbecsére nézve a kassainál sem áll hátrább.3

2. A T E M P L O M  F A L F E S T M É N Y E I R Ő L .

Templomunk belseje eredetileg ki volt festve, bizonyítják azt a mészkéreg alatt előtiinedező 
festmények részletei, s a mint még a mészkéregtől ment helyeken észrevehetni, a templom belsejének 
falazata kőbarna, a pillértövek s oszlopok kékesszürke, a fejezetek kék és piros színnel voltak stylszerüen

1 A kassai szentségliázak mindamellett jelesebbnek kell mondanunk a bártfainál. (A szerk.)
2 Lásd M üller és 0. M othes Archaeologisches Wörterbuch 816-dik lapján; a bécsi központi bizottság Mittheilungen czímű 

folyóiratának 1856-dik évi folyamát, és L übke Geschichte der Architectur czímű jeles munkáját.
3 Dr. F rommer K ároly a bécsi Mittheilungok XY. évfolyamának CXLYI. lapján, szentségházunkról így nyilatkozik: 

Dieses Sacramentshäuscben mit seinem reichen Schmucke von Strebepfeilerchen, und Strebebogen, Baldachinen, Fialen und spitz- 
bogigen Giebeln, mit Wappenschmuck und zierlichem Blattwercke gehört unstreitig zu den bedeutendsten Schöpfungen dieser Art aus 
dem Ende des XV. Jahrhunderts.

4*
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befestve; a falazat némely részén előtűnnek veres kerettel szegélyezett körfémerek, melyek zöld alapon 
s piros színnel festett kereszttel ellátvák, ily keresztek a templom felszentelése alkalmával a felszentelő 
püspök által chrizmával s szent olajjal érintettek, s rendesen tizenkét ily keresztjegy festetett a templom 
belsejének falazatára, ez által jelképezvén a tizenkét apostolt. A templom bemeszelésénél ezen keresztes 
körfémerek és a főbajó pilléreinek festett fejezetei eredeti színeikben meghagyattak.

A templom legrégibb falfestménye az északi mellékhajó északi hosszfalán létezik, de csak rész
ben látható, miután a mészréteg némely helyen oly erősen ragadt a festményhez, hogy azt onnét a kép 
megsértése nélkül eltávolítani nem lehet.

A négyszög alakú frescofestmény hossza mintegy 4 méter, magassága pedig 2-5 méter, s széles 
piros kerettel van szegélyezve, a kép tárgya : a Getzemane-kertben imádkozó üdvözítőnk, körülvéve alvó 
tanítványaival.

Térdelő Üdvözítőnk sötét olajzöld színű bőredőzetű öltönyében van ábrázolva, szép s kifejezés 
teljes arcza az aranyozott kelyhet nyújtó angyal felé van fordítva.

A kép balsarkán az alvó Péter, piros palástjában, a jobb oldalon pedig az alvó sz. János apos
tol, — Üdvözítőnk e kedvencz tanítványa, — még jól kivehető, a kép hátterének nagy része pedig még 
a mészréteg alatt lappang.

Ezen festmény alakjai jól rajzolvák, a ruhák redőzete természetes, s még nem annyira törött, 
az alvó Péter arczvonása már bizonyos naturalistikus felfogással van festve, s így ezen falfestményünk 
valószínűleg már a XV-dik század második felében készült.

De nemcsak a templom belseje, hanem annak külseje is csinos festményekkel volt diszítve, így 
a polygonal zárású szentély külfalán még jól észrevehetők egykori falfestmények nyomai, az apsis keleti 
falán például Krisztus urunk ostoroztatása még jól látható, a mint a kép közepén álló s tövis koszorúval 
koronázott, s szenvedő arczkifejezésű Üdvözítőnk, kezében a nádpálczával, hóhér legények által ostoroztatik; 
a baloldali támpillér felületén pedig a keresztre feszített Üdvözítőnk alakja még kivehető. Valószínű, hogy 
a szentély támpillérei által képezett falközökben tetővel ellátott, de nyilt kápolnák voltak, mert a hol 
a tetőzet gerendái a falban beillesztettek, ott ezen beillesztés nyomai még jól láthatók, mi sem termé
szetesebb tehát, hogy az így alakított kápolnák falai frescoképekkel diszíttettek. Egyébiránt ily nyitott 
kápolnák nemcsak hazánk, hanem a külföld templomainál is gyakoriak.

Frescóink közt legérdekesebb és aránylagosan véve legjobban conservált ama nagyszerű fal
festmény, mely a torony első s részben a második emeletének déli felsíkját díszíti.

A torony első emeletének egész felülete veressel szegélyezett fekete sávok által két részre 
van osztva, a baloldali képmezőben sz. István, sz. László és szent Imre herczeg alakjai festvék, 
a jobb oldali kép mezejét pedig, a gyermek Jézust a vállán hordozó nagy Kristóf colossalis alakja, 
egészen betölti.

Szent István királyunk őszbevegyült hosszú szakállal s hosszú hajjal van ábrázolva, fején három 
liliomos koronát visel, balkezében a kettős kereszttel díszített országalmát, jobbjában pedig egy gótli 
stylü jogart tart, melynek felső vége csinos keresztrózsával díszített. (Lásd VI. tábla, 15 idomát.)

Aranyos virágú piros brokát palást festői redőkben veszi körül sz. István királyunk jól rajzolt 
alakját; a kéj) baloldalán sz. László királyunk pánczélos alakja vehető ki, fején liliomos góthstylü koronát 
visel, s míg balkeze az egyenes pallos keresztmarkolatján nyugszik, addig jobbjával egy liosszúnyelíi bárd 
rúdjáratámaszkodik, végre e kép jobb oldalán, a torony félköríves keskeny ablaknyilásának szomszédságában, 
sz. Imre herczeg fiatal s daliás alakja van festve, feje fedetlen, a homloka közepén ketté választott hosszú 
haja vállaihoz simul, bal kezében egy három szárú liliomot tart, mint az ártatlanság s szűziesség jelvényét, 
jobbjával pedig egy mezítelen, egyenes pengéjű pallos keresztmarkolatára támaszkodik. Hosszú s hasított 
ujjú, haragoszöld színű palástja veresbarna virágokkal díszített, s fehér nyusztprémmel (hermelinnel) szegé
lyezett s béllelt.
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Ezen képcsoportozat alatt két térdeplő angyal által tartott táblán, ezen frescokép 1521 -ik évével 
találkozunk, a felirat így hangzik:

ANNO DÓM MI 
LESIÖ QYTGENTE 
SIÖ YIGSIO PRIMO.

A két király s Imre lierczeg már realisticus felfogással van festve, mely műirány a renaissance 
kezdetével mindinkább nagyobb tért foglal el.

Műtörténeti szempontból felette érdekes e frescokép felső részének festett architecturája, mely 
három hajlott ivezetet képez, ép úgy, mint azt a gótstylű szárnyoltárok képeinek felső diszítményén is 
tapasztaljuk, tehát a motivum itt még csúcsíves stylű, az ornamentetio ellenben, mely rojtos zsinórokkal 
vagy szalagokkal megerősített babérlevelű füzérekből, valamint rózsákból á ll, már a renaissance styl 
jellegével bír.

Frescoképünk tehát azon érdekes korszakból való, mely a csúcsíves stylből mintegy fokozatos 
átmenetet képez a renaissance műirányba, mely átmenet korszaka az 1521-dik év által kellően van meg
határozva. 1

Ezen falfestmény jobboldali részén Nagy Kristóf, vállán a gyermek Jézussal, látható. Az egész 
képmezőt elfoglaló óriás nagyságú Kristóf jobb kezében egy gyökerestől kiszakított lombos fára támaszkodik 
szakállas és férfias arcza a balvállán térdelő gyermek Jézus felé van fordítva, ki baljával a világtekére 
támaszkodik, míg jobb keze áldólag van fel emelve. A kisded Jézus fejét keresztalakú körnimbus diszíti, 
vörös palástjának a vége szabadon lebeg. Nagy Kristóf hosszú haja homlokán piros szalaggal van össze
kötve, alsó ruhája tengerzöld színű, piros és bőredőzetű palástja festői redőzetben még a képrámázat alsó 
szélén túl is kiterjed. Ezen óriási alak a kép mezejét annyira betölti, hogy a vízen átgázoló lábak a képen 
már nem láthatók. A Nagy Kristóf alakjával a templomok s különösen tornyok külfalán gyakran találkozunk, 
mely alakítás azon jelvényes jelentőséggel bir, hogy valamint Nagy Kristófnak alakja egykor vállán vitte 
az üdvözítőt, úgy hordozza az egyház is magában a Megváltót. Nálunk a szmrecsányi templom szenté
lyének a külfalán, valamint a beszterczebányai templomon is találkozunk Nagy Kristóf alakjával.1 2

Miután ezen frescokép — különösen ornamentalis részleteiben — feltűnő hasonlatosságot 
mutat a városház két ormozatán, csúcsfalán, lévő falfestmények kivitelével; nevezetesen a városház északi 
csúcsfalán lévő, s a város czimerét körülfogó babérlevelü koszorú felette hasonlít a tornyunk első emeletén 
lévő bahérlevelű füzérekhez, ezen feltűnő hasonlatosság alapján teljesen meg voltam győződve, hogy e két 
különböző műemléken lévő festményeket egy s ugyanazon művész festé, s valóban nem csalatkoztam, 
mert későbbi búvárlataim alkalmával, a ,,Rationale inchoatum sah Indicatu pmdentis ac circumspccti Alcxii 
Glauchier Anno Domini 1509“ czímii írott könyvben, frescónkra nézve e következő feljegyzést találtam :

Anno 1521 Item  fecim us hoc Anno depingi im a fjin en i S ti C h ris to p lio v i e t tr i to n
lle f/iin i, a tq u e  horoloc/ium  in  tu rr i Ecclesiae per J o a n n e m  JJmeriei et K r a u s z  valloné cujus
laboris eisdenv solvim us fi. 35.

Ezen feljegyzés szerint frescoképünket 1521-dik évben Emerici János és Krausz János festőmű
vészek festették, mely munkáért, valamint a toronyóra feldíszítéséért a várostól 35 frtot kaptak.

Hogy pedig Krausz János a városház csúcsfalán lévő festményeket is készíté s ujjitá, ez ugyan
azon könyvben talált következő feljegyzésből kiderül:

A. 1521. Feria sextco ante J. Bapt. Jo h a n n i K rausz pro renovatione picturae in  apice pretorii fi. 5.

Ezen adatok által ismerjük tehát frescoképünk mestereinek neveit is, s mely adat a még hiányos 
műtörténelmünkre nézve nem csekély nyereségnek tekinthető.

1 M agyarországon a renaissance m ár M átyás k irály alatt kezdődik.
2 L ásd Dr. I polyi A rnold A  b esz te rc zeb á n y a i e g y h á z i  m ű e m lé k e k  je les m unkájának 39. lapját.

( A  s z e r k .)
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3. A B Á R T F A I  T E M P L O M  T I Z E N K É T  G Ó T S T Y L Ű  SZ Á R N Y O L T Á R A .

A bártfai templom belsejének berendezése s bútorzata mütörténeti s különösen pedig műrégészeti 
tekintetben felette gazdag s becses, s oly annyira van itt minden korszak képviselve, hogy hazánkban talán 
sehol sem lehetne oly alaposan az egyházi bútorzat styljének fejlődését, s általában véve a középkori és 
renaissance styl időszerinti változását, motívumainak jellegét tanulmányozni, mint épen itten, s e tekintetben 
azt hiszem, hogy templomunk belberendezése nemcsak hazánkban, de még a külfföldön is ritkítja párját. 
Valódi muzeum a mi templomunk, és pedig oly annyira érdekes, hogy híres miivészek, mint Matejko, 
Benczúr Gyula, Gryglevszky s többen, itt tanulmányozták a középkori valamint a renaissance ornamen- 
tatiónak characterét s hatását.

A magas és keskeny gótablakokon keresztültörő gyér világítás, valamint a háttérnek meleg és 
mély színezete felette emelik ezen műtárgyak hatását a szemlélőre, mert míg egy újabbkori múzeumban 
a műtárgyak felállításánál a symetria vagy részarányosság kedvéért (gyakran a tárgyak kedvező hatásának 
rovására) bizonyos pedantéria s untató egyhangúság észlelhető, addig ezen templomunk belsejében a régi 
bútorzat egyes darabjai a szükség vagy kényelem parancsolta helyeken lévén felállítva, bár minden symetria 
nélkül, de épen ezen keresetlen felállítás által van az untató egyhangúság elhárítva; továbbá mindannak 
daczára, hogy a bútorok különböző időben történt felállítása következtében néha feltűnő stylkülönbségek 
jöttek létre és pedig az által, hogy gyakran találunk egy gót stylü szárnyoltár társaságában egy későbbi 
renaissance stylü széket vagy Epitaphium ot; mindennek daczára az összhangzat s az összhatás ezen 
stylkülönbség által épen nem háborgattatik, sőt mi több, el van az is érve, hogy ez által a műtárgyak igen 
festőileg hatnak; s valamint az ó-kori bronze műtárgyak a patina — ezen nemes rozsda — által érdekessé
gükben s mondhatni szépségükben csak nyernek; így a régi bútorzat felülete s díszítményeinek (kezdetben 
talán) élénksége, keménysége s ridegsége a hosszú idő vegytani behatása következtében, mintegy a 
patinához hasonló érdekes színezetet nyer, s ez által a netaláni színellentétek idővel ha el nem is enyésznek, 
de háborító hatásukban mérsékelteinek.

Továbbá a világítás is nagy szerepet játszik itten, így nem felejtem el soha azon nagyszerű 
mondhatni monumentális hatást, melyet különösen a lenyugvó nap arany s meleg színezetű sugarai ily 
régi egyházak bútorzataira esve előidéznek, s ezen hatás épen úgy, ugyanaz marad a velenczei sz. Márk 
basilikájában mint bármely más középkori gótstylü dómban.

A mi ezen templomban lévő tizenkét gótstylü szárnyoltárt illeti, e tekintetben templomunk igen 
gazdag s hazánkban egyedül áll, legalább előttem nem ismeretes még oly hazai középkori templom, mely 
szárny oltárokban ilyan gazdag lenne; itt talán a lőcsei templom képezhetne kivételt, bár ott is a gót 
stylü középkori oltármüvek száma nem haladja meg a tizenkettőt.

Ezen középkori oltárok azonban nemcsak nagy számuk, de mübecsök, valamint szobrászati és 
festészeti műrészleteik gazdasága, stylszerü művészies kidolgozásuk által is feltűnnek.

Igaz ugyan, nem bírunk itt oly nagyszerű főoltárral mint példáúl a lőcsei vagy a kassai remek 
főoltárok, bár templomunk egykori eredeti szárnyas főoltára, a még fenmaradt műrészletek nagyságáról 
ítélve, szintén nagyszerű és tetemes méretű lehetett, s műbecsénél fogva is bátran vetekedhetett az említett 
hires főoltárokkal; mindazonáltal a még fenmaradt mellékoltárok némelyike is még nagy mübecscsel bír, 
s igy joggal feltehető, hogy az eredeti gót főoltárunk is nagyszerű lehetett

Ezen oltárok alakja s berendezése megfelel a középkorban dívó, egy középszekrénynyel, oldal
szárnyakkal, predellával s felrakványnyal bíró, úgynevezett szárny- vagy szekrény oltároknak (Flügel- oder 
Schrankaltar). Az oltárszekrényben többnyire szobrászati művek állnak, vannak azonban itt oly oltárok 
is, melyeknél a szekrény helyét festmények foglalják el, mint példáúl a szent András s az utolsó vacsorát 
ábrázoló oltáron. A szárnyakon pedig arany alapon az oltárszent életére vonatkozó festmények diszlenek.

30 A BÁRTFAI TEMPLOM T IZ E N K É T  GÓTSYLŰ SZÁRNYOLTÁRA.
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A felrakvány (Architectonischer Aufsatz) pedig az egész oltárszekrényt mintegy bekoronázva, a 
toronyfiak symmetrikus csoportozatából áll, mely elrendezésében követve a pyramis sillionettejét, rendesen 
egy diszes keresztrózsával ellátott főtoronykával végződik.

Az oltár asztala (mensa) pedig itt is rendesen faragott kőből készült, s áll egy vastag kőtáblából, 
mely mély lioronyú behúzása (Einzielmng) által az oltár lábazati-párkányzatával van összekötve.

A mi pedig ezen oltárok irányát és fekvését illeti, azok kivétel nélkül hátlapjaikkal keletfelé 
vagyis a homlokzattal mind nyugatfelé fordítvák; s részint a hajó pilléreihez támaszkodnak, részint pedig 
a templom hosszfalai mellett állanak, utolsó esetben azonban oly formán, hogy az oltár síkja a hosszfallal 
mindig egy derékszöget képez.

Ezen általános bevezetés után vizsgáljuk meg közelebbről is ezen érdekes műkincseinket. Itt 
legelőször természetesen a főoltár leírásával kellene kezdenem, de miután az templomunkban már hiányzik, 
azt hiszem elégséges leend, ha a mostani, már renaissance stylben készült főoltárt általánosságban ismer
tetem meg, különös figyelemmel kisérve és előtüntetve azon középkori műrészleteket, szobrászati és 
festészeti részleteket, melyek mindenesetre még az eredeti gótfőoltárból valók, s későbben ezen főoltárnál 
is alkalmazást nyertek.

Midőn az evangélikusok ezen templomot 1539-dik évben, Stöckl Lénárd lelkész alatt, először 
átvették, ezen birtokváltozás által természetesen a templom bútorzata is részint megváltoztattatott, részint, 
pedig az akkori uralkodó stylben, egészen újból készíttetett, ezen általakulás azonban, a mennyire a körül
mények engedék, kímélettel történt, úgy hogy a tizenkét gótstylü mellékoltár egészen érintetlenül hagyatott, 
s csak a főoltár esett ezen változásnak álclozatúl. A középkori egyházi műemlékek becsét már a protes
tánsok is fel tudták fogni, s azért a mennyire csak lehetett, a katliolikusoktól átvett templomokban a régi 
oltárokat meghagyták, annak bizonyságául szolgál az, hogy példáid a lőcsei, kassai, nürnbergi, regens- 
burgi s más templomok nagybecsű oltárai is érintetlenül maradtak reánk, sőt a régi művek iránti kegyelet 
és pietas annyira ment a protestánsoknál, hogy a bártfai eredeti gótstylü főoltár egyes műrészleteit a 
későbbi főoltárnál alkalmazták.

A bártfai templom jelenlegi főoltára 1651-dik évben készült, és pedig a város költségén, az egész 
oltármű festményekkel együtt 1100 aranyforintba került, mely összeg akkoriban nagy értéket képviselt.

iVz oltár a szentély egész szélességét foglalja el, magassága pedig, a felső renaissance stylü 
ornamentatióval együtt meghaladja a 16-0 métert. Az egész oltármü egy renaissance stylü négy oszlopos 
portálszerü architecturával bir, a szép levelű és arányú korynthiai oszlopok törzsei (Sáulenscháfte) igazi 
arany brokát szőnyegekkel bevonvák, mely utóbbiak sötétzöld alapon arany ornamentatióval diszeskednek. 
A középső fő intercolumnium közt az üdvözítő keresztre feszítését ábrázoló nagy méretű oltárkép van 
elhelyezve. A kép eredetije Rubenstől van festve és az antwerpeni dómban található.1

Ezen oltárkép pedig Stöckl Péter, bártfai festész által, bizonyosan egy rézmetszett után, 1655-ik 
évben festetett.1 2 Hasonlóképen Stöckl Péter művészünk festé a nagy oltárkép alatt elhelyezett kisebb 
képet is, mely az Úr utolsó vacsoráját ábrázolja; mely két festményért a művész a városi tanácstól 480 
arany forintot kapott.

A nagy oltárképen a keresztrefeszítés azon jelenete van ábrázolva, midőn a kereszten függő üdvö
zítő testét egy római lovaskatona lándzsájával szúrja át; és a két lator teste a keresztfára felhuzatik.

Az üdvözítő teste jól van modellirozva, en profil fordított feje mellére hajlott. A keresztfa alatt 
áll Mária, János és Magdolna szétbontott hajzattal s kezével átkarolva a keresztfa alsó részét.

Úgyszintén az Úr vacsoráját ábrázoló festményen az apostolok fejei kifejezésteljesek, a ruha redő-

1 Lásd Dr. H enszlmann I mre értekezését a Iíunst und Alterthurn in Oesterreich czíruű folyóiratban (1846).
2 Stöckl Péter a híres Stöckl evangélikus család ivadéka volt. Stöckl Lénárd a XYI. század kezdetén Bártfán kovács és 

egyszersmind városi tanácsnok volt. Az 1510-dik évben született fia, Stöckl Lénárd pedig Bártfának első evangélikus lelkésze volt. 
Lásd: Janota J enő Bardijow. 60. lapján.
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zete pedig természetes. A főoltár mensája még eredeti gótstylü, de későbbi deszkaburkolatja vagy tokja 
miatt már nem látható.

Jelenleg a mensán egy rococco stylü ciborium áll, mely bizonyosan már azon időben készült, 
midőn 1710-dik évben a katholikusok ezen templomot birtokukba véglegesen átvették, s a ciborium késő 
rococco stylje ezen állításomat is bizonyítani látszik.

Eredetileg ezen ciborium hiányozván, az Úr vacsoráját ábrázoló kép az oltár mensája felett állott, 
mig jelenleg ezen érdekes kép a ciborium által majdnem egészen elfedetik.

A két kissebb intercolumnium mezejét félköríves fülkék törik át, melyekben sz. Péter és sz. Pál 
colossalis, szépen faragott szobrai vannak felállítva. A ruha redőzetének alakítása, valamint az egésznek 
kivitele még a XVII-dik századra utal. Szent Péter alakja két kulcscsal kezében, Szent Pál apostol pedig 
lefelé fordított nagy pallossal van ábrázolva, s különösen az utóbbinak arczkifejezése méltóságteljes s 
ünnepélyes.

A főoltár háromszegletü frontonjának párkányzatán fekvő angyalok a városi nyolezpólyás és ket
tős bardú czímert, s az alatta lefüggő virág és gyümölcs füzéreket (Fruclitschnüre) tartják, annak kimutatá
sára, hogy ezen főoltár a város költségén készült. Az angyalok ezen csoportozata felett lévő és az üdvözí
tőnket mint Ecce Homót ábrázoló szobor talapzatán veres festékkel az 1723-dik évszám vehető ki, mely 
valószínűleg ezen főoltár renovatiójára vonatkozik, mert ezen időben — a templomot már katholikusok 
bírván — nemcsak az oltáron, hanem az orgonán is történtek javítások.

Az üdvözítő ezen Ecce Homo szobra mindkét oldalán a kínszenvedés eszközeit tartó angyalok 
szobrai állnak. Az ornamentatio legfelsőbb pontján pedig a feltámadó Krisztus szobrocskája áll zászlóval 
kezében, ezen szobrocska az 1836-dik évben történt földrengés következtében a templom kövezetére 
esett le, későbban azonban ismét feltétetett. Az 1836-iki földrengés a templom csúcsíves boltozatának is 
sokat ártott; a boltozat megrepedése, valamint a szentély zárás falazatának kihajlása szintén azon időben 
történhetett.

Az oltár építészeti részleteinek alapszínezete fekete, melyen az aranyozott és festett ornamentatió 
nagy hatással díszük. A díszítmények motívumaiban azonban már bizonyos határozatlanság kezd uralkodni, 
a renaissance stylü mascaronok eltorzíttattnak, s magának a díszítménynek nincs már azon szabatos moti
vált stylszerü alakja, a mint azt a renaissance styl virágzó korszakában találjuk.

Általában véve ezen díszítmények azon nevezetes korszakból valók, midőn az ornament, saját- 
szerű alakítás által, bizonyos mascaronszerü arczkifejezést nyert. Ezen korszak tehát nálunk az 1650-dik 
évvel van meghatározva.

A renaissance stylü főoltárt nagyjából megismertetve, vizsgáljuk meg tüzetesebben ezen főoltár 
azon műrészleteit, melyek kétségkívül még az eredeti gót stylü főoltárról valók, s melyek mütörténeti s 
mürégészeti szempontbői reánk nézve mindenesetre fontosabbak, mint az egesz újabbkori főoltár.

Legelőször is a ciborium felett s a nagy oltárkép előtt álló magasztos s a középkori szobrok 
sajátságos ünnepélyes, s komoly jellegű felfogással idomított szent Egyed, templomunk patronusának, colos
salis s fából faragott szobra köti le figyelmünket. Magassága meghaladja a 2’5 métert. Ifjú arcza szakáll és 
bajusz nélküli, síma, fején egy XV-dik századbeli, alacsony háromszög alakú püspöki süveget visel, mely 
arany hímzésekkel és drága kövekkel van díszítve. Aranyos s veres bélésű casulája alatt hosszú s bőredő- 
zetü, sötétzöld színű papiöltönyt visel, baljában szintén még a XV-dik században dívó sarok díszítmé
nyekkel s pántokkal vagy kapcsokkal ellátott zárt könyvet tart, míg jobb kezével egy hosszú püspöki botra 
támaszkodik, mely utóbbi azonban díszítményeinek jellegéről Ítélve már újabbkori. Ezen szobor, tekintve 
nagyságát kitűnő művészies kidolgozását és gót styljét, az eredeti gót stylü főoltár belső szekrényében 
állhatott.

A városi levéltárban lévő s 1448-dik évből származó «Liber Ecclesiarum» czímü Írott könyvben 
az eredeti gót főoltárra nézve egy igen érdekes adatot találtam, mely következőképen hangzik:
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«Anno Domini 1466 perfecta est Imago et tabula magna Beati Egidii, que constat florenos
anri 21.»1

Valószínű, hogy itt a «tabula magna» kifejezés a főoltár szárnyaira vonatkozik, és ha tekintetbe 
veszszük, hogy az «imago et tabula, magna Beati Egidii» mint ezen templom védszentjeé csak is a főoltáron 
létezhetett; úgy ezen adat által be lenne bizonyítva, hogy a bártfai templom eredeti gót stylű főoltára 1466-dik 
évben elkészült, mely határozott s kétséget nem szenvedő adat műtörténelmünkre nézve nem csekély nyere
ménynek tekintendő.

A város levéltárának egyik félreeső fiókjában egy Írott könyvet találtam, melynek tartalma 
felette érdekes műtörténeti adatokkal bővelkedik.

A negyedív nagyságú és kemény hártyába bekötött könyv czímlapját Bártfa város festett czímere 
díszíti. A könyv czhne pedig a következő:

„B egistrum  Civitatis Perceptorum et E xposito rum  ab A nno D om in i 1 8 6 6 “

szövege pedig szép minuszkula betűkkel van írva.
Ebben a könyvben a többi közt, gótstylű főoltárunk szobraira s festményeire nézve e következő 

érdekes feljegyzést találtam:

Anno 1866.

Ymago Sancti Egidii Abbatis.

Item  Jorgius S tenzl pro edificio ym a g in is  cledit ............................................................. fl. 20
Item  Pictori in  A nn is elapsis dedim us  ............................................................................  fl. 100
Item  Anno isto post ncvtivitatem Christi ....................................................................... fl. 6
Item  Verdung  ............................................................................................................................ ft. 1
Item  vor Griinspan  ....................................................................................................................  gros. 16
Item  vor Cinnober ....................................................................................................................  ,, 16
Item  vor Bleygelb ........................................................................................................................  „ 8
Item  vor Blegweisz ....................................................................................   „ 8
Item  vor eyn  Teller Ictzur ........................................................................................................ „ 20
Ite m  vectori g u i in d u x it  Pictorem  ..................................................................................... „ 20
Item  expense p ic to r i ..................................................................................................................... „ 11
Item  Pictori JVicolao ....................................................................................  .........................  fl. 1
Item  P ictori Jacobo ....................................................................................................................  ft, 1
Item  pro auro Cassoviae per J fiko la u m  ........................................................................  fl. 2
Item  Jfikolao pictori ...............................................................................................................  ft. 3
Item  pro Auro Cassovie d ed it Georg S te n z l2 .....................  ..........................................  fl. 4
Item  conclusive pro om nibus laborious ded im us Jacobo Pictori ............................  fl, 11

Ezen feljegyzésből világos, hogy Miklós és Jakab festő művészek kassaiak voltak, s hogy az annak 
festményeihez szükségelt arany Kassáról hozattatott.

Továbbá az eredeti gót főoltárról valók azon kisebb szobrok, melyek a két szélső intercolumnium 
alsó részén lévő fülkékben állanak. A jobb oldali szobor János evangélistát ábrázolja, bal kezében kelyhet 
tartva, s jobbjával a kehelyben lévő bort megáldva; dús fürtözetű haja, valamint a kissé tört ruharedőzet, 
még szintén a XV-dik századra utal.

A bal oldali szobrocska talán Zacliariast ábrázolja, balkezében bizonyosan tartott valami eszközt, 
mert a kéz újjai e szerint vannak idomítva.

Ezen szobrocskák magassága 1’28 méter, s így majdnem biztossággal feltehető, hogy ezen szo
borművek az eredeti gótstylű főoltár felső rakványának egyes tornyocskái alatt állottak.

1 Lásd L i t e r  E c c le s ia r u m  H o s p i ta l i  s a n c t i  A e g id i i  ab A n n o  1 4 4 8 .

2 Stenzl György Bártfa város akkori bírája volt.
BÁRTFA KÖZÉPKORI MŰEMLÉKEI- 5
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A rnharedőzet igen egyszerűen van markirózva s széles redőket mutat, melyek csak bizonyos 
távolságnyira tesznek hatást.

Különben mind a két szobor méltóságteljes alak, s azok stylje tökéletesen felel meg a XV-dik 
század műizlésének.

Végre az eredeti gót stylü főoltárról valók azon képek is, melyek szent István és sz. László kirá
lyainkat ábrázolják, s a mostani oltár szélein lévő ornamentatióban befoglalvák.

Ezen képek fatáblára vannak festve, s mintegy 3 méternyi magassággal bírnak; a két alak 
ornamentirozott arany alapon van festve, a jobboldalon lévő szent István fején koronát s.vállain aranyozott 
díszítésű zöld színű palástot visel, jobbjában jogart, baljában pedig az ország keresztes almáját tartja. 
A baloldalon lévő sz. László pedig kezében hosszú nyelű bárddal — szokott jelvényével — van ábrázolva. 
Mind a két alak természet feletti nagyságú.

Tekintve tehát ezen táblák nagyságát és idomát, igen valószínű, hogy azok az eredeti főoltár szár
nyainak egy részét képezték.

íme ezek azon középkori műrészletek, melyek az eredeti gót stylü főoltárról reánk maradtak, s 
melyekről az egykori főoltár nem csak tetemes nagy méreteire, de szépségére is következtethetünk; hiszen 
ha a mellékoltárok ily művészeti pazar fénynyel s műizléssel készültek, mily fényes kiállítású s nagyszerű 
lehetett akkor főoltárunk! ? miután a főoltár minden templomnál úgy is a legnagyobb s legszebb szo
kott lenni.

Természetes, hogy ezen régi műrészletek a jelen oltárnál eredetileg nem alkalmaztattak, hanem 
csak későbben, meglehet, hogy 1671. utáni években, mely időben a katliolikusok ezen templomot újra 
átvették. Addig az eredeti főoltár ezen megmaradt műrészletei a depositoriumban lehettek elhelyezve.

Azonban a j'elenlegi főoltáron lévő alkalmazott műrészletek stylkülönbsége nem hat liáborítólag 
a szemlélőre, s általában véve ezen főoltár azon kevés renaissance stylü oltárok egyike, melynél — imposans 
nagy méretei — a késő renaissance styl mérsékelt s mindamellett hatásos decoratióval alkalmaztatott a 
nélkül, hogy a díszítmények túlhalmozottsága háborgatná az összbenyomást.

A gót stylü mellékoltárokat műbecsök szerint osztályozván, ily rendben közlöm itt azok részletes
leírását is.

A) A Z  Ú R  S Z Ü L E T É S É T  Á B R Á Z O L Ó  O L T Á R .

Ezen oltár, tekintve annak becses festményeit, úgy nem különben kitűnő szobrászati müfarag- 
ványait s tetemes méreteit, a mellékoltárok közt minden bizonynyal a legelső helyet foglalja el. Az oltár 
áll az északi pillérsor első félpillére mellett, a diadal ívezet baloldalán. Ezen gót stylü oltár alapzatát képezi 
a kőből díszesen faragott mensa, melyen a predella s az oltár szekrénye áll.

Ezen oltár főméretei e következők:

a mensa magassága a lépcsőzettel együtt ................................................................................................ 2T0 méter
a predella » ................................................................................  ............................. .................  1*64 »
a szekrény magassága .......................... . ....................................................................................................  2’52 »
a felső rakvány m agassága................................................................................................ ...................... .......3^80__» 

tehát összes magassága .................  10-06 méter
Az oltárszekrény szélessége.........................................................................................................................  2-34 »
s ebből kifolyólag egy oltárszárny szélessége ..........................................................................................  h l 7 #

Aliidról kezdve az oltár leírását, a mind a két oldalon behúzott (eingezogene, ausgeschweifte) pre
della, oszlopos gót architectura által három részre van osztva, a legnagyobb rész középső mezején egy érde
kes s festői csoportozatban az újszülöttnek három keleti király általi imádását ábrázolva látjuk, az alakok



AZ ÚR S Z Ü L E T É S É T  ÁBRÁZOLÓ OLTÁR. 35

csinosan s műérzéssel faragvák és pedig úgy, hogy az alaptól egészen elválnak, s csak a háttér van féldom
borműben kidolgozva. A gyermek Jézust ölében tartó szűz nemes tartásit szíves előzékenységgel fogadja 
az előtte térdelő három király becses adományát, ezen élénk mozdulatéi csoportozat alakjainak tartása s 
állása felette könnyűded s természetes, a rajz, valamint a testrészek anatómiája, helyes, a bő ruha redőzete 
ugyan az akkori műízlés folytán egy kissé törött, de mindenesetre festői hatású. A háttért egy hegyes vidék 
képezi, melynek kősziklás hegycsúcsain itt-ott várakat veszünk észre. Ezen középső részlet egymást átmet
sző, késő kori szamárhátú ívezetek által van fent szegélyezve, mely utóbbi motívumok ezen oltár készítési 
idejét meglehetősen későre teszik.

A predella bal fülkéjében a szűz Máriánál látogatást tevő szent Erzsébet, a jobb fülkéjében pedig 
az angyali üdvözlet látható, ezen két utóbbi csoportozat alakjai a háttértől szintén egészen külön válnak.

Vannak még a predella mind a két végén fülkék, melyek azonban jelenleg üresen állanak.
A gazdagon profilírozott rámázattal szegélyezett oltárszekrény belsejében az üdvözítő születésé

nek jelenete foglaltatik. Az egész csoportozat hátterét képezi egy hegyes vidék, fákkal, legelészelő júh- 
nyájjal, pásztorokkal, s egészen a háttérben egy — magas tornyokkal díszeskedő — nagy várossal, mely- 
lyel a művész talán Jeruzsálem városát óhajtá jelképezni. Eent a levegőben, sugaraktól környezve éneklő 
angyalok lebegnek, egy szalagot tartva, melyen csinos gót minuskula betűkből álló e következő legenda 
olvasható :

♦ glória in m úm  ctco

A hegyes vidék több helyén angyalok hirdetik a meglepett pásztoroknak az Úr születésének 
örvendeztető hírét, mire több pásztor, követve nyájától, a születési hely felé közeledik.

Majdnem az előtér közepén térdel a szűz, imára kulcsolt kezekkel, gazdagon aranyozott hajzata, 
szép hullámvonalakban folyik vállára, egy kissé előre hajlott arczában isteni szerénységgel párosult szelídség 
és jóság honol, szépen metszett szemeit az előtte fekvő gyermek Jézusra irányozva. Bő és gazdag redő- 
zetű hosszú palástja kék béléssel bír, s nyakán egy csattal van vállaihoz erősítve.

Ezen főalak nemcsak nagysága, hanem kiváló kidolgozása által is mindenekelőtt magára vonja a 
szemlélő figyelmét, s a szekrénynek azon helyén van elhelyezve, a hol épen az aránymetszés törvénye az 
osztási pontot határozza meg, tehát nem a szekrény kellő közepén, hanem attól kissé balra, úgy hogy ezen 
osztás által származott nagyobb részben (major) a csoportozat tulajdonképeni főmomentuma a «a pólyá
ban fekvő üdvözítő» kisded alakja van elhelyezve, míg Máriától balra fekvő kissebb részben (minor) egy 
— zsolozsmát éneklő — angyal csoportozat foglal helyet; s miután tehát a főalak helye megfelel tökéle
tesen az aránymetszés törvényének, ez által az oltár szekrényében lévő csoportozat is felette sokat nyer 
szépségében.

A térdelő Mária előtt fekszik az újszülött, körülvéve éneklő angyalokkal, ezen felette festői cso
portozat hátterét képezi a nyitott istálló, melynek fonadékos kerítésénél az öszvér és az ökör, nyújtott 
nyakkal, leheletükkel az üdvözítőt melegítve, vehető ki. Sz. Máriától balra egy kőből épített félkörívű kapu
zat nyílása alatt pedig egy felette sikerűit angyalcsoportozatot veszünk észre, t. i. két angyal, festői redő- 
zetű hosszú öltönyben, Schöngauer-féle hegyes végű s hosszú szárnyakkal — egy nyitott könyvből dics- 
hymnust énekel. Ezen két angyal finom arczkifejezése igazi angyalszépségű.

A kőkerítés kapuzata felett pedig a genialis művész, két kiváncsinak kandikáló fejét alkalmazta, 
mely fejek találó és természetes arczkifejezése nem hágy semmi kívánni valót hátra.

Ezen oltár szekrényében lévő s művészies ililettséggel s bevégzettséggel készült csoportozat alak
jainak természetes és élénk compositiója, úgy nem különben a kivitel különössége — valóban bámulatra méltó, 
mert itt nemcsak a szárnyakon lévő festményeken, hanem a belső szekrény szobrászati művein is az olasz 
befolyásra emlékeztető természetességet, s különösen pedig az alakok arczkifejezésének hűségét veszszük

5*
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észre, mely utóbbi kellékkel a határozott német iskola úgy festészeti mind szobrászati müveinél csak ritkán 
találkozunk. Itt tehát mindenesetre egy oly mester sajátkezű müveivel van dolgunk, a ki ugyan német isko
lából kerülvén ki, későbben — úgy mint Dürer — az olaszhoni művészetet is tanulmányozá. Ezen oltár 
középszekrénye mind két oldalról mély horonyok által van szegélyezve, melyekben csinos fejezetű oszlo- 
pocskákon, toronyfiakkal diszített mennyezetek alatt, négy kitünően metszett alak á ll; és pedig bal oldalon 
fent sz. Ágnes, kezében pallost tartva, lent pedig sz. Margit, könyvvel kezében, lábai alatt sárkánynyal; a 
jobb oldalon pedig fent sz. Borbála a tornynyal, s lent sz. Dorotya vagy Rosalia kezében virágot s gyümöl
csöt tartalmazó kosárral.

Ezen alakok is felette finom és szelíd arczkifejezéssel bírnak, s ugyanazon mester művei. A con- 
solokon, melyeken ezen alakok állanak, horonyok és egymást átmetsző pálczatagok képezik a fejezetet, a 
mely motívum már szintén a gót styl késő korára utal.

A mi pedig ezen oltár felső rakványát illeti, az főrészeiben egy középső nagyobb, és két kissebb 
oldaltornyocskából van alakítva, melyek alatt díszes faragáséi szobrászati művek állítvák fel, mely szob
rok csinos fejezetekkel biró consoloszlopocskákon állanak. A középső tornyocska alatt sz. László királyunk, 
pánczélos, nemes tartáséi, daliás alakja áll, fején liliom alakéi levelekkel diszített koronát visel, baljában egy 
liosszémyelű lándzsát, jobbjában pedig az ország almáját tartva. Sz. László királyunk, ezen atributumaival, 
középkori festményeinken gyakran fordúl elő. Ezen szobor arczkifejezése is felette természetes és nemes. 
Az alak felett két lebegő angyal, sz. László koronáját tartva, vehető ki.

A három tornyocskát összekötő gót architecturába illesztve van két kisebb szobrocska, melyek 
egyike sz. Anna, Máriával s a gyermek Jézussal, (metertia) a másik pedig a szűz magában álló 
szobrocskája.

A bal oldali tornyocska alatt szent Adalbert püspök szobra, ellenben a jobb oldali tornyocska alatt 
templomunk védszentjének, szent Egyed apátnak díszes faragáséi szobrocskája áll.

Az utóbbi alak fején apát süveggel, jobbjában a püspöki bottal, baljában pedig egy könyvvel van 
ábrázolva, mellette pedig jelvénye a szarvastehén ágaskodik.

A felső rakó vány kivált ezen két utóbbi szobrocskájának kivitele művészies s nagyszerű, mert 
itt nemcsak a test helyes anatómiájával, az arcz, a kezek természetes kidolgozásával találkozunk, hanem a 
ruharedőzet elrendezése és kidolgozása is mesteri kezekre utal, oly annyira, hogy bátran állíthatni, misze
rint általában véve ezen oltár faragványai s szobrai a legbecsesebb s legjobb középkori szobrászati művek 
közé tartoznak. A mi ezen alakok jellegét illeti, e tekintetben sem a kassai, sem pedig a lőcsei szobrászati 
müvekhez nem hasonlítanak, egészen más, mondhatni finomabb itt a kivitel modora.

A mi pedig különösen ezen oltár magassági főarányait illeti, e tekintetben azok helyi 
körülmények következtében nem igen kedvezők, miután a templom északi hosszfalának arcádívezete, 
illetőleg annak kezdőpontja (Gewölbs-Anlauf) a pilléren meglehetősen lent kezdődik, — három hajós 
basilika alakéi lévén templomunk — ezen körülmény határt szabott az oltár felrakovány magassági 
méreteinek, s ennek következtében a rakovány ezen oltár szekrényének szélességéhez képest kissé 
nyomottnak s alacsonynak tűnik fel, s valamint azon növény, melynek egyenes s fölfelé szabad növését 
valami tárgy akadályozá, az eredeti egyenes iránytól eltérve, elhajlik; így itten is a rakovány legmaga
sabb középső tornyócskájának teteje, cséicsa (Riese), követve az arczívezet vonalát, előre hajlik.

A legmagasabb toronyfi tetejének elhajlása, görbülése csak a gót styl későbbi korszakában, körülbelől 
a XY. század utolsó tizedeiben, gyakran fordúl elő különösen ott, hol azt a helyi viszonyok követelik, mint 
példáúl a nürnbergi Lőrincz templom híres szentségházánál, melynél a legfelsőbb toronyfi csúcsa a kereszt
rózsával együtt szintén előre hajlik.

A gót stylű építészeti részletek, tagozatok ily elhajlása, görbülése s csavarása a XIV. és XV-dik 
század kezdetén — körülbelől annak közepéig, divó constructiv s még egészséges, virágzó korszakában még 
nem történt, akkor még a gót styl egész tisztaságában használtatott; az akkori gót művek magassági arányai
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még mérsékeltek voltak, mely magassági arányok idővel mindinkább nagyobbakká s nyúlánkabbá válván, 
ez által a mű a kiaszottság s szárazság jellegével b irt; s ezen magassági arányok oly rohamos sebes
séggel nőttek, hogy a későbbi korszakban a gót oltárok, szentségházak rakványaikkal a templom boltozata 
alá csak akkor fértek, mikor a toronyüak csúcsai meggörbíttettek.

Ily alkalommal mintha a szentségtartó vagy az oltár azt mondaná, nőttem volna én bizony 
magasabbra is, ha növésemnek az a kegyetlen boltozat nem állott volna ellent.

A toronyüak ily meggörbítése, elhajlása, mindig jelzi már a gót styl elkorcsosodását s hanyat
lásának korszakát s ily constructiv ellenes meggörbítések szépeknek semmiesetre sem nevezhetők.

Egy gót stylü szárny oltár szépségét igen emeli a felrakovány karcsú, könnyüded alakja, mivel 
a felrakovány ezen felfelé törekvő pyramidalis körrajza (silliouettje) az oltárszekrény tömörségét felfelé 
mintegy feloldja; ezen feloldás pedig, a mennyire kivihető, mindig észrevétlenül történjék az által, hogy 
a rakoványt képező toronyüak pillérei úgy nemkülönben ászobrokat tartó oszlopocskák lábazat-párkányzatai 
lent szélesebbek lévén, ez által sűrűbben is állanak egymáshoz; ehhez járúi még az oltárszekrény felső 
párkányzatán majdnem rendesen alkalmazott párkány diszítmény (Zinnenornament) is, mely által a rakovány 
alsó részének tömöttsége még inkább fokozódik, s mely tömöttség az oltárszekrénynek átmenetét a rende 

ssn áttör fet felrarakoványba czélszerűen mintegy közvetíti.
Ezen fokozatos átmenet különösen észrevehető hazánk legnagyobb és legszebb gót oltáráná- 

t. i. a lőcsei templom híres főoltárának felső rakoványánál, melynek alsó része, műrészleteinek sokasága és 
tömöttsége által, majdnem áthatlan, mely körülmény által a szekrény a rakoványnyal mintegy össze
folyik s egy egészet képez.

Oltárunk kettős ajtószárnyakkal brr, minden szárny felülete a rámázat által két mezőre oszlik, 
mi által tizenkét kép származik. Nyitott állapotban négy kép látható, mely az oltár 
szentjének, szűz Máriának életére vonatkozó jeleneteket tartalm az; ellenben zárt 
állapotban nyolcz kép tűnik elő , melyeken az üdvözítő kínszenvedésére vonatkozó 
események s jelenetek ábrázolvák.

Ezen festmények fatáblán, aranyozott alapon tempera festékkel vannak 
művészies és mesteri ügyességgel festve, s mind compositióra, mind pedig mély, 
élénk, (saftig) s meleg színezésre nézve kitűnőek, s valamint ezen oltár szobrászati 
művei, úgy ezen festmények is egy kitűnő művész teremtményei.

A táblák diszes rámázattal bekerítvék.
Vizsgáljuk meg tehát közelebbről s tüzetesen ezen festmények tartalmát, 

azok leírásánál azon sorrendet követem, mely a mellékelt idomon számokkal van 
kijelölve.

Nyitott állapotban az oltár balszárnyán fent látható:

1. Sz. M á r ia  h a lá lá n a k  ü n n e p é ly e s  je le n e te .

A kép előterének jobb oldalán sz. Mária szenvedő alakja előrehajolva térdel, finom metszésű 
kezeit mellén keresztbe téve, állásában a mögötte álló sz. János által támogattatik.

Sz. Mária alakja előtt egy héber főpap áll, fehér és fekete sávos halotti öltönyben, kezében egy 
vastag nyitott könyvet a szűznek, mintegy imára nyitva. Az előtér baloldalát egy igen érdekes és festői 
csoportozat foglalja el, itt ugyanis több ülő alak nyitott könyvekből imádkozni látszik, különösen érdekes 
azon alak, mely a csinos s gót stylű füstölő tornyos fedelét fölemelve, fuvás által a parázstüzet élénkíteni 
igyekszik. Némelyek pedig a XV-dik század elején dívó fonott vagy csavart alakú hosszú sárga viaszk- 
gyertyákat s szentelt vízedényeket tartanak kezökben.
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Az egész jelenet szobában történik, melynek hátterét képezi egy kárpitos s mennyezetes ágy, 
sávos terítővei befedve, valamint egy félig nyitott s felsőrovátkos párkányzattal biró faliszekrény is 
látható, mely utóbbinak ajtaján egy ősz szakálú öreg ember gondolatokba merülve, kezére támaszkodik.

Ezen jelenet compositiója komoly s ünnepélyes, szinezete pedig élénk s briliáns.
Ugyanazon bal szárny alsó részén látható :

2. A tizenhétéves Üdvözítő a tudósoh hözt.

A háttér közepén, egy emelkedettebb helyen álló trónon ül a tizenkétéves üdvözítő fiatal alakja, 
fehér hosszú öltönyben, fürtös haja szőke, egyik kezével egy nyitott könyvre támaszkodik, míg jobb keze 
felemelt.

A trón emelkedett háttámlával bir, s két oszlopán ülő oroszlányok vehetők ki.
Ezen trón körül az egyik oldalon négy, négy pedig a másik oldalon, tehát nyolcz tudós és zsidó 

pap ülve foglal helyet, kik a kiváncsiság, csodálkozás és meglepetés arczkifejezésével kisérik az oktató és 
magyarázó üdvözítő előadását.

Különösen igen érdekes a tudósok közt azon két alak, kik az előtérben ülve, könyveikből egymást 
capacitálni látszanak.

Ezen oltár festményei Schongauer rézmetszetei után vannak festve, a festő művész azonban 
szintén mester lehetett a maga szakmájában, mert az alakok arczkifejezését igen természetesen adta vissza, 
a mi különösen ezen a képen látható, hol a nyolcz tudós mindegyikének más meg más arczkifejezése van, 
s az utóbbi mindig összhangzó a test többi részeinek mozdulatával.

A ruha redőzete, mint mindenütt, úgy itt is nagy szorgalommal van kidolgozva, úgy szintén a 
hajazat is Dürer-féle modorban, hegyes finom ecsettel van festve.

A jobb szárnyon fent látható :

8. A  hethlehem i gyérm éiigyilholás.

A kép elő és hátterét a gyermeköldöklés borzasztó jelenete foglalja el. A pánczélos és sisakos 
római zsoldosok, Herodes parancsát teljesítve, a rimánkodó és síró anyák karjaiból irgalom nélkül ragadják 
ki az ártatlan s védtelen magzatokat s azokat pallosaikkal a kétségbeesett anyák szemei előtt — kegyel
met nem ismerve — legyilkolják.

Különösen megragadó a kép bal oldalán levő jelenet, midőn egy anya, felhasználva egy előnyösnek 
mutatkozó pillanatot, gyermekét bőredőzetü palástjába beburkolva — futni készül, de egy katona észre- 
vevén a nő futását, ebben a pillanatban a csecsemőt lábánál fogva kiragadva, jobb kezével emelt pallossal 
meggyilkolni készül. A kép jobb oldalán pedig egy szerencsétlen anya, hogy ne lássa szeretett magzatának 
megöletését, arczát kezeivel betakará.

Általában véve ezen borzasztó jelenet igen nagy hatással van visszaadva; a szerencsétlen anyák 
arczkifejezése természetes, kimondhatlan; s legmegragadóbb fájdalmat árúi el, ellenben a zsoldosok szánal
mat nem ismerő arczkifejezéssel végzik borzasztó munkájokat.

A kép hátterében egy falakkal s bástyatornyokkal megerősített, s középkori kinézésű város lát
ható, melynek kapujában Heródes daczos alakja, koronával fején, s bőredőzetü, hosszú királyi palásttal 
van ábrázolva, s míg jobbjában a hatalom látható jelvényét, a jogart tartja, addig felemelt baljával a cse
csemők legyilkolására nézve parancsot osztogatni látszik.

Herodes alakja mellett látható még kisérete is. — Ezen kép színezete is igen élénk, az alakok
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jól vannak rajzolva, csak a kép háttere kissé nagyon markirozott, s a mit ezeken a festményeken általáno
san lehet kifogásolni, ez a levegőtávlat hiánya, ugyanis a háttérben lévő tárgyak ép oly erős színezetűek, 
mint az előtérben lévők. — Úgy szintén a távlati rajz is itt-ott még hiányos.

Ugyanazon jobbszárnyon lent látható:

Jf. A z üdvözítő  csa lád jának fu tá sa  Egyptom ba.
Ezen kép egy regényes s erdőkoszorúzta hegységgel határolt vidéket ábrázol, mely tölgyfaerde

jével s a pázsiton legelésző szarvasokkal az északi német vidék határozott jellegével hír.
Dr. Henszlmann Imre tudósunk összehasonlítá ezen festményt a kezénél lévő Schongauer-féle 

eredeti rézmetszettel, s azt találta, hogy ámbár ezen festmények készítője nem éré el azon művészi ililet- 
ségű magaslatot, melyet Scliongauer (Martin Scliön genannt von wegen seiner Kunst) elfoglalt, mind
azonáltal ezen festmények jól vannak festve, s hazánk középkori nevezetesebb festményei közé sorolhatók; 
— s míg a Schongauer-féle rézmetszeten a kép baloldalát egy pálmaerdő foglalja el, mely a déli vidék 
jellegével hír, addig ezen festmények művésze, talán saját vidéke iránti előszeretetéből, a pálmaerdő 
helyett egy tölgyfaerdőt festett.1

Majdnem a kép közepén, egy szürke öszvéren ül az Istenanya, ölében tartva és szoptatva a 
gyermek Jézust; az öszvér, a pihenés pillanatát felhasználva, az út szélén buján növő füven legelész. — 
A kép közepén, az említett csoportozat felett, egy pálmának piros s bogyó alakú gyümölcscsel terhelt ágai 
angyalok által hajlíttatnak le. — A pálma alatt még József alakja látható, vállán egy zsákot, hátán pedig 
egy egészen a magyar kulacshoz hasonló faedényt visel.

A szent család menekvésének azon jelenését festé itten művészünk, midőn az út fáradalmait 
kipihenve, egy pálmafa sűrű lombozatának hűs árnyékában, a további utazáshoz erőt gyűjtve megállapodik.

Ezen festmény kidolgozása nagy szorgalmat árúi el, mert úgy a fák levelei, mind pedig az elő
tért képező buja növényzet egyes virágai lelkiismeretes hűséggel s pontossággal festvék.

Úgy mint az előbbi képeknél, hasonlóképen ennél is a háttér, aránylagosan véve az előtérhez, 
igen erősen van színezve, s ez által természetesen a kép hatásában igen sokat veszít; miután azonban 
általánosan véve a gót stylű oltároknál az oltárszárnyakon lévő festmények mint ilyenek önállóan soha nem 
hatnak, hanem azok — mint az oltár egyes részletei — az egész oltárnak díszítéséül szolgálnak, itt tehát 
az egyes képnek hatása az oltármű összes hatásának van alárendelve, s ez oknál fogva ha az egyes képek 
itt-ott talán erősen vannak is színezve, ez az összhatást csak emelni képes. —- Ahhoz járúi még az arany 
alap, mely a kép alakjai s a keret közti űrt fényével s folytonosságával mintegy kitölti, s ez által a szárny
ajtók felületét, melyen a festmények mintegy díszítéséül szolgálnak jobban jellemzi. — Ezen a képen 
is a levegőt az aranyozott alap képezi, mely a képet ugyan kevéssé elsötéti, de általánosságban az 
egésznek nagy díszére szolgál.

A színtávlat (Farbenperspective) hiánya általánosan véve határozottan jellemzi a XV. századbeli 
német festészeti iskolát.

Az itt leírt négy képtábla az oltárszárnyak belső felületét foglalja el, ha azonban a húsvét előtti 
nagy böjt alkalmával az oltár szárnyai bezáratnak, akkor természetesen az ajtók túlsó felületén lévő kép
táblák lesznek láthatók, melyek rendesen az üdvözítő kínszenvedésére vonatkozó jeleneteket tartalmaznak; 
a képek ezen beosztása majdnem minden gót stylű oltárnál föllelhető. Miután ezen oltár kettős táblákkal 
vagy ajtószárnyakkal bír, ennek következtében a bezárt ajtók négy kópén kívül, a mozdulatlan, az az he 
nem zárható ajtószárnyakon még négy kép, tehát összesen még nyolcz képtábla előtűnik.

1 Lásd: H enszlmann I. czikkét a Kunst und Altherthum in Oesterreich czímű, s D r. S chmidl A dolf által B écsben  
1846-ban kiadott munkájában.
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Ezen képcyclus, a mint már említém, az üdvözítő kínszenvedésére vonatkozó jelenetekkel bír, 
melyek hasonlóképen Scliongauer rézmetszetei után készültek.

A képek a következő sorrendben következnek:

o. K risz tu s  a Gethzejnane-hertben, im ádkozva.

A kép kellő közepén térdel s kezeit imára kulcsolva az imádkozó üdvözítő, kinek egy lebegő 
angyal a keserűség vagy szenvedés kelyhét nyújtja át. — A Krisztus körül fekvő és alvó apostolok csopor- 
tozata, melyben a kezében pallost tartó sz. Péter alakját is fölismerhetni, a művésznek különösen sikerült.

A kert hátterében észrevehető az áruló dudás, elővigyázattal közeledő alakja, jobbjában egy 
lámpást, baljában pedig a pénzes zacskót tartva, utána pedig a kert kapuján keresztül, botokkal, villákkal, 
bárdokkal fölfegyverkezett kísérete tódúl a kertbe.

6. K risz tu s  elfog utasa.

Az előtérben áll az üdvözítő méltóságteljes alakja, kezei hátrakötvék, nyakán pedig egy kötél 
van hurokra kötve; — sz. Péter, a hű apostol szeretett mesterét kiszabadítandó, egyenes római s rövid 
pallosával a zsoldosok egyikét támadja meg, a kit fülén meg is sebesít. — Az üdvözítő arcza Péter felé 
van fordítva, mintha a szentírás ezen intő szavait mondaná Péternek:

«Tedd hüvelyedbe a kardot, mert a kik kardot rántanak, kard által vesznek el».
A kép hátterét egy hegyes és kősziklás vidék képezi, a fák közt észrevehető Judás, midőn a 30 

ezüst pénzdarabbal, mint vérdíjjal zacskójában futás által az árulás helyét elhagyni készül. — Ezen kép 
compositiója helyes és könnyen érthető, az alakok pedig jól rajzolvák s színezvék.

7. K r isz tu s  a P ilá tus előtt.

A kép jobb oldalán egészen az előtérben álló mennyezetes trónuson ül Pilátus, a trón előtt 
pedig az üdvözítő nemes tartású magas alakja látható, kezei hátrakötvék, nyakán kötélhurokkal, körü
lötte pedig a botokkal, baltákkal, lándzsákkal, bárdokkal fölfegyverzett zsoldosok csapatja áll, ezen cso- 
portozatban legérdekesebb azon alak, mely kezében egy lánczos buzogányt (Mordstern) emelve, élénk arcz- 
kifejezése által a többi társaival együtt üdvözítőnk halálát kívánja. A háttérben látható nép, szintén min
denféle alakú bárdokkal s botokkal van fölfegyverkezve. Ezen kép compositiója élénk s változatos.

8. K risz tu s  vesszőztetése.

Üdvözítőnk kínszenvedése vesszőztetésével kezdődik tulajdonképen, melynek jelenetét ezen kép 
tünteti fel. Egy csúcsíves boltozattal biró helyiség kellő közepén, a boltgerinczezetet tartó oszlophoz van 
Krisztus hátratett kezekkel kötve, piros palástja mellette fekszik a kövezeten. Három hóhérlegény botok
kal és vesszővel ugyancsak neki látnak a vesszőztetés munkájához; megható s egyszersmind nagyszerű itt 
az üdvözítő arczkifejezése, valamint testének nemes tartása. A helyiség csúcsívezetű ablak- vagy ajtónyílá
sán keresztül láthatni egy várost, melynek hegyes tornyai s csúcsormozatos erkélyes házai a XV-dik század
ban dívó gót vagy csúcsíves styl jellegével bírnak. A festmények hátterét képező várak, városok s tornyok
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ily képei mütörténeti szempontból néha igen érdekes alakítással bírnak, miután föltehető, hogy a művész 
csak is oly építményeket másola, melyek akkor a valóságban léteztek, s hogy ezen másolatok pontosak, azt 
arról gyaníthatjuk, hogy a középkori festményeken nemcsak az építmények, de a bútorzatok s eszközök stb., 
mondhatni minutiósus pontossággal és hűséggel vannak másolva; sőt a régibb koralakjait is a művész korá
ban dívó ruházatban festé.

0. K risz tu s  a töviskoronával.

A kép közepén, piros köpenyében burkolva ül az üdvözítő, véres és fájdalmas arczczal, jobb kezé
ben nádbotot tartva. Krisztus szenvedő alakját (vir dolorum) az őt csúfoló s szidalmazó hóhérlegények 
veszik körűi, a háttérben lévő két legény pedig fonott töviskoszorút nyom az üdvözítő fejére. Az egész 
jelenet egy keresztboltozattal fedett helyiségben történik, melynek boltsüvegei tengerzöld színűek; a 
gerinczezete pedig világos barnaszürke színnel van festve.

10. P ilá tus kézm osása.

Pilátus, magas rangjának jelvényeivel, egy magas támlájú trónon ülve van ábrázolva abban 
a pillanatban, midőn Krisztus ártatlanságáról teljesen meggyőződve kezeit egy ezüst tálban mossa, egy a 
trón mellett álló udvaroncz csinos gót stylű aranyozott kannából vizet önt Pilátus kezére. A trón előtt 
pedig áll Krisztus szenvedő alakja, fején töviskoronát visel, arcza és felső teste véres, kezei pedig kötéllel 
összekötvék, arczán isteni küldetésének magasztos kifejezésével, nyugodtan s méltósággal viseli szenvedéseit.

A trón lépcsőzetén két kutya játszik. A kép hátterét elfoglaló néptömeg, valamint az üdvözítőt 
vezető bakólegények, úgy látszik nincsenek megelégedve Pilátus nyilatkozatával s Ítéletével.

Ezen jelenet Pilátus palotájának előcsarnokában történik, melynek ívezetein keresztül egy 
városra nyílik a kilátás.

11. K r isz tu s  hordozva a keresztfá t.

A kép előterében látható Krisztus a szenvedés által megtört s előre hajló alakja, vállán a T alakú 
fakeresztet emelve, fején töviskoronával, arcza vérrel borított. A szenvedő üdvözítő mellett áll a fájdalmas 
szűz és Veronika, az utóbbi kendőjét nyújtva Krisztusnak.

Az üdvözítő egy nyakán hurokra kötött kötélnél fogva egy bakólegény által hurczolva vezettetik.
A kép hátterében a jeruzsalemi síró nők követik a menetet, az egész jelenet Jeruzsálem város 

kapui előtt történik, midőn a menet Golgathához, a keresztfeszítés helyére indúl.
Ezen kép conceptiója valamint compositiója is igen természetes s megható. — Végre

12. K r isz tu s  a keresztfán .
Evvel a képpel az egész passiocyclus be van fejezve, sa  külső jobb oltárszárny alsó felét foglalja el. 

A kép közepén en face álló keresztfán, három szöggel van az üdvözítő keresztre feszítve, lábai egymásra 
vannak téve, feje jobb vállára hajlik. A keresztfa bal oldalán a fájdalmas szűz térdel, kezeit imára össze- 
téve, a jobb oldalon pedig a mester hű tanítványa szent János apostol áll, arczán a fájdalom kifejezésével, 
míg a keresztfa alatt, Mária Magdolna karjaival a keresztfát átkarolva van ábrázolva.

A háttérben egy hegyes vidékre nyílik a kilátás, hol a művész a pálmafák helyett itt is inkább az 
északi vidéket jellemző fenyveseket festett.

BÁRTFA. KÖZÉPKORI M Ű EM LÉK EI. 6
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Mindezen itt elősorolt képek fatáblára vannak festve és pedig, a mint már említém, Schongauer 
Márton híres rézmetszetei után. Ezen képcyclus festő művészének nevét a régi okmányokban és szám
adásokban nem találtam feljegyezve, továbbá e tábla festményeken a lepkisebb monogrammjegyet sem 
lehet felfedezni, s igy a mester neve határozottan még nem állapítható m eg; azonban feltehető, hogy a 
főoltár festményeinek említett mesterei, az Úr születését ábrázoló oltár festészeti müveit is készíthették.

Ezen tizenkét táblafestmény a XY-dik századbeli legjobb festményeink közé bátran sorolható, 
ezen képek színezete mindenütt mély, élénk s meleg (saftig) s ebből könnyen látható, hogy ezen festmé
nyek mestere a színektől nem ijedt meg, hanem azokat bátran s hatással alkalmazta. A perspectiva, a mint 
már említém, itt-ott még igen hibás és hiányos, a mi nem is csoda, miután a XY-dik században a távlattan 
szabályainak alkalmazása még egészen ismeretlen vala (?).

Ezen kitűnő festmények méltók arra, hogy egy ily nagybecsű szobrászati müvekkel diszített oltár
nak díszéül és kiegészítéséül szolgáljanak. Ezen középkori festményeknél mindenesetre feltűnő a színgaz
dag olasz styl befolyása, továbbá mindenütt találunk életet, változatosságot s élénkséget.

Az alakok nyulánksága s szárazsága, valamint a túlságos bő és hosszú öltönyök törött redőzete 
jellemzi főleg a német iskola műveit, itt azonban mindannak daczára, hogy ismeretlen művészünk, a német 
iskola stylű Schongauer-féle rézmetszeteit másolá, megtartva ugyan az alakok helyzetét s állását, de azok
ban a színezés által életet öntött, alakjai valóban hússal s izommal bírnak, a testalkatrészek helyesen és jól 
vannak idomítva, abból látszik, hogy másoló művészünk az anatómiát igen jól tanulmányozá; s pedig oly 
kitűnő eredménynyel, a minővel csak az akkori olasz művészeknél találkozunk. Igen valószinü tehát, hogy 
itt egy oly olaszhoni mester müveit csodáljuk, ki Mátyás királyunk által megliíva, hazánkban hosszabb ideig 
működött. Lepkovszky József, krakkói tanár, ezen kitűnő képcyclust bizonyos Suesz nevű művésznek tulaj
donítja, állítását azonban nem képes bebizonyítani, s csak annyit említ, hogy Suesz mester műveinek 
kidolgozása, tehát technikája igen hasonlít ismeretlen mesterünk festményein tapasztalható technikájával.1

A kassai főoltár szárnyajtóinak hátlapján lévő festmények közt találtam több oly jelenetet, mely 
a bártfai oltárunkon is előfordúl, és pedig: A szűz halálának ünnepélyes jelenete; a tizenkét éves üdvözítő 
a tudósok közt; a bethlehemi gyermekgyilkolás, és végre az üdvözitő családjának futása Egyptomba. 
Bártfai oltárunk ajtainak belső lapján is épen ezen négy festmény foglaltatik.

Ezen két oltár ugyanazon tárgyú festményeit egymással összehasonlítva, mindenekfölött sze
münkbe ötlik, hogy mind a két oltár fentebb említett tárgyú festményei ugyanazon mester — Schongauer 
— rézmetszetei után készültek, mert az alakok rajza, csoportosítása mind a két oltár festményein ugyanaz, 
bár a kassai képeken itt-ott néhány alak egészen ki van hagyva, mi által a kassai képek, viszonyítva 
bártfai oltárunk alakdús képeihez, kissé üreseknek tűnnek fel.

Ezen két oltárunk említett festményei azonban leginkább a kivitelben különböznek egymástól, 
mert míg a kassai oltár hátlapján lévő említett képek helyzetüknél íogva csak felületesen vannak kidol
gozva, addig bártfai oltárunk hason tárgyú festményei oly művészies bevégzettseggel és hatással vannak 
festve, a minő kivitelt csak mesteri kezek által alkotott műveken találunk.

B) A  SZENT KERESZT O LTÁ R A .

(V. tábla, 14. idom.)

Ezen oltár, a mi a szobrászati valamint festészeti műveit illeti, feltűnően hasonlít az Úr születését 
ábrázoló oltárhoz, ezen hasonlatosság az oltár műrészleteinek leirásánál meg inkább elő fog tűnni.

A «szent kereszt oltára» áll a hajó északi pillérsorának első vagyis keleti pillére mellett, es pedig 
annak nyugati oldalához támaszkodik.

1 L ásd : A bártfai templom ismertetését LEPKovszKítól. A bécsi C entral Comissio Közleményeinek II . évfolyamában.
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Főméretei a következők:

A m e n sa  m a g a ssá g a  a k ét lép cső fo k k a l e g y ü tt ..................................................................................................................  1 '65  m éter

A p red e lla  m a g a s s á g a ........................................................................................................................................................................ 0 -5 5  »

Az o ltá rszek rén y  m a g a ssá g a  .....................................................................................................................................- ................ - ' 1 0  »

A z o rm ó za t v a g y  fe lső ra k v á n y  m a g a ssá g a  .......................................................................................................................... 3 - 5 0 ___»

Az o ltár  ö ss sz es  m a g a ssá g a  teh á t .............................................................................................................................................  7 -8 0  m éter

Az o ltár  szek rén y  s z é le s s é g e ..........................................................................................................................................................  1*60 »

Ezen kitűnő kivitelű oltár középszekrényében a művésziesen faragott, s keresztre feszített 
Üdvözítő, körülvéve Mária és János szobraival van elhelyezve.

A kereszt alakja majdnem a latin nagy T-liez hasonlít; ezen keresztforma a XV. században 
általánosan használtatott. Az üdvözítő tövis koszorúzta feje jobb vállára hajlik, arczkifejezése merev, 
szemei becsukódtak, s szája kissé nyitott, mindazáltal az arczon a megnyugvás nemes kifejezése honol. 
Melle jobb oldalán a lándzsa szúrás sebe látható, lábai egymásra vannak téve s egy szeggel leszegezve.

Általában véve az üdvözítő ezen keresztre feszített alakja szép arányokkal s természetes testtar
tással bir, az izomzat kellően van visszaadva, s bizonyságul szolgál, hogy a mester az emberi test anató
miáját igen alaposan tanulmányozta.

A kereszt felső részén levő tekercsen, a szokásos legenda héber, görög és latin nyelven van írva 
és pedig a következő alakú betűkkel:

o D ’ I T  * o K t D * n £ Ö  * “I t r * 1 O 1

vecxc  o dlTETO o >d?dPeT o BdCVAO o PBPc °

§ Jtjejus |  ttap ren ? o re£ ♦ jmleortmt <>
azaz «Názáreti Jézus a zsidók királya».

A kereszt alatt a szekrény bal oldalán álló sz. Mária, úgy nemkülönben a jobb oldalon álló János 
szobra is mesterileg van faragva, a bő ruházat redőzete természetes, a ruha bélése kék színű, a haj azat 
kissé göndör s fürtözött.

A szűz kezei imára kulcsolvák, arczán mély bánat és szenvedés kifejezése látható, feje kendővel 
és palástjával fedett, általában véve egész alakján a megtört szenvedés s fájdalom van kifejezve.

A sz. János arcza az üdvözítő felé van fordítva, felemelt jobbja fájdalmat tolmácsolni látszik, 
míg bal kezében egy könyvet tart. Ruházata igen szép redőzettel bir. A szekrény felső részét, a koronázó 
párkányzat alatt, egy három osztályból álló szamárhátú ívezetes architectura foglalja el, s mintegy mennye
zetet képez a szekrényben lévő alakokra nézve. Az ívezetek szép levelekkel diszítvék.

Az oltárszekrény mindkét oldalán lévő két-két fülke vagy páholy alakú erkélynyílás, csinos 
oszlopos toronyfiakkal szegélyzett, gót architecturával bir, a páholyokból kitekintő zsidó vagy az ó-szövetségi 
próféták alakjai, az üdvözítő szenvedésére vonatkozó mondatok iratszalagjait tartják, így:

AMOS próféta szalagján :
túrni • dapnator ♦ bitráíi ♦ i ♦ p lá b a t nasaco acetiT *

YSAIAS:
ipse Ibi ncratus ♦ est -ppt ♦ nuqta* • uras • attfl ♦ T  • ppt • scela -ura ♦

ZÁCH ARIAS:
mdebunt • in ♦ <\vw ♦ iüstixcmt et ♦ plaqet enm ♦ qut umqcmüT ♦

YEREMIAS :
ü ♦ nos • nes • qut • tülht • p • m  • mdete ♦ st • sít •

1 Azaz héberül: Jiszer minazareta melech jehüdim.
6*
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Ezen feliratok csinos s nyúlánk minuskulákból állanak, s az egyes szavak többnyire rövidítve 
vannak. Ezen próféták a következő rendben vannak elhelyezve: a bal oldalon levő felső páholyban Amos 
s lent Isciias próféta látszik, a jobb oldalon pedig fent Zacharias s végre lent Yeremias próféta. Ezen alakok 
nevei a páholynyilás mellvédének felső párkányzatán vannak veres festékkel majuskula betűkkel kiírva.

Az oltár szekrény háttere, dülényeket — rombusokat — képező vonaldiszítménynyel van ellátva, 
egészen, és gazdagon be van aranyozva, de úgy hogy ezen aranyozás a szekrényben álló alakokra inkább 
emelő, mintsem háborító hatással bir.

Mindezen szobrászati művek stylszerűen és érzéssel vannak idomítva, nem legény, hanem valódi 
mesterművek, s ha tekintjük az alakok egyéni arczkifejezését, úgy nemkülönben a ruházat redőzetének 
kidolgozását, végre a felfeszített üdvözítő testének helyes izomzatát, mindjárt feltűnik előttünk azon hason
latosság, mely ezen oltár szobrászati müvei, valamint az előbbi oltár ilynemű készítményei közt létezik, s 
így azokat egy és ugyanazon mester müvének kell tekintenünk. Ezen hasonlatosság természetesen az építészeti 
díszrészleteknél is észrevehető.

Nyitott állapotban, az oltárszárnyak vagy ajtók belső felülete, három-három táblára oszlott, 
melyek mindegyike egy lóhere idomú ívezetes gót architectura által ismét két részre oszlik, tehát összesen 
12 kisebb mező keletkezik, melyek mindegyikében egy apostol ülő helyzetben van festve. Ezen alakok 
mind méltóságteljes kinézésűek, jelvényeiket többnyire kezeikben tartják, a háttér aranyozott, de díszít
mény nélküli sima, s ez által ezen festményekre nem hat háborítólag. Minden egyes apostol feje egy díszes 
szegélyű nagy körnimbussal van kerítve, melynek körzetén igen szép alakú majuskula hetükkel van az 
illető apostol neve írva. A nirnbus felületének aranyozása gyengített fényű (matt) levéli, ez által előnyösen 
válik el a síma és fényes alapból.

Az apostolok következő rendben vannak az oltárszárny aj tókon beosztva, és pedig:
A bal oldali oltárszárnyon :
1. Szen t János  baljában egy szép gót stylü kelyhet tart, melynek tartalmát jobb kezével 

megáldja, t. i. János kényszeríttetvén méreggel vegyített bort kiinni, s a 
mint ő azt megáldá, a méreg a borból egy kígyó alakjában vált ki; ez oknál 
fogva sz. Jánosnál a kehely felett mindig kígyó van festve.

Sz. János bajusz és szakálltalan arczczal, homloka közepén ketté 
választott s vállaira ömlő hosszú hajjal van előállítva, vöröses színű köpenye 
alatt zöld ruházata látszik.

2. Sz. Péter apostol baljában egy igen csinos és a XV. század
ban dívó négyszögletű fogóval ellátott arany kulcsot — mint az üdvözítő 
által reábizott hatalmának jelvényét — tartja, felemelt jobbjának mutató újjá a kulcs felé van irányozva. 
Péter szintén bőredőzetű bíbor palástot visel, feje kifejezésteljes, már őszülő félben levő szakála és gyér 
hajzata veszi körül arczát, bíbor palástjának szegélye gazdagon aranyozott, talán ez által akará a művész 
sz. Pétert, mint az apostolok fejét a többitől megkülönböztetni s kitüntetni.

3. Sz. Fülö]) ülő alakja a néző felé egészen en face van rajzolva, baljában egy könyvet tart, 
míg jobbjával egy T alakú keresztre támaszkodik, alsó ruházata veres, köpenye pedig zöld.

4. Sz. Jakab, a fiatalabb, (Jacobus minor) arcza bajusz és szakálltalan, hajzata homlokán 
kétfelé választott, alsó ruházata világosbarna, míg palástja sötét tengerzöld. Balkezével egy posztónyújtó rúdra 
(Walkerstange) támaszkodik. Sz. Jakab apostol vértanú halált szenvedett, t. i. a jerusalemi nagy templom 
legfelsőbb párkányzatáról dobatott le a kövezetre, s miután esése után még életjelt adott magáról, 
agyonköveztetett, s végre egy posztónyíró által egy nyújtóval agyonüttetett.

A fiatalabb sz. Jakab ünnepe (május 1-én) összeesik sz. Fülöp apostol ünnepével, azért festmé
nyeken — mint oltárunkon is — ezen két apostol rendesen egymás mellett ábrázoltatik.

5. Sz. T a m c is  apostol alakja sötétzöld öltönyben van ábrázolva, jobbjával egy egyenesen álló
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s hosszú lándzsa rúdjára támaszkodik, míg jobb kezét térdén pihenteti. Sz. Tamás mint az építőmesterek 
patronusa tiszteltetik.

Végre 6. Sz. M átyás  apostol bal kezében egy mezítelen pallost tart, mint a vértanúi 
halálának jelvényét, jobb kezének mutató újjával a pallosra mutat; ölében egy zárt könyv fekszik.

Ezzel be van fejezve az oltár balszárnyán lévő képcyclus.
Az oltár jobb szárnyajtaján pedig az apostolok alakjai következő sorrendben vannak összeállítva:
7. Sz. Pál apostol balkezében kivont egyenes pallost tart, és pedig begyével felfelé, bosszú 

hajat s bosszú szakállt visel, s bíborszínű és aranyozott szegélyű palásttal van az egész teste beburkolva.
A sz. Pál és Péter apostol képei rendesen egymás mellett fordúlnak elő; — s úgy mint az élet

ben együtt működtek, s későbben együtt múltak ki vértanúi halállal, így hasonlóképen az egyház sem 
választja el őket, sem ünnepeiben, sem pedig a művészet műveiben. — Szobraik egymás mellett, vagy 
is egymásnak megfelelő helyen állanak; így oltárunkon bár egymástól különválva, mégis az oltárszekrény 
mindkét oldalán, egymásnak megfelelő helyzetben, részarányosán (symetrice) vannak elhelyezve.

8. Sz. A ndrás  apostol szürkeszínű alsó ruhát és zöld köpenyt visel, balkezével az úgyneve
zett ferde Andráskeresztet karolja át, jobbjának mutató újjával a keresztre, mint a kínszenvedés eszközére 
s későbben jelvényére mutat.

9. Idősebb sz. Jaltai) apostol (-Jacobus major) itten mint zarándok van ábrázolva, baljában 
nyitott könyvet, jobbjában pedig kagylót (Pilgermuscliel) tart. — Az idősebb Sz. Jakab testvére volt 
szent Jánosnak, és az apostolok közt az első, ki életét hitéért feláldozá. — Ruhája piros, palástja pedig 
sötétkék.

10. Sz. B erta lan  apostol az evangeliom magasztos tanait először Ázsiában hirdette, 
későbben Örményországban elfogatott, keresztre feszíttetett, mire bőre lenyúzatván lefejeztetett; —- ez 
oknál fogva ezen apostol jelvényül egy kést visel, s képünkön is jobbjában egy meztelen széles késsel van 
ábrázolva, míg másik kezével feketeszínű palástja végét tartja. —- Alsó ruhája pedig fehér.

11. Sz. Sim on  apostol ülő alakja, sárga alsó ruházata felett sötétszínü palástot visel. — 
Simon apostol persa papok által öletett meg, és pedig teste egy fürészszel kétfelé fürészeltetett, s ezért 
jelvényül egy hosszú széles fűrészt, vagy pedig egy dorongot — bunkót — visel, képünkön jobb kezében 
mind a két eszközzel van ábrázolva, mig bal kezével rámutat kínzó eszközeire. — Végre a jobb szárny leg
alsóbb részén látjuk a tizenkettedik apostol, vagy is

12. Sz. M áté  magasztos s méltóságteljes képét; zöldszíníi alsó ruhát és piros palástot visel. 
— Sz. Máté egyszersmind mint első evangélista, Aetliiopiában, Hirtallus király parancsára, midőn az 
oltárnál áldozatot bemutatott az Úrnak, hátúiról leszúratott s meggyilkoltatott. — Képünkön bal vállán 
egy baltával vagy az ácsok fejszéjéhez hasonló eszközzel van ábrázolva,

Míg a byzanti és román styl korszakában általában véve a szentek, tehát az apostolok, alakjai 
is legtöbbnyire álló helyzetben ábrázoltattak, mi által az alakok ezen szoborszerü, komor, s mondhatni 
monumentális jellege a byzanti és román styl merevségének inkább megfelelt; addig a középkor későbbi 
századaiban, midőn különösen a festészetben az alakok már több természetességgel s mozgással bírtak, 
s nem tapadnak többé a kép hátteréhez, hanem attól különválva a térben mindinkább szabadabban mozog
nak, egyáltalában véve realistikusabb felfogással vannak festve, ebben a korszakban tehát a szentek 
alakjai már ülve is ábrázoltaknak.

A mi oltárunkon példáúl a képek architectonikus s portálszerü kerete mindmegannyi fülkét 
képez, melyekben gazdagon ornamentirozott drága, s itt-ott aranyszövetü szőnyegekkel bevont háttámlás 
kereveten az apostolok ülő helyzetben ábrázolvák.

Az apostolok alakjai hosszú és gazdag liajazattal, mint Nazirausok, azaz Istennek felszentelt 
egyének vannak ábrázolva, kiknek haját — héber szokás szerint — nem volt szabad lenyírniok. Az apostolok 
ruházata pedig áll általánosan véve, egy a derékon övvel vagy szíjjal megerősített alsó ruhából és a köpenyből.
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Lábaikon szíjjal megerősített sarut viselnek, megfelelve Üdvözítőnk parancsának:
Kössetek sarukat lábaitok alá.
Az apostolok épen saruik által külömböztethetők meg a prófétáktól, kik mindig bőrlábbelit 

viselnek, miután ők az Úr igéit csak Palaestinában, az apostolok pedig az egész világon valának 
hivatva hirdetni.

A mint már említém, ezen festmények feltűnően hasonlítanak az úr születését ábrázoló s elébb 
leírt oltár remek kivitelű festményeihez, s ennek következtében igen valószínű, hogy ezen két oltár tábla- 
festményei egy s ugyanazon mester művei. — Az ülő apostolok természetes helyzete, a hibátlan s helyes 
rajz, továbbá az apostolok kifejezésteljes és élethű arczkifejezésü fejei, valamint a ruházat gazdag, termé
szetes s nem túlságosan törött redőzete, végre pedig a mély s jól alkalmazott színezet mindenesetre kitűnő 
mesterre utalnak. — A színek közt különösen a piros és sötét-tengerzöld feltűnően hasonló egymással, 
mind a két említett oltáron, s miután tudjuk, hogy a középkori építőpáholyokban (Bauhütten) úgy, 
mint festőműhelyekben is, bizonyos complicalt szerkezetek megoldására, vagy pedig a festőknél bizonyos 
színek vegyítésére nézve csak is a mesterek ismerték a fogást, mely a legények s tanonezok előtt termé
szetesen titokban tarta to tt; ezen körülmény tehát — tekintve az említett színarányosságot — fentebbi 
állításomat csak igazolni látszik.

Ezen oltár szárny aj tóinak túlsó oldalán, a kereszt feltalálására vonatkozó festmények foglaltat
nak, és pedig mindkét ajtó három mezőre oszlik, tehát zárt állapotban az oltár szárnyai hat képpel bírnak.

És pedig a következő rendben.
A jobb oldali oltárszárnyajtón kívülről:

1. A  hereszt fe lta lá lása . —  Ilona (Helena) császárnő, Constantin 
császár anyja, koronával fején, egy sötét-tengerzöldszínű királyi palástba burkolva, 
kezeit imára összetéve áll a kép előterében, s figyelemmel valamint áhítattal párosult 
kíváncsisággal kiséri a kereszt kiásatását.

Háttérben királyi kísérete, valamint tornyokkal és bástyafalakkal megerősített 
város — Jeruzsálem — látható.

2. C onstantia  császár a keresztte l bevonul Jeruzsálembe. 
— A legenda szerint Ilona császárné a kereszt felét fiának Constantin császárnak 
küldé, ezen a képen tehát a császár bevonulása van ábrázolva. Constantin császár

koronával fején, s egy hermelinnel béllelt s szegélyzett bíbor palástban, a feltalált kereszttel vállán, egy 
fehér lovon a város felé lovagol, kisérve nagy embertömeg által, de a mint a menet a város kapuja előtt 
jön, a kapu rögtön bezáródott.

Constantin csudálkozva látszik egy a kapu felett lebegő angyalra tekinteni, mely utóbbi egy irat
tekercset tart a következő tartalommal:

♦ file ♦ in • lunnilitatc • portauit •

azaz: ő  (Krisztus) alázatossággal vitte t. i. a keresztet. — A legenda szerint az angyal inté a császárt, 
hogy úgy mint Krisztus, pompa nélkül, alázattal vigye a keresztet, mert csak ebben az esetben nyílik meg 
előtte a város kapuja; — ezen utóbbi jelenet egy más képen szemlélhető.

3. A  kereszt im ádása. — A kereszt egy veres szegélyű oltárkendővel betakart oltáron 
áll, körülvéve mindkét oldalon égő gyertyákkal, melyek igen csinos s gót stylü bronce gyertyatartókban 
elhelyezvék. — Az oltár egy kápolna félköríves apsisában foglal helyet, mely egy félgömbalakú concha 
boltozattal bír, s világosságát négy félköríves, romanizáló s mély bélletű ablaknyiláson nyeri. — A bolto
zat kékszínű s arany csillagokkal behintett, a boltgerinczek úgy nemkülönben a zárkő veresre festvék.

Az oltár lépcsőzete előtt az imádkozok vannak csoportosítva, vegyítve férfiak és nők, kik között 
néhány nyírott hajú — tonzurás — pap is észrevehető.

\ 4
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A bal oldali oltárszárny pedig a következő képeket tartalmazza :
4. Ilona  császárné hiséretével egy égő máglya előtt áll, háttérben egy tornyos város 

látszik. Az égő máglyán valószínűleg a két lator keresztje, — mely a Krisztus keresztjével egy verembe 
ásatott el — égettetik el Ilona császárné parancsára.

5. A csoda tevő hereszt. A keresztet vivő Constantin császár épen találkozik egy a 
városból jövő halottas menettel, s míg a menet kísérete áhítattal veszi körűi a keresztet, addig Constan
tin megérinti a kereszttel a halottat, úgy látszik egy n ő t; s ime a halott felemelkedik s csudálkozva néz 
körűi elréműlt kíséretére.

A háttérben lévő város tornyainak s falainak ablaknyilásaiból több kiváncsi, fedetlen fővel, tekint 
le a csodálásra méltó jelenetre. — Végre

6. Constantin császár a hereszttel m ásodszor vonul be a városba. A csá
szár, követve az angyal szózatát, leveté császári ruházatát, s csak egy hosszú fehér alsó ruhában (ingben), 
mezítelen lábbal, vállán a kereszttel, alázattal lépdel a város kaputornya irányában, melynek kapuzata most 
már magától nyílik meg.

A menetet a nép áhítattal s fedetlen fővel követi.
Az oltárszárnyajtók külső felületén lévő hat kép az előbbi remek festményektől nagyban külön

bözik, látszik, hogy nem mesteri munka ugyan, azonban a correct rajz és a helyes színezés ügyes 
kézre utalnak.

Az oltár ormozata szép, nemes arányai, nemkülönben egyszerűsége miatt tűnik fel, s szerkezeti 
tekintetben is a gót vagy csúcsíves styl szabályainak teljesen megfelel. Ezen ormozat áll általában véve 
három áttört toronyi! csoportozatából. A középső legmagasabb tovonyfi alatt egy consolát képező oszlopocs- 
kán áll az üdvözítő alakja (Vir dolorum), sebeire mutatva.

A tövisfonadékkal koszorúzott s nemes arckifejezésü fejet egy áttört keresztnimbus veszi körül. 
A két szélső s alacsonyabb toronyi! alatt angyalok állanak hosszú fehér ruhában, a kínszenvedés eszközeit 
tartva, nevezetesen a baloldoldalon álló angyal kalapácsot, szögeket és szivacsos rudat tart kezében, ellen
ben a másik angyal az oszloppal, melyhez üdvözítőnk ostoroztatása alkalmával köttetett, és lándzsával 
kezében van ábrázolva. Az angyalok itt mint szép göndörhajú ifjak, szárnyak nélkül vannak előállítva, s 
azon átszellemült angyaltypushoz tartoznak, melylyel Schongauer rézmetszetein oly gyakran találkozunk, 
s mely tvpus, úgy látszik, a középkorban általában elfogadtatott nemcsak a festészetben, de a szobrászatban is.

Az oltárszekrény felső párkányzatán lévő díszítmény szépen stylizált liliommotivumok soroza
tából áll, melyet mindkét oldalán toronyfiak szegélyeznek be.

Felette szép constructióval bír a legmagasabb középső toronyi!, melynek sisakját (Riese) négy 
karcsú oszlopocskán álló mennyezet kellemesen töri át, és ily formán ez által a sisak egyenes s merev 
vonala s silhouette-je élénkebb alakítást nyer.

Ezen oltár ormozatának époítészeti részletei — a középkorban követett szokás ellenére — nem 
megaranyozva, de ezüstözve vannak, s ezen ezüstözés is igen gyéren van alkalmazva, úgy hogy az ormozat 
oszloptörzsei, pillérei, levélcsomói s keresztrózsái, valamint a toronyfiak sisakjainak gerinczei vörös szín
nel befestvék, s csak ezen építészeti műrészletek finomabb részletei, valószínűleg nagyobb hatás elérése 
végett, ízletesen és mérsékelten vannak megezüstözve.

Az ormozat szobrai hasonlóképen csak színezve vannak, az angyalok fehér ruhát, a közepén álló 
üdvözítő pedig piros palástot visel, s csak az utóbbi alaknak nimbusa aranyozott.

A csúcsíves stylben az építészeti és szobrászati részletek mérsékelt bearanyozása vagy ezüstözése 
aesthetikai szempontból inkább alkalmazandó, mint ezen részletek teljes megaranyozása, mert ezen utóbbi 
eljárás által a szobor vagy építészeti műrészlet, túlságosan fényes, háborító, valamint pléliszerü fénye által 
az egész mű csöndes hatására háborítólag hat.

Miután ezen oltár ormozatával együtt az előbbeni oltárnál alacsonyabb, azért a közép toronyi!
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sisakja kényelmesen elférvén az arcádívezet alatt, e szerint az meggörbítve nincsen, hanem szép egyenes 
irányban halad egészen a keresztrózsa legfelsőbb csúcsáig.

Az egyenes és veres színű gót stylű rámázattal szegélyezett predella közepén egy körfémerben 
az üdvözítő feje arany alapon mesterileg van festve, különösen az arcz szenvedő kifejezése természetimen 
van visszaadva, a töviskorona szúrása által okozott, s az arczon lefolyó vércseppek nem rikító, hanem ter
mészetes piros színűek. A fémer körszélén egy majuszknla betűkből álló felírat vehető ki, de kopottsága 
miatt már nem olvasható.

Nem emlékszem, hogy láttam volna valahol, a középkorból származó tempera festményeken, 
üdvözítőnk egy oly kifejezésteljes, s oly természetes hűséggel festett arczát, mint itt. Ez a fej magában 
véve valódi remekmű, s úgy látszik, hogy az oltár remek festményeinek mestere, nemcsak a kisebb 
alakok, hanem a nagyobb — és e szerint nehezebb kivitelű — fejek festésében s azok kidolgozásában is 
járatos volt.

A mint említém, ezen „vera ikon“ feje a legbecsesebb középkori hazai festmények közé bátran 
sorozandó.

A predella többi felülete szépen hajlított s halhólyag motívummal biró pálczázattal (Stabwerck) 
vagy pálczaművel van borítva, mely utóbbi igen szépen s szerkezetileg összeköti a predella közepén 
lévő fémért a predella tagozatos párkányzatával.

A pálczamű ezüstözött, s e szerint a predella briliánskék alapszínéből igen előnyösen válik el.
A mondottak szerint méltán lehet következtetni ezen oltár kiváló nagy műbecsére is, annál 

inkább, mert oltárunknál nem találkozunk még a csúcsíves styl késő korszakbeli s már elkorcsosodott for
máival, hanem ellenkezőleg ezen oltárműnél a styl szerkezete, a decoratióval teljes összliangzatban, még 
tisztán van alkalmazva.

Továbbá a festmények határozott s mély színezete, az előnyösen alkalmazott aranyalap, mely az 
apostolok alakjainak silhouettjét élesen adja vissza, az oltárszekrény remek kivitelű szobrászati müvei, s 
végre a mérsékelt magasságú, s szép arányokkal biró tornyozat vagy ormozat, finom müérzéssel színezett 
alakjaival, szóval mindezen itt elősorolt előnyök, ezen remek kivitelű oltárunk hatását, szépségét s becsét 
igen emelik.

A mi pedig ezen oltár arányait illeti, e tekintetben, mint ezen templom legarányosabb és leg
szebb oltára, mint unicum válik ki a többi gót stylű oltárok közt, s ha egy mellékoltár, mely még azonfelül 
egy oszlop ívezete alatt is áll, oly nemes arányokkal bir, minő lehetett akkor a szentélyben álló főoltárunk?

Az üdvözítő születését ábrázoló s remek kivitelű oltárunk, magassági méreteiben s arányaiban 
az arkadívezete miatt, nem fejlődhetett ki teljesen, s azért, a mint már említém, ezen oltár ormozata vagy 
rakványa az oltárszekrény méreteihez képest kissé alacsony, mely körülmény következtében az egész mű 
kissé nyomotnak látszik; egészen máskép áll a dolog a szent kereszt oltárnál, itt mindannak daczára, 
hogy oltárunk majdnem ugyanazon magassággal bír, mint az előbbi, mégis az egész oltármű arányos, 
és pedig azért, mert ugyanazon magasságnál itt az oltárszekrény sokkal keskenyebb, e szerint a felrakovány 
— mely mindig a szekrény szélességének megfelel — is keskenyebb, mi által az egész oltármű magasabb
nak, nyúlánkabbnak látszik.

Ezen oltár tehát, nemes arányainál fogva, templomunk legszebb alakú oltári közé sorozandó, ily 
szép arányú mű — gondolám magamban — lehetetlen, hogy nem felelne meg az aranymetszés (SecEo aurea) 
szabályainak, s csakugyan pontos mérések nyomán kiderült, hogy ezen oltármüvünk is tökéletesen meg
felel az aranymetszés aestheticai törvényének.

Ám lássuk a mérések és a számítások eredményét.
Az oltár szekrényének s ormozatának összes magassága, az előbbi méretek szerint. = 5*60 méter, 

a szentségháznál alkalmazott módszer szerint, ha itt kiszámítjuk ezen összegnek (5-60) megfelelő majorját, 
akkor a következő eredményt kapjuk:
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major = 3-50, mely nem más, mint a felrakvány magassága; 
és minor = 2-10, mely ismét pontosan megfelel a szekrény magasságának. Az aranymetszés 

ezen szép arányai azonban még az oltár kisebb részleteinél is feltalálhatók, úgy, liogy még a keresztrózsa 
levélcsomóinak helyzete is ezen aesthetikai törvénynek hódol.

C) SZENT M Á R IA  O LTÁR A .

Ezen gót stylü szárnyoltár áll az északi mellékhajónak északi fala mellett, de oly formán, hogy 
az oltár síkja a falsikjával egy derékszöget képez, s ennek1"'következtében az oltár mensájának keskenyebb 
oldala a falhoz támaszkodik.

Ezen oltárunk több tekintetben igen nevezetes egyrészről már azért is, hogy ezen az oltárművön 
három helyen fordul elő az 1505. évszám, ez által tehát ezen mű készítési ideje pontosan van meghatározva; 
másrészről pedig azért érdekes, mert az oltártábla festményein a művész mesteri monogrammja található 
fel, végre feltűnő ezen oltáron a rakványnak könnyűded, áttört s igen merészen szerkesztett alkotása.

Főméretei a következők:

A mensa magassága a két lépcsőfokkal együtt ....................................................................................  1*41 méter.
A predella magassága .................................................................................................................................. 0-54 «
A szekrény magassága ...............................................................................................................................  1*76 «
A felrakvány magassága ................................................ - ......................................................................  3-80 «

tehát az oltár összes magassága ......................................................................................................  7*51 méter.
Az oltárszekrény szélessége ........................................................................................................................ 0*94 «

s ebből kifolyólag egy ajtószárny szélessége ................................................................................. 0-47 «

A mensa itt is faragott homokkőből készült, idomára nézve azonban nincsen behúzással (Ein
ziehung) ellátva, hanem a tumba egyenes oldalakkal bír, melyet lent igen merészen kiugró lábazati pár- 
kányzat vesz körűi.

A behúzással szegélyzett predella közepén egy fűikével bír, melyben az előtt bizonyosan szobrá
szati művek voltak elhelyezve, jelenleg a fülke üres, a hátlapján nagy körnimbussal ellátott alakok elmosó
dott körvonalai már csak gyengén vehetők ki, úgy hogy ezen hiányos részletekből a kép tartalmára nem 
lehet következtetni. A nagy közép fülkét mindkét oldaláról ismét kisebb fülkék szegélyzik be, melyek osz
lopos s már késő kori szamárhátú ívezetes architecturával bírnak. Azonban ezen két kisebb fülke is üres.

A predella legszélsőbb részének felülete pedig szép azúr-kék színű s aranycsillagokkal behintett.
Az oltárszekrény belső ürege, fülkéje, három egymásba fonódó szamárhátú ívezetes architectura 

által mennyezetszerűleg van díszítve, s egyáltalában mint mindenütt ezen oltárnál, úgy a szekrény decora- 
tionalis részleteiben is a gót styl-hanyatlását jelző motívumokkal találkozunk, melyek az 1505-dik évszám
nak meg is felelnek. Az oltárszekrényben három faszobormű van elhelyezve, és pedig a közepén, szűz 
Mária, karján a gyermek Jézussal. A szűz szépen stylizált liliomkoronával, s homlokán kétfelé osztott 
s gazdag fürtökben vállaira omló fekete hajzattal van ábrázolva, palástjának gazdag redőzete nagy partink
ban van elrendezve, bal kezével egy aranyalmát nyújtva a jobb karján ülő kisded Jézusnak.

A szűz jobb oldalán áll bari-i Szent Miklós (S. Nicölaus de Bari) püspök alakja, a már kissé 
magas püspöki süvegének szegélye drága kövekkel van dúsan díszítve, fiatal kifejezésű arcza élesen van 
modellirozva; fekete bajuszt s szakáit visel. Bal kezével a stylszerű csinos püspöki botot karolja át, s egy
szersmind egy könyvet tart a rajta lévő három kis kenyérrel. Jobb keze áldólag van felemelve. A bal 
oldalon pedig Sz. Erazmus püspök s mártír szobra áll, magas püspöki süveggel, szakái s bajusztalan arcz-

7BÁRTFA KÖZÉPKORI MŰEMLÉKEI.
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czal van ábrázolva, jobbjában az előbbihez hasonló csinos gót stylű püspöki botot tartva, de egyéb meg
különböztető jelvénynyel nem bír.

Az említett Mária-szobor talapzatán nem kis meglepetésünkre az 1505-dik évszámot találjuk 
bevésve, úgy szintén az oltárszekrény hátterének azon részén, melyet a sz. Mária szobra elfoglal vagy elta
kar, ismét előtűnik az 1505-dik évszám fekete festékkel írva. Az arabs számok alakja körűlbelől így néz k i :

Az oltárszekrény hátterét egy igen szépen ornamentirozott szőnyeg takarja be, mely gyenge 
aranyozásával s diszitményeinek szelíd színezésével a három szobor számára igen festői hatású hát
tért képez.

Az oltár szekrényében álló püspökök alsó ruhát, s e felett casula alakú köpenyt vagy palás
tot, kezeiken pedig keztyüt viselnek, újjaikon feltűnően sok gyűrű diszlik, általában véve ezen két 
alak ruházata már azon korszakot jelzi, midőn az egyházi hierarchia hatalmának, tekintélyének s gazdag
ságának tetőpontját elérvén, az egyházi viseletben, mellőzve az egyszerűséget, fény, hatás s külső pompa 
után törekedett. Mily egyszerű a két püspök közt álló sz. Máriának „a mennyország királynéjának“ szobra! 
Igaz ugyan, hogy a középkori gót oltároknál gyakran előfordúl, miként példáid: a lőcsei és kassai 
főoltároknál is, hogy a szekrényben az üdvözítő vagy sz. Mária szobra mellett még két szent állítta
tott fel, azonban oly formán, hogy a közepén álló Üdvözítő vagy a szűz szobra, megkülömböztetésűl 
a ’többi szobroktól — részint azoknál nagyobb, részint pedig az által, hogy azonkívül még egy külön 
talapzatra állítatott fel, — s ez által domináló nagysága, s néha szorgalmasabb kidolgozása által mindig 
feltűnően kivált a többi szobroktól, —• ekként az említettt főoltároknál is, a szekrény közepén álló sz. 
Mária szobra sokkal magasabb a mellette két oldalon álló szobroknál. A szobor ilyszerű nagyobb magas
sága által mintegy kifejezést adtak azon különös nagy tiszteletnek, melylyel az Üdvözítő vagy a szűz 
iránt viseltettek.

Ezen szokás a XY-dik századbandivott, — ellenben későbben a mint oltárunkon is látható, 
a mellékszentek szobrai már sokkal magasabbak mint a közepén álló sz. Mária szobra, mely elrendezés 
természetesen nem igen felel meg a XVI-dik század elején még dívó Mária cultusnak.

Ezen oltár a dyptichonok vagyis a kettős szárnyú oltárok közé sorozandó, miután mindkét 
oldalán két-két ajtószárnynyal bír, melyek közt a két belső szárnyajtóval — a nagy böjt alkalmával — az 
oltárszekrény bezáratott.

A szárnyajtók mindegyike két részre osztott, s így két képtáblát tartalmaz, — tehát az oltár 
rendes nyitott állapotában a belső szárnyakon összesen négy képtábla látható.

Ezen négy képtáblán a sz. Athanasia életére vonatkozó jelenetek vannak festve, és pedig :
A balszárny felső részén

1. Sz. Athanasia — egyik kezében guzsalyt s orsót tartva, míg másik 
kezével azon pálmaág felé nyúl, melyet egy fehér ruhába öltözött iíjú tart kezében, 
itt mind a két alak ülő helyzetben van ábrázolva.

2. Sz. Athanasia sírba letétele van itt ábrázolva, ugyanis egy négyszeg
letű, tumba alakú, s kőből faragott sírban fekszik Athanasia halott alakja, kezeit 
mellére keresztbe téve. — A sír mellett áll a fehér ruhás ifjú a pálmaággal, s hát
térben a halott kísérete.

A jobbszárnyon pedig a következő jelenetek láthatók:
3. Sz. Athanasia jelvénye nélkül van ábrázolva, mellette áll a fehér ruhás iíjú a pálmaaggal 

kezében; itt mind a két alak álló helyzetben van ábrázolva. — Végre
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4. Ezen a képtáblán Athanasia temetése látható, a halottas menet előtt a többször említett fehér 
ruhás ifjú lépdel, kezében a pálmaággal. — Athanasia mint a takácsok védszentje néha fonószék mellett 
is ábrázoltatik.

Bezárt állapotban az oltár nyolcz képtáblát tartalmaz, melyeken sz. Lőrincz, sz. Miklós és 
sz. Erasmus életére vonatkozó főbb jelenetek ábrázolvák; — és pedig e következő rendben:

1. Sz. M ik ló s  püspök  (S. Nicolaus de Bari vagy de Myra) szegé
nyeknek és bénáknak kenyeret osztogat, háttérben látható a tenger a csillagos éggel.

2. Ezen a képtáblán sz. Lőrincz  diakon kínszenvedése van ábrá
zolva, ugyanis sz. Lőrincz levetkőztetve egy vasrostélyon fekszik, melyhez kezei s 
lábai lánczokkal megerősítvék, s míg egy hóhér legény a vasrostély alatti tüzes 
parázst éleszti, addig egy másik friss fát tesz a tűzre. — A kép hátterében látszik 
egy koronás alak kíséretével, parancsokat osztogatva. — A láthatárt a tenger képezi, 
s az egész borzasztó jelenet felett a csillagos szép kék ég domborodik.

3. Sz. Miklós püspök egy házban fekvő három leánynak kenyeret osztogat, — A szent püspök 
egy könyvön három kenyeret, néha pedig három követ hord. — A három kenyér jelzi a püspök azon 
jótéteményét, melylyel Myra városának lakosait az éhhaláltól megmenti, ellenben a három kődarab itt az 
esetek számát jelenti, midőn sz. Miklós püspök az által, hogy egy szegény családnak az ablakon keresztül 
három ízben pénzt dobott be s így ezen család három leányát a szégyentől és a bűntől megmenté.

4. Három, mártírhalálra Ítélt, keresztyény ifjú térdel egymás mellett, elszántan várva a bakó 
pallosának halálos sujtását, midőn épen a vészthozó perczben megjelenik sz. Miklós, kezével vissza 
tartva a pallost, s így a három keresztyényt megmenti a biztos haláltól.

A csillagos kék ég itt sem hiányzik.
5. Sz. Miklós alakja megjelenik egy tengeri vihar alkalmával a hajósoknak, t. i. midőn sz. Miklós 

Palästina felé útban volt a tengeren, előre megjósolta több nappal a vihart, melyet kitörése alkalmával 
imádságával szelidíté meg.

A tengeri vész alatt hozzá fohászkodó hajósoknak megmentésére sz. Miklós megjelent, s azért 
ezen szent püspök a hajósok, halászok s molnárok védszentjeként tiszteltetik.

Ezen a képen a háborgó tenger felett a csillagos ég látható, s az égen megjelenő Miklós püspök 
alakja dicsfénynyel (nimbussal) van körülvéve.

6. A kép előterében Miklós püspök, teljes papi díszben, fején a püspöki süveggel, kezében a 
püspöki bottal, egy láda forma emelvényen háttal fekszik, s önmegtagadással tűri a körülötte álló bakók 
ütlegeit. — A kép hátterét egy tengerparti erdős vidék képezi, melynek erdős sűrűjében Miklós püspök 
rablók által támadtatik meg, a püspök minden ékszerét a rablóknak engedi át, sőt a gonosztevőket még 
meg is áldja.

7. Sz. Miklós, fején püspöki süveggel, de levetkőztetve, egy oszlophoz van kötve, két bakó
legény pedig kötélkorbácscsal üti a szent martyr testét, melyen, a kínzás által okozott véres nyomok 
meglátszanak. — Miklós püspök arczán a türelem, s önmegadás magasztos érzete van mesterileg kife
jezve. Végre

8. Szent Erazmus püspök vértanúi kínszenvedése van ezen a táblán ábrázolva, ugyanis Erazmus 
levetkőztetve, fején a püspöki süveggel egy deszkán fekszik, melyhez egy forogható hengerkerék van 
erősítve, s melynek segítségével a vértanú gyomrából a belek kiszakítattnak. — A háttérben látható egy 
koronás király alakja a bakólegényeknek parancsokat osztogatva. — A kék égboltozat itt is csillagokkal 
van behintve. A mi ezen oltárunk festményeinek kivitelét, valamint műbecsét illeti, e tekintetben azok 
az előbbi oltárok festményeivel nem hasonlíthatók össze, ezen képek mestere még nem emelkedett azon 
művészi színvonalra, melyen az előbbi festmények mestere állott. -— Az előbbi művész teljesen uralkodott 
a színek felett, s azokat bátran s hatással alkalmazá; ellenben ezen oltár festményeinél a rajz minden
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correctsége mellett a színezés kissé száraz s élénkség nélküli, mindazonáltal a részletekből kitűnik, hogy 
mégis mesteri s nem legénymunka.

A belső képek háttere aranyozott s ornamentatióval díszített, ellenben a külső képek hátterét 
általában véve mindenütt szép kék csillagos ég képezi,

A kék szín itten kissé zöldbe játszik, hasonló az olasz művészek által használt úgynevezett 
Michel Angelo kék színhez, s e szerint ezen oltár bezárt állapotban — tehát nagyböjtben — a külső kép- 
cyclus hátterének kék színezetével, s sötét veres rámázatával a böjtnek megfelelő komor s megható 
külsővel bír.

Az oltárszekrény, valamint a külső oltár szárnyajtók hátsó felülete csinos gót stylű ornamenta
tióval van befestve, és pedig fekete alapon lévő zöldszínű levél ornamenttel, melynek ágai és indái közt a 
város két bárdos s nyolcz pólyás czímerpaizsa ügyesen van beillesztve, a czímer nem bír lieraldicus 
színekkel, hanem mint egyszerű decoratio az ornament fekete és zöld alapszínével van festve. — Ezen 
czímerpaizs alakja itt megfelel tökéletesen a XVI-dik században mindinkább dívó tarsolya alakú (Tartsclie) 
paizsoknak.

A czímer felett egy szalagon találkozunk harmadszor az oltár készítési 1505 évszámával.’ j | |
Az oltár hátterének ezen ornamentatióját tovább figyelemmel kisérve, szemünkbe ötlik egy kis 

pais, melynek mezején veres színnel A és R majuskula betűből álló monogramm vehető ki, s pedig 
ily formán :

Igen valószínű, hogy itt a mester monogrammja áll előttünk, kinek nevét ezen monogrammból 
nehezen lehet meghatározni, hacsak a városi levéltárban levő régi számadások nem nyujtandnak e tekin
tetben felvilágosítást.

Különben meglehetünk elégedve már azon felfedezéssel is, hogy ezen oltárművünk készítési 
évét (1505) biztosan meghatározhatjuk; mert sok oltárnál még az sem ösmeretes.

Ezen oltár felső ormozata —- rakványa — három toronyfiból áll, melyek közt a középső kettős 
fülkével bír s e szerint — mint rendesen — ez a legmagasabb. — A toronyfiak fejei a szamárhát ívezetek 
összerakásából helyesebben összefonásából származó arcliitecturából állanak, mely kiugró kisebb torony- 
fiakkal mennyezeteket (Baldachine) képez; — ezen mennyezetek alatt, csinos fejezetű s font vagy csavart 
törzsű oszlopocskákon finom kivitelű szobrocskák állanak; így a középtoronyfi alsó fülkéjében látható 
sz. Lőrincz diakon szobra, jobbjában a vértanúi halálára vonatkozó vasrostélylyal, baljában pedig 
pálmaággal, mint a vértanúság jelvényével. — A középső toronyi! felső fülkéjében pedig sz. Miklós püspök 
szobrocskája van elhelyezve. A baloldali mellék toronyi! alatt sz. Eutropius, kezeiben jelvényével: egy 
«saruval», a jobboldali toronyi! alatt pedig sz. Pamphilius szobrocskája, kezében egy borotva kést 
tartva, látható.

Általában véve, miután ezen oltárunk már az 1505-dik évből való — a decoratio úgy nem 
különben az architectura részletei már a gót styl hanyatlási korszakát jelzik. így a szamárháti ivezetek itt 
már túlságosan s inkább decorativ tekintetben vannak alkalmazva; továbbá a toronyfiak csúcsai, tetőzetei 
(Kiesen) csavaralakba egymásban font ágakból állanak, s végre az egyes mezőket betöltő diszítmény 
(Füllüngsornament) levelei, virágai, sőt az ágak és növényszárak már csigavonal alakú görbülései a gót
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styl hanyatlását jellemzik, a nélkül azonban, hogy renaissance motívumokat tartalmaznának, mint azt 
hasonkorú lőcsei oltároknál már tapasztaljuk.

Azonban mindezen késő kori motívumok mellett ez oltár rakványa vagy ormózata, szép arányai 
helyes beosztás s bizonyos merész könnyedség által tűnik ki, s ha tekintetbe veszszük az ormozat részleteinek 
gazdag aranyozását, valamint, a mint már említém, szobrocskáinak kitűnő kidolgozását, ez mindenesetre 
még emeli ezen karcsú s nyúlánk ormozat szépségét.

Az ormozat alsó részén, az oltárszekrény koronázó párkányzata felett egy liliom motívumokat 
tartalmazó szép diszítmény van alkalmazva.

A mi ezen oltár többi szobrászati műveit illeti, azok kidolgozása nem hasonlítható ugyan az 
előbbi oltárok kitűnő szobrászati műveinek kiviteléhez, mindazonáltal ügyes mesteri kézre utalnak.

Megemlítendőnek vélem itt azon remek kivitelű vasgyertyatartót, mely az oltár jobb oldalán a 
mensa lapjához van erősítve, s vízszintes irányban mozogható karján egy szépen diszített tányér (Kertzen- 
teller) van alkalmazva, három gyertyátokkal (Kertzenhalter, Kertzenliülse).

Ezen vasgyertyatartó műrészletei kovácsolt vasból kalapács segélyével Ízlésesen s stylszerűen 
dolgozvák, néhol az ornamentatio áttört finomsága miatt egészen csipkeszerű.

Miután ezen vasműről későbben a megfelelő helyen még bővebben lesz szó, a midőn annak s a 
többi érdekes vasművek rajzai is közöltetni fognak, ez oknál fogva ezen kitűnő vasgyertyatartót oltárunk 
leírásánál csak röviden említem meg.

Tekintve ezen oltár faragványait, első tekintetre feltűnik előttünk azon szép arányosság, mely az 
illető művek szépségét annyira emelni képes; s valóban, ha az oltár főméreteit összehasonlítjuk az úgyne
vezett aranymetszés aesthetikai törvényével, s számításának eredményével, nem csekély meglepetésünkre 
itt is találunk ezen aesthetikai törvény alkalmazására.

Végre megemlítendőnek vélem itt azon esetet, hogy ezen oltárunk éppen abban az évben készült, 
melyben a bártfai városházának építése megkezdődött, t. i. az 1505-dik évben s ezen összehasonlításból 
láthatjuk: hogy még az egyházi művészetben a hagyományos csúcsívesstyl motívumai alkalmaztattak s 
használtattak, midőn ugyanazon időben már a profán építészetben az előtörő s életerős renaissance styl 
kezdetleges eleiméivel s részleteivel találkozunk. Egyébiránt általán az egyházi művészetben a gót styl 
hanyatló formáival a XVI. század huszas éveiben még akkor is találkozunk, midőn a profán építészetben már 
határozott s kifejlett renaissance stylű műrészletek alkalmaztatnak.

Az egyház nem akart túladni egy oly műirányon, melyet annyira kifejlesztett, s mely annyira 
felelt meg az egyház szellemének s czéljainak, mert az egyház úgy a vallási reformok eszméjétől, mint 
pedig a hitújítással együtt járó renaissance styl kissé profán Ízlésű irányától természetesen idegenkedett, 
míg végre a kor általános áramlatának engedni volt kénytelen; s hogy a renaissance styl csak nagy 
nehezen tört magának utat az egyházi művészetben, ezen körülmény okát azon szoros ragaszkodásban 
feltalálni vélem, melylyel az egyház a hagyományos gót styl megszokott formáihoz viseltetett.

D) AZ Ú R V A C SO R Á JÁ T  ÁBR ÁZO LÓ  OLTÁR.

Ezen oltár áll a főhajó déli pillérsorának első falpillére mellett, a szentségház tőszomszédságában 
s azon rácsozattal van körülvéve, mely a szentségházhoz vezető lépcsőzetet is védi.

Nevezetes ezen oltárunk különösen kitűnő és nagy méretű táblafestményeiről, melyek még a 
középszekrény helyét is betöltik.
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Az oltár részeinek főméretei a következők :

A mensa magassága .........................................................................................................................................  1-09 méter
A predella magassága .......................................................................................... ......................................  0-63 »
Az oltárszekrény magassága .......................................................................................................................... 1-89 »
A felrakvány magassága ............................................................................................................................... 3-16 »
Tehát az oltár összes magassága ...............................................................................................................  6-77 méter
Továbbá a belső szekrényt elfoglaló középső képtábla szélessége ......................................  ...........  1-12 »
mely méret fele esik az oltárszárny aj tókon levő képek szélességére azaz ...........................................  0-56 »

A mint már említém, ezen oltár középszekrényének a helyét egy táblakép (Tafelgemálde) foglalja 
el, az oltár szárnyak ajtóinak felülete nincs osztva, s így minden ajtó egy nagy képpel bir, s miután 
oltárunk kettős szárnyajtókkal van ellátva, e szerint az úgynevezett kettős szárnyú (Doppelflügelig) vagy 
dyptichonok osztályába sorozandó.

Nyitott s normális állapotban oltárunk három képet mutat, és pedig a középső helyet elfog
laló képen.

vacsoráj á n a k  ünnepélyes je lenete  van ábrázolva, és pedig nagyszerű 
composotióban. A négyszegletű s meglehetős jó távlatban rajzolt asztaltábla, két 
helyen kék sávokkal díszített fehér asztalkendővel van terítve; az asztal közepén 
egy köralakú, de távlati rajzban egy kerülék (óval) alakúnak látszó ezüst tálon 
a sült húsvéti bárány látható, mellette pedig egy igen Ízléses, gót stylű, magas 
ezüst kupa vagy kanna áll. Az asztalon minden apostol előtt egy ezüst 
tányér, egy mai késeinkhez hasonló késsel van elhelyezve, s azonkívül még 
egynéhány lábnélküli pohár alakú ezüst s arany serleg vehető ki az asztalon.

Fent az asztalfején, ül az üdvözítő, nemes arczkifejezésű alakja. Kifejezésteljes arczán a jóság 
s szelídség honol, kis körszakáit s homlokán két felé osztott, sötétbarna s vállaira omló hosszú hajat 
visel; a kissé jobb válla felé hajló fejét körnimbus díszíti, liliom végű kereszttel ellátva, melynek mint 
rendesen, itt is csak három ága látható, a negyediket maga a fej fedvén el.

Üdvözítőnk képünkön sötét kék öltönyt visel, mely nyakát szabadon hagyja, felemelt jobbjával 
áldva a balkezében tartó kenyeret, mely ünnepélyes cselekvény (actus) üdvözítőnk magatartásában igen 
találóan van kifejezve.

Az asztal mind két oldalát elfoglaló apostol alakjainak mozdulatai igen természetesek, s azok 
részint meglepetést, részint csodálkozást árúinak el. Az apostolok — mint Istennek felkentjei — 
hosszú hajjal és szakállal vannak ábrázolva, ruházatuk egy alsó öltönyből, s egy külső palástból áll, mely 
utóbbinak redőzetei némely helyen igen festői hatással vannak elrendezve és idomítva; az apostolok 
alacsony és támnélküli padokon ülnek.

Ezen jelenet alakjainak csoportosítása s elhelyezése igen élénk, természethű, ünnepélyes s kife
jezésteljes. A rajz mindenütt correct, az arczok és -kezek szorgalommal, s a német iskolát jellemző bizonyos 
élességgel s pontossággal kidolgozvák, a színezet élénk s nedvteljes, s általában véve ezen festmények 
feltűnően hasonlítanak a keresztoltáron levő, s fentebb már megismertetett festményekhez, s így miután 
a mester monogrammja itt is hiányzik, feltehető, hogy ezen oltár képeit is az urunk születését ábrázoló, 
valamint a keresztoltár képeinek mestere festé.

A baloldali oltárszárnyon látható :

2. M elchizedek, Salem  k irá lya , a z első vérnélkü li á ldozatot az Urnák 
bem utatva. Melchizedek, főpapi díszben, süveggel fején, hosszú palástban áll egy oltár előtt, s felemelt 
jobbjában kenyeret, baljában pedig borral telt arany kelyhet tartva, mint király szokás szerint első vér-

1. A z u r
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nélküli áldozatot mutatja be az úrnak. A kép elő és hátterében Melchizedek környezete látható, melynek 
két, az oltárhoz közelebb álló tagja hosszú s csavart törzsű égő viaszgyertyáikkal a jelenet ünnepélyes
ségét még emelik.

Műtörténeti szempontból igen érdekes szerkezetű itt az oltár, t. i. az oltár mensáján áll a félkör- 
íves architecturával biró cziborium, mindkét oldalán gót stylű gyertyatartókban helyezett égő gyertyával, 
az oltár a helyiség többi részétől függönyök által van elválasztva, ily oltárfüggönyök használtattak a XII. 
századtól kezdve egészen a XIY-dik század végéig, az úgynevezett cziborium oltároknál, a mint azt a 
velenczei sz. Márk bazilikájának, valamint az a bécsi sz. István dóm némely oltárán még észvevehető.

Az ily függönyök gyakran drága aranyszövetü kelmékből s szőnyegekből állottak, az oltár
képünkön lévő függöny sötét-kék, mondhatni fekete színű.

A Melchizedek vérnélküli áldozatának jelenete gyakran vonatkozik az oltári szentségre, itt 
vonatkozással van a középső képen festett utolsó vacsorára.

A középképre vonatkozik egyszersmind az oltár jobb oldali szárnyán levő kép, melyen látható:

3. A m anna  hu llása  a -pasztában. Itt a manna tallér nagyságú, fehérszínű lepé
nyek alakjában esik az égből, a nép csészékben s nagy tálakban iparkodik a mannát felfogni s gyűjteni; 
sőt az előtérben álló férfi alak kiterített fehér palástjával iparkodik az ég áldásából a maga részét kivenni.

Miután itt a szárnyajtók osztatlanok s csak egy képpel bírnak, természetes, hogy egy ily kép, 
csekély szélessége mellett igen magas, s így az előtérben csak pár alak férhet el; s hogy a képtáblák szer
feletti magassága ellensúlyoztassék, s maskiroztassék, erre nézve a kép felső részét szamárhátú gót ívezetű 
architectura foglalja el.

Az említett három oltárképtábla alapja síma aranyozással bír, és pedig minden díszítmény nélkül; 
a rámázat pedig szép gót stylű levéldiszítménynyel van borítva.

Zárt állapotban négy képtábla látható, melyek lapjai osztatlanok, s így hasonlóképen itt is minden 
szárnyajtóra egy-egy kép esik ; megjegyzendő, hogy az oltár két hátulsó ajtaja is 1 és 4 nem mozogható. 
A képek e következő alakokat ábrázolják:

1. Sz. E gyed apát, templomunk védszentje nagyszerű felfogással van festve, arcza fiatal, 
szakáll és bajusz nélküli, fején alacsony, három szegletit, fehér, selyemszövetü
s XIY. századbeli formájú apátsüveget visel, majdnem az egész alakját egy sötét
zöld színű, szép redőzetű palást takarja be, melle egy nyíllal keresztül lőtt,
balkezében püspöki bottal, míg jobb kezével a mellette álló őzet simogatja. 1 2 b 4

2. Vív do lorum , üdvözítőnk kínszenvedésteljes alakja, sebeit ______________________
mutogatva, körülvéve a kínszenvedés eszközeivel, látható ezen a képtáblán, s
miután a művész a képtábla keskenysége miatt több alakot egész nagyságukban nem festhetett, ez oknál 
fogva két bakó legény fejeit, a gúny és szidalmazás kifejezésével festé a fő alak mindkét oldalán. Itt külö
nösen az üdvözítő nemes arczkifejezése igen találóan s valódi mesteri bevégzettséggel van visszaadva, így 
nemkülönben a mezítelen test tagjai is természetim modellirozással bírnak, s látszik, hogy művészünk az 
emberi test anatómiáját a természet után szorgalmasan tanúlmányozá, mert itt nem követve a test izmainak 
túlságos előtűntetését — a mint az különösen Dürernél előfordúl, művészünk e tekintetben az emberi test 
izomzatánál inkább már az olasz iskola természetesebb s e szerint szebb alakítási műirányát követé. 3

3. Szen t M ária , mint fájdalmas anya, imára összetett kezekkel van ábrázolva, a szűz 
hosszú és redődús sötét-kék színű palástot visel, mely részben a fejét is befödi. Az alak itt is kalapácscsal, 
fogóval, és harmincz ezüst pénzzel, mint a kínszenvedés s árulás jelvényeivel van körülvéve.
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Végre 4. Sz. Borbála, egyik kezében a toronynyal, mint jelvényével van ábrázolva, ruházata 
és palástja szép reclőzetben ömlik le keskeny vállárról, a másik kezével az arczát befedő fátyolt lebbenti 
fel, arcza szép fiatal, kifejezésteljes, s feje körnimbnssal körülvett.

Ezen négy külső képen levő alakok háttere égszín kék, azonfelül a sz. Egyedet s sz. Borbálát 
ábrázoló képtáblán a felső gót architectura alatt egy felette szép diszítményü szőnyeg van festve, melynek 
motívumai megfelelnek a gót styl korszakában divó hullám vonalú diszitmény elrendezésének; a szőnyeg- 
alakja sötétkék, a gót stylü levéldiszítmény zöld, továbbá az egyes mezőkben fehér s veres szirmú virágok 
kellemes hatással váltják fel egymást.

A mi pedig ezen oltár festményeinek kivitelét illeti, az, ha nem is oly kiváló szépségű, mint az 
úr születését ábrázoló oltáron, mindazonáltal ezen képek is templomunk műbecsű középkori festményei 
közé sorozandók.

Ezen oltár predellájának kellő közepén egy kiálló consola van alkalmazva, melyen eredetileg 
feszület vagy az oltári szentség állíttatott ki, ezen feltevés igazolására szolgál a consola mindkét oldalán, 
a predellán festett két térdelő angyal, igen diszes s stylszerű füstölőket tartva kezeikben. Ezen angyalok 
fürtös szőke hajjal, hosszú lebegő fehér ruhában, s hegyes végű szárnyakkal vannak ábrázolva, ép oly 
stylben s oly nagyszerű fölfogással, a mint azt Schongauer által festett angyalok átszellemült s könnyüded 
alakjain tapasztaljuk. A predella alapszíne fekete, mely színtől a világos ruhájú angyalok igen festőileg s 
előnyösen válnak el.

A mi pedig oltárunk felrakoványát vagy ormózatát illeti, erre nézve okom van gyanítani, hogy 
az oltár ezen része már újabbkori, de a renovatio oly annyira stylszerű s lelkiismeretes, hogy a különbséget 
csak a műrégész gyakorlott szeme képes észrevenni.

A középszekrény felett az oltár tengelyén egy közéj} toronyfi emelkedik, melynek csinos meny- 
nyezete alatt, egy nyolczoldalú kiugró consolán a jó és rossz lelket serpenyőjében mérő sz. Mihály angyal 
csinos szobra áll, s míg baljában a mérleget tartja, addig felemelt jobb kezében a keresztmarkolatú egyenes 
pallost magasra emeli; a mellén csattal megerősített hosszú palástjának külső kelméje zöld, ellenben bél
lése piros színű.

Ezen középső toronyfit mindkét oldaláról a szokásos alacsonyabb s kisebb toronyfiak helyett itt 
egy kissé lapos gót architectura fogja körül, mely két sarok halából s egy késő kori mérmüvel ellátott 
szamárhátú ívezetből áll, melynek legfelsőbb csúcsát keresztrózsák diszítik.

Ezen két sarok toronyfihoz a szárnyajtók felett levő szamárhátú ívezet símúl, mely utóbbinak 
belmezejét későkori halhólyag forma motívumokból álló diszitmény tölti ki. Ezen oltár felrakványa tehát 
csak az említett Sz. Mihály szobrával bir, a felrakvány többi része a közép alaknak csak mintegy hátterűi 
s decoratiójául szolgál.

Meglehet, hogy ezen oltár tornyozata időközben megromlott, s csak későbben a még megmaradt 
műrészletekből állíttatott össze, a hiányzó műrészleteket lehetőleg az eredetiekhez hasonló részletek által 
iparkodtak pótolni, a mi ezen az oltárnál csak félig sikerűit, mert a tornyozat aranyozása igen halvány s 
kissé zöldes, továbbá a pálczázat (Stabwerk) némely helyen nincsen valóságban kimetszve, hanem csak 
festékkel van megjelölve.

Mindamellett ezen oltárunk is különösen aranyalapú festményeivel még igen szép hatású s a 
szekrény (itt közép kép) csekélyebb szélessége miatt magassági méretei is arányosabbak, mint a hasonló 
magassággal bíró, urunk születését ábrázoló oltára, melynél a széles felrakvány az arcadívezeti hevederív 
bekezdése által nem fejlődhetett ki teljesen.
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E) A  SZ. A N D R Á S O LTÁR A .

A templom déli oldalához 1482-ik évben hozzáépített kápolnák egyike, a templom tornya és a 
főbejárás előtti előcsarnok közt foglal helyet, mely kápolna, oltárának védszentjétől sz. Andrástól nyeré 
elnevezését. Magának a kápolnának s műrészleteinek leírását fentebb az illető helyen már közlém, ez alka
lommal vizsgáljuk meg közelebbről ezen kápolna oltárának arany alapon lévő festményeit, melyek mind 
kivitel mind pedig compositio tekintetében templomunk kiváló festményei közé sorozhatok.

Ezen oltárunk áll a kápolna keleti fala mellett, jelenleg azonban sem a kápolna, sem pedig az 
oltár eredeti rendeltetés szerint nem használtatik, miután a kápolna nagy részét az ötvenes években készült 
sz. sír sziklabarlangja foglalja el, és pedig annyira, hogy a kápolna oltárához már alig lehet férni. A kápolna 
ezen új rendeltetése következtében oltárunk természetesen nem használtatik, és poros s sötét zugában 
csendesen várja kiszabadulását, mely későbben bizonyosan he is fog következni, midőn a régi művészetet 
jobban méltányló s becsülő nemzedék ezen kiváló oltárművünk számára vagy a templom belsejében, vagy 
pedig valamely múzeumban díszes s műbecsének megfelelő helyet fog kijelölni; addig azonban nyugodtak 
lehetünk, mert oltárunk igen biztos s könnyen nem is közelíthető helyen van deponálva, tehát minden 
stylellenes újítástól vagy véletlen megsérüléstől kellően biztosítva van. Kívánatos lenne azonban a fest
mények jó karbani fentartása czéljából ezen oltárt évenként legalább kétszer leporozni, s egyéb piszoktól 
megtisztítani.

Különben én azt hiszem, hogy ha templomunk jelen restaurátlójánál a sz. sír meg is hagyatnék, 
oltárunk tekintve annak kiváló műbecsét minden bizonynyal a templom belsejében fog felállítatni, és pedig 
legczélszerűbb lenne azt a templom északi fala mellett elhelyezni, hol nem lenne annyira romlásnak kitéve.

Oltárunk nem bír szobrászati müvekkel, miután úgy a szekrény helyén, mind pedig a felrak- 
ványon csak festmények vannak elhelyezve. Az oltár szokásos tornyozatos felrakványa helyett találunk itt 
legelső alkalommal egy oly szerkezetet, mely csúcsfalakat (Gfiebel) utánzó, háromszög alakú lapokat 
képezve, különösen a kissebb mellékoltárok bevégzéséül, bekoronázásául a középkorban gyakran 
alkalmaztatott.

A sz. András oltárának középrészén hasonlóképen két ily háromszögű (Wimperg) csúcsos lap 
emelkedik, valamint a két oltárszárny tetején is vannak ily Wimpergek alkalmazva, melyek felső lapja 
festményekkel díszített, s horonynyal párkányzott széle pedig levél csomókkal, s a csúcs díszes kereszt
rózsákkal van ellátva, ezen egyszerű és az építészetből vett csúcsok által akarván jellemezni a felrakvány 
azon pyramidalis silhouettjét, mely a gazdagabb és díszesebb kivitelű oltároknál rendesen előfordúl.

Ily háromszögletű csúcslapokkal bíró oltár, templomunkban még három helyen előfordúl, volt 
még egy negyedik is, t. i. a nem minden ok nélkül sz. Borbálának gyanított oltára, de ezen, a szekrestye 
feletti úgynevezett Katalin kápolnájában álló oltárművünk már eltűnt, csak a mensája, továbbá az oltár 
felrakványát képező egy ily háromszögű csúcslapja marad még reánk.

Oltárunk középső képtáblájának kellő közepén, a két képmezőt elfoglaló lajíján sz. András álló 
s méltóságteljes alakja van ábrázolva, mely képen kivűl a középső képtáblán még hét kép veszi körül a 
sz. Andrást ábrázoló főképet; továbbá a két, bezárható, oltárszárny ajtajának belső felületén, mindkét oldalon 
még három-három kép foglal helyet, úgy hogy ezen beosztás szerint oltárunk normális nyitott állapotban, 
összesen 14 képet foglal magában, oly tekintélyes szám ez, melyet középkori gót oltárainknál nagyon 
ritkán találunk. Bezárt állapotban pedig a szárnyajtók külső felületén összesen még hat kép foglaltatik.

Ehhez hozzáadva az oltár felrakványát képező négy csúcsalapon lévő hat képet, oltárunk 
összesen 26 képpel dicsekedhetik, s a mi a képek számát illeti e tekintetben, templomunk egy oltára sem 
mérkőzhetik a sz. András tiszteletére szentelt oltárral.

BÁRTFA KÖZÉPKORI M Ű EM LÉK EI.
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Az oltár méretei nem nagyok s a következők:

A mensa magassága, az egy lépcsőfokkal együtt ............................... . ................. ............................ 1 -47 méter
A predella » ............................................... . ........................................................................... 0-57 »
A középszekrény helyét elfoglaló képtábla magassága ........................................................................... 1-79 »
A wimperg-féle csúcsok magassága .......... . ._ ..................... . ......................................................... . 094  »
E szerint az oltár összes magassága _ ...............................................................................................  _ 4‘77 méter
A középtábla szélessége ..........................................................................................................................  _ 1.44 »
Egy szárnyajtó szélessége az előbbinek fele ..........................................................................................  0-72 »

A képek a mellékelt idom szerint e következő rendben elhelyezvék:
1. Sz. A ndrás  apostol méltóságteljes s igen finom kivitelű, jól rajzolt alakja foglalja el a

középtábla legnagyobb részét; kifejezésteljes fejét körnimbns veszi körül, 
ősz liaja homlokának közepén ketté osztott, bajusza és lioszu. szakálla 
szinte ősz. Jobb kezében X alakú úgynevezett András keresztet tart, mig 
a köpenye által eltakart balkezén egy középkori kötésű csattos s nyitott 
könyv nyugszik.

Sárgás színű és gótstylű ornamentatioval díszített alsó ruha 
felett egy bőredőzetű sötét-zöld színű palástot visel, a kép arany háttere 
sajtolt szőnyeg diszítménynyel bir.

Ezen a képen az úgynevezett András keresztje, nem faragatlan 
két fatörzsből áll, a mint azt a Liptómegyében fekvő sz. András templom 
oltárán1 vagy pedig a beszterczebányai templom tornyán1 2 találjuk, 
hanem e kereszt két gyalult léczből vagy deszkából készült.

2. Sz. Gosmas és D em jén (Da/mian) az egyházi és középkori festményeken majd 
nem mindenütt együtt vannak ábrázolva, mert testvérek voltak.

Ezen két alak mindegyikének a kezében egy szelencze alakú edény (Büchse) látható, miután 
mint orvosok sikerrel gyógyítottak, sőt csodákat is tettek, azért az orvosok és gyógyszerészek védszent 
jeiül tiszteltettnek.

Igen érdekes ezen két alak ruliaviselete; polgári állású férfiak lévén, a művész azokat csakis 
az akkori középkori polgári viseletű ruházatban festheté.

Sz. Cosmas fején szürke süveget visel, sötétkék színű, hosszú, redőzetnélküli öltönye prémmel 
szegélyzett; míg a mellette álló Demjén, fején kucsmaalakú süveget hord, talárszerű hosszú palástja piros 
alsó ruhája pedig sötét-zöld színű, s mind a két alak feje körnimbussal körülvett. A kép hátterében 
parapettszerű fal látszik aranyozott hátlappal.

3. Sz. M árton és sz. Lőrincz, Sz. Márton rendesen lóháton és pánczélban mint római 
lovag van ábrázolva, itt azonban helyszűke miatt álló helyzetben pallosával vágja le köpenyének egy részét, 
melyet egy földön csúszó s csak egy ingben öltözött nyomorék kezeivel felfog. Feltűnő, hogy ezen a képen 
sz. Márton sisak helyett herczegi süveget visel. A mellette álló szent Lőrincz mint diacon van 
ábrázolva, s míg leeresztett jobbjában a martyr halálának eszközét, jelvényét a vasrostot tartja, addig a 
baljában tartó szép s díszes kötésű nyitott könyvből olvasni, imádkozni látszik. Épen ily állásban van sz. 
Lőrincz is a 3-dik szám alatt leírt Mária oltárának felrakványában mint szobor idomítva; feje fedetlen s 
kör-nimbussal körül vett.

4. A heresztre fe sz íte tt üdvözítő  körülvéve a keresztfa alatt álló Mária és Jánossal

1 Lásd Myskovszky értekezését: A liptóinegyei középkori műemlékekről az Archaeologiai Közlemények Xl-dik kötetének 
II. füzetében, hol egyszersmind a sz. András szobrának rajza is foglaltatik.

2 Lásd az Archaeologiai Közlemények VII. kötetének I. füzetét, liol annak 16-dik lápján a beszterczebányai templom 
tornyán lévő sz. András szobra rajzban szemlélhető.
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látható ezen a képen, üdvözítőnk tövissel koronázott s dicsfénynyel körülvett kifejezésteljes feje jobb 
vállára hajlik; keresztre feszített kezei majdnem vízszintes irányúak, lábai egymás fölé téve egy szöggel 
leszögezvék. A kereszt jobb, tehát a kép baloldalán álló fájdalmas szűz szokásos sötét-kék színű bőredőzetű 
köpenyében van burkolva, kezeit imára kulcsolva; a kép jobb oldalán álló sz. János apostol, — üdvözítőnk 
ezen kedvencz és bű tanítványa — jobbját és tekintetét a keresztfán függő mestere felé fordítja, piros, bő 
palástjának redőzete nagy partiekben rendezett. A kép hátterét begyekkel körülvett város képezi.

5. Ezen, az oltárképtábla kellő közepére eső, és sz. András képe alatt levő képmezőn Szen t 
M ária  mellképe látható, a szűz kezeit mellén keresztbe tartja, továbbá egy csinos gót stylü fibula-csattal 
mellén megerősített sötét-kék színű palástja körnimbussal 'körülvett fejét is befedi. Arczkifejezése 
szelid s nemes.

6. Piéta ; a keresztfa alatt ülő fájdalmas szűz ölében fekszik Krisztusnak a keresztfáról levett 
holtteste, tövissel koronázott fejét a háttérben álló Arimathia támogatja kezével; a kereszt másik oldalán 
sz. Magdolna látható, kezében olajat tartalmazó edénynyel.

7. M agyarországi sz. Erzsébet és sz. Á gnes;  szent Erzsébet alakja correct 
rajzánál fogva különösen kiválik a többi alak közül, fátyolozott fején királyi koronát visel. A jobb kezében 
levő tányérból, egy csúszó béna koldusnak kenyeret osztogat.

A mellette álló sz. Ágnes szűz, fején koronával, sötét-zöld színű bőredőzetű palástja majdnem 
egész alakját befödi, ölében kis bárányt tart, melyre jobb kezével mutat.

A háttér itt is aranyozott.
8. Sz. Brúnó, a Karthausiak fehér szerzetes öltönyében, baljában egy nyitott könyvet, 

jobbjában pedig egy feszületet tart, mely utóbbinak tetején egy nyolez ágú csillag látható, haja rövidre 
nyírott s tonsurával bír; a mellette álló mátkái sz. János (Sz. Joliannes de Matha), a trinitarius szerzetes 
rend egyik alapítója, itt violaszín hosszú szerzetes ruhában van ábrázolva, feje tonzurás s nimbussal 
körülvett; balkezében békóvasat, jobbjában pedig zárt könyvet tart.

Az oltár jobb szárnyán pedig a következő jelenetek s alakok ábrázolvák:
9. A kép baloldalán Sz. Sebestyén  fatörzshöz kötelekkel megerősített alakja áll, teste 

nyilakkal átlőtt, mellette egy ismeretlen pápa alakja, hármas koronával (tiarával), s hosszú biborpalástban 
térdel, kezei imára összetéve, bátran s megadással nyújtja mezítelen nyakát a mellette álló veres ruhás 
bakónak, ki keresztmarkolatú egyenes hosszú pallosát két kézre fogva, suhintásra fölemeli. A pápa feje 
körül itt hiányzik a többi alakoknál előforduló nimbus, s miután több pápa pallos általi vértanúhalált 
szenvedett, itt a pápa neve meg nem határozható, s pedig annál kevésbbé, mert itt a jelvények egészen 
hiányoznak. A kép hátterét egy hegyes tájkép foglalja el, egy tornyokkal s falakkal megerősített várossal, 
mely utóbbinak tornyai, bástyái, sánczai s egyes csúcsfalú házai műtörténeti szempontból felette érdekesek, 
mert a művész rendesen olyforma tornyokat és házakat festett, melyek alakra nézve a művész korának 
megfeleltek; sőt gyakran oly építményeket, melyeket a művész tartózkodási helyén mindig maga előtt 
látván ezen építmények alakja a művész emlékezetébe mélyen vésődött be, s képzelő tehetségére, külö
nösen a városok s építmények festése vagy compositiója alkalmával természetesen nagy befolyással 
volt.1 Miután templomunk egykori magas tornyának alakja s kinézése, — régi rajzok hiánya miatt — 
előttünk még ismeretlen, ez oknál fogva iparkodtam a templomunk régi oltárain hátterűi szolgáló városok 
és tornyok alakjainak rajzait gyűjteni, hogy idővel összeegyeztetve ezen rajzokat az okmányokban előforduló 
leírással, legalább megközelítőleg megalapítható legyen tornyunk egykori kinézése.

10. A kép jobboldalán sz. K r is tó f  vállán hordva a gyermek Jézust, s a jobb kezében gyöke
restől kiszakított fára támaszkodva van ábrázolva, midőn a gyermek Jézust a folyóvizén keresztül viszi.

1 így látunk például Dürer festményein s rézmetszetein |ép oly alakú építményeket, a minők akkoriban Nürnbergben s 
egész Németországban léteztek.

8 *
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A folyó partján sz. Makárius remete egyik kezében lámpással, közeledni látszik sz. Kristóf felé, mintegy 
meg akarván veszélyes útját lámpásával világítani; a kép hátterében egy zárda alakú s kőfallal körülvett 
építmény látható.

11. A jobb oltár-szárny aj tó legalsóbb részén a sárkánynyal viaskodó szen t György fehér lovon 
ülő pánczélos lovag alakja látható, a midőn hosszú nyelű lándzsáját a földön hentergő sárkány nyitott 
torkába döfi; a fehér ló ügetése kissé nehézkes, a kép hátterében látható a térdelő királyleány, koronával 
fején, s egy megerősített vár.

Ezen oltár balszárnyának felülete — a jobboldalinak megfelelve — szintén három képkeretre 
osztott, legfelsőbb részén látható :

12. Sz. A n ta l  remete, egyik kezében könyvvel, a másik kezével sajátságos T alakú botjára 
támaszkodva, fején kucsma alakú föveget visel, mellette látható jelvénye: egy disznó.

Sz. Antal mellett sz. Borbála  áll, fején koronát, s alsó ruházata felett pedig sötét-zöld színű 
bőredőzetü köpenyt visel, egyik kezében jelvényét a tornyot tartja, mely utóbbira jobbjának mutató ujjával 
mutat. A kép hátterének egy részét is egy parapettszerü falazat foglalja el, a háttér felső része aranyozott.

13. A bal-szárnyajtó középső képtábláján két ismeretlen szent alak van festve, mind a két alak 
különös alakú szőrös kucsmában, egyik kezében a martyrság jelvényét az egyenes pallost, a másikban pedig 
egy pálmaágat tartva. Az első alak egy polgári prémes zubbonyt, a másik pedig a fehér alruha felett egy 
sötét szinü palástot visel. S miután ezen két szent alak jellemzőbb jelvényekkel nem bir, e miatt azok 
meghatározása nagyon meg van nehezítve.

14. A balszárny legalsóbb mezején látható az imádkozó Jézus a Getsemane kertben. 
körülvéve alvó tanítványai által, a kép hátterében kivehető a deszkapalánk nyitott kapuzatán kíséretével 
berohanó Judás.

A mint már feljebb említém, ezen oltárunknál a tornyos ormózat helyét, négy háromszög alakú 
csúcslap (Griebel) foglalja el, melyek közt kettő az oltár középtábláján, a másik kettő pedig az oltárszárny- 
ajtók felett emelkedik.

Ezen háromszögű csúcsokon tehát a következő jelenetek ábrázolvák:
15. A három  k irá ly  a jándékot hoz az ú js zü lö ttn e k ,  Jézusnak, ki a szűz ölében 

ülve, kezét áldólag emeli fel a jövevényekre.
16. Keresztelő sz. János ülve van ábrázolva, baljában egy könyvet tart, melyen egy kis 

bárányka fekszik, a szent János jobb kezének mutatóujja a bárányka felé van irányozva; különös, hogy 
keresztelő sz. János a szepes-olaszii s más keresztelő medenczéken ép ily alakításban fordúl elő, s rá 
mutatva a bárányra a szent irás e következő helyét illusztrálja;

«Ecce Agnus Dei, qui tollit peccata Mundi». — Az oltár ajtói felett emelkedő két háromszögű
csúcsban

17. és 18. Két ismeretlen szent püspök mellképe látható, figyelemreméltók itt a püspöki jelvé
nyek, úgymint süvegek és pedumok stylszerü alakításai így a süvegek — infulák — még alacsonyak s 
háromszögű alakúak, a püspöki bot felső része — a feje — egyszerűen hajlított végén csinos s gót stylü 
levél csomóba végződik, továbbá a casula vagy pallium egyszerű, de mégis ízléses csattal bir. Miután pedig 
sz. Adalbert és sz. Egyed szobrai s képei templomunk több helyén együtt találtatnak, valószínű, hogy 
ugyanazon szentek itt is együtt ábrázolvák.

Ha ezen oltár szárny-ajtói bezáratnak, akkor az oltár felső részén lévő két-két háromszögletű 
csúcs egymást tökéletesen fedi, úgy hogy oltárunk bezárt állapotában két csúcscsal van koronázva; ezen 
csúcsok, mint a gótépítészetben előforduló csúcsfalak (Giebel) levélcsomókkal (Krabben, Giebelblummen) 
s rendes keresztrózsával vagy keresztvirággal diszítvék.

Bezárt állapotban, a két ajtószárny külső felülete három-három képmezőre osztott, összesen 
tehát hat képtáblája van, a következő tartalommal.



A SZ. ANDRÁS OLTÁRA. 61

A balszárny legfelsőbb részén:
1. A szű z  M á riá n a k  üdvözletét hozó angya l  látható, térdelő helyzetben, fürtös 

aranyszőke hajjal, s igen finomul kidolgozott arczczal, bőredőzetű fehér ruházata, valamint piros tollú s 
hegyes végű szárnya élénken emlékeztet a Schongauer által rajzolt kedves s szelid kifejezésű angyal
alakokra. Kezében egy lebegő szalagot tart az angyali üdvözletre vonatkozó legendával, 
melynek egyes betűi, XV. századbeli nyúlánk alakítással birnak:

§ aue |  urálin f  phm t § állíts \  tecunt § •
1 2

co 4

5 6

2. Az előbbi kép pendantját képezi a jobboldali oltárszárny felső részén, épen 
szemközt az előbbivel fekvő s a térdelő szű z  Máidéit ábrázoló  képtábla, mely 
képen a szűz nagyszerű fölfogással festett, nemes tartáséi s szelid arczkifejezésü alakja, 
finom metszésű kezeit mellén keresztbe téve egész odaengedéssel s alázattal fogadni 
látszik az angyal üdvözletét. A szent lélek egy fehér galamb alakjában, körülvéve arany 
dícsfénynyel lebeg a szűz felett. A szűz sötét-zöld palástja redőzetének szorgalmas 
kidolgozása élénken emlékeztet Dürer Albert mesteri modorára.

3. A balszárny közepén szen t K a ta lin  alakja látható, fején koronát visel, szép haja vállaira 
ömlik kétfelé, egyik kezében jelvényét a tört fogas kereket, a másikban pedig vértanúi halálának eszközét, 
egy egyenes s keresztmarkolatú pallost tart.

4. A jobbszárny közepén lévő képtáblán
Sz. M a rg it  van ábrázolva, a fölemelt jobbjában tartott s keresztbe végződő hosszú nyelű 

lándzsát a lábainál tekerődző sárkány felé döfésre irányozza. A sárkány t. i. a gonosz szellem vagy a 
sátán jelképe, mely utóbbi a szent Írásban határozottan nagy sárkánynak vagy öreg kígyónak neveztetik. 
Az egyház folytonos harczot visel a sátánnal. Hol a keresztyénység elterjed s győz, ott a kereszt is győz 
a sátán felett.

5. A balszárny legalsóbb részén
Sz. D orottya  látható, kezében tartva a virágokkal s gyümölcscsel telt kosarat. — Végre
6. Az előbbi képtáblának átellenében, tehát a jobbszárny legalsóbb részén
Sz. K r isz tin a  nemes tartású alakja van festve, kezében jelvényét, a nyilat tartva.
Ezzel be van végezve az oltár szárnyajtóin lévő képek cyclusa, megemlítendő még a két három

szög alakú csúcs liátulsó felületen levő két kép, melyek közt a
7. számú Ysaias, a 8-dik számú pedig É liá s  prófétát ábrázolja, a lap kis mérete szerint ezen 

alakok mellképben festvék, feliratos szalagokat tartva

|  g a a ia s  • prop'tcta §
§ Tjeluts ♦ proplü ta §

minuskulákból álló feliratokkal.
Ezen oltár, aránylagosan véve, alacsony predellájának felülete patronirozott s csinos szőnyeg 

diszítméiiynyel bir; és sem a predella, sem pedig az oltár mensája nem bir behúzással, (Einziehung) 
hanem egyenes oldalakkal határolt.

Tekintve ezen oltárunk festményeinek egyes alakjait, feltűnik előttünk mindenekelőtt a contour 
rajz bizonyos keménysége s merevsége, a mely jelleg különösen a német iskola régi műveit oly határozottan 
jellemzi, továbbá az öltözet nagyszabású s még nem aprított redőzete is az ó német iskoláé, s végre szent 
György lovának alakítása is merev még, lábai nyújtottak, egyenesek s egymás mellé rakvák, ép úgy, mint 
azokat a XIII. és XIV-dik századbeli lovagpecséteinken találjuk. A festmények tehát ezen oltárunk régi 
korára látszanak utalni, s miután a templomhoz hozzáépített sz. András kápolnájának építése későbben,
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azaz 1486-dik évben végeztetett be teljesen, igen valószinű, hogy kápolnánk építésénél régibb oltárunk 
eredetileg a templom hajójában állhatott valahol, s csak későbben 1486-dik évben, a szent András kápol
nájának hozzáépítésének bevégzése után, tétetett át a mostani helyére.1

Atalában véve ezen oltárunk mind műtörténeti, mind pedig művészeti becse nem csekély, s kár, 
hogy mesterének monogrammja az oltár festményein hiányozván, ezen oltármű mestere nem puhatolható 
ki oly könnyen, és pedig annál kevésbbé, mert ezen oltár festményei kivitel és styl tekintetében templo
munk többi oltárműveink festményeitől egészen elütnek.

Ezen táblafestmények háttere arany lévén, a szentek egyes álló alakjai a fénylő aranyalapból 
sötéten válnak ki, s ennek következtében oltárunk a byzanti aranyalapú (mozaikok) rakművek és emaillok 
hatásával bir, mely hatás természetesen igen emeli oltárunk szépségét s érdekes régiségét.

A mint már említém, a szent András kápolnában, az ötvenes évek elején, a szent-sír kissé 
szinpadias alkotmánya állíttatott fel, mely kápolnánk belsejét majdnem egészen betölti; e miatt oltárunk 
jelenleg már nem használtatik, s nehezen hozzáférhető; reményiem azonban, hogy templomunk restaura- 
tiója alkalmával ezen oltár tisztességesebb s műbecséhez méltóbb helyet nyerend.

F) SZ. M Á R IA  OLTÁRA.

Ezen oltárművünk, a templom déli mellékhajójához 1486-dik évben hozzáépűlt részének azon 
kápolnájában áll, mely rendesen Mária vagy — miután későbben abban Serédy Gáspár márványtumbája 
állíttatott fel, Serédy kápolnájának is neveztetik.

Ezen oltárunk több tekintetben nevezetes: így ez az egyedüli oltárművünk, melynek készítési 
éve egy Kómában 1463-dik évben kelt indulgentiális okmány által pontosan meg van határozva, továbbá 
oltárunk nevezetes az oltár szárnyajtóin levő féldomborművü képcyclusánál fogva is, s utóbbi tekintetben 
hasonlít a lőcsei főoltárhoz, valamint a beszterczebányai sz. Borbála oltárához.

Az oltár főméretei a következők:

A mensa magassága ... -  .................
A predella m agassága.......................... -
A szekrény magassága ...........................
igy az oltár összes részeinek magassága 
A belső szekrény szélessége ................

mely méret fele azaz 0-68 megfelel az oltár szárnyajtóin lévő képtáblák szélességének.
Megjegyzendő, hogy ezen oltárunk felrakványa már egészen hiányzik, s- csak asz. Sebestyén 

szobrocskája marad még fenn, mely e templom depositoriumában őriztetik, ez oknál fogva a hiányzó 
felrakvány a magassági méretek feljegyzésénél nem is fordul elő.

Az oltár szekrényének belső része két mély oldalhorony által szegélyeztetik be, s az így támadt 
középső fülkének felső része, mennyezetet képező csúcsívezetes díszítmény által koronáztatik meg, mely 
fülke polygonal mélyedésében a gyermek Jézust tartó szent szűz szobra áll, koronával fején, s baljában 
jogart tartva, tehát itt mint a mennyek királynéja van ábrázolva.

Ezen szobor alakítása, a ruharedőzet művészies kidolgozása, valamint a részletek, úgymint a

1 Lásd H en szlm a n n  I mre értekezését a Kunst und Alterthum in Oesterreich czímtí munkában; melyben ezen oltár 
koráról ekkép nyilatkozik: Der älteste unter den Altären scheint der gegenwärtig in der Andreas-Kapelle befindliche zu sein. Er 
enthält in 4 Abtheilungen, jede mit einem einfachen Giebel über sich, mannigfache Heiligenbilder auf Goldgrund, in einfacher 
Composotion von wenig Figuren. Da die jetzige Kapelle neuer als der Altar selbst zu sein scheint, mag er ehedem einen anderen 
Platz eingenommen haben.

D49 méter. 
046  »
1-81 »>
3*76 méter. 
1-36 »)
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liajazat, a kezek s az arcz finom kivitele mesteri kézre utal. A fülke háttere csinosan ornamentirozott 
függönynyel fedett, mely felett az arany csillagos kék ég boltozata látszik.

Az oltárszekrény belsejében lévő horonyokban, csúcsíves stylü oszlopos arcliitectura által sze
gélyezett fülkékben a következő kissebb szobrocskák állanak, és pedig:

A baloldali horony felső fülkéjében sz. Péter apostol szobrocskája áll, melynek megfelel a jobb
oldali horony felső fülkéjében lévő sz. Pál csinos kivitelű szobrocskája, az utóbbi alak baljával az egyenes 
pallosra támaszkodva, a jobb kezében tartott nyitott könyvből olvasni látszik. A baloldali horony alsó fülké
jében sz. Kunigunda II. Henrik király nejének szobrocskája áll, jobbkezében tartva egy tornyos templom 
kis mintáját. Eendesen azon szentek, kik templomok alapításával s építésével érdemeket szereztek 
magoknak, egy templom kis modeljének jelvényével ábrázoltaknak, így sz. Gothárd, II. Henrik, sz. Petro- 
nius is az általa épített bolognai dóm mintáját tartja, továbbá sz. Lipót Ausztria patrónusa, s végre szent 
Virgilius a salzburgi dóm építője.

A jobboldali horony alsó fülkéjében pedig sz. János evangélista szobrocskájával találkozhatunk.
Az oltárszárny ajtók belső felületén négy képtábla foglaltatik, féldombormüben ábrázolva, a 

szűz Mária életére vonatkozó főbb mozzanatokkal, és pedig a következő sorrendben:
1. A baloldali oltárszárny felső részén:
A z ctngyCili üdvözlet je lene te  ábrázoltatik, a kép jobboldalán egy imazsámoly mellett 

térdel a szűz, tagmozdulatai által kifejezve azon meglepetést, melyet a 
megjelenő angyal reá gyakorolt. A szűz előtt egy angyal féltérden állva 
s jobbját áldólag emelve foglal helyet, a balkezében levő szalagon 
olvasható:

♦ Quí Ö)arm jgratia plcmt *

az angyali üdvözletre vonatkozik.
2. A jobb szárny felső képtábláján a szű z  lá togatása  

Erzsébetn él van ábrázolva, hol Erzsébet középkori német ruha vise
letben a ház ajtaja előtt kezeit nyújtva a látogató szűznek, szívélyes üdvözletét viszonozni látszik. Ezen két 
alak igen természetes s élénk alakítású, a test mozdulataiban a kedves meglepetés s öröm érzete igen 
találóan van kifejezve s visszaadva. A háttér egy kősziklás hegyes vidéket ábrázol, melyen keresztül egy 
lombos fákkal szegélyzett út vezet.

3. A balszárny alsó 'képtábláján a z üdvözíti) születése  ábrázoltatik, hol a szűz felbontott 
s vállaira ömlő hosszú hajjal, kezeit imára összetéve, a földön pólyában fekvő gyermek Jézus előtt térdel, 
míg a kép más oldalán József gyönyörködni látszik az újszülöttben. A háttérben egy nyitott fedelű istállóban 
ökrök és öszvérek fejei kandikálnak ki. — Végre

4. A jobboldali oltárszárny alsó képtábláján a három  heleti bölcs van ábrázolva, midőn 
az újszülött Megváltónak hódolatukat kifejezve, ajándékot hoznak. A kép baloldalán ül a szűz, ölében a 
gyermek Jézust tartva, előttük térdel az ősz szakállú Gáspár, egy stylszerűleg díszített csinos kincsszek
rénykét nyújtva a megváltónak, ki is az ajándék elfogadásának jeléül kezeivel a nyitott szekrénybe nyúl.
A háttérben Menyhért a füstölő edénynyel, és Boldizsár a serleggel vehető ki, mely utóbbi bölcs az 
újszülött iránti tiszteletének s hódolatának jeléül a fején levő koronás süveget levenni készül.

Ezen oltárnak itt elősorolt féldomborművű képein lévő alakok ruházata mérsékelve aranyozott, i
a ruliabéllés felváltva piros és kékszínű, az arcz s kezek gyönyörűen színezvék, a haj azat mérsékelten 
aranyozott, a képek háttere szőnyegszerű préselt arany ornamentatiójával az alakok hatását még növeli.
A középszekrény, valamint a képtáblák alsó szélét, egy «á jour» metszett halliólyag motivumú — díszít
mény foglalja el, mely ultramarinkék alapjával, kellemes hatású.

A csekély magasságú predellának közepe festett rámázat által három mezőre oszlott, hol az

1 2

3 4
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üdvözítő kínszenvedésteljes alakja (vir dolornm) a szűz és József alakjai közt foglal helyet. Ezen három 
alak — a kopott festés miatt — már nehezen vehető ki, a predella többi felülete pedig arany csillagokkal 
behintett kék színnel van díszítve.

Az oltárszárny ajtók hátnlsó felületén eredetileg hasonlóképen festmények díszlettek, jelenleg 
azonban azok annyira elkopottak, hogy a kép alakjai már teljességgel ki nem vehetők.

Ezen oltárunk kora és készítési ideje egy a városi levéltárban levő, s Rómában 1463-dik évben 
kelt, — hat függő pecséttel ellátott — eredeti okmány által pontosan meg van határozva, mely a 
fraternitas St. Coporis Ckristi nevű egylet teendőit s szabályait tartalmazza. Okmányunk több Cardinális 
s püspök által van kiállítva, s ezen az oltárnál imádkozó bűneinek megbocsátását biztosítja. Ezen 
okmány alapján oltárunk alapítója Scultéti IÁeresztyély az akkori bártfai plébános, valamint még több 
egyházi és világi személy, kik azonban névszerint nincsenek megemlítve az okmányban.

Ezen okmány szerint tehát oltárművünk 1463-dik évben már készen volt, s a mint már említém, 
eredetileg a déli mellékhajó keleti zárfala mellett állhatott, mivel a mostani sz. Mária kápolnája, hol az 
oltár jelenleg áll, 1463-dik évben még nem létezett.

A különösen mütörténeti szempontból felette érdekes okmányunk, csinos minuskulákkal Írott 
szövege a következő tartalmú :

Y s id ö r u s  Episcopus Sabinensis, A ladus t i t t l  Sancte p ra x e d is ; Ludovicus Johannes t itt l  
Sanctorum  quater C oronatorum ; Jaeobus t i t t l  Sancti Crisogoni; Ludovicus t i t t l  Sanctorum  Petri et 
M arcellin i presbiteri, et Franciscus Sancte M arie Nőve Diaconus M iseratione d iv ina  Sacrosancte 
R om án ecclesiae Cardinales. U niversis, et singulis Christi fldelibus presentes literas inspecturis. 
lecturis pariter, et a u d itu ris , Sa lu tem  in  Domino sem piternam . F tsi propheta doc&nte D om inum  in  
sanctis suis deceat collaudare in  illa  tarnen, per quam  hum ano generi eterna salus app á ru it gloriosa  
beata M aria semper V ir giné C hristifera eo celebtius D eum  laudari, et benedici, fun d a ta sq , in  ipsius 
honorem  basilicas, Capellas, A ltaria , et a lia  loca ecclesiastica a Christi fidelibus devocius venerari 
convenit, quo ipsa Virgo Sacratissim a Redemptoris N ostri M ater effecta m enőit in  Celis pre ceteris 
sanctis sub lim ius honoráld, et super Choros A ngelorum  etiam  exaltari.

D u m  ig itu r  in tra  Pectoris A rchana revolvim us, qiood ipsa regina Celorum gloriosissima  
sedibus prelata sydereis quasi S tella  M a tu tin a  prerutilans utpote M ater M isericordie, et pietatis 
A m ica  h u m a n i generis Consolatrix, pro salute fidelium , qu i delictorum  onere pregravantur, sedula  
Oratrix, et pervigil apud  ip su m  regem glorie d o m in u m  N ostrum  Jesum  Christum, quem  genuit inter- 
cedit d ignum , qu in im o deb itum  arbitram ur, u t Fcclesias, Capellas, A ltaria , Confraternitates, et loca 
ecclesiastica hu jus m ó d i suo nom ine, et ad  ejus honorem  in s titu ta  graciosis rem issionum  im pendiis, 
et in d u lg en tia ru m  M uneribus decoremus.

Cum itaque sivut accepimus dilecti Nobis in  C hristo , C J iv is ticm u s  S c u l té t i  v ic e  
a r c h id ia c o n u s , e t p le b c m u s  P a r o c h ia l is  E c c le s ia e  s a n c t i  E y i d i i  A b b a t is  e t c o n fe s -  
s o r is  d e  J ia v th fa ,  et n o n n u lli a lii plebani et C lerici, ac u triusque sexus laici districtus 
Opidi de B arthfa , Agriensis Dioeceseos, q u i singulärem  ad ip sam  beatam V irginem  M ariam  gereutes 
devotionis affectum  quoddam  A ltäre sub Vocabulo ipsius gloriose virginls M arie dei genitricis, 
et m isericordie M atris in  prefata  Ecclesia Sancti E g id ii erexerunt, et construxerunt, ac quanclam  
N otabilem  Confraternitatem , seu Kcolendinum de licentia loci o rd inarii fecerunt, et solemniter 
ordinarunt, prout fa c iu n t de P resenti, singulisque ebdomadis quilibet clictorum presbiterorum  
intecgras V igilias cum  laudibus clefunctorum, ac u n a m  m issam  singulis mensibus celebrant, et singule  
persone laicales dicte C onfraternitatis septem vicibus Orationem dom inicam , et sa lu tationem  Ange- 
licam , videlicet Pater Noster, et Ave M aria cum  tribus sim bolis A postolorum  d icun t seu ex Statuto  
et ordinatione clicte C onfraternitatis sub voto Conscientie celebrare, et dicere semel in  ebdomada 
pro A n im abus C onfratrum  et Consororum in  d icta  Confraternitcote decedentium  tenentur, et in  
super predicti Gonfratres in  singulis Quatuor temporibus A n n i in  dicto Opido (?) ad certum  locum  
Congruum ad hoc peripsos depu ta tum  convenire, ac in ib i videlicet presbiteri m issam  in  honorem  
ejusdem  Beate M arie solem niter decantare, nec non alias missas, et V igilias pro eisdem A nim abus  
celebrare, et laici verő suas Orationes dupplicare, presbiteri verő pro quolibet decedente hu jusm odi 
tr ig in ta  Missas celebrare, et laici prefa ti easdem Orationes dicere, ac quod ü d ém  Confratres, et 
Consorores u n a m  defunctorum  pro eisdem decedentibus in  clicta parochiali ecclesia, et in  a ltari 
praedicto alias Missas de beata M aria solenniter decantari facéré etiam  teneantur. Cupientes
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ig itu r , u t A ltäre, et Confraternitas h u jusm od i congruis freguententur honoribus, et a Christi fide- 
libus ju g  iter venerentur libris, Calicibus, et a liis  Ornamentis ecclesiasticis, ac lum inaribus Oblatio- 
nibus, et obsequiis decorentur, fu lc ia n tu r , et laudabiliter m u n ia n tu rJ, in ib ique Cultus augm entetur  
divinus. E t u t  ipsi Christi fiúi el es eo libencius devotionis causa confluant ad  Altäre, et Confraterni
ta tem  hu ju sm o d i ac ad A ugm entationem, decor em  m unicionem  aliaquoque prem issa M anus prom - 
ptius porrigant adjutrices, quo ex, hoc ib idem  dono celestis gráciáé uberius conspexerint se refectos, 
supplicationibus verő, et precibus C hristiani, et Confratrum , Consororumque predictorum  super 
hoc inclina ti.

De Omnipotentis dei m isenricordia , et beatorum Petri et Paulo A postolorum  eius auctori- 
tate confisi, Omnibus et singulis u triusque sexus Christi fidelibus vere peniten tibus, et confessis, qu i 
in  singulis quator diebus A nn i, quibus Contigerit eandem  C onfraternitatem  convenire, et celebrari, 
u t prefertur Altäre, et C onfraternitatem  hu ju sm o d i devote visitaverint am vuatim  ac pro A n im a ru m  
Salute eorundem  decedentium  et felici s ta tu  ejusclem C onfraternitatis oravérin t, a u t M issis landibus  
et aliis d ivin is in  d icta  Confra t e m it  ate celebrandis, et dicenclis interfuerin t, et ea devote aud iv érint, 
seu ad augm ent ationem, Conserv ationem, m unicionem , decorem, aliaque prem issa operám prebue- 
rint, et m anus Adiutrices porrexerint, pro singulis diebus prefatis, quibus id  fecerint. Nos Carcli- 
nales prefa ti quilibet videlicet N ostrum  Centum dies de in junctis  eis penitenciis m isericorditer in  
dom ino relaxam us. Praesentibus perpetuis fu tu r is  tem poribus duraturis.

In  quorum  Omnium , et s ingu lorum  fidem , et testim on ium  prem issorum  presentes literas 
exinde fieri nostrorum q S ig illo rum  ju ss im u s  et fecimios Appensionibus com m uniri. D a tum  Romae 
in  dom ibus Nostris Anno a N ativ ita te  D om in i m illesim o Q uadringentesimo sexagesimo tercio ind ic- 
tione undecim a, die verő Octava, Mensis Á prilis, Ponificatus Sanctiss im iin  Christo Patris, et d o m in i 
Nostri, d o m in i PU, d iv ina  Providencia Pappae secundi Anno quinto.

Az eddig leírt hat gót ízlésű szekrényoltár, tekintve azok arehitecturáját, festményeit, úgy nem 
különben remek szobrászati műveit, a templom becsesebb s nevezetesebb középkori műtárgyai közé soro
landók; ellenben azon bat szekrényoltár, melyek ösmertetése következni fog, úgy csekélyebb méretei
nél, mint kevésbé műbecscsel biró faragványai s szobrászati művei miatt a középkori középszerű művek 
sorába sorozandó; mindazonáltal ezen műveknél is, mind festészeti, mind pedig szobrászati tekintetben 
itt-ott még becses műrészleteket találunk.

Kezdjük mindjárt az északi mellékhajóban lévő oltároknál.

G) A  F Á JD A L M A S M EGVÁLTÓ O LTÁR A .

Ezen gót ízlésű oltárművünk áll az északi mellékhajó, északi hossz- és keleti zárfala által képezett 
sarokban. Kőből faragott mensája egyszerű, de hatásos tagozattal bir, a négyszegletű predellán áll a közép
szekrény, melynek a szentély záráshoz hasonló polygonal fülkéjében a megváltónk kínszenvedésteljes 
szobra van elhelyezve. A két oltár-szárnyajtó mind külső, mind pedig belső felületén aranyalapú festmények 
díszlenek. Ezen oltár felrakványa már hiányzik, helyét későbben egy csinos, de már renaissance stylű 
Epitapbiummal töltötték be, mely emléktábla még most is ott díszük gót stylű oltárunk tetején. 
Janofszky András a város egykori tanácsosának ezen Epitapbiuma magában véve, mint a kifejtett renais
sance styl terméke, nagyon érdekes, s részletes leírása a síremlékek fejezetében fog következni, de styl 
tekintetében természetesen sehogy sem I llik  egy gót stylű oltárhoz.

Az oltár főméretei e következők:

A mensa magassága az egy lépcsőfokkal együtt .....................................................................................  1*78 méter
A predella magassága ....... -...............................................  -....................................................................  0-52 »
Az oltárszekrény magassága ..........................................................................................................................  2-68 »

Az oltár m agassága................................................................  4-98 méter
A szekrény szélessége pedig .......................................................................................................................... 0 9 4  »

mely méret fele, azaz 0-47 m. megfelel egy oltárszárnyajtó szélességének.
BÁRTPA KÖZÉPKORI M ŰEM LÉKET. 9



Általában véve ezen oltár szekrényének tetemes magassága s karcsúsága által tűnik fel, mely 
arány következtében a szárnyajtókon lévő képtáblák csekély szélességek miatt igen magasaknak látszanak.

Az oltárszekrény belső fülkéjében áll a megváltónak, majdnem természetes nagyságú, s művé
sziesen faragott szobra; fején töviskoszorúval, kifejezésteljes arczán az önfeláldozás s fájdalom kifejezése 
honol; véres és megsebesített testének izomzata, annak helyes alkalmazása s megfelelő kidolgozása a 
mester anatómiai ismereteiről tesz tanúbizonyságot, mert ezen szobornál nem találjuk, a középkorban — 
különösen a XY-dik század vége felé készült szobroknál — tapasztalható szárazság és kiaszottság azon 
bizonyos jellegét, a melyet különösen Dürer Albert részmetszetein lévő alakoknál is tapasztalhatjuk, 
hanem a megváltó testének idomítása itt inkább felel meg a természetnek, s ez által inkább közeledik 
az olasz szobrászati iskolához. Meglehet, hogy ezen kitűnő szobor mesterének alkalma nyilt olasz 
szobrászati műveket tanulmányozhatni.

Ezen szobrászati művön különösen a kezek igen természetesen s finomúl vannak metszve; 
az új jak haj lása s alakítása a mester természet utáni tanulmányozását leginkább árulja el; hasonlóképen 
így vannak idomítva a test többi részei is.

Üdvözítőnk teste egészen mezítelen, s csak a csípője van a szokott kelmével betakarva.
A szekrényfülke alsó részét egy, gránátalma motívummal díszített, szőnyeg fedi be, sötétpiros 

ornamentatiója hatással válik ki az aranysárga alapból, a szőnyeg alsó széle rojtozatba végződik, a szekrény 
felső részén látható az arany csillagokkal behintett kék azúrszinü égboltozat. Szobor számára szebb, 
stylszerűbb és hatásosabb háttért nem is lehet képzelni. A fülke külső széle, nyúlánk oszlopocskákon 
nyugvó csúcsíves architecturával bir, melynek felső részén egymást keresztező ívezetek, halliólyag motí
vumokkal, diszeskednek.

A csúcsíves stylben a fülkék ily constructiv decoratiojával gyakran találkozunk, melynél a fülke 
felső részét elfoglaló mérműves díszítmény a fülkéken rendesen alkalmazott mennyezetekre emlékeztetett.

Általában véve ezen oltárszekrény fülkéjének sötét színezetű s nyugodt hátterétől igen előnyö
sen válik ki Üdvözítőnk művészies bevégzettséggel faragott s világos testszínű szobra.

Az egyszerű szárnyajtókon az üdvözítő kínszenvedésére s halálára vonatkozó képek díszlenek, 
ezen középkori festmények — úgy mint általában véve — itt is aranyozott alappal bírtak eredetileg, de 
úgy látszik későbben valakinek kedve kerekedet ezen aranyozott háttért fekete színnel bemázolni.

Az oltárszárnyajtók mindegyike két-két képtáblával bir, mely utóbbiak e következő sorrendben 
következnek egymásután :

A baloldali oltárszárnyajtó felső részén látható:
1. K risz tu s  a G-etzemane herbben imádkozva, körülvéve alvó tanítványai által, ezen 

festői csoportozat közt észrevehető Péter apostol, ki úgy látszik alvó állapotban 
sem feledkezik meg a mesterét fenyegető veszedelemről, mert mezítelen pálossal 
kezében alszik. A kép hátterében egy közeledő alak vehető ki, aligha nem az 
áruló dudás, ki lámpással kezében vigyázva közeledik az imádságában elmé
lyedt üdvözítőhöz.

2. A z üdvözítő  horonáztatása s kicsúfolása. A megkínzott 
megváltó egy bőredőzetü bíbor palástban ül a kéjo közepén, kezében nádjogart 
tartva, a háta mögött álló két hóhérlegény úgy látszik nagy erőfeszítéssel ipar
kodik a tövisből font koronát az üdvözítő fejére nyomni. A kép előterében 

álló púpos hátú törpe pedig kicsúfolni látszik az önmegtagadás s nemes türelem kifejezésével ülő üdvözítőt.
A jobboldali oltár-szárnyajtó felső részén pedig;
3. A z üdvözítő  ostor őzt a tása  szemlélhető, mely jelenet egy kőkeresztes ablakokkal ellá

tott teremben történik; az oszlophoz kötelekkel megkötözött üdvözítő nyugodt türelemmel s önfeláldozás
sal viseli el a mellette álló három bakó csillagos végű ostorainak s vesszőinek csapásait.
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Végre ugyanazon a szárny alsó részén:
4. K risztu s  a keresztfá n  látható, körülvéve fájdalmas anyja s János kedvencz tanítvá

nya által. A kép hátterét egy fenyves erdőkkel borított hegyes vidék foglalja el.
Ezen festmények alakjai jól rajzolvák, a ruharedőzet szorgalommal kidolgozott, az arczok kife

jezésteljesek, csak a kezek és a lábak aránylag kissé nagyok s hosszúk.
Bezárt állapotban az oltárszárny ajtók hátulsó felületén összesen négy képtábla foglaltatik és 

pedig e következő rendben. — A balszárny felső részén:
1. Sz. K a ta lin ,  környezve bölcsektől és Írástudóktól, hirdeti s tanítja az új vallás alapelveit. 

Sz. Katalin egy trón alakú emelvényen ül, a körülötte ülő bölcsek nagy érdekkel hallgatják előadását.
2. Sz. K a ta lin  szű z  m a r tir  halála . A kép előterében imára összetett kezekkel térdel 

a halálra Ítélt Katalin, s megadással várja a borzasztó kerékbetörést, a kép hátterében 
álló kerék azonban egy a felhőkből czikkázó villám által széttöretik, a vésztbozó fekete 
felhőkből pedig nagy darabokban jégeső hull. A villám által elkábult és megvakított 
hóhérlegények a földön fekiisznek szétterülve.

A jobb oldali szárnyajtó felső részén pedig:
3. Több vértanú égő tíízm á g lyá n  martyrhalált szenved, az égő máglya 

felett egy angyal lebeg, fehér kendőjébe felfogva az elhalt vértanuk lelkeit. Általában 
véve a középkori festményeken gyakran találkozunk, kivált vértanúi halált ábrázoló 
jelenetekben, a légben lebegő angyallal, ki az elhaltak lelkeit, kis csecsemő gyermekek 
alakjában felveszi.1 Végre:

4. Sz. Borbcila lefejéztetése. A kép közepén térdel Borbála, mezítelen 
nyakát nyugalommal nyújtva a bakónak, ki keresztmarkolatu egyenes pallosát két kezébe fogva, halálos 
csapást mér áldozatára. Itt is egy angyal lebeg a jelenet felett, várva a vértanú lelkét, hogy azt az égbe vigye.

Ezen festmény alakjai jól rajzolvák, az arczok kifejezésteljesek. de, a mint már említém, a kezek 
s a lábak aránylagosan véve kissé nagyok.

Ezen oltármüvünk másodrangú mübecse daczára is a predellán lévő festményei által a többi 
oltár közt különösen kitűnik, miután az épszögű egyenközény alakú predella egész felülete hat női szent 
képével van díszítve. Ezen alakok úgy látszik nem azon mestertől valók, ki az oltár szárnyajtóin lévő fest
ményeket festé, hanem azokat más művész festheté, mivel itt az alakok kezeinek rajza correctebb s szabá
lyosabb, mint a szárnyajtók festményeinek alakjain.

Balról véve ezen alakok sorozatát legelőször:
1. A m agyarországi szen t Erzsébet alakjával találkozunk, egyik kezében a kenyerekkel 

telt tálczával, a másikban pedig a szegények számára kiosztandó pénzes zacskóval. Alsó ruházata sötétzöld 
színű, míg fehér palástja a fejét is betakarja.

2. Sz. K u n ig u n d a , II. Henrik német császár hitvese, koronával fején, jobbjában egy dóm 
kis mintáját (a férje által alapított bambergi dómét) tartja, baljával a mintára mutat. Bőredőzetü palástja 
piros, ruházata pedig sötétkék színű.

3. Sz. Orsolya, fején arany koronával van ábrázolva, jobb kezében három nyilat tart, két 
felé osztott dús hajazata vállára ömlik, palástja sötétzöld színű.

4. Sz. K a ta lin ,  koronával fején, jobbjában egy — a villám által — összetört kereket tartva., 
ruházata sárga, s bíbor palástjának dús redőzeteit baljával tartja össze. Igen szépen rajzolt alak.

5. Sz. A pollónia  a baljában tartó fogóval, melynek csiptetőjében egy kihúzott fog van 
illesztve. Végre

1 í&y például a többi közt a Szepességben fekvő jekelfalvi régi templom szekrestyéjének falain lévő és Sz. Borbála 
életére vonatkozó frescó képeken (Sz. Borbála lefej eztésének képén) egy lebegő angyalt találunk, ki a vértanú szűz leikével 
az égbe emelkedik. A lélek ezen ábrázolási módja azonban már régi, s gyakran fordul elő kivált byzánti domborműveken.
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6. Sz. Borbála  jobbjában a bárom ablakos tornyot tartva, — fején koronával van ábrázolva.
Ezen alakzatok hátterét képezi — a középkori festményeknél gyakran található parapett fal, 

(lambris), a szentek nagy s aranyozott körnimbusai szép hatással válnak el az azúrkék ég alapszínétől.
Tekintve ezen oltármüvünk szobrászati, mind pedig festészeti müveit, mindenesetre még a jobb 

oltárok közé sorozandó.

H) A F Á JD A L M A S SZŰZ O LTAR A .

Templomunk ezen kisebb méretű oltármüve áll az északi mellékhajónak északi hosszfala mellett, 
azonban egy derékszöget képezve a hosszfal síkjával. Egyszerű tagozatú mensája faragott kövekből készült, 
a predellán álló szekrénye kettős szárnyajtokkal bírván, ezen oltár tehát a dyptichonok osztályába sorozandó.

Az oltár középszekrénye egy későkori oszlopos és szamárhátú csúcsíves architectura által van 
szegélyezve, polygonal s préselt szőnyeg diszítményű hátterének belső része arany csillagokkal behintett 
kék alapszínnel bír. Ezen szekrényben egy Piéta szoborcsoportozata foglal helyet, mely a fájdalmas isten
anyát ülve ábrázolja, ölében tartva a keresztfáról levett üdvözítő holt testét. A szűz arczán a fájdalom kife
jezése jól van visszaadva, az üdvözítő teste helyesen modellirozott, az egész csoportozat jó arányokkalbir, 
úgy hogy ezen középkori szobrászati mű egy már gyakorlott s ügyes legény munkájának tekinthető. Az 
oltárszárnyajtók mindegyike két-két képtáblával bír, melyek leginkább az üdvözítő életére s kínszenvedéseire
vonatkozó jeleneteket ábrázolnak. Rendesen nyitott állapotban az oltár-szárnyakon összesen négy kép látható.

/

így a bal szárny felső részén:
1. A z üdvözítő  keresztlevétele  van ábrázolva, míg az üdvözítő holt testét kiváló kímé

lettel, vigyázva eresztik le, addig sz. János a kereszt alá teríti a fehér gyolcsot, a kép bal oldalán pedig a 
fájdalmas szűz térdel kezeit imára összetéve.

2. A jobb szárny felső részén következik: az üdvözítő  sírba 
tételének je lenete, ezen alakdús kép hátterét egy hegyes vidék képezi.

A bal szárny alsó részén :
3. A z üdvözítő  megjelenése a Boreb hegyén  látható, 

az üdvözítő fehér öltönyben, baljában a világ tekéjével, s jobbját áldólag fel
emelve, áll egy magaslat tetején, körülvéve a felhők közt lebegő Éliás s Ábra- 
hám alakjaival.

A domb alsó részét pedig az üdvözítő tanítványai foglalják el, 
csodálkozva s meglepetve a fényes jelenet által. — Végre a jobb szárny alsó részén:

4. Sz. Bóhus  megsebesített lábszárát egy — mellette térdelő — angyalnak nyújtja, mellette 
fekszik hű kisérője, a kutya.

A kép hátterében a fa törzséhez kötözött sz. Sebestyén nyilakkal átlőtt alakja vehető ki.
Miután ezen oltár a dyptichonok osztályába tartozik, zárt állapotban kettős ajtaján nyolcz 

képtábla van, és pedig a következő rendben:
1. Sz. M ih á ly  a rkangya l, keresztbe végződő hosszú nyelű lándzsájával, a lábai alatt 

tekerődző sárkányt döfi át, míg jobbjában egyenes keresztmarkolatú pallost emel.
Sz. Mihály mellett keresztelő sz. János áll, mint remete, báránybőrbe öltözve, jobbjában egy zárt 

könyvön egy báránykát tartva.
2. Villanova-i sz. Tam ás  mint püspök, egy nagy pénzes zacskóból a mellette lévő 

koldusoknak s nyomorék bénáknak pénzadományt osztogat, — T alakú botra támaszkodva.
3. U gyanazon szen t püspök  egy sírból emelkedik ki, melyben még két püspök fekszik, 

teljes püspöki ornátusban. — A sírból emelkedő szent Tamás püspök egy papírlapot nyújt át a hozzá két 
ifjúval közeledő nőnek.
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4. H árom  koronás nő, kezeikben pallossal, mint a vértanúi halál jelvényével, a középső szent 
nő tiara forma liét koronás süveget visel, s miután a pallos által kimúlt szentek 
száma nagy, így ezen három női szent neve határozottan nem constatálható.1

5. Sz. A n ta l  a remeték atyja, támaszkodvaT alakú botjára, egy asz
talhoz ülni készül, melynek tábláján egy korsó, egy csöngetyü s egy arany pátri
árka kettős kereszt áll. Az asztal másik végén pedig szent Pál remete ül, hosszú 
ősz szakála egészen övig ér, teste tölgyfalevelekből álló ruhával fedett; — 
repülő hollók csőrükben kenyeret hoznak a remetének. — Az asztal alatt egy 
kristálytiszta forrás vize csergedez, a kép hátterét egy sziklabarlang foglalja el.

6. Sz. MaJrárias mint remete halva fekszik a földön, a kép hátterében sz. Antal remete 
által vezetett két oroszlány egy sírüreget kapar. — A láthatárt erdőkkel koszorúzott hegyek képezik.

7. S z . Cosmas egy gyógyszerészi edényt tart kezében. S végre
8. Sz. D am ian  szintén mint a gyógyszerészek védszentje egy üveggel kezében van ábrázolva. 

Ezen két szent, középkori egyházi festményeken gyakran együtt ábrázoltatik.2
A predellán az apostolok jó cselekedeteire vonatkozó jelenetek láthatók.
Ezen oltár felrakványa az oltár magasságához képest igen alacsony, s szerkezeti tekintetben is 

igen egyszerű, így a felrakványt csak öt tóronyfi képezi, melyek késő gótkori szamárhátú ívezetekkel egy
mással összekötvék, az így támadt ívmezők egy gót stylü áttört díszítmény által betöltvék. — Általában 
véve ezen oltár, későkori jellegű ornamentatiójánál fogva már a XYI-dik század első évtizedében, s meg
lehet későbben is készülhetett.

Ezen oltármüvünk arany alapon festett festményei eredetileg bizonyos műbecscsel bírtak, sajná
lattal kell itt azonban felemlítenem, hogy az ötvenes években, az akkori bártfai lelkész meghagyása követ
keztében, ezen oltárművünk szép festményei bizonyos Boda nevű festész által renováltattak, azaz teljesen 
elrontattak, mely ügyetlen átfestés által egészen elvesztették az eredetiség jellegét, és pedig oly alaposan 
történt itt ezen — vandalismussal határos — újítás, hogy jelenleg ezen festmények műbecscsel teljeséggel 
nem is bírnak. S valóban felette nagy és kipótolhatatlan kár, hogy ezen oltár festményeinek ily lelkiisme
retlen s a régi műemlékek iránti tudatlanságot bizonyító, s helytelen újjítása által templomunk egyik 
oltára műbecsét egészen elveszté, olyannyira, hogy annak helyreállítására gondolni se lehet.

Egyébiránt még szerencse, hogy ezen van dalszerű újjítás úgyszólván oltáraink legkisebbikét 
éré csak, s valóban ezen meggondolatlan renovatió elrettentő s intő példáid fog szolgálni a jövő nemze
déknek is, mely műemlékeink iránt bizonyosan nagyobb kímélettel, figyelemmel és pietással fog viseltetni, 
mint a jelenkor nemzedéke.

Tisztelendő uraim, járjatok el az úgyis gyér műemlékeink újjításánál kellő vigyázattal s lelkiis
meretes megfontolással, s bízzatok ily renovatiót tapasztalt szakemberekre, mert rontani, pusztítani nagyon 
könnyű, de teremteni vagy valamit stylszerüen renoválni nagyon nehéz.

Ezen oltár főméretei pedig e következők:

A mensa magassága a 2 lépcsőfokkal együtt ...........................................................................................  1-36 méter.
A predella magassága..................................................................................................................................... 0-54 »
A szekrény magassága ................................................................................................................ .................  1-49 »
A felrakvány magassága ...........................................................  _...............................................................  D26 »

Az összes magasság tehát ...........................................  4-65 méter.
A szekrény szélessége pedig..........................................................................................................................  1-04 »

mely méret fele azaz 0-52 megfelel az oltárszárnyajtók szélességének.

1 A kassai dóm északi mellékhajójában álló gót stylű oltár egyik képtábláján szintén ily bárom alak van ábrázolva, 
mely itt a feliratok szerint: «fides», «spes» és «cbaritas» hit, remény és szeretet jelképez.

2 Lásd sz. Damian és sz. Cosmas képeit a bártfai templom sz. András oltárának szárnyajtain.
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Ezen oltármű szomszédságában található a

J) SZ. A PO LL Ó N IA  O LTÁR A .

Ezen oltárunk a főhajót az északi mellékhajótól elválasztó pillérsor második pillére mellett áll, 
s csekélyebb méreteinél fogva templomunk kisebb szekrényoltárai közé sorozandó. — Főméretei a 
következők:

A mensa magassága a 2 lépcsőfokkal együtt ................... ....................................................... 1*52 méter.
A predella magassága.......................................................... - .............................................. .... 0-46 »
Az oltárszekrény magassága -....................................................................................................... 1-68 »
A felrakványt kepező háromszögű csúcsok magassága.......................................................... . ... 1*15 »

Az oltár összes magassága tehát .......................  4*81 méter.
A szekrény szélessége pedig........................................................................................................  1-26 »

mely méret fele azaz 0-63 megfelel az oltárszárnyajtók szélességének.
A predella igen egyszerű, felülete barnaszínű és sem festészeti sem pedig szobrászati diszí- 

téssel nem bír.
Ezen egyszerű predellán álló oltár középszekrényében három szobrászati mű van felállítva; 

a középső szobor sz. Apollóniát ábrázolja, fején koronával, s kezében egy kihúzott fogat tartó fogóval, annak 
jeléül, hogy vértanúi halála előtt fogai tüzes fogóval kihúzattak.

Ezen meglehetősen ügyesen faragott szobortól áll jobbra sz. György lovag pánczélos szobra, feje 
födetlen s akkori divat szerinti göndör fürtös hosszú hajjal; pánczéla megfelel még a XY-dik századbeli 
lovagpánczélok szerkezetének. Mellvédé alatt sodrony-ingének kimetszett szegélye látszik.

Az alak jobb lába a sárkány nyakán nyugszik, hosszú nyelű lándzsájának a hegye a — rósz 
szellemet képviselő — sárkány fején megy keresztül.

A közép szobortól balra áll a sz. Anna szobra, baljában tartva egy — talán Máriát ábrázoló — 
leánygyermeket, míg jobbján ülő fiúgyermek Jézusra látszik utalni.

Sz. Annának ily ábrázolása gyakran fordúl elő a középkori egyházi művészetben, így példáúl 
«az Úr születését» ábrázoló oltár felrakványának egyik consoláján lévő sz. Anna szobrocskája hasonlóképen 
két gyermekkel van ábrázolva.1 Különben lehet, hogy ezen szobormű sz. Felicitást ábrázolja, miután az 
utóbbi szintén gyermekeivel ábrázolva fordul elő.

Az oltárszekrény csinos oszlopocskák által van szegélyezve, a felső részén lévő á jour faragott 
levéldiszítmény már a gót styl késő korszakára utal, s valószínű hogy ezen oltárunk is az előbbivel együtt 
már a XYI-dik század első tizedében készülhetett.

A szekrényben álló három szobor azonban, a mint említém, még a jobbak közé sorozandó, s még 
a XY-dik század jellegével bír. — A szekrény hátterét egy ízletesen stylisált virágú festett szőnyeg 
mustra képezi, mely hatásos hátterűi szolgál a szobrászati müveknek. — A szekrény felső részén pedig az 
arany csillagos azúrkék ég itt sem hiányzik.

Nyitott állapotban a szárny aj tókon összesen négy képtábla látható, következő jelenete
ket ábrázolva:

1. A baloldali szárnyajtón fent az e lső  h e r e s z ty  é n e  h  h í n z á s a  s v é r  ta n ú s á g  a. — 
A borzasztó gyilkolási jelenet szabad ég alatt történik. — Az előtérben egy T alakú kereszten függő vér
tanú mellét, halálának kipuliatolása végett — egy bakó lándzsájával döfi át; a kép előterének bal oldalán 
pedig egy csoport vértanú hátrakötött kezekkel, mezítelenül, várja kínteljes halálát. — Néhány vértanú 
egy magas kőszikláról a mélységbe taszíttatik le, hol egy kerekeken járó mű kiálló hegyes vas szuronyai 
által felfogatnak, s keresztűldöfetnek. — Borzasztó látványt nyújt több ily módon felnyársalt vértanú,

1 Sz. Annának ily ábrázolása Mettertiának, németül Selbdritt-nek neveztetik.
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testeik — az esés véletlensége következtében — különféle helyzetben vannak a vas szuronyok által 
átszúrva, s kínos arczkifejezésük a szenvedést s a halál küzdelmét híven adja vissza.

Ezen a képen az alakok jól rajzolvák, a test mozdulatai élénkek s természetesek, csak a színtáv
lat — mint általában véve ezen középkori festményeknél mindenütt — a művész előtt még ösmeretlen, 
mert a legtávolabb alakok s tárgyak ép oly intensiv színezéssel bírnak, mint az előtérben lévők.

2. Ugyanazon balszárny alsó képtábláján több szen t vértanú csoportozata  látható. — 
így a kép közepén sz. Bibianci áll, sötétpiros s bő redőzetű palástjában, kezében egy faágat tartva. — Bal 
oldalán pedig szent Dénes Areopagita püspök fejnélküli alakját pillantjuk meg, ki a levágott infulás fejet 
maga hordja egy könyvön.

A kép baloldalán sz. Margit csinos ifjú alakja áll, kezében tartva egy zöldsznű kis sárkányt. — 
Ez a három főalak a kép előterét foglalja el, míg a háttérben még számos vértanú látható; így a többi közt 
kiválóan vehető ki sz. Epimachus, kinek kezei két nagy vasszöggel fejéhez 
szögezvék; továbbá sz. Borbála a tornya és sz. Katalin pedig a villám által 
ösmerliető fel, valamint Nagy Kristóf is, a vállán hordozva a kisded gyer
mek Jézust.

Az oltár jobboldali szárnyajtaján pedig a következő jelenetek 
ábrázolvák:

3. A bölcs Salam on K irály ítélete. Salamon egy mennye- 
zetes trónon, teljes királyi díszben ül, fején koronával, testét prémezett 
biborpalást fedi, baljában jogart tart. — A trón lépcsőjén két anya térdel a 
gyermekcsere miatt panaszt emelve a király előtt; a király parancsára a 
hóhér a kezében tartott csecsemő felé emeli már az öldöklő gyilkot, míg a 
gyermek valódi anyja azt megakadályozandó, a gyermek megkegyelmezését kéri, egyszersmind szívjósága 
s gyermekéhez vonzó anyai szeretete által elárúlván magát, mint a gyermek valódi anyja.

Salamon király bölcs Ítéletének története azt hiszem annyira ösmeretes, hogy azt itt részletesen 
leirni nem tartom szükségesnek.

Azon a képen az előrelátó bölcs király nyugodt s méltóságteljes magatartása, valamint a csecsemő 
valódi anyjának fájdalma mesterileg sikerült a művésznek.

4. A jobb oldali szárnyajtó alsó képtábláján három szent nő van ábrázolva, a középső legmaga
sabb nő fején tiara alakú hármas koronát visel, baljában egyenes pallost emel, jobbjával pedig átkarolva 
tart egy hozzá simuló kisebb női alakot, talán leányát, kinek aranyszőke hosszú haja szét van bontva, 
s fején szintén koronát visel, s a nagyobb alakhoz fordulva, kezei imára összekulcsolvák, ruhája pedig 
bő redőzetű s fehérszínű. *

A főalak jobb oldalán álló szent nő, fején koronával, s kezében pallossal, végre a kép jobb sarkán 
lévő nő szintén pallossal kezében, de korona nélkül van ábrázolva.

Ezen utóbbi szent nő palástjának redőzete élénken emlékeztet Dürer Albert modorára, különösen 
a sz. Péter és Pál apostolt ábrázoló, s jelenleg a müncheni képtárban levő festményére.

Általában véve ezen oltár festményei a jobbak közé tartoznak, s azokon különösen a ruházat 
redőzetének elrendezése s kidolgozása gyakorolt mesterre utal.

A mint már emlitém, ezen oltárunk felrakványát képezi két háromszög alakú csúcs (Giebel), 
minők a sz. András oltárán is láthatók. A középkori egyházi művészetben, kivált kisebb méretű mellék
oltárok gyakran nyertek ily bevégzést.

5. A csúcsok egyikén egy szent férfi-alakot látunk, jobbjában egy zászlóval, balkeze pedig egy 
derekához kötött egyenes pallos keresztmarkolatán nyugszik.

* Ezen három női alak feltűnően hasonlít az előbbi oltáron látható három szent nő alakításához.



7 2 SZ. MÁRIA OLTÁRA.

6. A másik csúcson pedig egy infnlás apát, valószinüleg templomunk védszentje Egyed, kezében 
egy veres kötésű, arany csattos könyvet tartva, szemlélhető.

Mindezen festmények ornamentirozott arany alappal bírnak, úgyszintén a képek széles kerete 
arany ornamentatióval gazdagon díszített.

Ezen oltár szárny aj tóinak külső felülete két-két táblára oszlik, úgy hogy zárt állapotban négy 
kép látható, és pedig:

1. E gy szen t pápa, fején pápai hármas koronával (tiarával), jobbjában egy nyitott könyvvel, 
baljában pedig egy hosszú nyelű kettős kereszttel (Patriarcha-kereszt) s egy egyenes pengéjű keresztmar- 
kolatú pallossal, mely utóbbi ezen szent vértanúi haláláról tesz bizonyságot.

2. Sz. E lég ins  püspök, mint az aranyművesek patrónusa egyik kezében egy hosszúnyelü 
kalapácscsal, a másikban pedig egy gót stylü csinos kehelylyel van ábrázolva. Szent 
Elegius kezdetben aranyműves lévén Párisban, ezen állásában különösen igen díszes 
ereklyetartókat, kelyheket s monstranziákat készített. Későbben papi pályát választván 
erkölcsös, istenfélő élete s vallásos buzgósága, de különösen jótékonysága következtében 
utóbb püspökké lett, mely fényes és méltóságos állásában kedvencz mesterségével 
— az aranymüvességgel — művészeti hajlamánál fogva gyakran foglalkozott.

3. Sz. K am it, kezében egy hajító dárdával (Wűrfspiesz) s egy lánd
zsával, és végre

4. Lang rest sz. Orbán , kezében egy fürtös szőllőgerezdet tartva.
Az ezen oltár felrakványát képező két háromszögű csúcs külső felületén is vannak festmények, 

miután pedig ezen háromszögű csúcsok az oltárszekrény felső párkányzatához erősítvék, a hátulsó 
felületükön levő Malachias és Johel próféták mellképeit ábrázoló festmények nem juthatnak érvényre; 
hátulról azonban láthatók, mert az oltár mögötti pillér testével nem fogja be egészen az oltár hátlapját, 
s így kívánatossá vált a csúcsok hátlapjainak befestése is. Ezen két próféta turbán alakú föveget visel, 
s a kezökben levő irattekercs szalagján gót minuskulákkal olvasható:

§ (Dalachias § propheta §
|  Johel § propheta §
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2 ■í

Ezen szekrényoltár áll a déli pillérsor második pillére mellett, a gótstylü szószék szomszédságában. 
Méretei nem nagyok, középszekrényében szobrászati müvek felállítvák, míg szárnyajtóit arany 

alapú festmények díszítik.
Az oltár főméretei a következők:

A mensa magassága ................-  .................................................................................. -  ....................................................................................  0 ‘ 9 7  méter.
A predella m agassága............................ ...................................................... ............................................ t)*31 »
Az oltárszekrény magassága .........................................................................................................................  1‘59 »
A felrakvány m agassága.......................................................................................................... .................  0'65 »

Az egész oltár magassága tehát ................................. 3*52 méter.
Szekrényének szélessége ........................................................................................ - ................................. 0'96 »

mely méret fele azaz 0-48 az oltárszárnyajtók szélességének megfelel.
Ezen oltárunk mensája mellett van a Serédy György tnmbájának egyik hosszoldalát képező 

feliratos márvány kőtáblája befalazva, mely utóbbinak bevésett feliratát, későbben — Serédy György 
tumbájának leírásánál — közlendem.
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Az aránylagosan kissé alacsony predella felületén a két lebegő angyal által tartott Veronika kendője 
van festve, melynek Krisztus-feje, fájdalmas arczkifejezésével mesterileg van előtüntetve, továbbá a kendőt 
tartó angyalok, szép redőzetü lebegő hosszú ruháikkal s finoman hegyezett szárnyaikkal élénken emlékez
tetnek a Scliongauer-féle angyalokra.

A szekrény középső, bemélyedt fülkéjében áll a szűz Mária, meglehetős művészi bevégzett- 
séggel faragott szobra. A halántékán kétfelé osztott sötét, majdnem fekete színű hosszú haja, szép hullám
vonalban omlik vállaira, a balkezén ülő gyermek Jézus jobbját áldólag emeli fel a baljában levő 
világgömb felé.

A szűz, valamint a Jézus fejéről már hiányzik a szokásos korona, úgyszintén a szűz jobb 
kezéből a jogar. A szűz hosszú ruházatának s palástjának redőzete megfelel a gót stylnek, s kidolgo
zása gyakorolt kézre utal. A középfülke felső részén, egy áttört gótdiszítmény képezi a mennyezetet. 
A középszekrény fő fülkéjét, mindkét oldalról keskenyebb fülkék szegélyzik, melyekben csinos gótizlésű 
mennyezetek alatt kisebb szobrocskák elhelyezvék, és pedig úgy, hogy az alsó fülkék mennyezete a felső 
alakok gyámkövéül szolgál.

Ezen kis szobrok, melyek sz. Borbálát, sz. Erzsébetet, sz. Dorottyát és sz. Margitot ábrázolják, 
ügyes legény-munkának tekintendők, korántsem oly szépek, mint az úr születését ábrázoló remek kivitelű 
szoborművek; ezen különbség onnan ered, hogy míg a mester a nagyobb oltármüvek szobrászati 
műveit készíté, addig legényei a kisebb jelentőségű mellékoltárok elkészítésével valának megbízva, mely 
alkalommal a mester által készített szobrászati művek gyakran mintául szolgáltak a kevésbbé gyakorolt 
legények számára; s így történt valószínűleg ezen oltár szobraival is, melyek az úr születését ábrázoló 
oltáron lévő négy kissebb szobor gyönge utánzásának s másolásának tekinthetők, s ha a legénynek még 
nem is sikerűit mesterének remekműveit pontosan lemásolni, mindazonáltal a művészi tökély utáni törekvés 
meglátszik művének minden legkisebb részletén. Ily folytonos gyakorlat által legtöbb esetben sikerült is 
idővel a legénynek mestere modorát s műirányát annyira utánozni, hogy gyakran igen nehéz megkülön
böztetni a mester művét gyakorlott legénye munkájától.

Rendesen nyitott állapotban az oltár szárny-ajtain összesen négy képtábla foglaltatik.
1. A baloldali szárnyajtó felső részén egy botjára támaszkodó, turbánfövegű, szakállos öreg 

férfinak egy mellette álló angyal valamit magyarázni látszik; a kép középterén 
legelő bárányok, a háttérben pedig egy várost ábrázoló tájkép vehető ki.

2. Ugyanazon szárnyajtó alsó felén, egy csúcsíves architecturájú 
előcsarnokban álló oltár mensája mellett egy női alak térdel s imádkozik, ezen 
oltárhoz sok lépcsőfok vezét lel az előtérből; a lépcső mellett két női alak áll, 
arczczal az oltár felé fordúlva. A háttérben egy magas sziklán egy tor
nyokkal megerősített vár látszik.

3. A jobboldali szárnyajtó felső felén egy csúcsíves ház vagy templom 
előcsarnokában látunk egy héber papot, kezében egy galambbal, a lépcsőn pedig az első képen leírt férfi 
megy lefelé.

4. Ugyanazon szárnyajtó alsó felén egy tornyokkal megerősített város kapuja előtt a második 
képtáblán előfordúló nő üdvözli s fogadja a turbános fövegű öreg férfit.

Ezen alakok jól rajzolvák, a színezés élénk s nedvteljes, csak a háttér kissé erősen színezett, az 
alakok — a szenteknél rendesen előforduló — körnimbussal nem bírnak.

1. Az oltárszárnyajtók hátlapján, és pedig a két felső képtábla egyikén térdelő angyal látható, 
kezében tartva a szalagot, majuskula betűkből álló következő felirattal:

AYE • GRATIA--PLENA • -DOMINVS . TECVM

2. Ezen képnek megfelel a másik oltár-szárny felső képtábláján térdelő sz. Mária.

1 3

2 4
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Továbbá a baloldali szárny aj tó alsó részén 3. sz. K r is z tin a  fején koronával s kezében egy 
nyíllal; végre a jobboldali szárnyajtón pedig 4. sz. Apollónia  kezében fogóval van 
ábrázolva.

Ezen alakok is pontos és stylszerű rajz által tűnnek fel, s a ruha redőzetének 
kidolgozása is gyakorolt kézre utal.

Ezen oltárka felrakványát képezi, két toronyi! által szegélyzett s egy szamárhátú 
ivezettel ellátott architectura, melynek belső mezeje egy áttört levéldiszítménynyel bír.

Ezen gót stylü felrakvány mind két oldalán két szobrocska áll, az egyik kereszttel 
kezében «Religiót», a másik pedig oszloppal «Fortitudo»-t ábrázolja. Ezen szobrocskák 

azonban már renaissance stylüek s valószinüleg egy XYI. századbeli evangélikus Epitaphium fülkéiből 
kerültek ide.

L) SZ. ERZSÉBET O LTÁR A .

A templom déli oldalán, a főbejárás előcsarnoka feletti kápolna keleti zárfala mellett áll. Ezen 
jelenleg már használaton kívüli «sz. Erzsébet oltára», méretei a helyi viszonyoknál fogva csekélyek, szob
rászati művei csinosak — de festészeti müvei másodrendüek.

Az oltár főméretei e következők :

A mensa magassága .........................................................................................................................................  1*3 méter
A predella magassága ....................................................................................................................................  0-36 »
A szekrény magassága ....................................................................................................................................  1-60 »
A felrakvány magassága ..................................................................... .......................................................... 1 -50 »

Az egész oltármű magassága tehát ......................................  4-77 méter

A szekrény szélessége 1*26 méter lévén, ezen méret fele azaz 0-63 képezi az oltárszárny ajtók 
szélességét.

A kőből egyszerű tagozattal faragott mensán nyugszik a predella, melynek felülete pálcza- 
tagozatú keretezés által három mezőre osztott; a középső legnagyobb mezőben Üdvözítőnk Ecce Homo 
mellszobrocskáját két angyal támogatja. Ezen féldombormű alakjai erősen lépnek ki a síkból s jól vannak 
idomítva, különösen a test izomzatának kidolgozása gyakorlott szobrászra utal.

A két mellékfülke egyikében a fájdalmas szűz, a másikában pedig Üdvözítőnk kedvencz tanítvá
nya sz. János van kék alapra festve.

A predella többi részének felülete arany csillagokkal behintett azúrkék színű.
A középszekrény középső nagy fülkéje csinos oszlopocskák által szegélyzett, melyek egy sza

márhátú ívezetes későkori gót arcliitecturát támogatnak.
A közép fülkében látjuk a magyarországi szent Erzsébet jól faragott szobrát, fején fátyolt visel, 

balkezében egy tányért, jobbjában pedig egy igen csinos és stylszerű alakítású kannát tart.
Ezen szobor ruha-redőzetének elrendezése igen változatos s festői hatású. A fülke hátterét 

csinos szőnyegmustrával diszített, aranyozott függöny képezi, mely háttérből előnyös hatással válik el az 
oltár főszobra.

Az oltár-szárnyajtókon lévő képtáblák a sz. Erzsébet életére vonatkozó jelenetekkel befestvék, és 
pedig e következő rendben: A szárnyajtók belső lapján:

1. Sz. Erzsébet a kórházban  ápolja  a betegeket. A kép előterén szent Erzsébet 
egy kádban ülő beteg férfi keléses hátát mossa, a háttérben látható egy ágyban fekvő beteg, s egy nőcse
léd üveg edényt tartva kezében.

2. A rózsaesocla (Bosemounder). Ezen a képen sz. Erzsébet közeledik egy ágyhoz,

2 1

co 4
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melyen félig betakarva egy feszület fekszik, körülvéve virító rózsákkal, a szent nő kísérete csodálkozni 
látszik az eseményen.

3. Sz. Erzsébet jeg yvá ltá sá n a k  jelenete képezi a kép előterét; sz. Erzsébet fején lengő 
fátyolt, s egy arany csillagokkal behintett, sötétkék palástot visel, melynek 
redőzetdús alsó szélét angyalok emelik; a mellette álló, pánczélba öltözött, 
fiatal jegyese gyűrűjét készül a sz. Erzsébet újjára tűzni, ki szemérmes odaen- 
gedéssel nyújtja karját. A háttérben a herczeg lovas kísérete látszik.

4. A lakom a. Sz. Erzsébet, — kinek arany csillagokkkl behintett 
hosszú köpenyének uszályát itt is egy angyal viszi, — egy terített asztalhoz 
közeledik, az asztal térítője színezett sávos, a tálon egy sült látható, mel
lette fekszik egy felvágatlan kenyér s egy kés. Az asztal körül vendégek állanak, 
melyek közt egy ifjú az asztalon lévő ételt kezével áldja meg.

A szárnyajtók külső felületén hasonlóképen négy képtábla van következő tartalommal:
1. Sz. Erzsébet térden állva gyermekét nyújtja férjének.
2. Sz. Erzsébet két gyermekével a karjain a városból kifizetik, a háttérben látszik a város tor

nyaival és kapujával, melynek felvonó hídja fel van húzva.
3. A kép előterén szent Erzsébet jegyesével térdel, kezeik egymásba téve, a 

házassági frigyet egy süveges püspök áldja meg, a kép hátterében a nászkíséret vehető ki.
Végre :
4. Erzsébet egy mocsáros helyre taszíttatik ki egy nő által, kinek oldalán egy 

táska függ, a kép hátterét egy tornyos város képezi.
Az oltárszekrény koronázó párkányzatának erősen kiugró horony tagozatán áll 

az oltár felrakványa, mely sisalmélküli három toronyfiból álló csoportozatot képeze 
A toronyfiak sisakjainak hiányzását megmagyarázza a kápolna csekély magassága, mely 
nem engedé meg a felrakvány teljes kiépítését. Mindennek daczára a felrakvány, pyrami
dalis elrendezése következtében, jó hatással bir, saz oltármünek kellő bevégzéséül szolgál.

A középső legmagasabb toronyi! mennyezete alatt egy fejezetes oszlopocskán Üdvözítőnk «Ecce 
Homo» szobrocskája van elhelyezve; míg a két szélső toronyi! alkotmánya alatt a kínzó eszközöket tartó 
angyalok szobrai láthatók.

Ezen mellék-toronyfiak mennyezeteinek ívezete alatt két czímerpaizs vehető ki, előtüntetve 
Bártfa város jelvényeit, melyekről következtethetjük, hogy ezen oltárművünk Bártfa város költségén készült 
A mi pedig ezen oltár készítési idejét illeti, feltehető: hogy miután kápolnánk hozzáépítése a templomhoz 
az illető helyen említett okmányok szerint az 1486-dik évben végeztetett be, oltárunk ezen év utáni 
években készülhetett. Ezt bizonyítani látszik még ezen oltárunk gót architecturája is, mely kivált az oltár 
felrakvánvában, constructiv tiszta, s a gót styl elkorcsosodását még koránt sem jelzi.

Továbbá észrevehető, hogy ezen oltár szobrászati művei valamint az ornamentatio részletei, 
bizonyos correctséggel idomítvák.

A mi pedig oltárunk festményeit illeti, azok a mesterművek mértékét nem ütik meg ugyan, de 
mindazonáltal kivitelük már gyakorlott legény-kézre mutat.

Miután ezen oltárunk jelenleg már nem használtatik, tehát úgy látszik gondját sem viseli senki; 
a felrakvány toronyfiai, úgyszintén egyébb műrészletei is egymás után hullanak le, a középszekrény mellék
fülkéinek négy szobrocskája is már egészen hiányzik, pedig ezen középkori oltármű megérdemelné, hogy 
az utókor számára jó karban fentartassék. Általában véve reményem biztat, hogy a templom építményének 
jelenleg már megkezdett renovatiója után, a templom belsejében levő műkincsek is egy gyökeres s stylszerű 
újításon fognak keresztűlmenni.

1 3

2 4
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Templomunk szentélyének északi oldalán lévő sekrestyéje felett egy kápolna van, hová azon 
csigalépcsőn juthatni fel, mely egyszersmind a templom padlására is vezet.

Egy egyszerűen leszelt élű csúcsíves nyílással közlekedik ezen kápolna a templom szentélyének 
belsejével, a nyilás ívezete alatt áll a kis orgona.

Ezen kápolna és sekrestye építése a szentély építésének idejével (1448— 1458) esik össze.
A kápolna keleti egyenes zárfala mellett és pedig a csúcsíves ablaktól jobbra áll a sz. Borbálá

nak kisméretű ugyan, de műbecscsel biró szekrényoltárkája, mely úgy mint az előbbi, jelenleg már hasz
nálaton kívül van, részleteiben azonban jobban van conserválva, mint a sz. Erzsébet oltára.

Az oltár főméretei e következők:

A mensa magassága ............  -........................................................................................................................  1-26 méter
A predella magassága ..................................................................................... ' ...........................................  0-20 »
A szekrény magassága ....................................................................................................................................  1-29 »
S végre a felrakványt képező háromszögű csúcsok magassága ...........................................................  0-34 »

Esszerint az oltár magassága ................................................  3-09 méter
Az oltárszekrény szélessége .......................... ..........................................................................................  1-0 »

mely méret fele tehát 0 5  méter, adja az oltárszárny ajtók szélességét.
A faragott homokkőből épült, egyszerű de hatásos párkányzattal biró mensán nyugszik a fel

tűnően alacsony predella, melynek esvető párkányzattal fedett felülete, egymást metsző félkörök által 
képezett gót stylű diszítménynyel bir, mely a predella azúrkék alapjától festői hatással válik el.

Míg a mensa magassága, az emberi alak közép magasságánál fogva, majdnem minden oltárnál 
egyenlő, addig a predella, szekrény és felrakványának magassága mindig a helyi viszonyoktól függő, s e 
szerint változó is.

Azon esetben tehát, ha az oltár egy csekély magasságú kápolnában terveztetik, akkor rendesen 
a predella magassága esik áldozatúl, s alacsony leend.

Ezen oltár szekrénye oszlopocskákon álló toronyfiak által egy szélesebb középső, s két keskenyebb 
oldalfülkére oszlik, mely fülkék áttört diszítményü mennyezetekkel vannak ellátva.

A szekrény középfülkéje egy szabályos tizszög öt oldala által képeztetik, mely szerkezet analog 
a templom szentélyének szerkezetével, s mintegy kis szentélyt képez, melyben oltárunknál a szen t 
Borbála  kitünően faragott szobra foglal helyet, fején liliomos gót stylű szép koronát visel, hosszú szőke 
haja szépen s természetesen rendezett; szorgalomm.nl s érzéssel kidolgozott arczán a szelídség és vallásos 
buzgóság nemes kifejezése honol. Jobbjában egy nyitott könyvet, baljában pedig egy királyi jogart tart. 
Szép redőzetű hosszú palástja mellén egy csinos s gót stylű csattal van megerősítve.

Aranyozott palástjának belső béllése azúr kékszínü; a derekához övvel erősített alsó 
ruhája pedig arany brokatszerü szép ornamentatióval bir. Az alak lábainál a ruha redőzete alatt kibonta
kozó szakálos férfi-alak vehető ki, mely sz. Borbála alakjának nagyságához képest azonban igen törpe. Az 
oltárfülke felületén az alak mögött látható a sz. Borbála jelvénye, t. i. a három ablakos torony, mely jelen 
esetben a gót stylnek megfelelő csinos idomítással bir; bástya alakú, henger idomú falának felső részén a 
rovátkos párkányzat mellett egy polygonal oldalú erkély szökik ki, a torony ablakai csúcsívesek s csinos 
mérművel ellátvák.

Általában véve ezen alak kidolgozása gyakorlott mesterre m utat; hasonlóképen szépen idomít- 
vák a szekrény mellékfülkéiben álló kisebb szobrocskák is, melyek ugyanazon mester müvei, s a követke
zők : sz. Erzsébet, sz. Katalin, sz. Kunigunda kezében tartva egy templom kis mintáját, s végre sz. Lucia-
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mint apácza, kezében könyvvel, melyen két szem fekszik; különben ugyanazon jelvénynyel ábrázoltatik 
sz. Ottilia apácza is, ki vakon születve, a keresztelő víz hatása által megnyeré szemevilágát.

Az oltárszárny aj tókon levő képeken többnyire a sz. Borbála életére vonatkozó jelenetek festvék.
A középkori egyházi festményeken gyakran együtt előforduló sz. Borbála és sz. Katalin symboli- 

kusjelves jelentőséggel bir; mert míg a szellemdús és tudós sz. Katalin, a keresztyén-vallást felvéve, a hit 
igazságát nagy erélylyel s szónoki tehetségével mintegy ötven bölcsész ellen sikerrel védé, addig az egy
szerű és szerény sz. Borbála lelkében előre érzé azon meggyőző igaz hit igazságát, melylyel későbben a 
keresztyén vallás felvétele alkalmával közelebbről is megismerkedett; s így míg az előbbi a szellem hatalmát» 
addig az utóbbi a vallásos érzés mélységét jelzi.

A K is-Ázsiában fekvő Nikomediában, gazdag és tekintélyes szülőktől született sz. Borbála, már 
ifjú korában a természet nagyszerűsége által áthatva, óhajtá megismerni a csillagok teremtőjét. A pogány- 
vallás szellemében kapott válaszszal sehogy sem vala megelégedve s kielégítve, azért még forróbban imád
kozott a természet és a csillagok ismeretlen teremtőjéhez, míg későbben megismerkedve szent Origenessel, 
kinek vallásos oktatásai által a hit titkaiba bevezettetett s titkon áttért a keresztyén vallásra. Pogány 
vallású atyja Dioskuros azonban, óvni akará leányát további kisértetésektől s őt egy toronyba záratta.

Ezen torony falába Borbála a szent Háromság tiszteletére három ablakot töretett. Végre sikerűit 
Borbálának a toronyból kimenekülni, s futásban kerese menedéket, míg pásztorok által egy kőszikla 
barlangjában elrejtetett. Itt azonban atyja által felfedeztetvén, ez általa hosszú szép hajánál fogva kihúzatott 
barlangjából, a bíróhoz kisértetett el ki atyjának parancsára Borbálát halálra ítélte. Halálos ítéletének végre
hajtása előtt azonban Borbála még megkínoztatott, teste fáklyákkal megégettetett, s éles vas fogókkal szét- 
szaggatatott, végre vérszomját kielégítve saját atyja nyakazta le leányát.

A halálos Ítélet végrehajtása után azonban, Dioskuros, a természetellenes atya, villám által 
agyonsújtatott.1

Azért a középkorban nagy égiháborúk alkalmával sz. Borbála hivatott segítségül, s sok harang 
szent Borbála nevére kereszteltetett, mivel a középkorban el volt terjedve azon hit, hogy harangozás által 
az égiliáború veszélye elháríttatik. Különben ezen hit a népnél, kivált faluhelyen, még mai napig is létezik, 
pedig hogy épen a harangozás által származott légrezgés nagyobbítja mindinkább a veszélyt, ezt számos eset 
bizonyította, midőn a villám által épen a harangozó sújtatott agyon.

A puskapor feltalálása alkalmával sz. Borbála választatott az ágyú s a tüzérség védszentjévé, 
azért szobrát vagy képét gyakran alkalmazták a fegyvertárak épiiletjein, és a lőpor kamara a franczia hajó
kon mai napig is St. Barbe-nak neveztetik.

Lássuk most azon festmények tartalmát, melyek ezen oltár szárnyajtóit díszítik.
A balszárny felső felén látható:
1. A z üdvözítő im ádása  cl három  heleti bölcs 

által. A kép baloldalán levő szűz Mária ölében ül a gyermek Jézus, feje 
körül keresztnimbussal, s kezeivel egy díszes szekrényke után nyúl, melyet 
az 'előtte térdelő, bölcs nyújt neki. A kép hátterén álló két bölcs egyike 
turbános koronát visel, mind a kettő csinos kidolgozású, gótstylű edénye
ket tart kezében. Különösen megemlítésre méltó itt a ruházat díszítmé
nyeinek hű és pontos kidolgozása, így a térdelő bölcs nagyszerű hatású 
brokatszerű, aranyozott ornamentatióval diszeskedő palástot visel, mely
nek diszítményes motívumait, szépségöknél fogva szőnyegeinknél jelen
leg is sikerrel lehetne alkalmazni.

2. A jobb oltárszárnyajtó felső részén azon jelenet szemlélhető, midőn Dioskuros, barlangban

1 Sz. Borbála legendáját lásd W olfgang Y enzel Christliche Symbolik czímű munkájában.
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elrejtőzött leányát Borbálát, hajánál fogva húzza ki a barlang szűk nyílásából; a kép háttere egy hegyes 
vidéket ábrázol, juhokat legeltető pásztorokkal.

3. A sz. Borbála legendájának folytatását képezi a balszárnyajtó alsó képtábláján látható kínzási 
jelenet. A kép előterén egy akasztófa alakú alkotmány felső vízszintes gerendáján, kötelekkel megerősítve 
függ szent Borbála félig mezítelen alakja, testének alsó része sötét-kék színű palástba van burkolva.

Míg atyja a harag és bosszútól eltorzított, kárörvendő, pokoli arczkifejezéssel nézi Borbála 
leányának kínzását, addig az egyik bakó egy éles kétágú vashoroggal vérig karczolja a szűz mellét, a 
másik pedig egy égő fáklyával a szűz hóna alját égeti. A két bakó a XV-dik században divó hasított végű 
öltönyben, és hegyes orrú czipőkkel van ábrázolva.

Sz. Borbála a kínzás iszonyú fájdalmainak daczára, nyugodt, s szelíd arczkifejezéssel tekint le 
bakóira, sőt megkötött kezeinek ujjait áldólag terjeszti szét vérengző atyjára.

Ezen jelenet, kevés alakjainak egyszerű compositiója daczára is festői hatással bír, és a kínzás 
borzasztóságát meghatóan tárja elénk.

4. Végre a jobboldali oltár-szárny alsó képtábláján ezen drámának végső jelenete t. i. Sz. Borbála 
lenyakaztatása szemlélhető. A kép előterében kezeit imára összetéve, gazdag arany brokát hosszú öltönyben, 
mezítelen nyakát a halálos pallosnak nyújtva, térdel oltárunk védszentje : sz. Borbála, sötét-kék színű 
hosszú palástja szép redőzetekben simul testéhez.

A szűz háta mögött Dioskuros atyja látható, a mint a két kezében tartó, kissé görbe pengéjű 
kardját halálos csapásra emeli.

A kép hátterét a bíró alakja foglalja el, balkezében jogarral, míg jobbjával a hóhér-atyának int.
Zárt állapotban az oltár szárnyajtóinak külső felületén az angyali üdvözlet van ábrázolva, a jobb

oldali szárnyajtó egész felületén a térdelő szűz Mária, a másik szárny aj tón pedig az üdvözletét hozó angyal 
azon finomsággal s átszellemült arczkifejezéssel van festve, mely különösen a XV-dik századbeli német 
festészeti iskolát oly kiváló mértékben jellemzi. Ezen középkori festmények kiviteléből látjuk, hogy itt, ha 
nem is egy mester, de bizonyosan már igen gyakorlott segéd kitűnő müveivel van dolgunk.

Ezen oltár szekrénye felett, — ép úgy mint az Apollónia és sz. András oltáránál — a felrak - 
vány helyét két háromszögű csúcs foglalja el. — Ezen csúcsok egyikén sz. Ágnes mellképe, egy könyvön 
fekvő s nimbussal ellátott báránykára m utatva; ellenben a másik csúcson sz. Katalin mellkópe, kezeiben 
egy tört kereket s egy pallost tartva — látható. — A csúcsok párkányzatái egyszerűek és sem levéldiszít- 
ménynyel, sem pedig keresztvirággal nem bírnak.

Ezen oltárművünk már használaton kívül van ugyan, mindazonáltal mind faragványai mind 
pedig aranyalapon lévő festményei, a többi használaton kívüli oltárok állapotához képest még igen jó 
karban vannak, s csak több gondot kellene fordítani annak tisztántartására.

Egyébbaránt nemcsak a faragványok stylje, hanem a festmények szigorú modora is még azon 
időre utal, midőn a csúcsíves styl fejlődésének legmagasabb pontját érte el, s mely időtől (1480) kezdve 
a csúcsíves styl mindinkább hanyatlani kezdett. — A gót styl ezen hanyatlása nálunk Mátyás királyunk 
idejére esik. Már a XV-dik század kilenczvenes éveiben, a még Mátyás királyunk által Olaszhonból beho
zott építészek s egyéb művészek — mindinkább kezdék terjeszteni az olasz Benaissance műirányát, mely
nek előtörő, életteljes, fris motívumaival a XVI-dik század első éveiben, — példáúl az 1505-dik évben 
épült bártfai városházon------- már oly gyakran s oly kifejlett állapotban — találkozunk.

A sz. Borbálának szentelt oltárral tehát be van fejezve a bártfai templom tizenkét csúcsíves 
stylű szárny-oltárainak leírása s ösmertetése.

Az oltárok száma azonban eredetileg egygyel több volt, (tizenhárom) sőt az eredeti főoltárral 
együtt tizennégy gót oltára volt templomunknak.

Ugyanis ha a Borbála kápolnának belsejét figyelemmel vizsgáljuk, a kápolna sarkában, az ablak
tól balra szemeinkbe ötlik egy oltár nélküli mensa, melynek létezéséről joggal következtethetjük, hogy
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eredetileg itt még egy gót oltár állott, mely azonban már nyom nélkül eltűnt. — S azon kérdésre, váljon 
melyik szent tiszteletére lehetett eltűnt oltárunk szentelve? azt felelhetjük, hogy miután a középkorban 
az egyházi művészet szent Borbálát legtöbb esetben sz. Katalinnal egyesíté s ezen szentek szobrait, 
képeit s oltárait majdnem mindig egymás mellé helyezé — igen valószínű, hogy eltűnt oltárunk — 
sz. Borbála oltárának szomszédsága következtében sz. Katalinnak volt szentelve.

Ezen állításom azonban biztos megerősítést nyer egy Írott adat által, mely egyenesen sz. Katalin 
oltárának egyik főszobrára vonatkozik.

Ezen fontos adatot a «Liber Ecclesiarum Hospitalis Sancti Aegiidi, ab Anno 1448» czímü 
írott könyvben találtam, és pedig a mint következik:

Anno lJf76- A ltäre Stae. Catharinae in  Ecclesia parochialis S ti  E g id ii A n n a  Consors
Arntheri coloratoris testata est pro im aginae Stae Catharinae a lta ri suo facienclo, florenos auri V III .

Ezen adat által egyszersmind oltárunk készítési ideje is megvan határozva; mert ha ezen oltár 
védszentjének, sz. Katalinnak a szobra 1476-ik évben készült, feltehető hogy az oltár többi része, festmé
nyeivel együtt is ugyanakkor készülhetett.

A sz. Katalin eltűnt oltárának nagysága tökéletesen megfelelt a szomszédságában lévő sz. Bor
bála oltár nagyságának, sőt majdnem ugyanazon alakkal is bírt, — miután ezen két oltár mensáinak mére
tei, nemkülönben a kápolna magassága is egyenlő.

A sz. Katalin oltárából felmaradt még azon háromszögű két csúcs, mely — úgy mint a Borbála 
oltárán — a felrakvány helyét pótolta.

Ezen háromszögű csúcsok egyikén, sz. Orsolya, kezében nyíllal, s Estras próféta mellképei lát
hatók a másik csúcson pedig Pálán próféta mellképével találkozunk; ezen utóbbi háromszögű lap jelenleg 
húsvéti gyertyatartóúl használtatik, a mennyiben az egyenszárú háromszög két egyenlő szárú párkányza
tán gyertyatányérok becsavarják, s az egész háromszög egy faállványnyal láttatott el. 1

Ezen két csúcs maradt tehát csak, az eltűnt oltárból, de hogy az oltár maga hová veszett el 
nyomtalanúl — anélkül hogy egyéb műrészletére lehetne találni, — az mindenesetre feltűnő.

A bártfai templomunk tizenkét gótstylú szárny-oltárának részletes leírását bevégezve, nem lesz 
érdektelen azok szobrászati és festészeti müveit, a kassai, lőcsei és beszterczebányai ily nemű és azon korú 
művekkel összehasonlítani, mely összehasonlítás véleményem szerint annál is inkább szükséges és kívána
tos, miután sem a kassai, sem a beszterczebányai, sem pedig a lőcsei festmények mestereit apodicticus 
biztossággal még nem ösmerjük, — kivéve Lőcsei Miklóst, ki a poprádi templomban lévő, s szűz Máriát 
a gyermek Jézussal ábrázoló 1484-dik évből való kis képen mint Nicolaus de Leuczia van megnevezve.

Lepkovszky József krakkói egyetemi tanár s régész a bártfai oltárműveket részint Stosz Yid 
krakkói mesternek, részint pedig tanítványai műveinek tartja. — Ugyanis a bártfai templomot ösmertető 
egyik dolgozatában 1 2 a bártfai oltár-művekről így nyilatkozik:

«Bekanntermassen verliesz Veit Stwoss Krakau mit Scblusz des XY-ten Jahrhunderts nach 
Beendigung des prächtigen Grabmals des Königs Kazsimir, von wo er sich nach Nürnberg begab. — 
Doch wäre hier anzunehmen, dass er noch vorher in den ersten Jahren des XYI. Jahrhunderts in Bart
feld. Leutschau, Kirchdorf und Neusohl, und zwar mit seinen Schülern sich aufgehalten habe; ich sage 
mit seinen Schülern; denn ein Jeder irrt, der eine Yeit Stwoss’sche Schule nicht annimmt, und ihm selbst 
diese Ylenge von Schnitzwerken von ungleichem Werthe zuzuschreiben geneigt ist.»

1 Ezen gyertyatartót a nagyhétben jelenleg is használják, t. i. a nagypénteki lamentatiók alkalmával a presbyterium 
közepére állíttatik, és pedig a Pálán próféta mellképét tartalmazó oldalát a néphez fordítva; — s így évek hosszú során azon nép
hagyomány fejlődött ki a nép közt, hogy a nagypénteki lamentatiók alkalmával az árúló Judás Iskariót lelke égettetik el.

2 Lásd a bécsi Mittheilung-ok III-dik évfolyamát.

7 0
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E föltevés ellen szólnak azon műtörténeti adatok, melyeket Dr. I p o l y i  A r n o l d  A beszterczebányai 
egyházi műemlékek czímű nagybecsű munkájában idéz, liogy Stoss Vidnek jelenleg már részletes életadatai 
és művei készülésének chronologiája ellentétben áll a neki tulajdonított magyarországi művek adatai
val. — A nürnbergi híres mester szülővárosát 1477-ben hagyta el, ottani polgárjogáról lemondva és 
Krakkóba költözve, hol közel húsz éven át 1496-ig remekei egész sorát alkotta, — mely művek bevégeztével 
1496-ban azonnal visszatért Nürnbergbe, hol ez évben már is újra a város polgárai sorába felvétetett, 
s ott, alig távozva többé a városból, mintegy 90 esztendős agg korában 1533-ban bekövetkezett haláláig 
folytonosan lakott. 1

Igaz ugyan, hogy a bártfai oltármüvek készítéséről fenmaradt adatok 1463-tól fogva szólnak, 
midőn tehát Stoss még nem volt Krakkóban; majd 1505— 1520-ig midőn már Nürnbergben oly viszonyok közt talál
juk, melyek miatt nem foglalkozhatott többé az itteni művek készítésével; mindamellett mégis lehetsé
ges, hogy a krakkói tartózkodása idejében, a XV-dik század utolsó évtizedeiben, ha nem is ő maga, de 
ügyesebb tanítványai által, részt vehetett a bártfai templom némely oltárának készítésében.

A bártfai városház levéltárának régi számadásaiban e következő festőművészek nevei fordulnak elő :
Az 1466-dik évben készült főoltár festészei: pictor Nicolaus és pictor Jacobus. Az utóbbi Jakab 

mester neve még az 1517-diki számadásokban is előfordul.
Továbbá:
1509-ben Magister Theophilus pictor, ki a városház frescóit festé, s végre
1521-ben Johannes Emerici és Johannes Krausz festők, kik a templom tornyán lévő falfestménye

ket készítették.
Végre ismeretes még az 1505-dik évből való sz. Mária oltárán található A R mester monogrammja, 

ily bekezdéséi név azonban az okmányokban nem fordul elő.
Valószínű tehát, hogy az itt elősorolt művészek a templom oltárainak képein is dolgoztak.
E művészek azonban bártfai lakosok voltak, mert a város régi Rapulariumáiban mint házbirto

kosok jönnek elő.
Feltűnő azonban, hogy a régi számadásokban sehol sem fordulnak elő szobrászok nevei, s így a 

templom szobrászati műveinek mesterei adatok hiányában jelenleg még nem határozhatók meg.1 2

4. A D IA D A L  K E R E S Z T .

A középkori egyházak azon boltívezete, mely a szentélyt ahossz- vagy kereszthajótól elválasztja, 
az üdvözítő diadalának emlékére, melylyel a halált legyőzvén, az emberiséget megváltá, diadalívnek nevez
tetik ; az ó keresztyén basilikáknál ezen ívezetről egy lánczon függött e az úgynevezett diadalkereszt.

Későbben a függőkereszt helyett, egy a diadal-ívezet alatt alkalmazott gerendán (Triumphbalken, 
rood-beam) álló kereszt, körülvéve sz. Mária és sz. János szobraival, használtatott e czélra, mindaddig míg 
későbben a diadalívezet alatt az úgynevezett olvasószékek (Lettner) jöttek mindinkább alkalmazásba. Ezen 
olvasószékek, melyeken az evangélium s az epistolák felolvastattak, a XV-dik század közepe felé már 
mindinkább ritkábban fordúlnak elő , s azok hiányában a diadal-kereszt a gerendán ismét elfoglalá 
régi helyét.

Ily diadalkeresztek még találhatók nálunk, így az eperjesi templomban a szokott régi helyen 
találunk ily diadalkeresztet, a lőcsei templom diadal-keresztje a diadalívezet alól eltávolíttatván, jelenleg 
sz. Mária és János szobraival együtt a déli főbejárási kapuzat felett lévő kápolna mellvédére tétetett át.

1 Lásd : I polyi A. A beszterczebányai egyházi műemlékek czímű munkájának 74. lapján.
2 Nem kevés középkori festész egyúttal szobrász is volt. (A sz.)
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A kassai doni diadalkeresztje pedig, nem tudom mi oknál fogva, még a múlt század vége felé levétetvén 
eredeti helyéről, jelenleg a kassai kalvária-templom északi hosszfala mellett van felállítva, hol nagy mére
teinél fogva méltó feltűnést okoz.

Ezen itt elősorolt diadalkeresztek azonban távolról sem hasonlíthatók össze a bártfai templom 
nagyszerű kivitelű diadalkeresztjével.

Ez már magában véve egy valódi remekmű, s nemcsak tetemes nagyságánál, hanem különösen 
művészi kivitelénél fogva, középkori szobrászatunk legjobb művei közé sorozandó, s e tekintetben nemcsak 
hazánkban de a külföldön is ritkítja párját.

A bártfai templom csúcsíves diadalívezetének nyílásában, a szentély kövezetének niveauja fölött, 
mintegy 6-6 méter magasságban, egy keresztbe fektetett gerendának kellő közepén áll a diadalkereszt, 
melynek magassága 8-0 m. a felső keresztgerendának hossza pedig 5-0 m. A kereszten függő üdvözítő 3-5 m 
nagysággal bir. Tövis koronával koszorúzott feje kissé jobb vállára hajlik, hosszú haja egyes hajfürtökben 
csüng mellére s nyakára. Üdvözítőnk teste három vas-szeggel van a keresztfához erősítve; jobb lába a bal 
lábán keresztbe tett, kifeszített kezeinek iránya majdnem vízszintes.

A test egyes részeinek arányossága, úgy nemkülönben a test izomzata is természetimen van 
kidolgozva, s ment azon bizonyos túlmarkirozott kiaszottságtól, mely az ó német stylű középkori feszüle
teken majdnem kivétel nélkül észlelhető még.

A művész a keresztrefeszített üdvözítő testét úgy idomítá, a mint az a természetnek megfelel. 
Különösen nagyszerűen sikerűit az üdvözítő arczának idomítása; a zárt szem, a kissé nyitott száj, s a 
fejnek említett mérsékelt hajtása, már a beállt halál jellegének kinyomatával bir; a halál kifejezése azonban 
itt korántsem elrettentő, visszatetsző, vagy borzasztó, hanem az üdvözítő arczán inkább a fájdalom és oda- 
engedés nyugodt, és szelid kifejezése honol.

Az üdvözítő fejét sugár-nimbus veszi körül, melynek sugarai három csomóban a kereszt szárainak 
irányában vannak csoportosítva. A kereszt legfelsőbb részén a római lapidar

■ I - N ■ R • d ■

betűket tartalmazó legenda-szalag van egy szöggel megerősítve. A keresztfa négy végén lóhere (Dreipass 
oder Kleeblattform) idomú táblácskákon a négy evangélista apokalypsi jelvénye van féldomborműben 
előtüntetve, így az üdvözítő feje fölött a sas (János), a keresztgerenda jobb végén a szárnyas ökör (Lukács), 
továbbá a bal végén a szárnyas oroszlán (Márk), s végre az üdvözítő lábai alatt az angyal (Máté) látható, 
mely utóbbinak hegyes végű szárnyai a háromlob keretén túl is terjednek.

Ezen jelvényeket irattekercs-szalagok övedzik körül, melyeken a megfelelő evangélisták nevei 
csinos minuskula betűkkel kiírvák, így:

s • tohan ís  • s • lucaa ♦ s * m arrus • s • matheus •

A három-lob alakú keretek veresszínűek, míg a jelvény féldomborművű s aranyozott képe az 
azúrkék alapszíntől hatással válik el. Mindezen lóhere alakú táblácskák három sugarú nimbussal vannak 
körülvéve; mely táblácskák alkalmazása által keresztünk az úgynevezett Lázár vagy lóherevégű keresztek 
(croix tréflée, cross trefoiled, Kleeblatt- oder Lazarus-Kreutz) sorába sorozandó. A keresztfa színe sötét
barna, az üdvözítő teste természetesen színezett, a sebekből folyó sötét-piros vér folyásában követi a test 
izomzatának mélyedéseit. Azon a helyen, hol a keresztfa alsó vége a gerendába van illesztve, egy — 
csontokon nyugvó — koponya, mint a legyőzött halál jelvénye látható.

A kereszt alatt és pedig attól jobbra áll a fájdalmas szűz stylszerűleg faragott s mintegy 2-4 m. magas 
szobra. Arczán a fájdalom kifejezésével, könytelt szemeit ég felé emeli, leeresztett kezei imára kulcsolvák.

nBÁRTFA KÖZÉPKORI MŰEMLÉKEI.
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Fátyollal betakart fejét három nyalábos sngárú nimbns ékíti, s hosszú palástja szép redőzetben 
simul testéhez. A kereszt bal oldalán pedig áll az üdvözitő kedvencz tanítványának, Sz. Jánosnak szintén 
remek kivitelű szobra, sűrűn göndörözött sötét-barna haja keskeny vállaira ömlik, fiatal arczán szintén á 
fajdalom kifejezese honol, s míg baliaval hosszú köpenyének redőit fogja össze, addig jobb kezében egy 
zárt s csatokkal ellátott könyvet tart. Ezen alak feltűnően hasonlít a régi főoltár felrakványában állott, 
s jelenleg az új főoltár jobboldali oszlop közében álló, valamivel kissebb méretű sz. János szobrocskájához; 
ezen hasonlat nem csak a test tartasara, de még a ruházat redőzetére is kiterjed, s így valószínű hogy 
ugyanazon mester müve.

A diadalkereszt mindkét oldalán levő s a sz. Mária és János szobra mellett álló mintegy 4 méter 
magas s T alakú kereszteken függ a két lator, kificzamított kezük hátra van fordítva, s lábaik is összetörvék, 
arczukon a halálküzdelem borzasztó kifejezésével. Mindamellett ezen eltorzítás daczára, a test izomzata 
mesterileg van kidolgozva.

Általában véve ezen szobrászati művek művészies kidolgozása, jellege, feltűnően hasonlít az Úr 
születését ábrázoló, úgy nemkülönben a kereszt oltára szobrászati művei styljéliez, különösen a diadal
kereszt alsó részén lévő és sz. Máté evangélistát jelképező angyal finom arczkifejezésével s hegyes szár
nyaival mintegy hasonmása az Úr születését ábrázoló oltár szekrényében előfordúló angyal-alakoknak, továbbá 
a diadalkereszten függő üdvözítő arcza is feltűnő hasonlatosságot mutat a keresztoltár szekrényében a kereszt
fán felfeszített üdvözítő arczvonásaival; ehhez járulván még a régi főoltár felrakványában állott s fentebb 
említett sz. János szobrának hasonlatossága a diadalív gerendáján álló sz. János szobrával; mindez igen 
valószinüvé teszi, hogy az eredeti főoltár, úgyszintén az úr születését ábrázoló, továbbá a sz. kereszt oltára 
s végre a diadalkereszt mellékalakjaival együtt egy és ugyanazon mester művének tekinthető, s miután főoltá
runk 1466-ban készült, úgy ezen időre tehető az említett, s azon egy mester által készült művek készitési ideje 
is. Ezen itt említett szobrászati müvek a legjobbak közé tartoznak, s így méltán fel lehet tenni, hogy ezen 
kiváló és fő művek készítésével maga a mester bízatott meg, míg a többi mellék oltárművek kidolgozását a 
mester legényei vállalták e l ; mert ezen kisebb művek kivitele bár ügyes kezet árul el, mindazonáltal 
azok a fentemlített mesterművekkel korántsem hasonlíthatók össze.

Ezen kiváló mester nevének biztos nyomói azonban hiányozván, az apodicticus biztossággal 
meg sem határozható, bár nem tagadom, hogy ezen szobrászati művek kivitele s jellege ismét fel
tűnően hasonlít a krakkói Stoss Yid mester által készült, s a krakkói templomban lévő főoltár, valamint 
a Kázmér lengyel király híres síremléke szobrászati műveinek kiviteli modorához; azonban igen 
merész állítás lenne, ezen kiváló szobrászati müveket Stoss Vidnek magának tulajdonítani; sokkal több 
valószínűséggel bír azon feltevés, hogy miután a középkorban a felsővidéki szabad királyi városok igen 
élénk kereskedelmi viszonyban voltak Krakkóval s Boroszlóval, s így felsővidéki művészeink is, kiképzés 
végett örömest keresték fel az akkori időben híres krakkói műhelyeket s mestereket, tehát, hogy a bártfai 
templom ezen kiváló szobrászati műveit is egy bártfai születésű, de Krakkóban Stoss Yid mester páholyá
ban képzett szobrászunk készíthető.

Ha már a bártfai szobrászati művek kivitelét nem is akarjuk magának Stoss Yid mesternek 
tulajdonítani, tekintetbe véve azonban azon fontos körülményt, hogy ezen szobrászati műveink mind 
kidolgozásukra, mind pedig jellegökre nézve oly nagy mértékben hasonlítanak Stoss Yid műirányához, 
természetes, hogy ezen szobrászati müveinket csakis egy oly művészünk készíthető, ki Stoss Yid műhe
lyében hosszas ideig dolgozván, a mester fogásait és modorát képes volt magának egészen elsajátítani.

A diadalkeresztet hordó gerenda, úgylátszik eredetileg csak egyszerűen volt megácsolva, későbben 
nevezetesen a XYII. század közepe táján (1655) a gerenda alsó, és a templom hosszhajójához fordított 
oldalán bedeszkáztatott; ezen deszkaboríték veres kerettel bír, melynek fehér mezejében fekete unciái 
vagy lapidar betűkkel e következő, s a'feszületre vonatkozó, felirat alkalmaztatott; és pedig a gerenda 
alsó felületén:
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JOH: 3 X/ 14. SICVT MOSES EXALTAYIT SERPEN- 
TEM IN DESERTO, ITA EXALTARI OPORTYIT 

FILIYM HOMINIS, YT OMNIS QYI CREDIT 
IN EYM, NON PERE AT, SÉD HABEAT YITAM 

AETERNAM.

A gerenda oldalán pedig a következő felirat olvasható:

GREGORIYS. LIB. 7. EPIST. 13: SCIO 
QYOD IMAGINEM CRUCIFIXI NON IDEO 

PETIS, YT QYASI DEYYI COLAS, SÉD OB 
RECORDATIONEM EIYS, YT IN ILLIYS 

ÁMORÉ RECALESCAS, CYIYS TY IMAGINEM 
YIDERE DESIDERAS. ANNO : 1655.

Ezen diadalkeresztünk, mellékszobraival együtt tetemes nagy méreteinél, úgy nemkülönben 
stylszerű kidolgozásánál fogva felette imposans s monumentális hatású, méltó díszéül szolgál templo
munknak, — s e  tekintetben hazánkban páratlan.

5. A D Á Y I D  K I R Á L Y T  É S  A S Z E N V E D Ő  Ü D V Ö Z Í T Ő N K E T  Á B R Á Z O L Ó
S Z O B O R C S O P O R T O Z A T .

(VI. tábla 16. idom.)

Midőn ez alkalommal bártfai templomunk középkori szobrászati müveinek leírását adom, nem 
hagyhatom említés nélkül azon remekmívű kis szoboresoportozatot, mely legutóbbi időben a sz. András 
kápolnában álló sír oltárán van felállítva.

Ezen nagyszerű compositióval és kitűnő művészi bevégzettséggel faragott szobor-csoportozat, 
a trónon ülő Dávid királyt ábrázolja a mint kezeivel támogatja a mellette álló üdvözítőt.

A magas háttámlájú és gót stylben díszített trónon ülő Dávid király fején liliomkoronát visel, 
hosszú haja és szakála természetes hajtásokban símúl mellére, szép s nemes kifejezésit arcza a néző felé 
van fordítva, öltönyének s hosszú palástjának művészies bravonrral rendezett redőzete alatt a test tagjai 
anatómiai hűséggel vannak idomítva.

A mellette jobboldalon álló üdvözítő mezítelen teste kissé előre hajlik; az üdvözítő, fején tövis 
koronával s arczának fájdalmas kifejezésével, úgy nemkülönben testének egész tartásával a szenvedés 
nagyságát természetimen jellemzi.

Úgy látszik mesterünk nem félt a meztelen test előállításától, s ebbeli ügyességét szépen bizo- 
nyítá be üdvözítőnk testének anatómiai pontossággal készült kidolgozásával.1

Hasonlóképen a ruházat redőzetének idomítása is nagy ügyességet s tanulmányt árul el.
Tekintve ezen szoborcsoportozat kivitelét, lehetetlen nem gondolnunk az úr születését ábrázoló 

oltárunk, valamint a diadalkeresztünk e nemben kitűnő szobrászati műveire, s én azt hiszem, hogy ezen 
szoborcsoportozat is azon mester műve, ki az említett remek műveknél oly fényesen bizonyítá be mesteri 
képzettségét.

Megemlítendő még, hogy ezen — mintegy 70 centiméter magas — szoborcsoportozat hársfából 
van faragva, a trón aranyozott, belső lapja sötét vörös, a trón háttámlájának párkányzata azúrkék, úgy

1 A csoport alig érdemli meg a szerzőnk nagy dicséretét.
11*

(A sz.)
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nemkülönben az aranyozott ruházat béllése is ; az arcz, kezek, lábak, valamint az üdvözítő teste gyengén 
színezett, egyáltalában véve ezen remek szobrászati mü polychromaticus színezése is csak emeli ezen mü 
stylszerü szépségét.

Hogy eredetileg ezen szobormű liol lehetett alkalmazva, az bizonytalan, egy elpusztult gót oltár 
felrakvanyanak egyik fülkéjéből keriilt-e, vagy pedig talán egy hordozható házi oltárka szekrényében 
foglalt-e eredetileg helyet, azt jelenleg már nehéz lenne meghatározni; annyi bizonyos, hogy finom kivi
tele miatt inkább az utóbb említett czélra használtathatott, bár tagadni nem lehet, hogy például az úr 
születését ábrázoló oltár felrakványának szobrocskái is ép oly részletes finomsággal s bevégzettséggel 
vannak kidolgozva, mint ezen szoborcsoportozatunk.

Végre tekintve ezen mű styljét és jellegét, úgy nemkülönben a ruha redőzetének kidolgozását, 
ezen szoborcsoportozatunk is, ép úgy mint az ugyanazon mesternek tulajdonított egyéb szobrászati müvek, 
a XV-dik század második felében készülhetett.

6. A K E R E S Z T E L Ő  MEDENCZE.

(VIII. tábla 20. idom.)

Templomunk egyik legrégibb műemléke mindenesetre a bronce érczből öntött, s a maga nemé
ben remek kivitelű keresztelő medencze, mely jelenleg a templom déli hajójának keleti részén van fel
állítva; — ide azonban csak e század ötvenes éveiben állíttatott fel, ez előtt — a mint még jól emlékszem 
— az úr születését ábrázoló oltár mellett állott. Azonban ez sem volt keresztelő medenczénk 
eredeti helye.

A keresztyénség első századaiban a keresztelés szertartása, különös fontosságánál fogva, rende
sen a templomtól külön álló, úgynevezett Bajitisteriumokban — keresztelő kápolnákban — történt, ezen 
építmények kövezetének közepét egy mélyebben fekvő vízmedencze (piscina) foglalta el, melynek vízszí
néhez több lépcső vezetett le. — Ezen baptisteriumok belseje gyakran pazar fénynyel volt kiállítva, 
márvány falait nagyszerű domborművek vagy falfestvények ékíték, melyek Krisztus keresztelésének jele
neteit, vagy azok jelvényes képeit, mint a forráshoz ügető szarvast, stb. ábrázolták.

Ily baptisteriumokat találunk különösen Olaszhon dómjai mellett, kiváló fénynyel és míiízléssel 
feldíszítve, így nevezetesen a híres florenczi Baptisterium, a S. Maria dél fiore catliedralis nyugati részén, 
továbbá a pisai dóm mellett lévő kúpolás Baptisterium, melynek belseje fényes márvány incrustatióval 
s aranyalapú mozaikkal van diszítve, s melynek fehér márványból készült keresztelő kútja remek művészi 
kivitellel bír. — Továbbá Németországban is találunk — bár nem oly fényes kiállítású, de mindenesetre 
monumentális jellegű keresztelő kápolnákat, így a speieri, regensburgi, petronelli, fuldai, aclieni, esseni, 
brixeni dómok mellett. — De még hazánkban is találunk ily rendeltetésű baptisteriumokat, így a jáki, 
pápóczi, sopronyi, szakolczai, holicsi, csütörtöki, hédervári és még más templomoknál.

Ily külön álló keresztelőkápolnák hiányában a keresztelő medencze gyakran a templom belsejében 
állíttatott fel, mint azt példáúl már a híres galli dóm reánk marad alaprajzában megjelölve találjuk, bár 
az 524 és 899-dik évi leridai zsinat határozata szerint kimondatott, hogy a keresztelésre használt edények, 
a keresztelő medencze hiányában, a templomon kívül helyeztessenek e l.1 Későbben elrendeltetett, hogy 
a keresztelő medencze «intus ad ostium május et a latere ubi Evangélium legitur» tehát az északi mellék
hajó nyugati végén állíttassák fel, továbbá hogy a keresztelő medencze két lépcsőfokkal feljebb álljon a 
templom kövezetétől, hogy vasrácsozattal (cancelli) vétessék körűi, és selyem kelmékkel takartassék be,

1 L ásd : M o t h e s  A rch a eo lo g isch es  W ö r te r b u c h  908. lapján.



A KERESZTELŐ MEDENCZE. 85

végre, hogy a medencze láttassák el egy bezárható fedéllel (convercle, cover, operculo, clave, sera etc., 
mnnitnm) s a felett pedig egy mennyezet állíttassák fel «snper liaec erigatur alind coopercnlum . . .  ex 
ligno pulchro . . . ant certe decenter picto . . . et conopeo seu tentorio serico albi vei rubri coloris velato. 1

A legtöbbnyire nagy méretű románkorszakbeli kő keresztelő medenczék, kivált kisebb templo
moknál, a tágasabb tér elérése tekintetéből a templom belsejéből eltávolíttattak, s kisebb érczmedenczék 
által pótoltattak. Az így eltávolított keresztelő-kutak némely helyen privát kertekben és udvarokban mint kút 
medenczék alkalmaztattak, nálunk p, o. a petőszinyei ref. templomban lévő régi és nagy méretű keresz- 
telő-kút, a templomot későbbi időben elfoglaló reformátusok által úrasztalának használtatott fel.1 2

Későbben, nevezetesen a XIII. és XIY. századtól kezdve a keresztelő medenczék legtöbbnyire a 
templom bemeneti kapuzata közelében, az előcsarnokban (paradisus) állíttattak fel, s midőn a XIII. 
századtól kezdve a keresztelési jog a püspökökről általánosan minden fölszentelt lelkészre átruliáztatott 
akkor a legkisebb templomocskának is volt saját keresztelő medenczéje.

A középkor elején, mintegy a XIY-ik század végéig szokásban3 volt keresztelési rítus szerint 
hogy a keresztelendő teste a szentelt vízbe egészen bemártatott, s innen van az, hogy az ezen korból szár
mazó keresztelő medenczék cuppáji feltűnő nagy méretekkel bírnak: csak későbben hozatott be a jelenlegi 
keresztelési szertartás, mely a keresztelendőnek keresztvízzeli meghintése vagy megöntése által történik.

A müncheni udvari könyvtárban lévő s méga817-ik évből származó híres vessobruni Codexének 
tollrajzai közt találunk egy ily keresztelő kútnak legrégibb nyomára, mely rajz egy zsidó kereszteltetését, a 
jeruzsalemi püspök által, ábrázolja.

Bár ezen rajz még igen primitív, mindamellett is abból nemcsak az akkori keresztelési szer
tartás, de a medencze formája is jól kivehető ; t. i. a keresztelendő neopliita egész meztelenül egy vízzel 
telt hengeridomú edényben áll, melynek vízszine a keresztelendő csípőjéig ér; a keresztkút ott még min
den díszítmény nélkül fordúl elő, s csak annak alsó, középső s felső része van egyszerű szalaggal díszítve, 
mely abroncsot is ábrázolhat.

A keresztkút baloldalán áll a zsidó fejére vizet öntő püspök, a másik oldalon egy pap, kezében 
kendővel vehető ki.

Románkori keresztelő medenczék hazánkban még igen ritkán fordúlnak elő, így eddig csak a 
kassai,4 szamosfalvi, liédervári, petőszinnyei és geczelfalvi ismeretes még. Ellenben a gót korszakbeli 
keresztelő medenczék egész sorozata ismeretes már, mint például: a beszterczebányai,5 kézsmárki, bártfai, 
kis-szebeni, kakas-lomniczi, szepes-olaszii, teplai stb.

A gót styl korszakában a keresztelő medenczékkel általános átalakúlás történt, mert míg a román 
stylű keresztkutak henger alakú kádakhoz hasonlítanak, addig a gót styl virágzásának idejében a keresztelő 
medenczék felveszik a nagy pokálok, serlegek vagy kelyhek alakját, s azokon a három főrész, t. i. a lábazat, 
a nodus és a cuppa határozottan megkülönböztethető.

Fentebb említett gót stylű keresztelő medenczéink műízlés tekintetében is kitűnőek, s bizo
nyítják, hogy a középkorban az érezöntő művészet hazánkban és pedig nevezetesen a felső-vidéki 
bányavárosokban nagy mértékben volt kifejlődve; így tudjuk, hogy Beszterczebányán, Szepes-olaszi- 
ban, Iglón és későbben Eperjesen az érezöntés művészete ügyes mesterek által űzetett, nevezetesen, a 
beszterczebányai városi régi számkönyvek 1490 körűi János nevű harangöntőt említenek6 s továbbá

1 Otte : Handbuch der Kirchlichen Kunstarchaeologie : «Ommis presbyter, qui fontem lapideum habere nequiverit, vas 
conveniens ad boc solummodo baptisandi officium habeat, quod extra ecclesiam deportetur.»

2 Ezen régi keresztelő medencze rajzát lásd az Arch. Közlemények IX. kötetének II. füzetében megjelent: Adalék a régi 
magyar keresztelö-medenezék ismeretéhez czimű dolgozatomban.

3 A XIY. század előtt is történt keresztetés «per aspersisnem». (A  sz.j
4 A kassai nem román korú. (A  sz.)
5 L. I polyi A enold Beszterczebányai egyházi műemlékek czimű művének 126.1., hol a keresztelő-medencze rajza is közölve van.
6 Ugyanott: 128. lapon.
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ismerjük Wagner János iglói harangöntő nevét, mely egy bártfai harangon mint: meister Hansen Wagner 
von Neuendorf, az 1486-ik évvel együtt említettik.1 Végre a tornai templom régi harangján szintén 
előfordul «magister Augustinus» Ágoston mester neve. Későbben, nevezetesen a XVI-dik században Illen- 
feld Ferencz kassai érezöntő nevével találkozunk a kassai «Orbán» nevű nagy harangon, a ki egyszersmind 
a dóm északi tornyában függő kisebb harangot 1558. évben önté.1 2

Ezeket tájékozásul előrebocsátva, visszatérek keresztelő medenezénk tüzetes leírásához.
A bártfai keresztelő medenezének idoma feltűnően hasonlít egy pokál vagy pohár alakjához, s áll 

egy kifelé hajlított felületű cuppából, továbbá egy nodussal ellátott lábazatból.
A keresztelő medencze főméretei a következők:

A cuppa felső karimájának átmérője ....................................................................................  0-67 méter.
A cuppa alsó részének »   0-46 »
A cuppa magassága .......................................................................................................................................... 068 »
s végre lábazatának m agassága....................................................................................................................  038 »

A két utóbbi méret összege azaz L06 méter adja a koresztelő medencze egész magasságát.
Ezen keresztelő medencze cuppájának tetemes nagysága úgy látszik még azon korra utal, midőn 

a keresztelés szertartása per immersionem történt. Az öntvény anyagja bronz, mely szép zöldes patinájával 
ezen mű szépségét s érdekességét emeli.

A cuppa felülete több pálezatagozat által mezőkre, vagyis helyesebben mondva: övekre (Zonen) 
van osztva, a felső keskenyebb övön , szép s karcsú minuskula betűkből álló következő tartalmú 
felirat olvasható:

Jo h a n es  b a y fe u i t  in aqua nos nutnn bnpti^cmuB 
in nominc domini anion +  hilf qot m aria 

a  horot ámen §

Ezen felirat bevégzése így olvasandó «hilf got maria herof vagy herauf ámen.
A betűk kivétel nélkül mind minuskulák s prismatikus éles éllel válnak ki az alapból, továbbá az 

ily feliratoknál előforduló interpunctiók, így nem különben értelmet zavaró rövidítések itt nem jönnek elő; 
csak a liliom végű kereszt jegye fordúl itt kétszer elő.

Ezen felirat facsimiléje a keresztelő medenezénk rajza felett lebegő szalagon látható.
A felirat alatti széles övön pedig féldomborművű alakzatok díszítik a cuppa felületét; — ily 

nagy méretű féldomborművek csak ezen a keresztelő medenezén találhatók, ° s e tekintetben ezen medencze 
hazánkban valódi unicum. — Az alakok nagysága eléri a három decimétert. — Legelőször látjuk Mária 
üdvözletét; egy félköríves ajtónyilásféle architectura alatt, kissé előrehajolva áll a szűz, kezeit keresztbe 
mellén összetéve, előtte térdel az üdvözletét hozó angyal; ezen csoportozat után következik fölfeszített 
üdvözítőnk alakja, de kereszt nélkül; továbbá sz. Borbála, jobbjában tartva a három ablakos tornyocskát, 
e mellett látjuk sz. Péter alakját, baljában egy lóhere alakú nagy kulcsot tartva, s végre sz. Pál apostolt, 
ki egyik kezében könyvvel, másik kezében pedig egy meztelen s egyenes, pengéjű pallossal van ábrázolva.

A medencze túlsó felén Ádám és Éva kissé hosszúra nyújtott alakjai az élet fája mellett látha
tók, ezután következik még a törött kereket tartó sz. Katalin, s végre a sárkánynyal viaskodó sz. György 
pánezélos alakja.

A mi ezen féldomborművek alakítását illeti, az még nagyon stylizált, az alakok nyúlánksága, 
nemkülönben a testhez erősen simuló ruharedőzete inkább még a román stylű féldomborművek jellegének

1 Lásd a jelen munka a bártfai harangok czímű fejezetét.
2 Lásd. Az Arch. Közlemények VIII. kötetének III. füzetében megjelent Harangjaink ismeretéhez czímü értekezésemet.
8 Nem sokkal kisebbek a lőcseiek és mások sem. (A sz.)

\
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megfelel, ehhez járulnak még a tányér alakú nagy kör-nimbusok is, melyek annyira jellemzik a byzantivagy 
román stylü féldomborműveket.

A mester neve vagy monogrammja nem fordul elő sehol, hacsak egy kis paisot, melynek meze
jében egy csillag fénylik egy félhold felett, nem tekintjük a mester jegyének, melyet itt különösen azért 
említek meg, hogy ezen jegyet összehasonlítva a hazai középkori öntvényeken netalán valahol előforduló 
hasonló alakú jelvényekkel, az ezen jegyet használó mester neve is könny ebben meghatározható legyen.

A medencze 0*38 magas lábazata sima, a merészen kiugró nódus három lapocska (Listello) 
által határolt két horonynyal van diszítve. A lábazat széles talapzattal bír, mely az egész mü állhatóságát 
(Stabilität) nagyban fokozza. A keresztelő medencze mintegy 1‘5 Dm. magasságú kőlépcsőfokon áll, mely 
utóbbinak alaprajza a keresztelő medencze alaprajzának köridomával bir.

A medencze födele veresrézből készült s már későbbi időből származik, befestett felületén olvasható:

ä t  da glaubi'í und cptaufft wird, der wird felig werden.
Raffet die Steinen m mir kommen.

Ezen fedő valószinüleg azon időből való, midőn a templomot a XVII. században az ágostaiak hasz
nálták. Tekintve tehát keresztelő medenczénk pokál alakját, romanizáló tagozatait, továbbá a barát-betűkből 
álló feliratának alakját, characterét, valamint a féldombormüvek szigorú stylizált jellegét, feltehető, hogy ezen 
öntvényünk mindenesetre még a XIV. század első felében készülhetett, 1 s így egykorú a templom hajóival.

7. EG Y H Á ZI SZÉK EK .

Templomunk belberendezésének kiváló részét képezik az úgynevezett egyházi székek (Chorstühle, 
Banc d’oeuvre, sediae, stalla), melyek részint a templom szentélyében, részint pedig a hajók különböző 
helyein, legtöbbnyire a fal hosszában elhelyezvék.

Egyházi székeink különböző időben készülvén, styl, úgy nemkülönben kivitel tekintetében 
magukon viselik az illető kor müirányának jellegét, és pedig oly pontos kidolgozásban, hogy a középkori 
kézműipar és styl fokonkénti változását, fejlődését vagy hanyatlását ezen faragvány és diszítmény tekinte
tében gazdag székeken alaposan lehet tanulmányozni.

A középkori román és gót stylü régi templomok belsejében, a nép számára, úgy látszik, nem 
voltak padok vagy egyéb ülőhelyek, a nép a templom hajóiban vagy állva, vagy térdelve végezte imádságát, 
s csak a papság, vagy egyes testületek, s főrangú, gazdag magánzók számára voltak ülő padok, székek 
a templom belsejében elhelyezve.

A papság számára, különösen szerzetes templomoknál, a szentély melletti presbyterium mindkét 
hosszoldalán álló, legtöbbnyire magas háttámlákkal bíró, s egyes ülőhelyekkel ellátott székek hosszú 
sorozata volt fentartva ; a királyi városok parochiális templomaiban pedig ezen a kiváló helyen a városi 
tanács számára fentartott székek állottak, ily rendeltetésű székeket találunk templomunk presbyteriumában 
is, továbbá, a lőcsei, eperjesi, s körmöczbányai templomokban. Ezen székek vagy padok helyzetüknél fogva 
egyházi székeknek (Chorstühle) neveztettek.

Azoníölül nemesi családok, gazdag polgárok s egyéb kiváló állású egyének saját költségen 
készült külön padokkal birtak, ezen privát székek egy, két vagy legfeljebb csak három üléssel voltak ellátva.

1 Ezen keresztelő medenczének rajzát közöltem: a Hazánk s a külföld czímü folyóirat 1868. folyamának 21. számában ; 
valamint: az Arcliaeologiai Közlemények IX. kötetének II. füzetében a 96. lapon.
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Ezen családiszékek, különösen a XVI. században, a reformatio idejében pazar fénynyel s díszszel voltak 
kiállítva. A reformatio korszakbeli gazdag városi patrícius, (a renaissance styl virágzó idejében) nemcsak 
gazdagon díszített lakásának termeiben szerette a díszt és kényelmet, hanem kívánta gazdagon s styl- 
szerüen készült családi székével az Úr házának díszét is emelni.

Ily rendeltetésű többnyire renaissance stylű székeket találunk templomunkban is, úgy nem
különben Lőcsén, Kézsmárkon, s felső vidékünk több helyén; a kézműipar ezen remek kivitelű műdarabjain 
a renaissance styl felséges díszítményeinek alkalmazását, azok tiszta kidolgozását, stylszerü compositióját, 
— s kivált a farakműveknél — a munka pontosságát, valóban csodálnunk kell.

Tekintve ezen egyházi székek szerkezetét, styljét, s díszítményeinek kiviteli módját, azok három 
főcsoportba osztályoztalak, ugyanis

a) Grótstylíí eg yh á zi széheh, egymástól elrekesztett ülésekkel, magas hátdeszkázattal, 
melynek felső párkányzatán lévő kiugró mennyezet, toronyfiakkal szegélyzett ívezetes gót architecturával 
van díszítve. Ezen székek részletei fából faragvák, a díszítmény (Füllung) vagy faragott (bas-reliéf) vagy 
pedig a deszka felületébe van vésve, úgy, hogy a díszítmény felülete a deszka síkjával egy niveauban esik, 
a díszítmény mélyebb fekvésű alapja, háttere — fondja — pedig nagyobb festői hatás elérése végett, 
sötét színnel van befestve, mely színes alap a faszínű ornamentnek nagy előnyére válik. A XV-dik 
századbeli egyházi székeinken, ily kivitelű ornamentatióval gyakran találkozunk. A díszítmény ily 
kidolgozási módszere Viollet-de-Duc-dictionairejében «Koilanaglyph» vagy «basreliéf en creux» elnevezés 
alatt fordul elő.

b) A hóra renaissance vagy á tm eneti s ty lű  eg yh á zi széheh  közé tartoznak 
azok, melyek még a gót stylnek megfelelő szerkezettel bírnak ugyan, a díszítmény azonban már nem 
metszett, hanem különböző színű falemezekből művészileg, s mozaikszerűen van kirakva, mely ornamentatió 
különféle, mértani idomokból képzett csillagokat, szalagokat, sőt építészeti tárgyakat is, mint tornyokat, 
falakkal megerősített várakat s városokat ábrázol, mely decorationalis műrészleteken a XYI-dik század 
kezdetén mindinkább terjedő kora renaissance műtörekvésének jellege már határozottan észrevehető.

Ezen kora renaissance stylű székek közt találkoznak olyan műalkotmányok is, melyeknél 
a léczezett famozaikkal kirakott, a belső mezők vagy táblák (Füllung) azonban még «basrelief en creux» 
modorban vannak metszve s színezve, s ezen székek kivitel tekintetében, mintegy átmenetet képeznek 
a XV-dik századbeli gót stylű, és a XVI-dik századbeli kora renaissance székek közt.

Ezen csoportozat is több kitűnő példány által van templomunkban képviselve. Végre
c) Renaissance s ty lű  széheh. Ezen harmadik csoportozatot azon székek képezik, 

melyeknél az architectura, oszlopaival, pilasztereivel, hermáival, párkányzatáival s portaiszerű ívezeteivel 
már határozott renaissance műizlésü : az ornamentatio mozaikszerűen van kirakva, s úgy mint architec
tura, természetes faszínben pompázik, s ha tekintetbe veszszük a belföldi, vagy Amerika fölfedezése óta 
Amerikából hozott becses faneműek változatos s festői hatású melegbarna színezetét, természetes, hogy 
az akkori kézműipar előnynyel használá fel a fának mindezen becses tulajdonságát. Az ily modorban 
készült egyházi székek vagy szekrények, kivált ha azokon a renaissance styl még tisztán alkalmazva fordúl 
elő, felséges hatással bírnak s maradandó becsűek.

A XVI-dik század ezen műalkot ványain, a nagyobb festői hatás elérésére itt-ott, a hol épen 
kívánatosnak mutatkozott mérsékelt aranyozás, sőt későbben a színekkeli befestés is alkalmaztatott.

A polychromia azonban oly finom műizléssel s oly nemes tartózkodással történt, hogy ez által 
a mű hatásában csak nyert.

Ezen csoportozatba tartozik több egyházi szék a bártfai, körmöczi s lőcsei templomokban, úgy 
nemkülönben a híres lőcsei orgonamű is, gyönyörű karzatával együtt.

A renaissance styl fokozatos fejlődésével, nevezetesen a XVII. században, az egyházi székek, szekré
nyek, orgonakarzatok, s különösen Epithapliiumok is mindinkább nagyobb pompával, erősebb aranyozással,
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és befestéssel, de néha már kevesebb Ízléssel és stvlszerű szépséggel készültek ; s minél inkább elveszett 
— a volnták s egyéb korcs kinövések alkalmazása által — a styl szépsége, ép oly mértékben törekedtek a styl 
hiányát, a mű túlságos aranyozása s befestése által pótolni, s hogy ez gyakran nem sikerült, az nagyon 
természetes, mert a mű szigorú styljét ily surrogatumok által soha sem lehet pótolni.

A XVI-dik század szép renaissance stylje, felesleges, nem motivált formák s decorationalis 
eleinek alkalmazása által a XVII. század vége felé mindinkább hanyatlásnak indúl, s a következő XVIII. 
században a bárok és rococco Ízléstelen formákban végkép elkorcsosodott.

Ezen korból származnak a bártfai templom hosszhajójában álló s a nép számára készült
padok is.

A styl fokonkénti fejlődését természetesen nemcsak monumentális építményeken, hanem 
a kézműipar ezen kissebb müveiben is lehet tanulmányozni, mert hiszen egy bizonyos kor müiránya kiter
jedt minden iparágra, s míg az építményeken az architectura nagyszerűségét bámuljuk, addig a kézműipar 
kisebb termékeinél, a részletek izlésteljes s finom kivitele köti le figyelmünket, s néha valóban bámulatra 
ragad azon találékonyság, melylyel a régi mesterek az anyag sajátságainak s természetének megfelelő 
s jellemző új motívumok s alakítások alkalmazása által a netalán mutatkozó nehéz és complicált szerkeze
teket bizonyos bravourral oldják meg.

Ahhoz járul még, hogy a kő, keménységénél fogva, egészen más kezelést igényel, mint példáúl 
a könnyen faragható fa, vagy pedig a könnyen idomítható vas vagy egyébb érez, s épen ezen különféle s 
egymástól eltérő tulajdonságú anyagok, különböző kezelése s idomítása új meg új formákat s motívumokat 
teremt s hoz létre, s innen van az, hogy például a gót stylű egyházi székek architecturája utánozva 
a monumentális gót stylű építészet egyes formáit, decorationalis műrészleteiben s párkányzatáiban az 
előbbitől eltérő s inkább már a fa anyagának jobban megfelelő motívumokat vesz fel.

A bártfai templom gót stylű egyházi székei oly szerkezettel és beosztással bírnak, mint általában 
véve azon XV-dik századbeli egyházi székek, melyeket különösen németországi középkori templomokban 
még találunk. Ugyanis az egymás mellett lévő ülések, vállig érő választékok (divisoria sedilium, parclose- 
Scheidewand) által egymástól elkülönítvék, az ülés deszkája (Sellette, formula) legtöbb esetben felemelhető 
s annak alsó felületén consolok úgynevezett misericordiák (culotte) alkalmazvák oly czélból, hogy azokra 
kivált öregebb szerzetesek támaszkodhassanak. Ezen czélra szolgáltak egyszersmind azon nyújtványok is, 
melyek a választékok felső részét összekötve az egyes ülőhelyeket mintegy U alakban körülfogják. Az ülések 
hátulsó deszkázata a választékok magasságáig háttámlának (dossier, postergale, Rücklehne), azon felül pedig 
háttáblázatnak vagy hátdeszkázatnak (Rückwand, haut-dossier) nevezhető. A hátfalazat vagy deszkázat 
felülete, az egyes ülések választékainak megfelelő léczezettel van berámázva, mely úgymint a deszkázat 
felülete is, ornamentatióval van díszítve. Az egyházi szék hátfalazatát egy kiugró mennyezet (dais, dasium) 
koronázza be, mely toronyfiakkal, ívezetekkel s egyéb gót stylű motívumokkal van díszítve. Ha pedig az 
egyházi szék az ülések egész hosszú sorozatát foglalja magában, abban az esetben a mennyezet több helyen 
deszkarekeszek és oszlopocskák által támogattatik.

A székek hátdeszkázata gyakran drága szőnyegekkel (dorsalia) volt befödve, mint például a lőcsei 
székeknél, de a bártfai templom szentélyében álló székek hátdeszkázata is eredetileg drága szőnyegekkel 
volt ellátva, melyek azonban már annyira megromlottak, hogy azok az ötvenes években eltávolítattak 
s újólag veres posztóval behuzattak, szerencsére azonban a régi szőnyegek foszlányai, gyönyörű motívu
maikkal eltétettek.

1. Ily beosztással és berendezéssel bírnak azon egyházi székek, melyek az orgonakarzat (lásd a VII. 
tábla 19. idomát) alatt, aföhajó nyugati zár fala mellett felállító dk, s kitűnő műfaragványaiknál fogva megér
demlik, hogy azokkal mindenekelőtt foglalkozzunk. Az orgona karzata alatt álló szék tizenkét ülőhelyet 
foglal magában, a háttér deszkázatán, és pedig minden második ülőhely felett levő tábla, bevésett s 
befestett díszítéssel bír, mely különösen sárkányok által őrzött czímer paisokat ábrázol.

12BÁRTEA KÖZÉPKORI M Ű EM LÉK EI.
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Az ülőhelyek számának hat ily czímeres tábla felel meg, azonban egy tábla már hiányozván, 
jelenleg csak öt czímeres tábla létezik még.

Ezen czímeres táblák kivált heraldikai tekintetben felette érdekesek, mert találunk itt oly király
ságok czímereire, mely királyságok jelenleg már nem is léteznek; továbbá a czímer alakzatainak correct 
és stylizált rajza, a czímertan szabályainak még tökéletesen megfelel. Vizsgáljuk meg tehát ezen czímeres 
táblákat, s kezdjük a vizsgálatot a szék baloldalán levő első ülő hely czímeres táblájánál, melyen négy 
czímer-paisot látunk. Ezen tábla, gót stylü pálczatagozatu díszítmények által kereteit négy mezejének 
első czímere a

• EEX . CIPEIE •
felirata szerint a cyprusi királyságé.

Ezen czímer-pais felső széle vagy feje egyenes ; a jobb vagy elő, és bal vagy hátulsó oldalszéle 
befelé húzott kajácsos; a pais alsó széle pedig félköríves. Ezen czímer-pais négy elve (geviert, écartelé, 
quadripartitus) összetett czimer; első mezejében egy nagyobb és négy kissebb arany mankókerészttel, mely 
jeruzsálemi keresztnek (croix de Jerusalem) neveztetik.

Második mezeje, nyolczszor vágott, vagyis négy ezüst pólya kék mezőben egy rávitt (brocliant) 
jobbra ágaskodó veres oroszlánynyal.

A harmadik arany alapú mezőben egy jobbra ágaskodó természetes barna színű (?) oroszlánynyal.1
Végre a czímer-pais negyedik ezüst mezején egy szintén jobbra ágaskodó veres oroszlány 

szemlélhető.2
Általában véve megemlítem itt, hogy ezen egyházi szék czímerein előforduló heraldikai két fém- 

tinctura, úgymint az arany és ezüst, sárga és fehér szín által van pótolva vagy inkább helyettesítve; mely 
helyettesítés azonban a czímertan szabályaiba koránt sem ütközik, miután több újabbkori híres heraldikus 
hat czímertani színt (tincturát) vesz fel, melyekbe az arany és ezüst is már bele van számítva.3

A következő, az előbbihez hasonló alakú czímer-pais ketté hasított (Längs getheilter oder 
gespaltener Schild, parti, perpendiculariter sectum); a pais jobb vagy előoldala négyeit, az első és 
negyedik veres mezőben a keretbe, közönséges és András-keresztbe összetett arany láncz (Navara czimere), 
— a második és harmadik kék mezőben arany liliomokkal szegélyzett, s felváltva arany és kék cserepekkel 
koczkázott (componé) pantallér látható.4 (? Szerk.)

A czímer-pais bal vagy hátulsó fele harántosan négyeit (schräggeviertet, écartelé en sautoir); az 
első és negyedik veres mező ezüsttel kilenczszer hasított, vagy sávozott (gestreift), mely hasítás által öt 
ezüst karó származik veres mezőben;5 a jobb oldali második veres mezőben egy arany torony, a harmadik 
ezüst mezőben pedig egy jobbra ágaskodó veres oroszlány van ábrázolva.

Ezen czímer-pais felett lévő szalagon olvasható:
• EEX • MEEXIE •

mely felirat szerint ezen czímer a navarrai királyság czímere.

1 Miután a czímertan csak hat színt ismer, úgymint: veres, kék, zöld, fekete, arany (sárga) és ezüst (íehér), a régi 
czímereken levő úgynevezett természetes színek csak nagyon gyéren alkalmaztattak, azok helyett a legközelebb álló czímertani szint 
vették, így szarvasok, kutyák, fekete vagy veres, továbbá rózsák veres, az emberi test részei veres vagy ezüst színnel jelöltettek. 
Lásd S acken  Kateehismus der Heraldik. 13. lapján.

2 A cyprusi királyság ezen czímere, előfordúl a XVI-dik században a velenczei köztársaság czimereben, úgy nemkülön
ben a savoyai lierczegek czímerében is. Lásd S ie b m a c h e r  J ános Wappmbnch czímu munkájának 28. és 29. tábláját.

3 Hn.DEBRANDT Musterbuch 5. lapján: Gleichbedeutend ist Gelb und Gold, und Weisz mit Silber. Die Behauptung \on 
den zwei «Metallen» und vier «Farben» ist nur ein Product der todten Stubenheraldik.

4 Egy ilyen ferde pólya, felváltva aranynyal s veres mezőkkel, a kassai városi czimer also részén is található, es Ulászló
király 1 502-dik évben kiadott okmányában ezen pólya így van leírva : Linea satis ampla rubra, quator Tescellis aureis intextis 
sejungata.........

6 Páratlanul hasított czimerekben a czölöpök (karók) összes száma mindenkor páros ; tehát a mezőt mind a két máz 
egyaránt képezi. A fentebb említett czímernél csak azon esetben lehetne öt karó, ha az tízszer lenne hasítva. Szerk.
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A harmadik, az előbbiekhez hasonló alakú czímer-pais veres mezeje kilenczszer hasított vagy 
sávozott, mely hasítás által veres mezőben öt arany czölöp vagy karó (Palil, pal, palns) származik.1 A czí- 
merpais felett lebegő szalagon olvasható :

• REX • ARRAGONIE •

mely felirat szerint arragoniai királyság czímere áll előttünk, mely czimer itt különösen Arragoniai 
Beatrix királynéra vonatkozik.

Végre a negyedik, szintén az előbbiekhez hasonló alakú czímer-pais kétszer hasított és egyszer 
vágott; az első mező veressel és ezüsttel hatszor vágott, mely osztás által veres mezőben négy ezüst pólya 
származik (? Szerk.); a második kék mező aranyliliommal van behintve; a harmadik ezüst vagy fehér mezőben 
pedig, a cyprusi czímerben is előforduló arany jeruzsalemi kereszt foglaltatik. Továbbá a czímer-pais alsó 
felén lévő negyedik mező kék alapú, arany liliomokkal, ezen czimer a második czímerképhez hasonlít; 
az ötödik kék mezőben két egymással hátaló arany márna (Barbeau, Barben) van, négy arany liliomtól 
kisérve: 1— 2— I, végre a hatodik mező kétszer szelt, mely harántos osztás által az illető ezüst mezőben 
egy veres pantallér (bande, baltheus) származik.1 2

Ezen utolsó vagy negyedik czímer-pais felett lebegő szalagon olvasható :

• REX • SICILIE •

mely felirat szerint a szicziliai királyság XV-dik századbeli czímere van itt ábrázolva.
A két utóbbiak, tudniillik az arragoniai és a szicziliai czímer-paisok külső széleiken ágas pálcza 

által bekerítvék, mely azonban nem bír heraldikai jelentőséggel, s csupán diszítményül szolgál.
Ezen négy czímer-paist tartalmazó első tábla szélessége 1 méter, magassága pedig T3 méter, a 

tábla felső részét négy lobú gót ornament diszíti; a két szélső oldalát pedig oszlopocskák szegélyezik, 
A tábla közepén álló oszlopzathoz lánczokon megkötött két gyík vagy sárkány alakú állatszörnyek mint a 
czímerek őrei s mint decoratio alkalmazvák. Ezen állatszörnyek egyike oroszlányhoz, a másik pedig, hosszú 
farkával egy gyíkhoz hasonlít.

A keretezés, valamint a diszítmény alakjainak természetes faszíne, a sötétkék színű alapból igen 
jó hatással válik ki.

A második tábla három czímer-paist foglal magában, melyek függő fürtökkel s levelekkel ellátott 
szőlőgerezdek vagy venyigék által vannak körülvéve. Ezen szőlőgerezd egyik végét, a czímer-paisok alatt 
lévő s hosszú farkkal ellátott s nyakán lánczczal megkötött sárkány alakú állatszörny tartja szájában. Ezen 
ornamentatio csupán a czímerpaisok által el nem foglalt üres tér betöltésére használtatott fel, s heraldikai 
jelentőséggel nem bír, ha csak ezen szőlőgerezd által művészünk bortermő hazánkat, melynek czímer-paisa 
a tábla közepén díszük, nem akarta jellemezni.

Ezen tábla felső részének közepén látjuk Magyarország nyolcz pólyás czímer-paisát. Az 
ezüst pólyák felülete, szép gót stylü bevésett damascirozással van diszítve. A román s kora gót styl korszaká
ban, a czímerpaisok mezei vagy czimernöki darabjai damascirozása legtöbbnyire rácsozatos vonások, 
pontok, keresztek s rózsákból álló egyszerű diszítménynyel történt, későbben, nevezetesen a XY-dik szá
zadban, midőn a gót styl mindinkább felvevé decorationalis jellegét, a czímerek damascirozása csinosan 
bevésetett,— vagy a színes mezőknél arany vagy ezüst levéldiszítményből állott, mi azonban csupán deco
rationalis jelentőséggel bírt.

1 Nézd túlsó lapon való jegyzetünket. Arragonia valódi czímere : arany mezőben négy veres czölöp ; vagyis aranynyal 
és veressel 8-szor hasított.

2 Helyes czímer-leírás szerint: Ezüstben veres pantallér. Szerk.
12*
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Hazánk ezen czímer-paisanak felső szele vagy feje valamint oldalszélei is egyenesek, alsó része 
pedig félköríves bevégzéséi, ezen czímerpais tehát alakjánál fogva tökéletesen meg felel a XY-dik századi 
heraldikai czímer-paisok alakjának.

A czímer fején vagy fejszéién fekvő szalagon olvasható:

• REX • YNGARIE •

Ezen czímer alatt lévő első czímer-pais mezeje négyeit (quadripartitus); első veres mezején 
három arany torony (tour, turris, toratinm ), látható, mely czímer-kép a pais negyedik mezejében is 
ismételtetik, — a pais második és harmadik kék mezején, egy veres színű, jobbra ágaskodó (rámpánt) 
oroszlány látható. Ezen két utóbbi czímer mezeje hibásan van kék színre festve, mert a Spanyolország 
czímerében lévő Leon-királyság veres oroszlánya ezüst mezőben foglaltatik.

A pais felső részén levő szalagon

• REX • HISPAN •

olvasható, tehát czímerünk Spanyolország XY. századbeli czímerét tűnteti elénk.
A harmadik czímer-pais mezeje szintén négyeit, a keresztbe fekvő mezők hasonlóképen egy

formán vannak alakítva, így az első és negyedik kék mezőben három arany liliom foglal helyet, a második 
és harmadik veres mező pedig három, egymás felett lévő s jobbra menő aranf oroszlányt mutat (lion passant, 
sclireitender Löwe), bár a legtöbb lieraldikus ily menő oroszlányt leopárdnak tart, kivált akkor, midőn 
az felénk — tehát en face — fordított fejjel van ábrázolva 1

A czímerpaizs fejszéién lévő szalagon olvasható :

• REX • ANGLIE .

A diszítményes tábla alapja itt is sötét-kék színű, melyről a természetes fa színű ornamentatió 
festői hatással válik el.

A harmadik tábla portaiszerű gót arcliitecturával van berámázva, melynek belső mezején szintén 
három czímer-pais foglaltatik. Ezen paisok alakja annyiban tér el az előbbeniektől, hogy itt a czímer- 
pais fejszegélye vagy főszegélye már nem egyenes többé, hanem kajácsos s befelé hajló, úgyszintén az 
oldalszélek is befelé hajlítvák, a pais alsó része pedig hasonló az előbbiekhez, tudniillik félkörives. 
A czímer-paisok ezen alakja már a XY-dik századbeli késő gót korszaknak felel meg, s ezen század vége 
felé mindinkább alkalmaztatik.

A tábla felső részének közepén, a portálszerű keret oszlopaihoz lánczon megkötött gyíkforma 
állatok által őrizve, Svédország czímere van alkalmazva. A czímer kék mezőben három arany korona 
és pedig kettő fent, s egy a pais alsó részén. Ezen koronák gót styl szerint idomítvák, a korona pártája 
(Kronenreif) gót stylű levelekkel díszített, a korona béllése pedig veres színű. A czímerpais lelett egy 
körív alakban lebegő szalagon olvasható :

• REX • SWECIE •

1 S acken Heraldik : Andere legen das Merkmal des Leoparden nicht in die Wendung des Kopfes, sondern in die Stellung, 
nennen daher ersteren einen leopardirten Löwen, da gegen jeden schreitenden Löwen einen gelöwten Leopard. In der alten Heraldik 
existiren alle diese Unterschiede nicht; Löwe und Leopard sind ein und dasselbe Thier. Wollte man in einem Wappen (z. B. 
England) mehrere Löwen anbringen, so musste man sie des Baumes wegen über einander schreitend darstellen.
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Az alsó két czímer-pais elseje, veres mezőben egy jobbra fordított, korona nélküli arany orosz
lányt mutat, feje en face van fordítva, két első lábával egy arany bár dót tartva. Ezen czímer a paizs felett 
levő szalagon olvasható:

• EEX • XORWE •
felirat szerint a norvégiai királyságé.

Végre a harmadik czímerpais veres mezején jobbra menő, koronás s kettős farkú ezüst orosz
lányt, a cseh királyság czímerét tünteti elénk. A szalagon levő felirat így hangzik:

• REX • BOEMIE •

Ezen két utóbbi czímer-pais alatt egy lánczon megkötött gyíkforma állat van metszve, melynek 
hosszúkás s nyújtott alakja a czímerek alatti üres tér betöltésére alkalmaztatott.

A negyedik tábla igen diszes ornamentatióval bír, mely áll egy a táblát két mezőre osztó, s gót 
styl korszakbeli motívumaival díszített, oszlopos s hajlított ivezetü arcliitecturából, mely ivezetek levelei 
s különösen befelé hajlított keresztvirágai, a tábla felső részét szőnyegszerűen majdnem egészen betöltik, 
a középoszlop törzse egy metszett ágat ábrázol, sőt a czímerek paisai is ily alakú ágakkal vannak szegélyezve.

Az egyházi szék ezen negyedik tábláján csak két czimer-pais diszlik, és pedig kivételképen mind 
a két pais koronás, a jobboldali czímer arragoniai Beatrix, Mátyás királyunk nejének királyi családi 
összetett czímerét tünteti elénk, míg a mellette álló baloldali pais a Mátyás királyunk idejében divó 
Magyarország czímerét ábrázolja. Az első czímerpais háromszor hasított s egyszer vágott, mely osztás 
által a czímer nyolcz kisebb mezőre oszlik. Az első mező ezüsttel és veressel nyolczszor pólyázott, mely a 
czímerpais hatodik mezején ismétlődik, a mellette lévő második kék mező hat elhintett arany liliomot 
tartalmaz, mely czímerkép ismét a pais hetedik mezejének czímerképével correspondál. Megjegyzendő 
itt, hogy ezen két említett czímerkép a sicziliai királyság fentebb közölt czímerének első és második czí- 
merképében szintén előfordul.

A harmadik kék mezőben pedig egy hármas arany kereszt diszlik, négy kisebb aranykereszttől 
szögletezve, ezen czímerkép előfordúl még ugyanezen czímer-pais utolsó vagy nyolczadik mezején is. 
A négy kisebb kereszttől szögletezett arany kereszt előfordúl s szicziliai királyság fentebb leírt czímerében 
is, azonban avval a különbséggel, hogy hármas kereszt helyett ott csak egyszerű görög kereszt van ábrá
zolva, továbbá ott fehér mezőben, itt meg kék mezőben állanak a keresztek.

Végre a negyedik mező kilenczszer hasított, mely hasítás által veres mezőben öt ezüst karó 
származik, ezen czímerkép ezen paizs ötödik czímerképéhez hasonlít, s előfordúl a fentebb közlött navarrai 
paizs egyik mezején is. 1

A második czímerpais négyeit, az osztó vonalak keresztezési pontján, a czímer mezejének 
kellő közepén Mátyás királyunk családi czímerének paisa, mint szívpais (Herzscliild, sur le tout) van 
alkalmazva, ezen szívpais még majdnem háromszögletű, alsó része csúcsívbe végződik, arany mezejében 1 2 
a gyűrűt tartó fekete holló látható. A nagy czímerpais első mezején hazánk pólyás czímerképe látható, 
s ezt kiegészíti a második veres mezőben, a hármas dómban álló kettős ezüst kereszt.

A Magyarország czímerét képező ezen két czímerkép, a XlV-dik és XV-dik században3 majdnem 
kivétel nélkül külön alkalmaztatott, ily elkülönített állapotban láttuk hazánk pólyás czímerét ezen szék 
második tábláján is, mely utóbbi czímerképnek a kettős kereszttel való egyesítése úgy látszik Mátyás 
királyunk idejéből származik.

A czímer-pais harmadik kék mezején Dalmátország czímerét látjuk: kék mezőben három koronás

1 Nézd jegyzetünket a 9. 1.
2 Hibásan van festve, mert a Hunyadiak czímer-mezeje: kék.
3 Mátyás király idejében már sűrűén használtatott.

Szerk.
Szerk.
Szerk.
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oroszlány- vagy leopárd-fejjel , végre a negyedik veres mező a csehországi koronás s kettős íarkú ezüst 
oroszlányt mutatja.

Az ezen két czimer-pais felett levő korona pártája három, gömb alakú drágakővel vagy gyöngy gyei 
van diszítve.

A czímer-paisok alatt a tábla alsó részén itt sem hiányoznak a gyík vagy sárkány alakú állat 
szörnyek, melyek itt harczkészen állanak szemközt egymással.

Ezen székek ötödik és utolsó tábláján gót stylű leveles díszítmény közt két czimer-pais van 
alkalmazva, az első kék mezején három arany liliom látható, a pais felett és a díszítmény indáin meg-
erősített szalagon olvasható :

• REX • FRANCE

Francziaország czímerében VI. Károly óta használtatik az arany liliom1 kék mezőben ; 
a magyarországi pecséteken és czímereken is az Anjou-házi királyaink által használt liliom gyakran 
fordúl elő.

A második czímerpais arany mezejében három, jobbramenő vagy lépdelő (schreitend) koronás, 
fekete 1 2 oroszlány vagy leopárd fordúl elő, ezen czímerkép a

• REX • DACIE •
Dánia királyság czímerét jelképezi.

Templomi székünk ezen érdekes czímertani díszítményeinek részletes leírását bevégezve, meg
említem még azon körülményt, hogy tekintetbe véve ezen czímer képeinek s alakjainak stylszerü és a 
heraldikai szabályoknak eléggé megfelelő kidolgozását, ábrázolását s színezését, feltehetjük, hogy egyházi 
székünk ismeretlen mestere nemcsak a gót architecturában, de a heraldikában is otthonos s járatos volt, 
mert ezen czímerek előállítása még egészen ment a XV-dik század második felében már mindinkább 
lábrakapó naturalistikus felfogástól; s valóban ritkán találunk hazánk középkori műemlékein oly czíme- 
reket, melyek oly czímertani pontossággal lennének kidolgozva.

Ezen czímer-táblákat szépen diszítményezett léczek szegélyzik. Általában véve ezen czímerek s 
díszítmények oly formán vannak kidolgozva, hogy az Ornament contourja fába vésett, s míg a mélyebben 
fekvő háttere színezett, addig a deszka felszínével egyenlő niveaujú ornament felülete természetes faszínű, 
ezen díszítési modor, a mint már említém, basreliéf en creux elnevezéssel bír, és a XV-dik századbeli 
székeket s egyéb hasonló műveket különösen jellemzi.

Ezen egyházi széksorozat hossza ....................................................................................................................  8‘5 méter
magassága pedig ..............................................................................................................................................  3*3 »

A szék felső részén kiugró mennyezet homlokzata, az egyes ülő helyeknek megfelelő toronyfiak- 
kal díszített, melyeket szamárhátú későkori ívezetek kötnek össze. Ezen architectura műrészletei, úgymint 
a levélcsomók s a keresztvirágok nagy ügyességgel, határozott jelleggel s finom müizléssel vannak fából 
faragva, mely utóbbinak érintetlen természetes színe, a századok behatása folytán szép meleg barnás 
színezetté változott. — A mennyezet belső s horonyos felülete nyomtatott diszítményű papirszőnyeggel 
van bevonva.

Figyelemre méltó még ezen szék egyik oldaldeszkája, melynek felső részén egy csodálatos ügyes
séggel s bravourral metszett gót díszítmény van a deszkázatból kivésve, mely díszítménynek ágai, indái s

1 YI. Károlytól fogva ugyan a három liliom lett állandóan használva, de azért az arany liliom mint Francziaország ille
tőleg mint királyai czímere kékmezőben elhintve már a XIII. században használtatott, de sőt egy liliomra már VII. Lajos 
(1157—1180) király ellenpecsétein találunk. Szerk.

2 Dánia valódi czímerének leopárdjai kékek. Szerk.
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levelei egymásba szépen összefonvák, s annyira kidolgozvák, bogy az alaptól helyenkint egészen elválnak. 
Ezen díszítmény felső részén egy csinosan alakított czímer-paison látjuk Bártfa város szép s heraldikus 
egyszerűségű czímerét, a paizs egyszer vágott, a felső kék mezőben két keresztbe tett ezüst bárd van, fent 
koronától s lent egy liliomtól kisérve; a paizs alsó mezeje hétszer, mely osztás által négy ezüst s ugyan
annyi veres pólya származik.

A czímerkép értelemmel s műízléssel van vésve, s megfelelő heraldikus színekkel befestve.
Ezen czímer-paizs jobbra hajlított s a paizs ezen ferde állása a XY-ik századig1 majdnem kivétel 

nélkül alkalmaztatott, s megfelelt a heraldikai szabályoknak i s ; egyenes állásban a czímerpaizs ritkán for
dul elő ezen időben.

Ezen pais felett lebegő szalagon az egyházi szék készítésének éve van bevésve oly formán:

• ANNO • DOMINI -1  • £  • 8 • 3 •

Mesterének a neve vagy monogrammja — sajnos — nem található sehol ezen a széken.
Ezen székek keletkezéséről szóló hagyomány szerint a középkorban, midőn egy-egy király meg

nősült, kötelezve valának különösen a szabad királyi városok nászajándékot küldeni a királyi párnak, 
Mátyás királyunk, arragoniai Beatrixxel való nősülése alkalmával, a Bártfa város tanácsa által nászajándékul 
neki küldött drága ékszereket s arany serlegeket a bártfai sz. Egyed templomának felszerelésére ajándékozá, 
mely adomány értékéből azután ezen remekkivitelű, s mintegy liáláúl s emlékűi Mátyás és Beatrix czíme- 
reivel díszített egyházi szék készült volna. Ezen a széken is meglátszik már itt-ott a százados idő vasfogának 
nyoma, kivált a mennyezet tornyócskái s egyéb műrészletei helyenkint már hiányoznak, s a szék hátdeszká
zata is a fali nedvesség következtében már rothadni kezd, azonban reméltem, hogy templomunk ujjitása alkal
mával ezen egyházi székünk is stylszerüen fog kijavíttatni s érdeme szerint az utókornak fentartatni.

2. A templom szentélyének mindkét hosszoldalfala mellett álló egyházi székek még szintén gót stylüek s 
a XV-dik század végéről valók. Szerkezetre nézve hasonlítanak az előbbi gót székekhez; az egyes ülések 
választékokkal ellátvák, a hátdeszkázat díszített léczezetek által van szegélyezve, a szék oldaldeszkái Ízléssel 
faragott ornamentatióval bírnak.

Míg ezen székek alsó része még eredeti s gót stylű, addig a szék tornyos gót mennyezete idővel 
megromolván, eltávolíttatott, s helyébe 1617-ben renaissance stylű koronázó párkánvzattal láttatott el.

Műtörténeti szempontból felette érdekes itt azon törekvés, melylyel a renaissance styl formáit 
iparkodtak összhangzásba hozni a szék eredeti gót ízlésével. Az egyes ülő helyeket elválasztó függélyes 
léczezet felett álló gót tornyocskáknak megfelelnek a csinos alapzatokon álló s esztergályozott gömbök, 
melyek tulipánhoz leginkább hasonló befejezéssel bírnak; továbbá a csúcsíves stylű ívezeteknek, melyek min
den ülő hely felett emelkedtek, megfelelnek a szépen idomított csúcsok, felrakványok, melyek mezei fekete 
alapon lévő s drágakő motívumokat utánzó kék és veres díszítéssel ellátvák, mely felrakványok az előbbiek
hez hasonló alakú s esztergályozott gömbökkel végződnek.

A koronázó párkányzat, a szék beosztásának megfelelő helyeken csinos gyámkövek (consolok) 
által tartatik, végre az architravszerü deszkázat cassettirozott mezői fekete alapon lévő színes drágakő 
ornamentatióval diszítvék. Ezen egyházi székek renaissance stylű koronázó párkányzata fekete, fehér, veres 
és kék polychromiájával kellemes hatást gyakorol, s ezen stylkülönbség daczára nem hat háborítólag a 
nézőre, — mert az architectura stylszerü s a színezés mérsékelt s megfelelő.

Ezen székek a városi tanácsnokok számára készültek, s jelenleg is erre a czélra használtatnak.

1 A XV: századról, különösen e század második feléről korántsem moudhatni többé, hogy a czímer-paisok ferde állása 
majdnem kivétel nélkül. Már Mátyás király idejében a czímer-paisok úgy a pecséteken mint a faragványokon rendesen egyenes 
állásban fordúlnak elő. De sőt még a XII—XIII—XIV. századi sisaktalan czímer-paisok is majdnem kivétel nélkül egyenes állás
ban ábrázoltainak. Csupán a sisakokkal ellátott czímer-paisok lettek az említett századokban harántosan helyezve. Szeri-.
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A szék koronázó párkányzata az 1616- 1617-dik években készült, abban az időben tehát, midőn ezen temp
lomot az ágostaiak bírták.

Ezen szék mennyezetének készítésére e következő monogrammok s évszámok vonatkoznak, és 
pedig a bal oldali szék párkányzatán:

A
i d Q  i d

Ezen monogramm Gribovszky Lőrincz (Laurentius Gribovszky) városi tanácsnoké, mert ily 
alakban, de megnevezve, a bártfai városház erkélyén is előfordul.

Ellenben a jobb oldali széksorozat párkányzatán:

Ezen monogramul Blimberg Tamás akkori városi főbíróé, mely monogramm az említett bíró 
márvány sírlapján is elő jön.

3. A negyedik gát stíjlü egyházi szék a szentély déli sarkában, az arcus triumphalis s a szentségház 
melletti szögletben van felállítva, s csak három ülőhelylyel bír, a szék szerkezete s alsó része még a XV-ik 
századbeli, s kiváló ízléssel van faragva, és zöld alapszínű léczezettel szegélyezve, a nyugati ülő hely 
feletti deszkázaton egy későkori gót stylű czímer-paizs ily alakú monogrammot vagy mesterjegyet m utat:

A czűner-pais felett pedig egy bemetszett szalagon az

1 • £  • 9 • 2

év látható, mely időben valószínűleg ezen szék készülhetett.
Ezen szék felső gót mennyezete már szintén hiányzik, s jelenleg ép oly alakításéi koronázó pár- 

kányzattal bír, mint az előbbi két széksorozat. A párkányzaton e következő jel, monogramm s évszám látható :

4. Az ötödik és utolsó gót stylü szék a déli mellékhajó nyugati végén, a torony fala mellett áll, s hat 
ülő helyet foglal magában, a szék főszerkezete magas hátdeszkázatával s mennyezetével megfelel még a 
XY-dik századbeli gót stylű egyházi székeknek; a léczezet ornamentatiója Ízléses.

A mi azonban ezen egyházi széket nevezetessé teszi, ez a kiugró mennyezete, mely felette szép 
s változatos ornamentatióval bír, így a toronyfiak által képezett ívezetes mezők ritka szépségű s faragott 
mérművel bírnak, melynek motívumai igen változatosak, s praecis kivitelük mesteri kézre utal. A meny- 
nyezet felső párkányzata rovatékos. A szék hátdeszkázata síma és díszítmény nélküli.
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Megemlítendő itt a szék egyik nyújtványos karfáján bevésett labyrint alakú díszítmény, melynek 
koraiakéi vonalai egymásba fonódó meneteket képeznek. Az ily alakú labyrintok (Labirinth, Labyrinthe de 
pavé) a középkori templomok kövezetébe voltak mozaikszerüen kirakva, azon czélból, hogy búcsujárók, 
kik akadályozva valának Jeruzsálembe zarándokolni, ezen labyrint menetein térden csúszva végezhették 
imádságukat. 1 Ezen labyrintok alakja vagy köridomú, mint a mi székünkön, vagy pedig szabályos nyolcz- 
szögű volt, s a menetek, megkülönböztetés végett, sötét-szürke vagy feketeszínü márványnyal valának a 
templom kövezetébe berakva.

Hogy mily czélja s rendeltetése lehetett ezen labyrint alakú diszítménynek székünkön, azt nem 
tudom , különben lehet, liogy csupán diszítményül szolgált, szükségesnek véltem azonban ezen alak
zatot itt megemlíteni, már csak azért is, mert középkori székeinken ily labyrintszerü alakzat — leg
alább tudtommal — még eddig nem fordult elő.

Mindezen itt leírt öt egyházi szék, a technikai kivitel tekintetében az első csoportba sorozandó.
A második csoport hasonlóképen több egyházi szék által van képviselve.
5. Mindenekelőtt megemlítendő az orgona karzata alatt, a czímeres széksorozat mellett álló két iilö 

heUfhjd bíró egyházi szék, gótszerkezetnek megfelelő magas hátdeszkázattal és koronázó párkányzattal. 
Általában véve ezen szék szerkezete még a XV-dik századbeli gót stylü székeké, de a párkányzatok profilje, 
úgy nemkülönben a falemezekkel mozaikszerüen kirakott díszítmény jellege már kora renaissance stylü; 
székünk tehát azon nevezetes korszakból való, midőn a megunt gót stylt, elkorcsosodott formáival, a friss 
és életképes renaissance styl váltja fel. (VIII. tábla 21.)

Ezen szék léczezete mértani csillagokkal, parkétszerü rácsozattal, gótizáló négylevelü virágokkal, 
meanderrel, s egyéb geometriai szabályos idomokkal van díszítve, tehát a mindinkább tünedező gót styl egyes 
motívumaival találkozunk még itt így; példáúl a két ülőhely feletti hátdeszkázat középső léczezetén, a páleza 
tagokkal határolt lioronyzatú profil (mit Stabwerck eingefasste Hohlkehle) még a csúcsíves stylé, továbbá 
a négy levelii vagy négy szirmú, virágok, mértani szabályosságuknál fogva bár mintegy jegeczedve, de 
az alapformában mégis elárulják még a gót stylü négylevelű motívumot, s végre a szék mennyezetének 
mintegy fél donga alakú felülete csillagokkal s egymást metsző szalagokkal van díszítve, melyek még hatá
rozottan jellemzik a gót stylü keresztboltozat bordáit, sőt még a boltzárkő is egy négyszögletű szalag 
által van jelezve.

A mint látjuk tehát, nemcsak az arcliitecturában, hanem a kézműipar ezen kisebb mérvű s 
csekélyebb jelentőségű művein is, az új műirányú renaissance még mindig vegyítve van a gót styl egyes 
elemeivel, még mindig küzd a régi megszokott formákkal, míg végre az új műirány diadalmaskodik, s 
legyőzi az elavult műformákat.

Műtörténeti szempontból azonban legérdekesebbek azon tornyok, bástyák, templomok és egyéb 
épületek, melyek a hátdeszkázat valamint az imaszék (Pult) mezeit s tábláit díszítik. így példáúl a hátdesz
kázaton két kapubástya által megerősített öt emeletes s. csúcsos tetővel ellátott tornyot látunk, melynek 
második emeletén ablakos erkélyek szöknek ki a falból, a harmadik emelete pedig kiálló fatornáczczal van 
körülvéve, a negyedik és ötödik emelete pedig kőkeresztes egyenes zárású ablakokkal bír, csúcsos meredek 
s négyoldalú gúla (pyramis) alakú tetőzetén kiálló ablakok (Darchfenster, lucarne faítiére) alkalmazván

Ezen négyoldalú torony alakja, úgy nemkülönben egyes műrészleteinek jellege már határozott 
renaissance stylü, bár az egyik kaputorony még csúcsíves kapuzattal bir. Hogy a kézműipar ily alkotásai, 
műépítészetünk történetére nézve nagy fontossággal bírnak, az kétséget nem szenved, mert hiszen gyakran 
ily művek s képek által ismerkedünk meg a rég elpusztúlt vagy időközben elrontott emlékszem műépít
ményeink alakjával s szerkezetével.

Ez oknál fogva kellő figyelemmel vizsgáljuk s gyűjtsük össze régi képeinken, bútorainkon s egyéb

1 Lásd: M othes, Archaeologisch.es Wörterbuch. 202. és Ot t e , ugyanily czímű művének 70 lapját.
BÁRTFA KÖZÉPKORI MŰEMLÉKEI. 13
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eszközeinken található régi építményeink, bár primitiv kivitelű képeit s másolatait, mert azok gyakran nem 
csupán idealisticus compositiók, hanem az akkori időben valóban létezett műemlékeink hű másai 
is lehetnek. Sokan azt állítják, hogy székünk ezen tornyához hasonlított a bártfai templom eredeti tornya is, 
ezen feltevés azonban téves, mert bár templomunk fenállott tornya egészben véve szintén négyoldalú volt, 
azonban, fenmaradt régi okmányaink szerint, tornyunk csúcsíves ablakokkal birt'; mindazonáltal feltehetjük, 
hogy ezen intarziák mestere csakis az akkori időben dívó tornyokat használta fel eszményképül s mintául, 
mely körülmény már magában is nyereségnek tekinthető, miután így ezen intarziák által a XVI-dik század

első évtizedében épült tornyok alakítása s formája 
van fentartva. Ily idomú tornyok találhatók még 
a szék oldaldeszkázatán is. (15-ik idom.)

Műtörténeti tekintetben legérdekesebb azon
ban az imaszék külső két tábláját (Füllung) diszítö, 
s egy két tornyos templomot ábrázoló intarzia ; 
melynek legkisebb építészeti műrészletei is bá
mulandó pontossággal, különféle színezetű fale
mezekből kirakvák. Ezen templom csúcsos tető
zettel, rovátkos párkányzattal és három emelettel 
bíró tornyainak egyike, — t. i. a déli oldalon levő 
egészen, míg a másik tornyának csak felső emelete 
s tetőzete látható, mivel az utóbbi torony alsó 
része a templom szentélye s tetőzete által van 
eltakarva. A templom valamivel alacsonyabb 
szentélye polygonal zárású s a magasabb főhajó 
tetőzetén egy kisebb tornyocska van alkalmazva, 
azonfelül ezen templom egy lőréses körfallal van 
körülvéve s megerősítve. Hogy régi templomaink, 
majdnem kivétel nélkül, körfalakkal sőt bástyák
kal is voltak megerősítve, azt tudjuk, így a bártfai 
templomunk is egy ily körfallal volt körülvéve, 
mely utóbbi csak e század első évtizedeiben von
tatott le. Ily erődítmények: abaúj-, liptó-, sáros- 
és szepesmegyei, valamint erdélyi régi templo
mainknál még most is fennállnak.

Mind ebből láthatjuk, hogy művészünk ezen 
intarzia alkotások készítésénél szorosan ragaszko-

15. idom.
dott a valósághoz, sőt a természet utáni másolása 

annyira ment, hogy székünk oldaldeszkázatán lévő tornyot kettős körfallal, kettős kapuzattal ábrázolá, 
mely utóbbi kapu felvonó hídja is természetimen van másolva s visszaadva, s egyáltalában székünk e 
tekintetben oly gazdagon van díszítve, s az ornamentatio oly válogatott s szép motívumokat mutat, hogy 
ezen műalkotvány valódi remekműnek tekintendő s ritkítja párját hazánkban.

Ily intarzia díszítésű egyházi székek találhatók még az eperjesi, kis-szebeni és lőcsei templo
mokban is, példáúl az eperjesi székeken ép oly alakításéi tornyok vehetők észre, úgyszintén a lőcsei temp
lom egyik székén is, azonban azok kivitel tekintetében hátrább állanak a bártfai e nembeli alkotásoktól.

Művészetünk ezen ága is, úgy mint a renaissance styl, Olaszhonból jött hozzánk, igy a paduai, 
pisai, velenczei, fiorenczi s egyéb olaszhoni dómokban található székek intarziái valódi remekművek s még 
a XV-dik századból származnak, holott hozzánk ezen famozaikszerü ornamentatio csak a XVI-dik század
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első évtizedében jutott. Az intarzia (Holzmozaik, marqueterie, peinture en bois) azon módszernek nevez
tetik, mely szerint székeken vagy egyéb bútorokon lévő diszítmények, alakok, épületek s egyébb tárgyak 
rajza, különféle színű falemezkékből mosaikszerüleg van kirakva.

Ezen diszítmények és alakzatok világosabb színe jó hatással válik ki a többnyire sötétbarna 
színű (különösen az ébenfa) alapból; a kivitelhez leginkább oly fanemeket választottak, melyek színe az 
ábrázolandó tárgy természetes színeihez leginkább hasonlított, így az épületek falazata világos színű 
juharfa lemezekkel van kirakva, a cserép tetőzetek pedig vereses színű szilvafa lemezekből állanak. 
A fekete színt az ébenfa képviselte, míg a természetben előnemforduló zöldes faszín mesterségesen festetett. 
Ha tekintetbe veszszük a különféle fanemek természetes színeinek gazdag változatosságát, könnyen belátható, 
hogy ily mozaikszerben kirakott intarzia diszítménynyel pompás hatást lehetett elérni. Olaszhonban — a 
renaissance styl ezen bölcsőjében — a XY-dik század elején az építmények külső felülete márvány- 
mozaikkal (incrustatióval) diszíttetett fel, a mint aztpéldáúl a paviai certosánál, a velenczei, florenczi, pisai 
s orviettói műemlékeknél láthatjuk, a síma felület ezen díszítési modora későbben a székek s egyéb búto
rokra is alkalmaztatott, avval a különbséggel, hogy itt az incrustatio falemezekkel történt.

A XVI-dik század elején az intarziák diszítménye leginkább még egyenes vonalú mértani idomok
ból s csillagokból állott, sőt az építményeknél is az egyenes vonal volt még túlnyomó, és pedig abból az 
egyszerű okból, mert kezdetben a falemezek egyenes metszése még könnyebb volt és nem igényelt nagy 
gyakorlottságot, s megfelelt a farostozat természetének is.

Ezen időből származó díszítés tehát szorosan ragaszkodik még az egyszerű mértani alakításhoz, 
mely szigorú mértani szerkezet a későbbi s kifejlettebb renaissance stylü díszítménynek mintegy előhír
nökéül tekintendő; a kezdetleges renaissance stylü diszítmény még nem mert a kereten kívül terjeszkedni, 
mint ezt példáúl a XVII-ik századbeli kifejlettebb, diszítményeknél gyakran találjuk, hol már a merészebb 
és szabadabb mozgású motivumok a keretezés szűk határát szép hajlású vonalakban törik át.

Ily jellegű intarziák találhatók még a bártfai városház levéltárában álló 1511-dik évből származó 
szekrénynél is, ezen adat által meg lenne határozva az ily müvek készítési ideje, s miután az utóbbi szek
rényen lévő diszítmények majdnem ugyanazon alakban fordulnak elő egyházi székünknél is, így bizton 
lehet következtetni, hogy székünk ugyanazon időben s ugyanazon János mester által készülhetett.1 Egyéb
iránt, a mint említém, ily munkák akkori időben nemcsak Bártfán, hanem Eperjesen, Kézsmárkon, Kassán 
s Lőcsén is készültek. A lőcsei templom egy ily mozaikszerü kivitelű székén a mester monogrammjával s 
nevével is találkozunk, a szék felső párkányzatán a fába vésett felirat így hangzik:

GKEG • TISLE • FON • KA8E

s így meglehet, hogy Gergely kassai vagy kézsmárki müasztalos müvének tekinthetjük ezen széket.
A mint látjuk tehát a székek s bútorok ily mozaikszerű díszítése a XVI-ik század elején Felső- 

Magyarország több városában nagyban dívott. Ezen időből származó egyházi székek architecturáj a még 
nagyon egyszerű, a főelrendezés még gót stylre emlékeztett, annál gazdagabb azonban a díszítés, mintha a 
diszítmény gazdagsága s finomsága által akarták volna a mü egyszerű architecturáját pótolni.

Ezen egyházi székünk aránylagosan véve még jó karban van, bár a fali nedvesség hatása követ
keztében a íalemezek már itt-ott elválnak az alaptól. A diszítmény természetes, de kezdetben világosabb 
s élénkebb színezete a por, valamint a világosság vegytani hatása folytán már megbámult, s sötetebb 
színű lett, mely színváltozás következtében a diszítmény hatásában sokat veszített, s csak akkor tűnik fel 
előttünk a diszítmény rajzának s alakjának szépsége, ha közelebbről egész figyelemmel s kellő világítás 
mellett vizsgáljuk ezen műrészleteket.

1 A bártfai városház levéltári szekrénye 1511-dik évben János mester által készült, az erre vonatkozó feljegyzés így 
hangzik: Anno 1511. Item Magistro Johanni de almaria pro conservatione literarum priyilegiarum faktafl. 9.
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6. Ezen korból származó s a második csoportba sorozandó azon egyházi széle is, mely a f'óhajó máso
dik északi pillére mellett van felállítva, bár eredetileg bizonyosan más helyen állott. Ezen szék két sorban hat 
üléssel bír, melyek a gót stylnek megfelelő beosztással bírnak, úgy szintén az imaszék oldaldeszkázata is 
meg gotizálo parkányzatú rámázattal van keretelve, a deszka lapját elfoglaló metszett diszítmény azonban 
már renaissance stylü elemeket mutat. Ezen diszítmény technikai kivitele, mélyebben vésett s sötét színű 
alapjával, megfelel a XV-dik században dívó: basrelief en creux-féle modornak, de az ornament jellege, a 
mint említém, már határozott renaissance stylü. Az imaszék egyik oldaldeszkájának felső s kisebb részén, 
egy összefont szalagon, olvasható :

AGAMEMNON REX TROIANYS.

A deszkázat alsó és nagyobb négyszögében leveles ágakkal körülfont szalagon pedig, követve 
a szalag hajtását s menetét, e következő sorrendben vannak latin majuskula vagy lapidarbetük bevésve:

A T A L N IS S S V .

Ezen szék, tekintve átmeneti styljét, valamint a diszítmények jellegét, szintén még a XVI-dik 
század elején készülhetett. (VI. tábla, 17. idom.)

A második széksorozat hátdeszkázatán -egy későbbi korú s áttört diszítményü, mennyezetszerű 
felrakvány van alkalmazva, melynek felső párkányzatát egy borostyánkoszorúval körülvett városi czí- 
mer diszíti.

Továbbá a háttámla áttört s már későbbi renaissance stylü díszítménye közepén ott díszük szin
tén az angyal által tartott városi czímer, melynek paisa azonban határozottan már a XVII-dik században 
dívó műirányra utal.

A czímer körül e következő arany felirat olvasható:

ECCE QUAM BONUM, BONUM ET JUCUNDUM, HABIT ARE FRATRES, FRATRES IN UNUM.

A széken lévő városi czímer szerint Ítélve, ezen szék valószínűleg a városi képviselők számára 
készült, míg a városi tanácsnokok a templom szentélyében álló egyházi székekben ültek.

7. A Mária kápolnájában lévő székek is hasonló diszítménynyel bírnak, avval a különbséggel, hogy 
a metszett diszítmény helyenkint színezve van. Ezen székek díszítményein azonban a renaissance műirá
nyának motívumai már kifejlettek, itt-ott már a természet utáni törekvés mindinkább észlelhető, a leve
lek, virágok s gyümölcsök alakítása már hívebben megközelíti a természetet, továbbá a diszítmény liajlása 
is természetes, s nem annyira száraz, chablonszerü s erőltetett mint a XY-ik századbeli gót stylü diszít
mény éknél. Szóval a XYI-ik századbeli kora renaissance mindinkább fejlődik s nyer szépségében, a műizlés 
fokonkinti fejlődését ezen a székeken a legkisebb részletekig lehet követni s alaposan tanyulmányozni, s 
hogy a renaissance styl a XYI-ik század vége felé már mily nagy mértékben volt kifejlődve, azt azon csi
nos s stylszerü kivitelű széken láthatjuk, mely a templom szentélyének északi fala mellett a sekrestye-ajtó 
közelében van felállítva. (16. idom.)

8. Ezen három ülésíí, határozott renaissance stylü szék, tekintve styljét s díszítményeinek kivitelét, a 
harmadik csoportba számítandó. A szék hossza 2-1 méter, magassága pedig 2*45 méter. Az ülések itt még 
választékkal bírnak, mely szerkezet következtében az egyes ülő helyek egymástól egészen elválasztvák, épen 
úgy mint a XV-dik századbeli gót stylü székeknél, de ezen választékok a XVII-ik században már egészen 
elenyésznek, úgy hogy az 1620-ik évből való körmöczi egyházi székeknél az ülőhelyek közt már nincsenek 
választékok.

Ezen szék hátdeszkázatát egy joniai féloszlopokkal s piEszterekkel díszített renaissance stylü
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architectnra képezi, melynek oszlopközeiben kisebb pilasztereken nyugvó portaiszerű kapunyitások alkal
ma zvák, mely utóbbiak belső lapja szépen erezett falemezekkel van kirakva.

A középső kapuzat a kőmetszést utánzó kirakással van díszítve, a csigafej ezetű hengeres oszlop 
törzsei fél testtel szöknek ki a síkból. A két mellék félköríves kapuzat pilaszterjei is a félkörív által képe
zett szögleteken intarsia-szerűen berakott diszítménynyel bírnak.

Ezen architectura képszékén (architrávján) az alapból kiálló metszett díszítmények közt :

• T • L • H • L • H • E •

betűk alkalmazvák, melyek valószínűleg a szék tulaj (Ionosainak neveit jelölik.
A szék felső koronázó párkányzatának deszkáján szép renaissance stylű díszítmény oly for

mán van kivésve, bogy a lapos díszít
mény a deszka síkjából kissé kiemelke
dik s körrajzának éles contour]a által 
képezett árnyékolása, úgy nemkü
lönben a díszítmény valamivel söté
tedi) barna színezete elkülönítőleg hat 
a díszítményre nézve, s míg a gót styl- 
ben a díszítmény felülete ugyanazon 
niveauban volt a deszka felületével, s 
az alap mélyebbre vésetett; itt a dí
szítmény felülete kiáll a deszka síkját 
képező alapból. A mint látjuk tehát, 
a metszett díszítmény technikája s 
kivitele itt már egészen elütő a XV-dik 
században dívó modortól.

Ezen szék homlokdeszkájá
nak díszítménye áll stylizált oroszlány 
fejekből és két fejű sasokból, melyek 
közt egy igen díszes renaissance stylű 
díszítmény felváltva ismétlődik. Ezen 
diszitmény közt a szék készítésének éve 
ily formán van kivésve :

' 5 9 7 16. idom.

mely számok alakja tökéletesen összevág a díszítmény jellegével s annak kidolgozásával.
A koronázó párkányzat támlécze csinosan vésett ökör-szem vagy tojás motivumú (Ochsenaugen 

oder Eierstab) diszítménynyel bír.
Ezen szék oldaldeszkázatán lévő bevésett díszítmény, feketeszínű alapjával, kellemes hatású s 

igen emeli ezen renaissance stylű szék szépségét.
Ezen szék architectural a, valamint a párkányzat s a díszítése tökéletesen megfelel a hazánkban 

a XVI-dik században kifejlett renaissance styl egyszerű jellegének, itt még az építészeti műrészletek szabá
lyosak, a díszítmény pedig mérsékelt, s nem iparkodik még — mint a XVII-dik századbeli késő renaissance 
stylben— aconstructiv elemeken túlterjeszkedni, hanem hivatásához és czéljához híven, mint másodrendű 
kellék az arcliitecturának magát alávetve, azt szép formáival csak díszíti.
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Továbbá ezen székünknél a fa tenneszetes szép barna színe, változatos erezetével, még teljes 
érvényre jut, s nem szorul sem színezésre, sem pedig aranyozásra. A mi pedig ezen székünk kivitelét illeti, 
az minden tekintetben pontos, tiszta s stylszerü, s az akkori asztalos kézműipar nagy fejlődéséről tesz 
fényes tanúbizonyságot. Ily kivitelű székek találhatók még a lőcsei parocliialis templomban, s a kézsmárki 
Tökölyiféle várkápolnában is. Egyébiránt a renaissance styl ezen műiránya észrevehető még a bártfai 
templomunk több Epitaphiumán, úgyszintén a szószék 1594-dik évből való felső borítékán is, mely utóbbi 
bizonyosan székünk ismeretlen mesterének a müve.

A kifejlett renaissance styl mindezen műalkotásai azon időben készültek, midőn az ágostaiak 
ezen templomot 1539— 1671-dik évig először bírták, s inig a XV-dik századbeli művészet remekeit 
becsülték és a pusztulástól megóvták, addig a templom belsejét iparkodtak az akkoriban divó renaissance 
stylü műemlékekkel feldíszíteni, s valóban méltóbb emléket nem hagyhattak volna maguk után, mint azon 
renaissance stylü müveket, melyek a város akkori polgárainak műveltségéről, gazdagságáról, finom müízlé- 
séről, úgy nemkülönben a kézműipar nagymérvű fejlődéséről sokkal fényesebb tanúbizonyságot tesznek, 
mint sok Írott okmány.

9. A templom északi mellékszentélyének keleti zárfala mellett, az Úr születését ábrázoló oltár 
szomszédságában álló egy ülésü renaissance stylü szék már a XVII-dik századból származik, s hogy ezen 
század első felében mennyire kifejlett már a renaissance, azt, ezen gazdagon díszített szék díszítményei 
eléggé tanúsítják. Ezen 1 méter szélességű és a felső szobrocskával együtt 3 méter magasságú szék alsó 
része egy bezárható ajtócskával van el látva, melyet mind két oldalról igen díszes joniai fejezetű pilasterek 
fognak be. A pilasterek felülete s oszlopszéke (Piedestal) már az olasz renaissance stylre emlékeztető felfutó 
levéldiszítménynyel díszített, mely utóbbinak azúrkék alapszínezete kellemes hatású. A levéldiszítmény 
jellege megfelel az olasz cinquecento stylnek.

Az ajtócska felületét egy szintén renaissance stylü, oszlopos és félköríves architectura díszíti, 
melynek fülkéjében látjuk a világtekét áldó Jézusnak (mint Salvator mundi) arany körnimbussal díszített 
alakját. Ezen olajfestmény fára van festve, rajza correct, a színezése hatásos, a ruha redőzetének kidol
gozása pedig mesteri kézre utal, s bár e festményen a művész néve vagy monogrammja hiányzik, mindamellett, 
tekintve a festmény kivitelét, egész biztossággal állíthatni, hogy Grünwald János festő, városunk szülöttje, 
festé ezen művet, mert hogy Grünwald a festészet terén igen szép sikerrel működött, azt bizonyítják, a 
templomunkban lévő XVII-dik századbeli emléktáblák képei: továbbá azon körülmény, hogy Grünwald Máté, 
az előbbinek fia vagy öcscse, 1641-ik évben a városház erkélyének kifestésével bízatott meg. Különben ezen 
két festő műveiről későbben még lesz említés. Mindkettőnek monogrammjával még gyakrabban fogunk 
találkozni. Székünk ajtócskájának felső párkányzatán, kék alapon s arany, német fractur betűkből álló 
felirat igy hangzik:

Wer bejgehrt im g im e l herein, dim  hiúbb (fthristus die Ühüre Bein.

A szék hátdeszkázata hasonlóképen egy portalszerü s gyönyörű hermákkal szegélyzett architec- 
turával van díszítve, a hermák fejezetei szépen faragvák s megaranyozvák, a stela ezüst díszítménye pedig 
hatással válik el az azúr kék alapszíntől. A portálszerü félköríves fülke lapján a szék tulajdonosának 
Buchholz Simon városi tanácsosnak térdelő alakja, úgy mint gazdagon zsinorozott s prémezett ruházatja 
már csak alig vehető ki, miután ez a kép is, mint sok reformatio korszakbeli mii, későbben bemázoltatott. 
Pedig valóban kár volt az ily műveket bántani, melyek különösen a XVII-dik századbeli magyar viseletre 
nézve érdekes műrészleteket tartalmaztak! Egyébiránt a vallási villongás ezen korszakában, műtörténetünk 
rovására, másutt is történtek ily vandalszerü pusztítások. A hátdeszkázat felső párkányzatán levő kék alapú 
arany felirat így hangzik:

ÖjhriBtus durchs f re u te  und beiden fein, 
g e il t  die uerumndeten Seelen allein.
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Az ülő hely feletti mennyezetszerü s donga alakú deszkán pedig egy csinosan faragott, színezett 
s gazdagon aranyozott középdiszítmény van alkalmazva, mely különösen pergamentszerü rámázattal, virág- 
és gyümölcsfüzérekkel (Festons) körülvett drágakő alakú motívumokat képez. A színek összeállítása s az 
aranyozás mérsékelt alkalmazása jó Ízlésre mutat. Ezen kiugró mennyezet két szabadon álló oszlopocska 
által tartatik, mely utóbbiak liengertöve féldombormüvű szőlőgerezd indáival van befutva, a szőlő piros 
fürtjei, valamint az aranyozott szegélyű zöld levelek a fehér alapszínű oszloptőt hatással díszítik. Ezen 
oszlopocskák corinthi levelű fejezetei aranyozvák, az oszloptörzs alsó harmada, az akkori szokás szerint, 
egy gyűrű által elválasztott piros alapú diszítménynyel bir, míg az oszlopszék smaragdzöld kövek motívu
maival van díszítve. Székünk gazdagon díszített főkoronázó párkányzatán pedig e következő felirat diszlik, 
kék alapú arany betűkkel:

D m x lj  in t s  (K íjr ís tu s  f á n  I t t r d j  a u fr íc lj t .  M R  u n s  
ü lj r r i  baf^ | 6 u f l }  tű r  .% l} r íf i ;

CD! baf^ írlj t^ n  ö n tt  U a u tu r  f á n ,  CSíit t iu l j í íg r r  
í l j n l í ,  m r d j t  R ítt . v

Ezen feliratban, a szék tulajdonosának nevére vonátkozó két szó, jburbljolE, valamivel vastagabb 
betűkkel van kiírva.

Ezen név a szék oldaldeszkázatának felső párkányzatán, arany inicial vagy lapidar betűkkel még 
egyszer előfordúl ily formán:

SIMON BYOHHOLTZ FIER I CYRAVIT ANNO : 1630.1

A szék felső koronázó párkányzata felett emelkedő s áttört diszítményü felrakvány, kék színű 
alapjával, veres volutáival s aranyozott levéldiszítményeivel az egész műnek méltó bevégzéséül szolgál. 
Az oldaldeszkázat is bír megfelelő díszítéssel, így a kar-tárnok felett lévő delfinek, szép vonalú hajlásban 
simulnak a szék hátdeszkázatának párkányszéléhez.

Ugyanis a delfinek alakja, változatos levéldiszítményeivel, a renaissance styl egyik legrégibb és 
leggyakrabban használt motívumát képezi, melyet az olasz renaissance a görög s római classikus decoratió- 
ból kölcsönze, s későbben Dürer, Holbein és Burkmayer a német renaissance stylben is alkalmazd. A magyar- 
országi renaissance stylben a delfinek szintén már a XYI-dik században fordulnak elő.

Tekintve ezen kiváló gonddal és müizléssel készült szék díszítési modorát, az már a XYII-dik 
századbeli gazdag és fény után törekvő renaissance stylt tünteti elénk, midőn a díszítmény, féldombor
művű kidolgozása által, már nagyobb és festőiebb hatás után törekszik, s nem elégedve meg a fa természe
tes színével, a több színű befestést és aranyozást is veszi segítségül.

így a szék architecturájának alapszínezete fehér, a párkányzatoké legtöbbnyire vörös és a díszít
mény háttere azúrkék színű, a zöld szín csak másodrendű szerepet visz.

Mindenesetre különös, hogy e három főszín, t. i. a fehér, vörös és kék a XYII-dik századbeli 
renaissance stylü műveknél igen gyakran fordúl elő, így a templom szentélyében álló egyházi széksorozat

1 Ezen időben egy Buchholz nevű tekintélyes család Kis-Szebenben is előfordúl, ugyanis Bucliliolz György, ki későbben 
kakas-lomniczi ágostai lelkész volt, és a Kárpátokról s a liptói barlangról egy illusztrált munkát adott ki, mely műről Bél Mátyás 
igen elismerőleg nyilatkozik, a többi közt megemlítvén : pater verő suus Georgus Buchholczius venerandus senex, et octogenario 
major, montium Carpathicorum miracula, quae ab ineunte juventute saepe iterumque praesens spectavit, manu sua, quod in ea 
aetate dignum admiratione est, fuse et ex verő descripsit, icone simul adiecta, quam perillustris ac generosus D. Stephanus Ber- 
zeviczy de eadem, pro obtutus ratione, qualem in vico Kakas-Lomniczensi bábuit, scite adumbravit, exhibendum, ubi opus integrum 
ex aequo consumaverimus.
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felső koronázó párkányzatán is ezen három főszínnel találkozunk, s itt akaratlanul gondolunk Bártfa város 
czímerének színeire, melyek szintén e három színnek felelnek meg.

Egyébiránt a XVII-dik század első felében a műtárgyak több színű befestése szorosan ragaszko
dik még az architecturához, annak határait még soha át nem lépi, s csak a díszítmény hatásának emelésére 
szolgál; a polychromia ezen alárendelt szerepéből későbben, nevezetesen a XVII-dik század végén s a 
következő század elején, már egészen kivetkőzik, a festett díszítmények alakjában önállóságra törekszik, s 
néha oly annyira, hogy megvetve az arclritectura szigorú rámázatát, azon kívül gyakran az építészeti 
formák rovására terjeszkedik. A díszítmény ezen túlságos terjedésének, a symmetrikus pontosságú és az épí
tészet szigorú szabályainak megfelelő architectura még egy ideig ellentáll, de végre is, a kor műirányának 
engedve, maga is kénytelen ezen decorationalis elemeket felvenni, mi által természetesen az architectura 
egészen elvész, s itt kezdődik azután a XVIII-ik századbeli rococco, nyugtalan, hatást vadászó, minden 
egészséges szerkezetet megvető, otromba elemeivel, s mig ezen műiránynak először az architectura 
esik áldozatúl, későbben a díszítmény maga is elveszti eredeti s egészséges elemeit, s a XVIII-ik század 
közepe felé egy idomtalan cliaossá válik.

A Buclilioltz-féle szék polychromiája, a mint említém, még igen mérsékelt, a díszítmény pedig 
csak az építészeti váz díszítésére szolgál.

Továbbá a színek összeállítása összhangzó, s daczára a színek élénkségének, az általános benyo
más csendes s megnyugtató. Székünk tehát eredetileg a Buchholtz család számára készült, későbben azon
ban, midőn a katholikusok a templomot ismét visszafoglalták, ezen szék két oldalnyílása rácsozattal látta
tott el és gyóntató széknek liasználtatik jelenleg is. Egyébiránt az egész szék még jó karban van, s csak a 
tulajdonos egykorú arczképe esett a későbbi vandalizmus áldozatáról.

Végre megemlítésre méltók a templom főhajójában elhelyezett padok, melyek valószínűleg már 
a XVII-dik század elején készülhettek a né}) számára. A padok oldaldeszkái még csinosan faragott levél- 
diszítménynyel bírnak, mely még ment a késő rococco stvlü elemektől, a padokat szegélyző oszlopocskák 
tövei azonban már csavartak, de fejezeteik még Ízléssel faragvák. A székek támláinak két sarkán pedig tekét 
tartó oroszlányok alkalmazvák.

Ezen padok nincsenek befestve, s azért a világosabb színű díszítmény igen jó hatással válik el a 
vörösbarna színezetű vörös fenyő deszkázattól. Általában véve ezen padok díszítményeikkel együtt, daczára 
a késő renaissance stylnek, még elég jó Ízléssel készültek, s nem mutatnak még oly határozott rococco 
elemeket, mint példáúl a kassai dóm 1774-dik évben készült rococco ízlésű padjai.

Különben valóban feltűnő, hogy míg más templomok belsejében az Ízléstelen rococco styl készít
ményeivel oly gyakran találkozunk, s míg az oly monumentális kassai dómban egy oly rococco ízlésű szó
széket állítottak fel, mely valóban elrettentő példáúl szolgálhat az utókor számára; addig bártfai templo
munk belsejében szerencsére ily rococco ízlésű készítmények s bútorzatok teljességgel hiányoznak.

s. AZ EGYHÁZI KÖNYVTÁR SZE K R É N Y E  S TARTALMA.
(VIII. tábla, 22. idom.)

A bártfai templom sekrestyéje felett lévő sz. Katalin kápolnájának nyugati részén, az egyházi 
könyvtár nem nagy kiterjedésű helyisége létezik. A mint már említém, ezen helyiség a Katalin kápolnájá
tól egy válaszfal által csak későbben választatott el, miután mind a két helyiség azonos eredeti csúcsíves 
boltozattal bír.

Ezen elválasztás azonban minden bizonynyal még a XY-dik század vége felé eszközöltetett, 
miután a válaszfalban lévő ajtónyílás, gazdag tagozatú párkányzatával és bélletével, úgy nemkülönben gót 
stvlü s remek kivitelű ajtógyűrűjével határozottan még a XY-dik századbeli csúcsíves styl jellegevei bír.



Ezen nem nagy, de csinos ajtócskán belépve, az egyházi könyvtár helyiségébe, jövünk, mely az 
északi oldalon csak egy ablaknyilással bírván, világosnak épen nem mondható.

Ezen helyiség legnagyobb részét a könyvszekrény foglalja el, mely egész hosszával a helyiség 
nyugati hosszfalához támaszkodik. Ezen könyvszekrényünk nem csak tetemes nagysága, hanem stylszerü 
kivitele által is nagy mértékben köti le figyelmünket.

A szekrény hossza..............................................................................................................................................  4-20 méter
magassága pedig a rovátkos párkányzattal együtt ................................................................................ 2*40 »

A szekrény három főosztályból áll, melyek szélessége a hossz egy harmadának tehát, 1 -40 méter
nek felel meg. Minden ily főosztály fent és lent kétfelé nyiló ajtócskákkal van ellátva, melyeket remekművű 
vaspántok, zárlapok s csinos ajtógyűrűk díszítenek. Ezen vasrészletek, a rozsdásodás meggátlása végett, ónnal 
bevonvák, s így most is még szép fehéresszürke színűek.

A vaspántok liliomvégű három ágú levéldíszbe végződnek, továbbá az ajtógyűrük alsó lapja is 
liliomvégű, négy ágú keresztalakú diszítménynyel bir, melynek részletei á jour vannak kimetszve, s a sze
gek felett megfelelő domborodással ellátva, s épen ezen fóldomborművü kidolgozás által nyernek ezen vas
művek bizonyos fényt s plastikus hatást; s hogy a kimetszett díszítmények még annál jobban s határozot
tabban váljanak ki az alapból, helyenkint a kimetszett díszítmények alatt, hol piros, hol pedig szép zöld 
színre festett bőr vagy pergament hártya van téve; ezen színes alap által a díszítmény körvonalai élesebben 
láthatók. Ily színes hártyák a középkori bútoroknál, szekrényeknél, gyakran fordulnak elő, s a díszítményre 
nézve ép oly jelentőséggel bírnak, mint a színes alap, vagy az érczműveknél a színes zománcz.

A zárlapok szépen idomítvák, felületűk, a kulcslyuk mellett, kétfelé ágazó liliomokkal díszített, 
mely utóbbi díszítmény középkori zárlapokon majdnem kivétel nélkül előfordúl, hol egyszerűen, hol pedig 
díszesebben alkalmazva, s azon haszna van, hogy a kulcsot, a díszítmény szárain lefelé csúcstatva, hamarább 
lehessen a kulcslyukba illeszteni.

A szekrény egyes osztályai szépen tagozott függélyes léczek által egymástól elválasztvák, ezen 
léczek felületén, határozott alakú s hullámvonalban egy középső ág körül tekerődző, bevésett s zöldszínű 
alapú gót stylü levéldiszítmény díszük. A szekrény alsó szélét is egy vésett, s zöld és vörös színnel felváltva 
befestett felette egyszerű, de annál hatásosabb díszszegély fogja körül.

A szekrény felső részén rovátkos koronázó párkányzat fut végig, a rovátkok hal vagy fecskefark 
alakú lőréseket utánzó bemetszéssel diszítvék. Legérdekesebb azon metszett és hatásos színekkel befestett 
szőnyegszerü díszítmény, mely a szekrény párkányzata alatti architravszerű deszkáját díszíti.

Ezen díszítmény az egész deszka felületétére kiterjed, a motívumot pedig egyenlő távolságban 
álló, s tizenhat szirmú rozetták képezik, melyek közt felváltva négylevelű, liliomalakú virágok elhelyezvék. 
Ezen rózsák és négy levelű virágok közti felületet orr nélküli halhólyag alakú czellák foglalják el, melyekben 
hosszú szárú s megfelelő hajlású lóhere levelek alkalmazvák. A mi pedig ezen díszítmény teclmicai kivitelét 
illeti, az ép oly egyszerű mint hatásos, t. i. a rózsák, virágok és lóherelevelek valószínűleg egy henger 
vagy C alakú eszköz segítségével, a kalapácsütés által a deszka felületébe bemetszettek, de úgy, hogy a 
díszítmény alapja kissé mélyebbre dolgoztatott ki, ezen C alakú feszítő eszköz (Stemmeisen) megfelelő 
forgatása által ezen idomok alakja könnyen volt kivéshető, sőt a rozetták szirmainak helső felülete is ezen 
egyszerű eszköz által idomíttatott. Ezen díszítmény színezete pedig következő: a rozetták szirmai fehérek, 
a belső kisebb nyolcz levelű rózsa pedig piros, aranyozott gombbal közepén; továbbá a négylevelű liliom 
alakú virágok, melyek en face vannak idomítva, szintén feliérszínüek sárga középpel, a halhólyag alakú 
rekeszek vagy cellák felváltva piros és zöld, a lóherelevelek pedig sárgaszínűek, végre az egész díszítmény 
alapja, mely azonban csak igen kis mértékben fedetlen, fekete színű.

Az egész díszítmény összhatása pedig igen kellemes, a complementár színek jól vannak választva 
s mint egy zene-accord oly kellemesen, minden disharmonia nélkül hatnak a szemlélőre! Valóban ezen 
díszítményből is láthatjuk, mily jó és kifejlett ízléssel bírtak a régi mesterek.
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A könyvszekrény díszítményeinek, szerkezetének és vasazatának jellege még egészen gót stylű, 
kar nem tagadható, liogy el szekrény parkanyzata alatt levő díszítmény, nemcsak a motívumok elrendezé
sében. hanem részleteiben is, inkább már a kora renaissance felé hajlik.

A csúcsíves stylben a levél és virágdiszítmény soha sem simul a mértani rendes elrendezéshez, 
hanem inkább mindig szabadabban mozog, főczélja lévén a díszítendő felületet betölteni s befedni, a mértani 
elrendezést csak az építészeti mér- és pálczamü követi; ellenben a renaissance stylű díszítmény, alap for
maiban s elrendezésében, a pontos mértani szerkezetre és beosztásra van alapítva, s bár mennyire cornpli- 
caltnak látszik is első tekintetre a díszítmény, mindamellett annak elrendezése mindig visszahozható az 
eredeti mértani szabályos szerkezetre, mely az egész díszítménynek mintegy vázát képezi.

így van ez díszítményünknél is, hol a rozettákat s egyéb főmotivumokat össszekötő vonalak 
egy tökéletes négyzeten (Quadrat) vannak alapítva, s nemcsak ezen motívumok de a halhólyag forma 
czellák, így nemkülönben a háromlevelű lóherék oly szabályos idomúak, hogy az egész díszítményt tisztán 
körző segítségével lehet rajzolni s szerkeztem.

Mindezen szabályosság daczára azonban a díszítmény nem hat untatólag a szemlélőre, mert 
míg a kétféle alakú rozetták, melyek a részletek tömegében mind megannyi nyugpontok gyanánt szolgálnak, 
egymást kölcsönösen felváltják, addig a színek elosztása is bizonyos rendszer szerint történt, úgy hogy 
példáid az egyik osztály (rapport) díszítményének vörös színezete mindig a szomszéd osztály zöld színeze
tével találkozik.

A díszítménynek ezen szigorú mértani beosztása azonban csak a kora renaissance stylben fordid 
elő, későbben a XVI-dik század folyamában a díszítmény itt-ott megtartva még a szabályos beosztást, 
de műrészleteiben, leveleiben, virágaiban, bimbóiban már szabadabb, realisticusabb s változatosabb 
alakítást nyer.

A szekrény deszkázatának felülete szép vöröses-barna színezetű s természetes, mely alapon igen 
jó hatásúak a fehéres szürke színezetű s fénylő vasazatok, színezett hártyáikkal együtt; határozottabban 
vannak markirozva, a metszett és befestett diszítményű léczek s a felső párkányzat.

Tekintve a szekrény még határozott gót stíljét s díszítményeinek kivitelét, ezen mű még a XV. 
század utolsó tizedében vagy a XVI-dik század elején készülhetett. Megjegyzendő, hogy a bártfai város
házban lévő «mensa burindaria» nevű asztal oldaldeszkázatán, valamint a Bártfához közel eső Hervártó 
község régi fatemplomában lévő szekrényen ugvanily alakú s kidolgozású díszítmény fordid elő, mint a 
szekrényünk felső párkányzatán, mely részleteket kétségkívül egy és ugyanazon mester készíté; s miután 
a bártfai városház, úgy nemkülönben a hervártói fatemplom 1506 körül épült, feltehető, hogy a bútorzat 
valamint szekrényünk is a XVI-dik század első tizedében egy és ugyanazon mester műhelyéből került, 
bár, a mint már említém a könyvszekrény készítési idejét, határozott gót stylű díszítményeinél fogva, 
még bátran a XV-dik század utolsó tizedébe tehetnők, annál is inkább, miután ezen szekrénynél a XVI-dik 
század elején divó farakmű — Intarsia — alkalmazása még elő nem fordid.

A szekrény belsejében négy egymás feletti fiókban — regalen — vannak a régi könyvek 
felállítva (lásd a 17-dik idomot), sajnos azonban, hogy ezen értékes könyvgyűjtemény egy része 1749-dik 
évben a városi tanács és Szojkovits János akkori plébános által az egri káptalannal 100 magyar forintért 
eladatott; mindamellett jelenleg még mintegy 70— 80 mü létezik, mely könyvek többnyire nagy íolio 
alakban, remek készítésű csatokkal és sarok-diszítményekkel ellátvák. Több könyv még a XV-dik szá
zadból való, midőn még a szöveg kezdőbetűi veres vagy kék színekkel s arany díszítményekkel szabad 
kézzel festettek, mely initiálék színezete oly élénk mintha csak tegnap kerültek volna ki az illuminator 
kezei alól.

A papiros anyaga is igen jó, kemény és vastag, különösen nevezetes e tekintetben az 1479-dik 
évből való Psalterium, vagyis Missale Antiquum, gyönyörűen festett és gazdagon aranyozott kezdőbetűivel 
s változatos szegélydiszítményeivel. »
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A középkorban, de kivált a XYI-dik században a reformatio idejében, e könyvtár még számos és 
eredeti müvet birhatot't, mert hiszen hazánkban Bartfa volt az első város, hol már 11. Lajos idejében 
1525-dik évben Láng Ezsaiás s későbben Stöckel Lénárd, Luther személyes barátja, a reformatio új tanait 
hirdetni kezdé, s ez időben az egész város lakossága, a tanácscsal együtt, az ágostai hitre áttért. 1

Ezen időtájban elérte a város, különösen Németország müveit városainak kereskedelmi össze
köttetése által, fénykorának tetőpontját, midőn nemcsak hazánk északi kereskedésének, müiparának, de a 
művészetek és tudományok központjává (?) vált.

Ezen kort szépen és találóan jellemzik azon versek, melyek a könyvtár minden kötetén, a városi 
czímerrel együtt fel vannak ragasztva. Ezen nyomtatott czédulák nagysága 10 centiméter, a felső részén 
látható két zászlós férfi által tartott nagy babérlevelű koszorúban a város kettős bárdú, liliomos, koronás 
s nyolcz pólyás czímere, mely felett egy angyal mint czímerpaistartó vehető ki.

17. idom.

Ezen czímertábla alatt pedig a következőket olvashatni:

In In s ig n ia  c iv ita tis  Bartphae.
A o n  quia  Bart])ka  geris, fe l ix  es, signa  coronae, 

Floridas et gaudes, Angelicóq choro,
Ae u trinq  viros pugnaces, laeta cementes,

Quaternas’q tenes, Bannonis orbis, aquas. 
Sed quod eras d iv in i sem inis H ospita et a ltr ix  

D ilectum ’q vig il semen Jacob erat.
Hoc ig itu r  recolas, tu a  non insign ia , so lum  

H uic ficlas, fe lix , salva’q semper eris.

1 Lásd: K lein S ajiu : Xachrichten von den Lebensumständen und Schriften evangelischer Prediger czímű 1789-ben kiadott 
munkájának 1 73 lapján: Esaias Lang, gebürtig aus Mähren, bat um das Jahr 1525 mit allem Eifer die evangelische Lehre den 
Einwohnern der Stadt Bartfeld vorgetragen, aber noch vor ihm hat ein gewisser Krakauer Magister, ein gehornes Stadtkind, ein gleiches 
vorzutragen angefangen.

14*
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A lap felső részén levő fametszet még azon egyszerű, primitív, de mindenesetre hatásos modorral 
van metszve, mely a XVI-dik századbeli fametszeteket oly sajátságosán jellemzi, a szöveg nyomása igen 
éles, tiszta s könnyen olvasható, s majdnem biztossággal állíthatni, hogy ezen jegy az akkori bártfai 
nyomdából került ki, lévén ezen időben Bártfán két nyomdász, t. i. Gutgesell Dávid és Kiősz Jakab.

A könyvszekrényünkben lévő művek többnyire vallásos értekezéseket és elmélkedéseket tartal
maznak, vannak azonban mértani, csillagászati és egyéb tudományos munkák is, melyek több tekintetben 
érdekesek, s így nem lesz érdektelen s fölösleges azokat itt, legalább általánosságban, megismertetni; 
könnyebb tájékozás végett ezen műveket a könyvjegyzékben foglalt rendben sorolom elő:

1. Compillatio Decretorum Gregorii Canonico Juridica.
2. Jus Canonicum. I.
8. Ugyanaz. II.
4. Decretum Gratiani Canonistae per B as: Bernliardum 

Bickel.
5. Explicatio Vitae Sanctorum.
6. Gregorii Moralia.
7. Opus vitae Christi, per Leutolphum de Saxonia.
8. Gregorii Moralia.
9. Quodlibet Joannis Dunszt Scoti, subtilis Theologorum, 

Monarcliae.
10. Explanator secundum Literas Alphabet! vetusti.
11. Nicolai d’Lina, Explanatio veteris testamenti
12. Opus Variarum Materiarum Theologicarum.
13. Alexa'ndri de Ales, Pars II.
14. Ugyanaz III. rész.
15. Ugyanaz IV. rész.
16. Vetus Manuductio Ceremóniámra.
17. Divi Aurelii Augustini Eppi, de Ssta Trinitate.
18. Expositio in Evangelium secundum Joannem.
19. Aurelius Augustinus super Psalmos.
20. Joannis Gerzon, Ord. Coelestinorum Pars I.
21. Ugyanannak II. és III. része.
22. Fortalitium üdéi, Origó Mahometanismi.
23. Erasmi Botterodami I. rész.
24. Ugyanannak II. rész.
25. Ugyanannak III. rész.
26. Ugyanannak IV. rész.
27. Ugyanannak V. rész.
28. Ugyanannak VI. rész.
29. Ugyanannak VII. rész.
30. Ugyanannak VIII. rész.
31. Summa Angelica, de casibus Conscientiae.
32. Bonaventure Pars III.
33. Glossa ordinaria I.
34. Ugyanaz III.
35. Ugyanaz IV.
36. Tliomae de Aquino, super Librum 1-mum Sententiarum.
37. Ugyanaz IV. rész.
38. Alberti Batisbonensis Eppi, Comp. Tlieol. et Apocalyps.

39. Antonini super Sententiis Pars II.
40. Ugyanaz Pars III.
41. Antonini super Historialis.
42. Musculus Wolfgangus in Joannem.
43. Speculum Aureum 10 Praeceptorum, Henrici Herb.
44. Menfred, alias Hortulus Beginae.
45. Menfred Postilla Aestivalis.
46. Holcot, super proverbia Salamonis.
47. Solida Befutatio Compillationis Zwinglianae et Calvi- 

nianae.
48. Moralia Catonis in forma Evangeliorum Dnicalium 

explicata.
49. Postilla Boberti de Lino.
50. Opus Vincentii Confessoris super Postilla.
51. Compendium Theolog. Joannis Nider.
52. De utino Leonardi Postilla super Sanctis.
53. Martinus Chemnitzius Theologia.
54. Summa S. Scripturae Veteri et növi Testamenti.
55. Psalterium, rectius Missale Antiquum 1479.
56. Liber Psalmorum scripti Anni 1481.
57. Antiphonale Antiquum scriptum.
58. Psalterium Antiquum manuscriptum.
59. Liber de Judicio Ecclesiastico.
60. Dictionarium Petri Berchovii.
61. Dictionarium Joannis Bekkenbaub.
62. Bernhardi super Cantica Canticorum.
63. Chrysostomi Javelii Canapicii Tbomus I.
64. Ugyanannak II. része.
65. Georgii Penbarcliii Astrologia.
66. Erasmi Osvaldi Commentaria Astrologiae.
67. Aristotelis Orgánum in Logicam, Liber graecus.
68. Ugyanannak II. része.
69. Commentaria Pbylosophiae Lovaniensium.
70. Phvsica Aristotelis.
71. Explanatio Martini Lutheri in Genesim.
72. Caspari Swengfeldii.1
73. Philippi Melancbtonis Pas I.
74. Ugyanannak IIP. része.
75. Ugyanannak IV. része.

1 Ad 72. A munka czime : Der erste The.il der Christlichen Orthodoxischen Bücher und Schriften des Edlen theuren, von (rott  

hoch begnadeten und gottseligen Hans Casper Schirenkfeldts. Anno MDLX1III.

*
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9. S ÍR E M L É K E K  ÉS EM LÉK TÁBLÁK .

Általános szokás volt a középkorban, különösen a kiváló érdemű egyházi és polgári állású 
személyeket, a templom belsejében eltemetni, s a helyet egy síremlékkel megjelölni.

Igaz ugyan, hogy kezdetben a halottak temetkezése a templom belsejében szigorúan tiltatott, 
így példáúl Olaszországban, hol ezen szokás már a legrégibb időben dívott, valahányszor a pápa egy új 
templom fölszentelésére Írásbeli engedélyt adott, az mindig a következő clausulával volt ellátva: «si nullnm 
corpns ibi constat humánum». Ezen tilalmak ugyan kissé megszorították ezen temetkezési szokást, de álta
lánosságban még sem használtak sokat.

így találkozunk középkori templomaink belsejében síremlékekkel, emlékkövekkel, melyek műtör
téneti és czímertani tekintetben igen érdekesek, mert azok féldombormüvein nemcsak az akkori viselet, 
hanem a fegyverzet is, néha a legkisebb részi-etekig, mint például a lőcsei Tlmrzók síremlékein, alaposan 
tanúlmány ózható.

Alakra nézve kétféle síremlékeket különböztetünk meg, t. i. fekvő és álló síremlékeket, a középkor 
elején a fekvő síremlékeket azon fekvő sírkőlapok (Grabplatten, Leicliensteine, Dalle tumulaire) képezik, 
melyek a templom kövezetébe voltak beillesztve, hogy az ily fekvő sírlapok kiálló díszítményei s alakjai ne 
akadályozzák a járó-menőket, a díszítmények a sírlap felületébe mélyen karczoltattak vagy vésettekbe, s az így 
támadt mélyedések (Furchen), barázdák fekete vagy sötétbarna szinti ragasztókkal töltettek ki, mely eljárás 
által az alak köridoma (Coutourja), a nélkül, hogy kiállana, határozottan s láthatólag volt markirozva. Az 
ily kidolgozású sírlapokat (tömbe plate én pierre) gyakran rácsozattal vették körül. A fekvő sírlapok ezen 
osztályába sorozandók az érczből öntött táblák is, melyek hasonló vésett diszítménynyel voltak ellátva.

Ily fekvő sírlapok igen régiek s különösen már a XH-dik századtól kezdve voltak szokásban, a 
külföldi dómokban, nevezetesen Köln, Naumburg, Lipcse, Meissen, Yerden, Trier, Krakkó és más városok 
templomaiban még igen nagy számmal fordúlnak elő.

Hazánkban ily kivitelű sírlapokat tudtommal eddig még nem találtak.
Későbben, nevezetesen a XIII-dik században, a fekvő sírlapok felülete, egymást keresztező s igy 

egy hálózatot képező szalagmű által volt díszítve, mely díszítmény lapos felülete csak igen kis mértékben 
emelkedett a sírkőlap alapja felett. Ily díszítésű sírkőlapok már hazánkban is előfordúlnak, így a jekelfalvi 
templom szentélyében is ilyforma kivitelű sírkőlap van a kövezetbe beillesztve, a kőlap felületén egy 
kevéssé kidomborodó, lapos keresztet láthatni, továbbá a bártfai templomban is találtatik még egy ily 
sírkőlap részlete. A második osztályba sorozandók az úgynevezett álló síremlékek, melyek a sírkamara felett 
épültek, s egy négyoldalú tumbából állanak, mely az elhalálozott féldomborművű alakjával s czímerével 
díszített sírkőlappal vagy fedővel van fedve.

Ily tumba alakú síremlékek voltak a lőcsei templom szentélyében felállított Tliurzó-féle emlékek 
is, úgy nemkülönben a bártfai templom sz. Mária kápolnájának kellő közepén állott Serédy György 
tumbája is.1 Ezen, a templom kövezete felett emelkedő tumbák, későbben sok helyen eltávolíttattak, s részle
teik, nevezetesen sírkőlapjaik a templom belsejének falazatába álló helyzetben beillesztettek, a hol tehát 
templomainkban befalazott alakos féldomborművű sírkőlapokat találunk, azok majdnem kivétel nélkül a 
templom kövezetén álló tumbák fedlapjait képezték.

A bártfai templomban lévő ilynemű emlékek részint valódi síremlékek, részint csak emléktáblák, 
Epitaphiumok, mely utóbbiak majdnem kivétel nélkül már a renaissance korszakból valók, s a templom 
pillérein vagy pedig a szentély s a hajók oldalfalain felfüggesztvék. Ezen emléktáblákon előforduló arcz-

A csetneki templom szentélyében levő Csetneki István síremléke is ily tumba alakkal bir.
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képek, czímerek s feliratok vagy magában a templomban eltemetett személyekre, vagy olyanokra vonat
koznak, kik a templom körüli sírkertben, vagy pedig egészen más helyen eltemetvék. Az ily emléktáblák 
tehát nem a sírhely megjelölésére, hanem inkább az elhalt személy emlékére szolgáltak. A bártfai 
templomban lévő emléktáblák többnyire egy portálszerű renaissance architecturából állanak, mely diszes 
oszlopok, pillérek és hermák által van szegélyezve.

A portálszerü nyílás mezején Üdvözítőnk halálára vonatkozó festményekkel, féldomborművekkel 
vagy az elhalt személy arczképével találkozunk. Igen gyakran majdnem rendesen egy feszület alatt az egész 
családot ábrázolva találjuk, a baloldalon a férfi, a kép jobb oldalán pedig a család nő tagjai térdelnek, 
kezeiket imára kulcsolva. A családtagok korszerint vannak elhelyezve, így a kép előterét a családapa és anya 
alakjai foglalták el, s ezután következnek sorban a család fiatalabb tagjai.

Az alakok ruházata (Costume) természetesen az akkori szabásnak felel meg, hol a galléros 
puffadt ujjú spanyol öltöny, a gyér zsinórzatú de sűrű gombos magyar nemzeti viselettel váltakozik.

Nemzeti viseletűnkre nézve, úgy mint napjainkban is, mindig nagy befolyással volt a külföldi, 
nevezetesen a németországi divat, különösen a reformatio idejében az előkelő városi polgárok, bírák, 
tanácsnokok nagyban hódoltak a német ruhaviselet divatjának, mely körülmény magyarázatául szolgál 
azon szokás, hogy az előkelőbb, gazdagabb polgárok fiai, magasabb műveltség elsajátítása végett külföldi, 
többnyire német egyetemekben végezték tanulmányaikat, s így elsajátítva s megkedvelve a külföld 
divatját, azt későbben hazánkban is megtartották. E tekintetben vannak azonban kivételek is, mert a 
bártfai emléktáblákon gyakran találkozunk határozott magyar nemzeti viseletekkel is.

A bártfai emléktáblák felső része rendesen egy volutás vagy delphinekkel körülvett diszes ormó- 
zatba végződik, melynek közepén a halott családi czímere, vagy ha csak egyszerű polgár volt, mono- 
grammja diszlik. Az emléktábla alsó részén pedig gyakran még egy kisebb táblácska volt keretelve, melyen 
arany betűkkel, vagy pedig nyomtatásban az elhalt parentatiója, emlékirata foglaltatik.

Ezen emléktáblák gazdagabb, díszesebb, vagy egyszerűbb kivitele természetesen az elhalt 
személy tekintélyének, gazdagságának s egyéb viszonyainak felelt meg, s így ezen emléktáblák is vagy 
díszesebben vagy egyszerűbben, de mindig stylszerűleg kidolgozvák, némely emléktábla oszlopocskáinak 
törzse drága brokát arany szövetekkel van burkolva,'a díszítmények gazdagon aranyozvák, a festmények 
néha valódi művészi becscsel is bírnak, szóval a mit az építészet, szobrászat s festészet csak nyújtani 
képes volt, az mind előnynyel felhasználtatott ezen emléktáblák díszítésénél.

S valóban, míg ezen nagyszerű kivitelű emléktáblák által az elhalt családok maguknak méltó 
emléket állították fel, addig ezen stylszerű müalkotványok a templom rideg falainak még most is nagy 
díszéül szolgálnak.1

Itt találkozunk azon számos városi bírák, tanácsnokok s egyéb polgárok emléktábláival, kik 
műveltségüknél s tekintélyüknél fogva Bártfa város történetében egykor irányadó s nagy szerepet játszot
tak, mily pompás és diszes illustratióúl szolgálnak ezen műemlékek Bártfa város egykori műveltsége tör
ténetének ! nem érthetőbben beszélnek-e hozzánk ezen maradandó becsű emléktáblák a polgárság akkori 
műveltségéről, kifejlett műérzékéről s általában véve a város történetéről, mint sok Írott emlék? Valóban 
a figyelmes szemlélő ezen emlékek vizsgálatánál mintegy bele éli magát azon korba, maga előtt látván 
azon érdemdús, tekintélyes városi polgárok élethű képeit, kik a városi polgárság, valamint a haza s a köznép 
érdekét oly nagy mértékben előmozdítva, példát szolgáltatnak az utókor nemzedéke számára is ! Mily fényes, 
s műtörténeti tekintetben mily érdekes albumot lehetne ezen emléktáblák képeivel kitölteni! Mily örömmel 
közöltem volna ezen alkalommal ez emléktáblák hű képeit, ha monographiám terjedelme s költsége határt 
nem szabott volna akaratomnak, így egyelőre meg kell elégednünk ezen emléktáblák leírásával.

1 10

1 Itt megemlítem, hogy a lőcsei parochialis templomban szintén igen csinos Epitaphiumok léteznek, vigy szintén a 
szepesolaszi r. k. kápolna mostani főoltára is nem egyébb mint egy lutheránus Epitaphium.
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A bártfai templom síremlékeinek és emléktábláinak sorozatát időszerinti rendben állítottam itt 
össze, s ily rendben fog következni ezen emlékek leírása is.

1. E gy régi, valószínűleg még X IV -d ili századbeli sírhőlap egy tó ve
débe, a hajó déli pillér-sorának második pillére mellett áll s sz. Máriának szentelt oltár lépcsőfokát 
képezi. Ezen sírkő-alap felülete — a mennyire kivehető — egy kettős kereszt alakú lapos féldombormüvel 
van diszítve, melynek azonban csak egy részlete látható még.

Tekintve tehát ezen sírkőlap díszítési modorát, az még a XlV-dik századból származkatik, kerete 
felirat nélküli, rajzát érdekességénél és régiségénél fogva íme itt közlöm:

--1-0------ *
18. idom.

2. Egy ism eretlen ném et lovag s ír la p ja  a 10. szá za d  elejéről. (VI. tábla, 
18. idom). Ezen felette érdekes sírkő-lap jelenleg a déli mellékhajó keleti zárfalán, az ablak alatt van befalazva, 
s valószínűleg egy időben került ide az alatta felállított városi birák sírkő-lapjaival. Alakja négyszög, 
szélessége 1 -10 méter, magassága pedig 2 méter, anyaga pedig finom szemcséjű kemény homokkő.

A sírkőlap egyszerűen kereteit belmezején egv pánczélos lovag van féldomborműben ábrázolva. 
Fedetlen, egy kissé jobbra hajlított fejét jobb kezével támogatja, szemei csukvák, bajuszt s rövidre 
nyírt körszakáit visel, haja göndör, rövid fürtökben símúl magas és nyílt homlokára. Feje, vállával együtt, 
rojtozott sima vánkoson nyugszik.

Leeresztett bal keze a hosszú, egyenes pallos pengéjéhez símúl. Jobb lába keresztbe van téve a 
bal lábán, mely pihenő állás a középkori sírkövek alakjainál felette ritkán fordúl elő.1 A sírkőlap alsó részé
nek jobb oldalán (czímertanilag véve) tollas sisakja az alatta lévő pikkelyes vaskeztyűvel, baloldalán pedig 
czímere látható.

Ez lenne az ábrázolt alak általános leírása, vasvértezete azonban oly részletesen van kidolgozva 
hogy érdekességénél fogva annak leírását itt nem mellőzhetem.

Mellén liliom motívummal díszített s egy éllel (taboul) ellátott mcllvértet (plastron) visel. Nyakát, 
védi a vas-lapokból összeállított m/akvéd (haussecol); karjai cső alakú s egész darabból álló karvassal (bras
sards) fedvék, a kar szabad mozgását elősegítik a kömjökvasak (cubitiére), melyek a XY-dik században legyező 
alakúak voltak, a XVI-dik században azonban csiga alakú volutákkal díszítettek, úgy mint azok képünkön is 
előfordúlnak. A karvasat a mellékvérttel a válldarab (épauliéres) köti össze, de úgy, hogy a kar szabad moz
gása ez által nincs akadályozva. Ezen válldarabok itt még egy gallérral (passe-gardes, garde-collet) össze- 
kötvék, a mozogható vaslapokból összetett válldarabok azonkívül kör alakú rózsákkal diszítvék, s azok széle 
egy zsinorzattal van szegélyezve.

A derékra kötött öv egy csattos szíjjat képez, drágakövekkel diszítve; továbbá a mell vérthez a 
csipöfedő vasak (tassettes) csattos szíjjakkal vannak megerősítve, a csipőfedő vasak szintén bőrlapon gom
bokkal megerősített mozogható vaslapokból állanak.

Ezen pánczél alól kilátszik a halpikkelyes sodronying kivágott széle.
A lábak szintén lábszár-vasvédekkel (gréves, jambeaux) fedvék, a térdkalács-boríték (genouillées) 

úgy mint a könyökvasaknál, volutákkal díszített; végre a lovag lábai mozogható vaslapokból álló sarukkal 
fedvék, a lábfejhez szíjjakkal megerősített hosszú nyelű, tüskés taréjú sarkantyúval (éperons á pointes).

A pallos díszített markolata (fusée) gombban (pommeau) végződik, a markolat keresztvasa (gardes, 
quillons) volutákban hajlik a pallos pengéjéhez, s e tekintetben igen hasonlít a broncekardok markolatá
hoz. A pallos pengéjének középéle liliomokkal diszített.

1 Némelyek szerint a leereszthetett láb jelenti, hogy tulajdonosa a szent földön volt.
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A páva- vagy strucz-tollakkal díszített sisak vizirrel ellátott, mely a fültájon lévő sisakrózsákkal s 
szintén torokvéddel ellátott áll vassal van összekötve. Ily alakú sisakok különösen a XVI-dik század elején 
voltak divatban.

A mi pedig a czímert illeti, annak paisa kerülék alakú, kerete renaissance stylü tekercsekkel 
díszített, mezején jobbra néző rigófejekkel. A pais felső részén lévő koronás sisakon liasonlóképen egy 
rigófej két toll közt beékelve, mint sisakdísz látható.

Mintán ezen sírkőlap körirattal nem bír, itt csak a czímerkép után lehetne az ábrázolt halott 
nevét megállapítani, e czélból ezen czímert több czímertani munkában kerestem, de megvallom, minden 
eredmény nélkül. Tekintve azonban a lovag vértezetét, egyenes pengéjű pallosát s sisakjának alakját, igen 
valószínű, hogy e sírlap egy német, talán Ferdinánd király uralkodásának idejében, a XVI-dik század első 
felében Bártfán elhalt lovag vagy vezér szobrát ábrázolja. (?)

Ezen időben Fels Lénárd volt a felső magyarországi osztrák hadak vezére, meglehet, hogy ezen 
sírkőlap valamelyik kapitányát ábrázolja, egyébiránt a mint említém, itt csak a czímerkép vezethetne kívánt 
eredményhez.

A mi pedig ezen kiváló féldomhorművünk művészeti kivitelét illeti, az ügyes mesterre utal s min
den tekintetben bevégzett; mindenekfölött szembeötlő lovagunk nyugalmas fekvése, mert hogy fekvő hely
zetben van itt az alak ábrázolva, azt a vánkos és a fej liajlása is bizonyítja, továbbá az arcz, kezek, jól van
nak idomítva, a test részeinek anatómiája helyes, a vértezete pedig a legkisebb csattig és gombig szorga- 
galommal van kidolgozva; ha tehát művészünk ezen mellékrészletek kidolgozásánál oly pontossággal s 
természeti hűséggel járt el, bizonynyal föltehető, hogy a művész iparkodott lovagunk arczvonásait is ter
mészetimen visszaadni.

Végre pedig a mi domborműves sírkőlapunk keletkezési idejét illeti, azt a vértezet, fegyverzet 
és a czímerpais stvje határozza meg, mely részleteken már a XVI-dik század elején előtörő renaissance 
styl határozottan észlelhető, s így domborművűnk készítési idejét is a XVI-dik század első felére 
bizton tehetjük.

Ezen sírkőlap eredetileg egy túrába fedlapját képezé, későbben ezen síremlék a többivel együtt 
szétbontatván, domborműves fedlapja a templom déli mellékhajójának keleti zárfalába, az ablak alatt, illesz
tetek be, hol az jelenleg is létezik.

3. Serédy György sírem léke 1557-clik érdül. (19. idom.) Ezen remek kidolgozású 
síremlék, mint tumba, eredetileg a templom déli oldalához 1482-dik évben épült sz. Mária kápolnájának 
kellő közepén állott; későbben azonban valószínűleg még a múlt században, helyszűke miatt ezen síremlék 
a kápolna közepéről eltávolíttatván és szétvétetvén, annak féldomborműves fedlapja a kápolna nyugati oldal
falába befalaztatok, a tumba négy oldalmárványköve pedig a templom különböző helyén állíttatott fel; 
ekként lett a tumba egyik hosszoldallapja a szószék mellett álló Mária oltárának mensájába befalazva, az 
oltár mellett áll szabadon a tumba egyik keskenyebb oldalköve is, míg a Mária kápolnájában a többi oldalkő 
van szabadon felállítva.

Valóban nagy kár volt ezen remekkivitelű monumentális síremléket így szétdarabolni, miután 
azonban a tumba részletei mind meg vannak még, azok könnyen összeállíthatók, s tervben is van a 
templom jelen restauratiója alkalmával ezen monumentális síremléket ismét eredeti helyére s eredeti alak
jában visszahelyezni.

Serédy György I. Ferdinánd király párthíve volt, s midőn 1548-ban Ferdinánd Tárczay Györ
gyöt, mint Zápolya János párthivét, Makovicza vagy Zboró várának birtokától megfosztá, s azt seregei főka
pitányának, Serédy Györgynek adományozta, az utóbbi még inkább ragaszkodott királyához.

1549- dik évben Serédy György már Sárosvármegye főispánja volt.
1550- ben Tárczay Katalin, Podmaniczky Mihály özvegye és Tárczay János leánya, valamint Hagy- 

másy Kristóf, Tárczay Lucának, szinte Tárczay János leányának a fia, pörbe idézik Serédy Györgyöt, a nrako-

1 12
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viczai-zborói-vár birtoka miatt, melyet megnyervén, végrehajtásra mentek Zboróra, de Serédy György vár
nagya Elek, urának utasitása folytán, a végrehajtásnak kivont karddal ellene szegült, s a megjelent végre
hajtókat elűzte.

W a g n e r  K á r o l y  a Diplomalarium Comitatus Sarosiensis czíinü müvének 83-dik lapján közli Révay 
Ferencz turóczi gróf és helyettes nádor erre az eseményre vonatkozó s a szepesi káptalanhoz czímzett 
levelét, melynek ide vágó passusa így szól: . . . . extunc Egregius Alexius Literatus, alias condam Castella- 
nus praedicti Castri Makovicza, ante portám ejusdem Castri, in memorati Domini Georgii Seredy Domini 
videlicet sui persona, eosdem Yestrae Magnificentiae, et nostrum homines cvaginato gladio svo, ab executione 
omnium, et singulorum praemissorüm repu- 
lisset, ac praemissam Iudiciariam deliberatio- 
nem ejusdem Yestrae Magnificentiae nullibi, et 
in nulla sui parte exequi permisset.

Ezen kiküldött végrehajtó bizottság tag
jai voltak Baranyay Kristóf és Pinthér György 
bártfai tanácsnokok is.

Úgy látszik, hogy a bártfaiak Serédyvel 
nem igen jó viszonyban voltak, így Serédy 
György a város birtokához tartozó s a zborói 
uradalmával határos legelőt s erdőt magának 
elsajátítá, s azt csak a király határozott paran
csa következtében adta vissza Bártía városának.

Serédy György 1557. ápril 23-án halt el, 
neje, olsini Bucsynszka Katalin, a bártfai tem
plomban veres márványsíremléket állított fel 
szeretett férjének, ki, úgy látszik, későbben a 
bártfaiakkal kibékült.

Serédy György ezen síremléke művészi 
kivitel tekintetében oly remekmű, hogy meg
érdemli részletes leírását.

A Mária-kápolna nyugati oldalfalába álló 
helyzetben befalazott sírkőlap négyszegletű, 
méretei e következők:

hossza...................................... 2-2 méter
szélessége pedig .................  P 10 »
Serédy György daliás alakja, korának meg

felelő alakú pánczéllal van födve, az alak egy 
renaissance stylű portálszerű félköríves archi- 
tectura nyílásában áll, melynek finomúl tago
zott pilaszterei renaissance stylű diszítménynyel bírnak. Az alak arcza, úgy mint teste is, kissé jobbra van 
fordítva, sisakos feje vánkoson nyugszik, s míg jobbjában egy hosszúnyelü zászlót tart, addig bal keze a 
kissé meggörbült magyar kard keresztmarkolatán nyugszik. Csúcsban végződő s pávatoliakkal díszített 
magyar sisakja orrvécldel van ellátva, az arcz férfias szépségű, szemei nyitvák, bajuszt, s mellére két csavart 
fürtben omló hosszú szakáit visel. A márványba metszett díszszegély mellvértét szegélyezi be, magyar 
kardja szíj jakon függ le egyszerű, csattos övéről, a kard hüvelye renaissance stvlü díszítésekkel bír, karjai 
pikkelyes vaslemezekkel vannak fedve, s kezein is oly forma vaskeztyűt visel, sodronyingének kimetszett 
széle kilátszik a pánczél alól, s lábfején szíjjal megerősített hosszú nyelű csillagsarkantyút visel. (19. id.)

19. idom.
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Az egész alak egy fekvő oroszlányon, mint a bátorság s jellemszilárdság jelvényén, áll.
vA sírlap keretén bevésett s latin lapidár betűkből álló felirat igv hangzik:

MAGNLFICVS • DOMINVS • GEORGIVS • DE •
SERED • OBIIT • DIE • 23 • MENSIS • ÁPRILIS •

+ ANNO • DNI • 1 • 5 • 5 • 7.

A régi sírkövek alakjainál gyakran előfordul azon eset, hogy az alak testének részei közt hiányzik 
a természetes arány; itt azonban azt nem tapasztalhatni, sőt az egész alak természetes helyzetben van 
ábrázolva, s úgy látszik mestere az anatómiában is teljesen járatos volt, mert az arcz s a test végtagjai 
helyesen vannak idomítva, a mi pedig a részletek kidolgozását illeti, az, tekintve a vörös márvány kemény
ségét, valóban bámulatra méltó. Az alak féldombormüvü felülete szépen s fényesre csiszolt, ellenben a 
díszítmények alapja finomul szemcsézve van, s e szerint a fényesre csiszolt díszítmény a kissé homályos, 
s homokos alapon igen festőileg hat.

Az eredeti tumba egyik hosszabb oldalmárványköve a Mária-kápolnában áll szabadon, felirata 
a következő:

HAEC MÓNIMÉNTA TIBI STATVIT, PRAECLARE GEORGI,
CONSORS CONIUGII PRO PIETATE SVA.

NON SVNT ISTA QYIDEM MERITIS AEQYALIA TANTIS,
QYANTA SIBI MEMINIT PRAESTITA CORDE PIO.

SÉD YITA FVNCTIS PIETAS NON YLLA SEPVLCHRI 
PRAESTARI A YIYIS MAIOR HONORE POTEST.

J 14

PRODEST ET YIVIS REYERENTIA, QYANDO SYORYM 
OFFICII MEMORES MORTYA MEMBRA FOYENT.

PROPTEREA CONIYNX, MERÍTŐ QYAE SEMPER HONORE 
VIVENTEM COLVIT TE, VENERANDE SENEX,

MYNERE TE YOLVIT TALI DECORARE SEPVLTVM,
OSTENDENS ANIMI SIGNA YIDENDA SVI.

A sz. Mária oltárának mensájába befalazott második hosszoldali kőlapon pedig a következőket 
olvashatni:

HVNC TVMVLYM QYICVNQYE YIDES, MEDITARE YIATOR,
MORTALEM NVLLYM YIYERE POSSE DIV,

NON, SI PRAESTARET CVNCTIS YIRTUTE, QVOD VSQVE 
IN TOTO YIVYNT ŐRBE, SVB AXE POLI 

SED TAMEN EST FOELIX ALIISQVE BEATIOR 1LLE,
GLORIA QVEM SEQYITVR CLARAQYE FAMA YIRI.

HANC TIBI AI ON STR A VIT YIRTVTE SEREDIYS HEROS 
EXCELLENS ALIOS, VT SEQYERERE, VIAM.

ILLE SED HAVT MYLTOS SIMILES A MORTE RELIQYT, 
EXTINCTA EST ETENIM CVM PIETATE FIDES.

NVLLVS AMOR PATRIAE, NVLLA EST REVERENTIA LEGVM, 
QYAM BONA NVNO MORS EST, QVAM BONA CERTA QVIES.
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A második déli pillér mellett szabadon álló harmadik keskenyebb oldalú kő e következő felirattal b ír :

MAGNIFICO • DNO • GEORGIO • DE • SERED • ETO • MARITO 
DEFYNCTO • AC • DE ■ SE • PRAECLARE • MERÍTŐ • GENEROSA 
DOMINA KATHARINA BYOZYNSKA • DE • OLSZYN • CONIYNX 
MOESTISSIMA HOC MONYMENTYM EX PIETATE POSVIT,
OBIIT AVTEM XXIII • DIE • ÁPRILIS • ANNO • DOMINI: M • 1) • LYII •

Végre a negyedik keskenyebb oldalkő felülete Serédy György féldombormüvü czímerével van 
díszítve, a pais már renaissance stylü kerettel bír, belmezejében egy pánczélos férfikar három nyilat tart. 
A tumba lábazati párkányzata határozott s kifejezésteljes profillal bír.

A síremlék anyaga vörhenyes színű fehér eres kemény márvány, s valóban szebb s méltóbb 
emléket nem emelhetett volna egy Seredv György özvegye.

4. A n g ern  J o a c h im  c z ím e re s  e m lé k tá b lá ja  1 5 6 7 -d ih  évből. Ezen emléktábla 
a templom déli oldalához a NY-dik század második felében épített sz. András mellékkápolnájának déli 
falán függ.

A tábla közepén a családi czímer van festve, melynek damascirozott mezején ily forma s keresztbe 
tett két vashorgony látható :

e czímerkép két szarvas agancs közt a czímer-pais felett levő pántos sisakon (Spangenhelm, jousting- 
helmet,) is előfordul.

A czímer feletti, német betűkből álló felirat így hangzik:

JUfo hat got die luelt gcliebet, das* er feinen eingebornen són gab, auf das£ alte, die an im glauben, nicht verloren
meiden, Bondern das emige leben haben.

A czímer alatt pedig a következők foglaltatnak:

gtnno domini 1567 freitags nach inuocauit, die folgente nacht, umb 2 ur, ist der erbare und feste Joachim  vou
Jmgern alhir su jjorfelt in got verschieden, den gott genedig sei.

Miután Angern Joachim sírkő-lapja a templomban nem található, valószínű, hogy a templomot 
körülfogó s még a jelen század első évtizedében egy körfallal körülkerítve volt temetőben temettetett el.

5. C zebner G yörgy e m lé k tá b lá ja  1 6 1 0 -clih évből. Ezen emléktábla függ az északi 
mellékhajó északi hosszfalán, s csinos renaissance stvlű architecturával bír, a korynthi oszlopokkal 
szegélyezett félköríves képen üdvözítőnk mennybe-menetele van festve, melynek felső részén olvasható:

CONFIDITE EGO YICI MYNDVM.

Az emléktábla alsó részén lévő képen pedig a Czebner-család férfi és nő tagjai egy feszület alatt 
térdelnek. A kereszt jobboldalán először maga Czebner György, prémmel szegélyzett hosszéi mentében, 
zöld atillában, a mely a derékhoz egy vörös övvel van szorítva, térdel, kezeit imára összetéve, feje 
fedetlen, bajuszt és teljes körszakáit visel, utána következik három fia; a baloldalon pedig neje Haid
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Katalin térdel, fején nagy karimájú csúcsos kalapot vagy főkötőt s fodros spanyol gallért visel, mellette 
térdelő leánya szintén ily viseletben van ábrázolva, avval a különbséggel, hogy ez utóbbi alacsony főkötőt 
visel. A kép hátterét egy bástyatornyokkal megerősített város foglalja el. Ezen családi kép alatt arany 
betűkkel a következő felirat olvasható:

Ezen emléktábla mű-részletei már meglehetősen rongált állapotban vannak, a festmények azonban 
még jól kivehetők.

6. Fars eh János városi bíró e m léhtáb látja lG IG -ih évből. Ezen epitaphium 
függ az északi pillérsor első pillérén, a főhajó északi oldalán, s igen szép renaissance architecturával bír, 
különösen a pilasterek síkja igen szépen faragott, befestett s részben megaranyozott díszítményekkel 
díszeskedik, továbbá a mascaronok, s a gyümölcs- és virág-füzéreket tartó angyalfejek szépen idomítvák.

x\z emléktábla portalszerü ívezetének felső párkányzatán az elhalt család czímer-paisa foglal 
helyet, melynek belmezején egy jobbra ngró szarvas vehető ki. A képen egy feszület jobb oldalán 
Farscli János, szürke prémes gallérral ellátott sötét zöld színű bekecsforma felöltönyben térdel, a bekecs 
nyílásain kidugott kezek imára összekulcsolvák, szép férfias arczkifejezésü feje fedetlen; a feszület balolda
lán térdelő neje az előbbi emléktáblán is előforduló magas s nagy karimás fekete kalapot visel, úgy szintén 
fodros spanyol inggallért.

Az emléktábla felső gerendázatán, kék alapon, arany fractur hetükkel e következő felirat olvasható:

(fthrrnigeíláchtnifs otter (Brabmahl ties thrsamcn, itamhaflften auch troht ureiseit jerrn  Johannt áfarschii, irodaiul 
jgeiresoten Jichtcrs und tüfonjcher dér ehrbarot (Scmeinde atlhter. Jmno 1616.

Farseb János monogrammja ezen emléktábláján hiányzik, azonban a templom melletti gymna
sium déli falában egy emlékőktábla van befalazva, melyen a város czímere és az akkori városi biró (Farseb 
János) ily alakú monogrammja van kivésve:

képezi, kétséget nem szenved, hogy e jegy Farsch János városi biró monogrammja.
7. P artheim  Sax  ágostai le lkész sírkő lap ja  1619-clik évből. Nem messze a 

szentségháztól, a főhajó kövezetén heillesztve találunk egy négyszegletű homokkőlapot, melynek felső 
részén, féldomborműben, egy renaissance stylű cartouche alakú czímer-pais még kivehető; a czímer-pais 
mezeje vágott, felső mezején egy ostyás kehely mellett az isten báránya fekszik, háromszor hasított 
kelméjü zászlócskával; az alsó mezőn pedig három ötlevelű rózsa díszlik.

FPITAPHIYM GENEROSI • DOMINI • GEORGII 
CEBNERI, CENTVMVIRI R EI: PY BL: BARTPHEN 
SIS PRIMARII, IN CHRISTO DEFVNCTO ANNO. 1610. 
AET. 47. PER EJYSDEM RELICTAM CAT H ARIN AM

HAIDIAN AM ERECT YM.

Ez alatt pedig:
ANNO • DOMINI 1 • 6 • 1 • 2.

mely évben Farsch János még élt, továbbá a monogramm melletti I F betű is Farsch János kezdő betűit

Ezen sírkőlap vésett felirata már igen kopott, miután olyan helyen fekszik, a hol legtöbb ember
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jár keresztül, s így a felirat már nem is olvasható többé, szerencsére azonban a sírkőlap keretének 
azon része, hol épen az elhalt neve s az évszám van bevésve, még jól kivehető, s ezen a fentartott részen 
lévő felirat így hangzik :

PAETHEIM • SAX • ECCLESIAE • BARTH:
PASTORIS • M • D • C • XIX.

ezen felirat alapján tehát constatálva van, hogy az 1619-dik évben elhalt Sax Parthén bártfai ágostai lel
kész sírköve fekszik előttünk.

Sax Parthén előtt azonban Christiani Ábrahám volt a bártfai ágostai község lelkésze, ki szintén 
az 1619-dik évben dúló pestis alkalmával m eghalt,1 valószínű tehát, hogy Sax Parthén Christiani 
Ábrahám után volt lelkész, s ugyanazon év végén elhalt Bártfán. Feltűnő azonban mégis, hogy K l e i n  

S a m u  Nachrichten von elén Lehensumstandén evaiig. Precliejer czímű munkájában Sax Parthén mint lelkész 
nem fordul elő.

8. Haicl Lén árd Beirt fa  város b író já n a k  sírköve 1622 -d ik  évből. A déli 
mellékhajó keleti zárfalán, a 2-ik szám alatt közölt ismeretlen német lovag síremléke alatt, Bártfa város 
négy birájának, veres márványból készült sírkövei is befalazvák, és pedig Berger Bálint, Blimberg Tamás, 
Hueber Jakab és Haid Lénárd biróé. Az utóbbinak sírkőlapja felső részén az üdvözítő feltámadása, fél
domborműben van ábrázolva. A lap közepén két angyal által tartott czímer-paison az elhalt Haid Lénárd e 
következő monogrammja bevésve látható :

Ezen sírkő eredetileg a templom kövezetében volt beillesztve, s a rajta lévő felirat már oly 
kopott s lecsiszolt, hogy az már teljességgel nem olvasható.

9. H a ld  Lénéird em léktáb lá ja  1 6 6 2 -d ik  évből. Ezen biró sírkövének a felirata 
már olvashatlan ugyan, szerencsére azonban megmaradt még díszes epithaphiuma, mely a templom 
szentélyének északi oldalfalán, nem messze a diadalívezettől függ, s nagyságára valamint díszes kivitelére 
nézve majdnem a legelső helyet foglalja el a bártfai templom emléktáblái közt.

Ez emléktábla díszes renaissance stylü arcliitecturával bir, korynthi fejezetű oszlopainak a törzse 
(Sáulenschaft) féldomborművesen metszett, s gazdagon aranyozott díszítményekkel van ellátva. A díszes 
koronázó párkányzat felett az elhalt családi monogrammja foglaltatik egy kerülék alakú paison, s pedig 
oly formában, a mint az a fentebb közlött sírkőlapon is előfordúl.

Az emléktábla finom párkányzatú főképén a világ tekét áldó üdvözítőnk mellképe van ábrázolva, 
szép s kifejezésteljes fejét aranyozott körnimbus fogja körül, dúsredőzetű palástja gazdag hímzésekkel és 
díszítményekkel bir, a kék háttér felső részén olvasható arany hetükkel:

• SALVATOR • MVNDI •

s bár itt a művész monogrammja hiányzik, a festmény kiviteli modoráról azonban bizton következtethető, 
hogy az akkori időben élt Grünwald János, kinek monogrammjával még gyakran fogunk találkozni, festé 
ezen képet is.

1 L ä sd  Klein : Nachrichten evantj. Prediger. A b rah am u s C ris tia n i w urde im  J a h re  1610 n a c h  B a rtfe ld , an  die S te lle  des 
v e rs to rb en en  S everin  S cu lte ti beru fen . Z u  se in e r Z eit h ab en  die B a rtfe ld e r am  A lle rh e ilig en tag e  1017 ih r  e rs tes  evangelisches J u b i 
läu m  gefeiert. Im  J a h re  1619 s ta rb  A. C h ris tia n i an  d e r P est.
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Az oszlopok által támogatott gerendázaton a következő tartalmú arany felirat diszeskedik:

d £ h r ín fld n d ü n ü íté  odcc é n t b m a h l  in díhvisto ruhentlen, rhrfam en, nnm haften, auch lu o h lu jíia en g errn  le m th a r t  J a id ,  
uieifland geiueaenen IM chters, und tiornchm  m ittg lied  dér rhrbarrn (Bemein alhier. 8 . ^ u p s t .  1 6 2 2 .

Az emléktábla alsó részén lévő képen eredetileg az elhalt bíró családjával együtt volt ábrázolva, 
midőn későbben, nevezetesen 1671-dik évben a katliolikusok visszafoglalták a templomot, ezen alkalommal 
a lutheránus emléktáblákon lévő jeles férfiak arczképeit is bemázolták, s így történt itt is, hol az alakok 
körvonala már alig észrevehető.

10. G rveiffenzw eig János, városi tanácsnok, e m lé k tá b lá ja  1022-d ik  évből. 
Ezen csinos emléktábla a templom szentélyének déli oldalfalán, a szentségház szomszédságában van fel
függesztve, a díszített pilaszterek által hordott főpárkányzaton olvashatni:

(Srabarhrift des gjrrrn J a n s  éveif)Yu,<írd<j, m enlandí rathea, uenuandten, und dér tujgendreichen fratuen líla r ^ re ta
jjr e lirh en . g ln n o  1 6 2 2 .

Az emléktábla főképén az utolsó Ítélet jelenete van ábrázolva, fent a felhők közt dicsfénynyel 
körülvéve egy szivárvány-trónon ül a világ bírája, ezen a képen előfordulnak még a következő, a kép jele
netére vonatkozó feliratok:

ET IBVNT IN VITÁM AETERNAM 
és: BEATI MORTVI, QVI IN DOMINO MORIVNTVR.

Ez emléktábla alsó részén levő kereteit táblácskán egy — a bártfai nyomdában nyomtatott latin 
— parentatio foglaltatik, s miután az emléktábla alacsony fekvése miatt könnyen hozzáférhettem ezen 
régi nyomtatványhoz, azt lemásolám, s a következőkben közlöm is.

E P I T Á P  H I V M
• IN MEMÓRIÁM MANIVM •

PH. HONESTI, ET PROVIDI • VIRI • DOMINI •

JOHANNIS GREIFFENZWEIG

CÍVIS ET SENATORIS REI I PVBL : BARTPHENSIS, QVONDAM 

VTILISSIMI : QVI. 5. DIE. SEPT. ANNO. MBCXXII.
AETAT. VERŐ SVAE CIRCITER 50 E TERENA IN 

COELESTEM POLITIAM EVOCATVS EJUS ANNI PESTIS 

SE VITÁM PRO VOTO SVO BARTPHAE PIE CLAVSIT.

Certe ceu Jiores te/ieris nascuntur in  hortis 
Tali est h u m ánum  conditione genus.

Casus m iile  liominern vexant, flos laed itur aestu;
Jani perit atq alius, nascitur atque alius. 

F a lla x  haec vita  est, m ultisque obnoxia naevis,
E t m ala  m ú lta  n im is , quae cvm itan tur habét: 

Rectius inspectuvus earn ; qualis sit, inanem  
Fortunáé lusum  dixeris esse probe.



SÍREMLÉKEK ÉS EMLÉKTÁBLÁK. 119

Die age (/nid eit ins fug  it turne'/ ei th.es que senes e i t?
Saepe haec vel medio langvid  t rare c a d it!

Um.-braq.iee ceu instabilis m o x  evanescit ú t auras.
Sic veheti permis usus homo om nis obit 

Transitivs hinc celer est, alioque repente volamus,
A ccipitrem  velnti praepes hiruiedo fregit,

Hoc (/uoque dum . cogito testantier fa ta  J o a n n is  
Hete heu (/ui gustos anfiegit ante dies:

Qiei pietas, virtus, leges probitasque fedesque 
In  vita  m a g n u m  prom eniere decies.

S u s ta in  e medio hienc ciera a n x ia  cordis, temore 
M arfja re tae  abrepte Conjiegis ante nece.

Paulo praeeipisti, v ix  non gnatunu/ue dieorum  
J a u l et Jacob i nom inis ingeméit.

0  m ih i qiealis erat? q uam  fortis  et acer in  ictu.
Mortis, u t ex vivendi sorde pararet Her.

V'ivida jiestifici d ix i t  so lam ina  verbi,
Qieae criecis im positae chelce levamen hab ent 

A h  mea mens (d ix it)  no li d iffid ere : noli 
Cedere terrori, vel trepidare necem.

Heu m ale peccavi (fateor) sed v ic tim a  Christies 
Pro m ale patrato crim ine, Sponsor adest.

P ili (C hristas sit Sponsor) carissime fili
F ide m ih i, misero grande remitto nefas.

Sed quis is est Christus ? qiei m ortuus in  crace pro te,
C rim ina qiei m u n d i bajalat, A gnus is e s t!

Appeto dissolvi, cum  Christo vivere coram
Appeto, q u id  m u n d i dona caduca m oror?

Vita m ih i Christus, quids earn mors a tra nocebit?
N il  vere m a g n u m  mors m ih i  foenus erit.

Sam e JJeus d iva m  divincee m entis ahem nam ,
In  que beatorum, nunc age fertő dom ain,

Quid m ih i cum  m u n d o ?  ja m  turpem  desero m undiem ,
Im p ie  m unde vale, m unde superbe vale!

Sic a it:  et placido nutze conchesit occellos,
Succubuit que datae victies agone necis.

Da m ih i sancte D eu s s im ili  suavissim e Christe 
Morte m óri et sieperi premiere reg na  poli.

Compatri (le se npthne m erítő,piae gratitudinis et gratae pietatis ergo seribit

M a r tin a s  W agner B :
P e r l: Patriae Pastor.

Humanaec/ieae sit tristis  conditio vitae,
Hoe rebus variis p in g itu r  u sq u e : satis 

Qzeas vel com m em orat doctissim a turba  Sophones 
D ins A ristoteles, Demo er itusc/ue sagax,

Ipse Plato insignis, hem  q u i seer eta rim atur, 
N aturae graviter P lin ius egregius.

Quid? quod turn sacra hoc testa tur pag ina  verbi, 
Quae dictis pariter. consonat ipsa probis, 

Diem nitido  fto ri confert tenuique favillae,
Um brae et sim ilibus quaegue repente abeient; 

Hoc verum  q u i vis Janus sic comprobat esse,
Ipsa, dies quando hoc qieodieqiee monet.
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A t norme experti nap er cum luricla pestis 
Lustraret nostros asperitate lares ?

Sic puro, cum  nemo sit quern non in v id a  sors haec 
Presserit, a fflic tu m  reddideritq ue virurn.

Pervigiles quonam que senes ? quo lecta Juventus ?
Gives paci f id ,  túrba verenda fo ri ?

M u lti ex Tvis ceu fo s  curva sun t falcé resecti,
E t velut um bra  fu g a x  hinc abivere citi.

Quorum de numero est, signat quern picta tabella haec 
G reifen& w eiciades, re, pietate, gravis,

E xem plar jrraestans rnorurn fi clique m a r id  
Pacifici civis, m unificisque viri.

Cui candor facie lu x i t  de pectore verum
V irtu tis  s tú d iu m , turn sine feile fides.

Queis etiarn m eru it d id  prudensque Senator 
Gonsilio P á triám  reque fideque Ja vans.

Graviter h ide sed d u m  gestat v irtu tis  honorem  
Heu vitae fii urn Parca nefanda secat;

A b rip it h inc m iserum , rnors nescia par cere ! apsis,
Cum gnato caro cum que m a rita  próba.

Ergo viri tristem  quis non de pectore soriéra 
D efeat, ex arvimo concloleatve deem  ?

Ec quis non reputet cernens haec, mente revolvat. 
H um anae gentis lubrica fa ta  satis.

A tque s im u l client: v ita  haec non vivida  vita  est;
Mors sed perpetua cum que laboré clolor\

Quam casus varii exercent tristesque fa tig a n t 
Mo er or es, ac v ix  dirvurneranda m ala,

Quorum vel tandem  est mors u ltim a  linen, eerie 
Cunctos quae aeterno fixa  tenoré mariét.

Haec quia  tum  praesto fuerant, stcituit sic diva voluntas. 
Ut prom ptus prerneres liocce salutis Her'.

Quanclo id  jam . rvuper Christo duce et auspice Ch risto 
C lausisti, Domino s it clecus omne Deo.

Hic te o lim  poterit super as. producere in  auras,
Cum rnundi extrem us fu lserit orbe dies,

J\runc ergo in  Domino fac hic tun  m em bra q wies cant, 
Meus vigeat coelo consodata pits.

Vautori optimo

Leon h a v tiis  W atjner
rector Sclioläe B.

T ypis Jacobi Kloesz. A. D om ini 1623.

11. W eigm ann M árton ágostai le lkész em léktáb lá ja  1625-d ik  évből. 
A templom szentélyének északi falán, a főoltár szomszédságában függ ezen elegáns külsejű emléktábla, 
melynek portálszerü ívezetes architecturája kettős oszlopokkal bir; a díszes koronázó párkányzat felett 
lévő paison az elhalt Weigmann Márton monogrammja ilyképen fordul elő:

Az oszlopzat gerendázatán lévő felirat későbben szürke festékkel bemázoltatott, azonban nagyító 
üveg segítségével sikerült ezen feliratot kibetüzni, mely így hangzik:
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(Srabm nhl dr.s horhxji'borenon, höíhigelehrtcn j c r n t  $ íta r tin  lö t e ip ia n n ,  gi'iuefcm’n jBfarrlürr alhiiT , und fc iiü r
íugendreirhen hausgfrau $ftar£reta ékítem.

Az emléktábla főképén az alvó Jézus tanítványaival egy hajón a Genezareth-tó hullámain van 
ábrázolva, a mint a felbőszült elem végpusztulással fenyegeti a kis gyenge vízijárművet, s míg az üdvözítő 
nyugodtan alszik, addig kishitű tanítványai kétségbeeséssel s félelemmel tekintenek mesterükre, ki 
későbben egy parancsszavával lecsendesíti a hullámzó tengert.

Az alakok jól rajzolvák, úgy szintén az apostolok arczán a kétségbeesés s félelem kifejezése ter
mészetes hűséggel van visszaadva. A kép alsó részén látható Grünwald Máté bártfai festő ily forrná 
monogrammja:

M i R

alatta 1625-ik évszámmal, mely évszám alapján az emléktábla készítési ideje is meg van határozva.
Az alsó táblán eredetileg az elhaltak alakjai térdelő helyzetben voltak festve, de későbben ezen 

festmény is bemázoltatott.
Wteigman-n Márton kezdetben rector volt Bártfán s valószínűleg Sax Parthén lelkész halála után 

bártfai lelkészszé választatott meg.
Emléktáblája szép arányai s stylszerü kivitele által tűnik ki; a csinos fejezetű oszlopocskáktörzse 

egy világos színű s arany arabeskekkel díszített szövettel van burkolva.
12. Blim berg Tam ás városi tanácsnok s későbben bíró sírköve 1 626-d ik  

évből. A déli mellékhajó keleti zárfalán befalazott négy sírkő egyike Blimberg Tamásé, a veres márvány
ból készült sírkő felső részén egy feszület jobb oldalán látjuk Blimberg Tamás térdelő alakját, feje fedetlen, 
fodros nyakgallért s egy rövid spanyol köpenyt visel, a feszület bal oldalán pedig a fiait saját vérével tápláló 
pelikán mint a megváltó Krisztus jelképe van szintén féldombormüben ábrázolva. A sírkő közepét e 
következő felirat foglalja e l:

• THOMAS • BLIMBERGYS • YIR • SERYANTISSEMYS • AEQVI •
• SPE • YITAE • AETERNE • CONDITYR • HOC • TYMYLO •

• EXPECTANS • CHRISTI • LAETAM • SYPER • AERA • YOCEM •
• SYRGITE; QYEIS • MORTE • EST • YERA • PARATA • SALYS •

L • W • R • S • B •

A sírkőlap alsó részén pedig egy — csinos sas-fejekkel kereteit — czímer-paison, melyet angya
lok tartanak, az elhalt Blimberg Tamás monogrammja látható ily alakban:

Ezen monogramm a templom szentélyében álló székek felső párkányzatán is előfordul.
Blimberg Tamás tekintélyes városi biró Tamás nevű fiát, a város 1610-dik évben tanul

mányozás s kiképzés véget a straszburgi egyetemre Imidé ki, hol két tudományos értekezést tartott, az 
elsőt ily czím alatt: «Centuria quaestionum criminalium», 1623-dik évben Strassburgban kinyomatta, s 
apjának ajánlotta fel; a másik: «Disputatio de prsecipuis ex plrilosophiae partibus, iuxta Aristotelem ejus

BÁRTFA KÖZÉPKORI MŰEMLÉKEI. 1 fi
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interpretes conscripta» czímü értekezését még 1619-ben szintén Strassburgban kinyomatta, melyet Per- 
tinger János és Kristóf pozsonyi tanácsnokoknak, valamint Gutt György, Pertinger György pozsonyi tekin
télyes polgároknak s Blimberg György rokonának s bártfai tanácsnoknak ajánlá fel, ezen munkája nyoma- 
tási idejére e következő chronosticon vonatkozik:

aD IY Y at I nCertos M artI s et artI s opY s .

A munkája végén, Duclion Mátyás mosóczi születésű iskolatársa, szerencsét' kíván Blimberg 
Tamás barátjának, e következő versekben:

Quam beire cognomen florum de rnonte tulisti 
Thoma animi fulcrum deliciaeque mei.

Namque tuo vigili perculta laboré Minerva 
Te beat en Sopliiae floribus liisce novis.

Te beet o utinanr maturis fructibus olim 
Quo pátriáé fias utilis atque tib i.1

Egyébiránt Bártfa város tanácsa a XYII-dik század folyamában számos bártfai születésű növen
déket küldött ki a külföldi egyetemekre, így a többi közt 1608-dik évben Wagner Mártont atborni, továbbá 
Glatz Lénárd és Grünwald Salamont a königsbergi egyetemre, Wagner Márton, kinek parentatiójával a 
Greiffenzweig-féle emléktáblán már találkoztunk, visszatérte után lelkész volt Bártfán, Glatz Lénárd pedig 
városi biró.

Az 1655-dik évben Kray Pál és Csapkó Mihály városi ösztöndíjasok a wittenbergi egye
temről visszahivattak. Ezen időben Thornban külön tápintézete volt a városnak, liol Heidenreicli János, 
Lippisch János, Kitzmann Miklós, H enrid János, s több bártfai növendék kapott teljes ellátást, valószínű
leg a Hrabovszkv-féle hagyományból.

Ily körülmények következtében könnyen elképzelhető, hogy akkori időben Bártfa város polgár
sága a műveltség magas színvonalán állott, s hogy a tudomány és művészet biztos menedéket talált Bártfa 
város falai közt, s ha az akkori viszonyokat összehasonlítjuk a mostaniakkal, mily rettentő különbséget 
találunk! valóban igen szomoritólag s leverően hat az egykor oly müveit, tekintélyes, tudomány s művé
szet kedvelő, és gazdag polgárság pusztulása!

Hanem hát így van ez most nemcsak Bártfán, hanem hazánk felső vidékének több —- ezelőt 
virágzó, jelenleg pedig mindinkább pusztuló — szabad királyi városában is.

De térjünk vissza sírköveinkhez, városunk történetének ezen megczáfolhatlan s beszélő mű
emlékeihez.

13. B lim berg Tam ás em léktáb lá ja  1 6 2 6 -jak évből. Ezen csinos s gazdag díszí
tésű emléktábla a hajó déli pillérsorának első pillérén függ, a koronázó párkányzat gerendázatán e követ
kező arany betűkből álló felirat olvasható:

éjptaphiunt de& chniamcn, nahmhaften, und luohlureijen gerrn ültömé glimbcLg, JUchter und formund allhier in 
(Soft cntfchlafcn int Jahre 1626 int December, feincs Jlebeits 58 Jaltr.

Az emléktábla főképén egv feszület alatt térdel Blimberg Tamás nejével együtt, Blimberg sötét 
piros s arany gombos magyar szabású ruhát visel, a kép hátterén Üdvözítőnk mint kertész, lapátforma

Lásd K lein S am u: Nachrichten evantjelischer Predú/cr czímü munkájának 442. és 443. lapján.
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kapával vagy ásóval a vállán egy asszony előtt megjelenik, ki meglepő arczkifejezéssel tekint a megváltóra. 
A kép hatással van festve, s becsületére válik mesterének, Grünwald János festőnek, kinek a kép alsó részén 
lévő mongrammja:

• i ■ 6 ■ 7 ■

eltűnőén hasonlít Golczius Henrik, németalföldi festész s rézmetsző monogrammjához, 1 s valóban a 
monogramm ezen rendkívüli hasonlatossága következtében hajlandó valék ezen emléktábla festményét Gol
czius Henriknek tulajdonítani, miután még ezen festő kora is a monogramm mellett lévő 1627-dik évvel 
összevág, ha nem találtam volna későbben az alamizsna-szekrény feletti festményen szintén ezen mono- 
grammot, a mellette lévő «Hans Grünwald» névvel együtt, így tehát ezen adat által constatálva van 
Grünwald János bártfai festői monogrammja, valamint az is, hogy Blimberg emléktábláját Grünwald János 
s nem Golczius, testé. Az emléktábla képén azonfelül előfordul még e következő felirat:

«DIÓIT E l IESVS, NOLLI ME TANGERÉ» 

mely a képen lévő üdvözítőnkre vonatkozik.
Az emléktábla széleit szintén pelikánok töltjk be, általában véve ezen műemlék kivitele felette 

díszesnek mondható.
14. W olf Jent os városi polgár em léktáb lá ja  1 6 2 8 -d ik  évből. Ezen, a maga 

nemében szintén csinos emléktábla a déli mellékhajó nyugati oldalán, vagyis a templom déli hajójába 
beszökő torony keleti falán van elhelyezve a hat ülésű csinos gót stylű egyházi szék felett. Ezen tábla már 
egyszerűbb, oszlopos arcliitecturával nem bír, a helyett azonban szépen metszett s festett keretdíszitmény- 
nyel van ellátva. Az emléktábla felső részén egy czímer-paison látható Wolf János ily forma monogrammja:

Ezen csinos monogramul alatt e következő feliratokat olvashatjuk német és latin nyelven:

(Srabmahl dcs thrbaren und uiot uorhaltencn gerrn Joannes M o lf  ntittbiirger allhier, utIcIüt beim Juplín jemerlirh 
ehrmordet morden luahr, fcines Jllters XXVIII Jahr, den XX tag |itn i int l  • 6 . 2 . 8 ♦ Jahr.

EPITAPHIVM HONESTI ET PROVIDI DOMINI JOANNIS 
W OLFFII 20 DIE ÍVNI ANNI 1628 AETATIS VERŐ 

28 PROPE DVPLIN OCCISI.

Ezen felirat értelmében Wolf János bártfai polgár Duplin falu mellett öletett meg ; Duplin falu 
fekszik Szvidniktől Sztropko felé vezető úton, a megölt halálának oka azonban nem ismeretes, valószínű
leg rablók által támadtatott s öletett meg.

Az emléktábla képének felső részén Wolf halálára vonatkozó, Kain testvérgyilkolása van ábrá
zolva, az alsó részen pedig egy oszlopos csarnokban álló feszület alatt Wolf János térdel kezeit imára össze-

1 Golczius Henrik született 1558-ban s meghalt 1030. Lásd H eller J ózsef: Monograminen-Lexikon.
16*
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téve, s bár még. csak 28 éves volt, mindamellett teljes férfi korában van ábrázolva, bajuszt s hosszú kör
szakáit visel, öltözete pedig sűrűén gombozott s zsinorozott hosszú magyar mentéből vagy bekecsből áll, 
prémmel bélelve s szegélyezve.

Ezen csinos renaissance stylü s oszlopos emléktábla eredetileg más helyen volt felfüggesztve, jelenleg az 
északi mellékhajó keleti zárfala mellett álló «Ecce Homo» vagy «Vir dolorum» féle gót oltár eredeti, de 
későbben elromlott gót stylű felrakványa, ormózata helyén van felállítva.

A koronázó párkányzat felett lévő czimer-pais, Janofszky János e következő idomú monogramm
jával van díszitve:

sírkőlap a déli mellékhajó keleti zárfalán van befalazva, s még meglehetősen jól van fentartva, a sírkő szé
lén bevésett körirat így hangzik:

• SEP ALT VE A • VIRI • AMPLISSIMI • ET • CONSVLIS • DOMINI • VALENTINE BERGERIS • 
REI • PVB. BARTPHENSIS • Q VOND AM • IVDICIS • GRAVISSIMI • DIGNISSIMI • ACVTíSSIMI
• MAGNIS DOLORIBVS • EX • IEVIVS • VITAE • EREPTI • PIA PROMPTAQVE • MORTE XIII

SEPTEMBRIS • A • DOMINI • M • D • C • XXXI • AETATTS SVAE LXX.

A tábla baloldalán lévő diszítmény-részen olvasható:

Örhr isi imán Heben, JMerbcn, und ée in n n ;
A jobb oldalin

Jerr Jesu  i.iinm meinen (Seist nuf.

Az emléktábla alsó részén pedig:

A főképen az utolsó Ítélet jelenete van ábrázolva.
Az emléktábla felső gerendázatán e következőket olvashatni.

samen JUths, seines filters im 73 Jnbr, 14 SFarj (©rtobris in Öfhristo uerbliehen l  • 6 • 2 • 8.

A kép alatt pedig e következő felirat létezik:
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A sírkő felső részén egy — angyalok által tartott — babérkoszorúban Berger Bálint mono- 
grammja ily alakban kivésve látható:

Ez alatt pedig e következő felirat olvasható :

SAEPE SIBI CVPIENS DISOLVI ET YIYEKE CHRISTO,
BERGERVS TVMYLI MOLE SYB HACCE CYBAT.

DYLCE SOLI QYONDAM F VER AT DECVS AST MODO SVMI,
DVLCIVS ILLE MIC AT SIDVS IN AXE POLI 

NONNE NICET CHRISTO QYI YIXIT MORTYM ATQ. (hibás)
CHRISTO AD QYEM AETERNAE FESTA QVIETIS ÁGIT,

TEMPYS ERIT QVANDO REDIVIVM NYMINE CORPVS 
COELESTES BOCI A MENTE YIDEBIT OPES

TYM CHRISTO.......... CEY LVCIDA STELLA PER OMNE
FYLGEBIT MIRIS SOLE MICANTE MODIS.

• M • W • P • B •
Ezen sírkőlap mellett áll a
17. Hueher Jakab városi bíró em lékköve 164-5 -d ik  évből. A síremlék felső 

részén egy körfémerben Hneber Jakab féldombormüvű mellképe foglaltatik, szép férfias kifejezésit arcza 
nagy pontossággal s valószínűleg természetes hűséggel van kidolgozva, homlokának közepén osztott, hosszú 
hajat, bajuszt és nagy körszakáit visel.

Jobbjában bárom búzakalászt, baljában pedig két szőlőfűrtöt tart. Öltönye áll egy prémmel sze- 
gélyzett, sűrűén gombozott magyar szabású bekecsből, melynek mgy s kiálló gombjai szépen diszítvék, 
s ha a művész ezen másodrendű részletek kidolgozására oly nagy gondot s fáradságot fordított, joggal 
következtethető, hogy a szobor arczkifejezése is természetim.

A sírkő közepét e következő felirat foglalja el:

SEPVLTVRA GENEROSI NOBILITATE ANIMI ET CORPORIS AVTORITATE MORVM PROBI- 
TATE, FACYLTATVM NVMEROSITATE IN ECCLESIAM ET SCOLAM PAVPERESQVE EXER- 
CITA LIBERALITATE, NEC NON OFFICIORYM DIYERSORYM IN HAC REPYBLICA PRIMI- 
PILARIYM ADMINISTRATORYM SYMMA DEXTERITATE QYONDAM MAXIMÉ CONSPICVI 
YIRI DOMINI JACOBI HYEBER PIE DEFVNCTI. ANNO. 1 • 6 • 4 • 5. AETAT 58 DIE

7 SEPTEMBRIS.

A sírkőlap alsó részének baloldalán van az elhalálozott Hueher Jakab családi czímere, mely 
azonban már nagyon le van csiszolva, úgy hogy a czímerkép már teljességgel nem vehető ki; egyébiránt 
a bártfai városház erkélyének csúcsán Hueher Jakab akkori városi biró monogrammjával s egyszersmind 
czímerével szintén találkozunk, ugyanis az ő hivataloskodása alatt 1641-ben a városház erkélye vagy tor- 
nvocskája Grűnwald Máté festő által a tizenkét városi tanácsnok monogrammos czímerével feldiszítetett, az 
erkélytornyocska csúcsán tehát a városi czímer alatt látható még Hueher Jakab czímer-paisa is, a négyeit 
mezejű pais első és negyedik mezején fekete alapon egy vadkanhoz hasonló állat ágaskodik, a pais 
második és harmadik negyede kétszer vágott, mely osztás által fekete mezőben egy arany pólya származik, 
különben meglehet, hogy a mi most fekete, eredetiben más színű lehetett, s csak az arany marad 
változatlan.
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Végre a sírkő alsó részének jobb oldalán egy paison, a bártfai városház erkélyén is ily alakban 
előforduló kővetkező forma monogramm látható:

Hueber Jakab ezen monogrammja előfordul még több városi házon s bástyán, és pedig mindig 
ugyanazon alakítással, mely körülmény annak bizonyságául szolgál, hogy az egyszer választott mono
gramm alakja nem változtatott meg.

Hueber Jakab az 1645-dik évben Bártfán dühöngő kolera áldozatává lett. Hueberről a követke
zőket olvasom K l e i n  S a m u  többször emlegetett munkájának 100. lapján: Auch starb an der Pest den 7. 
September Jakob Hueber, damals Stadtvormund, der mit seiner frau, Dorothea, einer geborener Bergerin 
(kinek síremlékét alább közlöm) der Stadt einen Weingarten Namens Nyerges, mit solchem Beding hinter
lassen, das jährlich an Jacobitage armen Wittwen und Waisen, und sonderlich dem Spital, ein fass Wein 
daraus gegeben werde. Und dieses wird bis auf den heutigen Tag beobachtet (1789) (most azonban már 
nem). Von diesem Jakob Hueber findet man in der altem Matrikel oder Taufbuche folgende W erse:

Occidit ante diem , dolor Keu. qu i saecula Tonga.
Perpetuo sospes viuere d iqnus erat.

In signem  ill terris laudern post fa ta  reliquit.
Ullo, quae non est. in teritu ra  die.

Scilicet omne perit; veruin postfunera virtus.
N om en in ex tin e tm n  sola superstes habét.

18. Giinther R ichard  rector em léktáb lá ja  IG jö -d ih  évből. Ezen kisméretű 
ugyan, de szép renaissance stylü s művészies kivitelű emléktábla a diadalívezet északi pillérén függ, a 
párkányzat közepén díszük Giinther Richard monogrammja, ily alakításban:

J V

Az azúrkék gerendázaton a következő tartalmú arany felirat olvasható:

EPITAPHIVM CLARISSIMI A0 DOCTISSIMI VIRI 
DOMINI RICHARDI GVNTHERII QVONDAM 
SCHOLAE PÁTRIÁÉ CONRECTORIS MERITISSIMI.

Az emléktábla képén Üdvözítőnk menybemenetelének jelenete van festve. E kép alatt olvasható:

IN MEMÓRIÁM ERIGI CVRAVIT DERELICTA VIDVA 
DOROTHEA SCHERERIN MOESTISSIMA. OBIIT.
ANNO 1645. 28 NOV. AETATIS SVAE XXX ANNORVM.

Az emléktábla legalsó részén a feszület alatt térdelő Giinther nejével s családjával volt ábrázolva, 
hanem hát itt is meglátszik a vandalkéz pusztításának nyoma, és pedig oly annyira, hogy a bemázolás 
által az alakok körvonalai teljesen megsemmisültek.
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Güntlier Richárd bártfai születésű lévén, mint városi ösztöndíjas, tanúlmányait Poroszországban 
fekvő königsbergi liires egyetemen végzé, lionnét 1639-dik évben a bártíáiak által visszahivatván, elfoglalta 
a bártfai akkori híres tanintézetnél a másodtanári állomást, mely állásban szorgalommal oktatá a vezeté
sére bízott növendékeket.

Güntlier — az 1645-dik évi november 28-kán aBártfán iszonyúan pusztító járvány áldozatává esett.1
19. A dóin  K a ta lin  és Berger Dorottya sírem léke 1 6 ^9 -d ik  évből. Ezen 

remek kivitelű s vörös márványból készült sírkő a hajó északi pillérsorának első pillérében, a szent keresztnek 
szentelt oltár szomszédságában van befalazva, és tetemes méretei, nemkülönben féldombormüveinek 
művészi kidolgozása által tűnik fel. Schmitz Menyhért, akkori városbiró, két elhalt nejének állítá ezen sír
emléket, első neje Adám Katalin 1645-dik évi junius 4-kén halt el, második neje pedig Berger Dorottya 
volt, az 1645-dik évben elhalt Hueber Jakab városi biró özvegye, kivel azonban, miután az utóbbi 
1649-ben elhalt, csak négy évig élt.

A sírkő felső részén látjuk a Sclmiitz Menyhért biró monogramul]ával diszített czímer-paist, az 
1648-dik évvel, mely év a sírkő készítési s felállítási idejére vonatkozik, a monogramm pedig így néz ki:

A renaissanee stylben szépen kereteit czímer-pais jobboldalán sz. Katalin féldomborművü alakja 
a tört kereket s egy pallost, vértanúságának e jelvényét tartja, a czímer másik oldalán pedig sz. Dorottya 
pallossal s gyümölcs kosarával van ábrázolva, ezen két szent neve azonos az elhalt két nő nevével. Az 
ábrázolt két szent szokott jelvényeivel ugyan, de nimbus nélkül van feltüntetve, szép s kifejezésteljes 
arczuk valamint kezeik is fehér alabastromból faragvák, a szép hajlású s redőzetü ruha arany szegélylyel 
van diszítve, s a kidolgozás mesteri kezekre utal.

A négy oldalú sírkőlap szélén a következő köriratot olvashatni:

IN • MEMÓRIÁM • HONESTISSIMARVM FOEMINARVM 
CATHARINAE AD AMIN, ET DOROTHEAE BERGERIN 
PRYDENTIS DOMINI • MELCHIORIS SCHMITZII,
SYAYISSIMARYM YXORYM, QYARYM ILLA IN DNO 
OBIIT ANNO CHRISTI 1645, 4 JYNII AETATIS 68;
HAEC YERO ANNO CHRISTI 1649 DIE 19 MAII AETATIS: 59

C. A. : D. B.

A sírkő felirata pedig így hangzik :

MELCHIOR HOC SCHMICIVS YOLgTT DE MARMORE SAXYM,
HYC STATVI CATHARAE-DOROTHEAEQYE MEAE.

JLLA PRIOR QYAR: HOC PRVDENS MIHI POSTERA CONIVX 
MYLTIS EX MERITIS, YTRAQYE CARAFYIT,

1 E zen  já rv á n y ra  vonatkozó  e következő észrev éte lt o lvasom  m ég K lein S amu, sokszor e m líte tt  m u n k á já n a k  100. la p já n  : 
D iese P e s t h a t in  O b eru n g arn  g rau sam  g ew ü th e t. N u r in  B a rtfe ld  a lle in  s in d  2325 P e rso n e n  g esto rb en . U n te r  d en en  au ch  D an ie l 
M a tth e i N ó tá riu s  bei der S ta d t (k inek  m o n o g ram m o s p a isa  a v áro sh áz  e rk é ly én  is d iszlik). E r  w ar e in  k lu g e r u n d  in  se in en  
V e rric h tu n g e n  re c h t g lü k lich e r M ann , dem  m an  n ach  se in em  T ode fo lgende V erse a u fg e s e tz t:

Q uid  m ih i p ro  p a tr ia  m u lto s  to le ra re  labores 
P ro d e r it  ? e p a tr ia  m o rs  fera  ab ire  ju b e t.



IN COELIS GAYDENT, EGO MOX, FAC GAYDIA CELSI,
IPSE EADEMQYE SEQYAR, TE DYCE CHRISTE POLI.

NAM QYIA TY YIYIS YIYEMYS NOS QYOQYE QYOT QVOT,
CORPORIS HIC FYIMYS MEMBRA SACRATA TYI.

NOS NEQYE TRYX DAEMONEQ STYX NEQYE ET ORBIS ET ORCYS,
NEMO TYIS MANIBYS FORTIBYS ERIPIET.

• M • W • P • B •

Itt megjegyzem, hogy Schmitz Menyhért városi biró 1669-dik évben ünnepélyesen tévé le.'a 
templom mellett álló harangtorony alapkövét, különben erről még későbben lesz szó.

20. H uldreich  L énárt sírköve 1 6 5 9 -d ik  évből. Ezen, homokkőből készült sírkőlap 
a templom szentélyének kövezetébe van beillesztve, és pedig azon a helyen, hol a sekrestye ajtaja melletti 
három ülésü, 1597-ből való, csinos renaissance stylü szék áll.

Ezen sírkő féldombormüvei a sok járás által már meglehetősen le vannak lecsiszolva, felirata is 
már alig vehető ki.

A sírkő felső részén egy babérlevelű koszorúban, a- fiait saját vérével tápláló Pelikán látható, 
Huldreicli Lénárd e következő monogrammjával együtt :
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A sírkő szegélyén bevésett körirat e következő:

MONYMENTYM YIRI AMPLISSIMI • PRYDENTISSIMI • LEONARDI HVLDREICH CONSYLARIS 
ET IUDICIS QYONDAM MERÍTI, QYI OBIIT IN CHRISTO ANNO MDCLIX DIE Z1 APR,

AETATIS LXIII.

A monogramm alatti táblán pedig e következőket olvashatni:

HYLDREICH BARTPHANI DNI, QYONDAM DECYS YRBIS ET ORBIS, SPE YITAE AETERNAE 
CONDITYR HOC TYMYLO, ME DVE ISTO(?) PATRIA TRANSILYANYS FVIT ILLE, HIC CIYIS 
SOLERS YIROQYE SENATOR OVANS, IVDICIS OFFICIO PER SEPTEM FYNGITYR ANNOS,

SEXAGINTA ET TRÉS EXPLEYIT • IPSE • HIEMES.
L • W • F.

Huldreicli Lénárd monogrammos czímer-paisa előfordul még a bártfai városház erkélyén, az 
1641-dik évben Grünwald Máté bártfai festő által festett tizenkét városi tanácsnok czímerei közt, mely 
évben Huldreich még városi tanácsnok volt; továbbá a templom déli kapuzatán is, hol az 1655. év mellett 
fordul elő, mely évben Huldreich városi birósága alatt a templom kapuzata készült.

21. Kloesz Jakab városi tanácsnok és könyvnyom dász em léktáb lá ja  a 
X V II -d ik  szétzad közepéről. E zen— már meglehetősen megrongált —- emléktábla a főhajó északi 
pillérsorának harmadik megrongált s vas pántokkal megerősített pillérén van felfüggesztve, s egyszerű 
oszlopos renaissance stylü architecturával bir, melyen már meglátszik a styl hanyatlásának nyoma.

A koronázó párkányzat közepén díszlik Kloesz család nemesi czímere, melynek czímerképe 
azonban már ki nem vehető.

Az emléktábla képén az utolsó Ítélet jelenete van festve, az alsó részén a feszület alatt térdelő s
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imádkozó családtagok vehetők ki, hol Ivloesz fiaival díszmagyar mhában, neje pedig szintén hosszú 
magyar mentében van ábrázolva. A felirat pedig így hangzik:

EPITAPHIYM NOBILIS AC AMPLISSIMI DOMINI 
JACOBI ív LÖKSZ SENATOPIS KEI P YBLIG AE 
BARTFENSIS DEFVNCTI ANNO . . . .  DI E . . . .

. . . AETATIS SYAE . . .

Feltűnő, hogy Ivloesz Jakab halálozási éve és napja itt egészen hiányzik, meglehet, hogy Ivloesz 
ezen emléktábláját még életében készítette, későbben azonban a dátumot beírni elfelejtették, vagy ha, volt, 
akkor valaki rosszakaratból azt megsemmisíté.

Ivloesz Jakab Bártfán már 1590 körül birt könyvnyomdával, s még 1642-dik évben mint könyv
nyomdász előfordul. Sőt 1643-dik évben Ivloesz nyomdájában nyomatott a híres Yerbőczy-féle Tripartitum, 
ily czím alatt: «.Tripartitum Decretum Latino Hungaricum, sive Opus Juris consuetudinarii Kegni 
Hungáriáé authore Stephano Werbőczy, Bartfae, Typis et sumptibus Jacobi Ivloesz Anno 1643.», mely 
műnek megmaradt kevés példánya közt még egy a bártfai városház levéltárában őriztetik.

Miután 1650-dik év körül nyomtatványai már hiányzanak, feltehető, hogy Kloesz Jakab ezen 
év körül halt el.

Ezek lennének tehát azon síremlékek és emléktáblák, melyek a templom belsejének különböző 
helyein felállítva vagy felfüggesztve, tanúságot tesznek egyrészt a renaissance styl fokonkénti fejlődéséről, 
másrészt pedig a városi tekintélyes polgárok s kitűnő férfiak a közérdek s közjó érdekében kifejlett mun
kásságáról is, képviselvén városunk történetének egy részletét, egy korszakát.

A közlött síremlékeken kívül van még több a templom kövezetébe beillesztett ílyféle 
sírkő, de azok féldomborművei s feliratai már annyira lecsiszolvák, hogy azokat megfejteni már teljes 
séggel nem lehet, több sírkőlap a padok alá jutott, s így csak azok eltávolítása által lehetne hozzájok férni.

Kiváló szorgalmas és ízléses kidolgozásánál fogva megemlítésre méltó még azon síremlék is, 
mely a Mária kápolnájának külső falán, az ablak alatt van felállítva, anyaga finom szemcséjű homokkő, a 
feliratos tábla pedig fehér eres fekete márvány. Daczára, hogy ezen síremlék már az 1782-dik évből való, 
tehát oly korszak szüleménye, midőn leginkább az ízléstelen roccoco styl dívott, mindazáltal műrészletei 
csinosak, s fölösleges diszítményekkel nincsenek túlterhelve, egyébiránt az egész emléken bizonyos franczia 
renaissance műirány vehető észre, mely nálunk egyéb műemlékeinknél ritkán fordúl elő.

Az emlékkoronázó párkányzatának közepén a Kray-féle család nemesi czímere van alkalmazva, 
a csinosan idomított czímer-pais osztatlan mezején egy jobbra ágaskodó oroszlán látható, egyik lábával 
egy görbe magyar kardot, a másikkal egy vasrostélyt tartva, ugyanezen czímerkép előfordúl a sisakon is 
mint sisakdísz.

A feliratos fekete márványtábla tükörsima felületén a következő felírás van bevésve :

MONYMENTVM.
QVOD PRAENOBILI ET CHARISSIMAE CONIVGI

FRANCISC AE KRAAY n a t a e  MIHICS,
26 NOV. 1782 AET : 42 ANNORVM IN PVERPERIO ; ET FILIAE 

FRAN : EVAE 4. DEC. AETAT DIERVM 24 IMMATVRO FATO

EREPTIS, LVGENS VIDVVS PAYLYS KRAAY DE ROKYS. 
j : r e g : h v n g  : p e d  : b . a p r e y s a e  s v p r . v í g . p r a e f e c t v s

EREXIT.
BÁUTFA KÖZÉPKORI M ŰEM LÉKEI. 17
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Továbbá: p e r  t e r r a s  v a r i a s , p e r  c o m p i t a  s a x a  p e t e n t i ,

POST VISAS VRBES COMMODA BARTPHA FVIT 

ECCE SVI SEXVS EXEMPLVM, AC GLÓRIA MAGNA 

QVAE FVERAT VIVENS, EXANIMATA IACET,

REGALIS-DEDIT-ALBA ILLI DVLCI PATRE CVNAS 

ANTONIO, MATER BLANDA THERESA FVIT.

A mint említém, ezen síremlék finom szemcséjű puha homokkőből készülvén, az idő rongáló 
behatása következtében már meglehetősen meg van viselve.

Az emlék alsó részén egy —• denevér szárnyakkal ellátott — halálkoponya jelzi a múlandóságot, 
emlékeztetvén a halálra.

10. AZ ALAMIZSNA SZ E K R É N Y  F E L E T T  LEVŐ KÉP.

Ezen fölötte érdekes és jól festett kép eredeti rendeltetése más lehetett, jelenleg a hajó déli pilléír- 
sorának első pillérén lévő alamizsna szekrény fölött van alkalmazva. A fatáblára festett kép 1522-dik 
évben festetett, továbbá 1614-dik évben Grünwald János által újjíttatott, s ugyanazon évben csinos 
renaissance stylben faragott rámázattal s egy feliratos táblával láttatott el.

A festmény azon jelenetet ábrázolja, midőn Üdvözítőnk anyjától Máriától s női kíséretétől 
búcsúzik; az alakok jól rajzolvák s testvek, a ruharedőzet élénken emlékeztet még Schongauer vagy Dürer 
modorára, a kép hátterét egy tornyokkal megerősített város foglalja el, a kék ég színezete fölötte hasonlít 
a középkori oltárokon levő festmények egéhez. A kép alsó jobboldali sarkán látható a festő monogrammja 
a következő felirattal:

• KL I • L  L

NACH GEMELTE ZCIFER HAT HERR HANNS KOELLER UIS TAFEL FVNDIRET A? 1-5-Z-Z-

Ez alatt pedig a kép újítására vonatkozó e következő felirat olvasható:

HANNS GRÜNWALDT HAT Sí IM JÁR 1614 RENOVIRET VND NEY GEZIERET.

Ezen feliraton kívül Grünwald János festő a szokott monogrammját 1614 évvel a képtábla felső 
baloldali szögletében is alkalmazá, és pedig ép oly alakításban, minő a Blimberg Tamás bíró emléktábláján 
is előfordúl. Az előbbi felirat értelmében Koeller vagy Keler János, mint a kép alapítója szerepel, miután 
azonban festői monogrammja is előfordúl, föltehető, hogy ezen képet csakugyan ő maga festé, s így régi 
ismeretlen festőink névlajstroma ismét egy gyei, és pedig egy nevezetes s kiváló festőnek nevével szaporodott.

A XYI-dik és későbbi századokban a bártfai Kéler család kiváló és nevezetes tagjai által 
nagyban szerepelt a város történetében; így Kéler Zsigmond a bártfai tekintélyes kereskedő és városi 
tanácsos hasonnevű — s 1712-dik évi deczember 4-kén született — fia felsőbb tanúlmányait a tliorni 
egyetemen kitűnő sikerrel végezte, későbben meglátogatta az akkori időben híres jénai egyetemet is, hol 
több tudományos dissertatiót adott ki. Visszatérve hazájába Körmöczön, Bártfán és utoljára — Bél után 
Pozsonyban viselt lelkészi hivatalt, hol 1759-dik évben márczius 3-kán meg is halt. Zsigmond nevű fia 
királyi ügyész volt, s későbben a király által Majláth György helyére a szombathelyi tábla ülnökévé nevez
tetett ki, mely alkalommal «Tractatum practicum de processu concursuali secundum ordinem judiciarium 
pro regno Hungáriáé» 1786 czímü nevezetes jogi munkát adott ki. 1

1 A K éle r család  egyik ága B á rtfá n  m a ra d t, s abból szárm azik  a k ü lfö ld ö n  m o st is élő K éler B éla h írn ev es zeneszerző.
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Az alamizsna kép felső párkányzatának közepén, — a város ezímere és a Haid Lénáit városi 
kiró ismert monogrammjával ellátott egy angyal által tartott czíiner-pais díszük, gazdag aranyozásban. 
Ezen czímer-paisok alatti táblán olvasható:

HEBE. XIII V 16.
NE OBLIVIYS CAMINI BENEFICETIAE COMYNICATIONIS 
PAYPERV HIS. ENI YICTIMES PLAGET HO DEO.

Ä i l l  <uthiu'n und niiteuihcilen uiTgrJfct nicht,
$}rn fülelte optfer gefallen (Sott.

A kép mai rendeltetését tehát még az 1614-dik évben nyeré, midőn a templomot már az 
ágostaiak bírták; a képtábla oldalait díszes renaissance stylft rámázat veszi körűi, melyben a fiait saját 
vérével tápláló pelikánok alkalmazvák, az áldozatkészséget jelezve. A kép alatt alkalmazott táblán a követ
kező öt nyelvű felirat olvasható, mely nyelvészeti szempontból is érdekes :

BENE YIRO, QYI MISERETVE ET COMMODAT
QYIA IN AETERNY NON COMMOVEBITYE.

cfölohl dem der da barm herzig ijt,
S e n  ehr w ird ewig leben.
10 ANNAK AZ FÉRFIVNAK AZ KI MÁSON KÖNYÖRÜL
ÉS KÖLCZÖNT ÁD: ANNAK OKÁÉRT SOHA MEGH NEM INDYL.

B l a g o  -sfiiment n i.ifo sim ii cfoimefi
Oo na lutefi tnnnc üeíBíc.
11 A B  N H  TO I S  TO S L I  6 MA S T  N H
c j u x b c a  e r o  t s t b a t h  i k j c  n a b e

15 bl. 1 61 4 .  17.  MAI.

Ezen tábla alatt egy vasszekrényen az Üdvözítő mellszobrocskája van felállítva, tövis koronával 
koszorúzott feje arczkifejezésén a fájdalom művésziesen van visszaadva, jobbjával mellsebére mutat.

A vasszekrényke, mely pénzgyűjtő ládául szolgál, még eredeti s stylszerű vasazattal bir.
A mi ezen festmény műirányát illeti, azon Dr. Henszlmann Imre szintén Dürer befolyást vesz 

észre, midőn a „Kunst und Altherthum in Oesterreich“ czímű, s 1846-dik évben Dr. Schmidt Adolf által 
szerkesztett folyóiratban megjelent s a bártfai templomról szóló czikkében erről a festményről így vélekedik :

ÁVegen Dürer’schen Einflusses, der darauf sichtbar wird, ist noch eines Gemäldes Erwähnung 
zu thun, das sich am südlichen — der Eingangsthüre entgegengesetzten Pfeilerschafte, über der Armen
büchse befindet . . . .  stb.

Yaló színű tehát, hogy Kéler vagy helyesebben Koeller János bártfai festő a német iskola növen
déke volt.

11. AZ EGYHÁZ PÁRAMÉNTx\I É S  K E L Y H E I.

A középkori egyháznak szüksége volt nagyszámú s különféle rendeltetésű kelmékre, szőnyegekre, 
melyek részint az úr asztalának — az oltárnak — s a templom feldíszítésére, részint pedig a szol
gálattevő papok és diaconok öltöztetésére alkalmaztattak. Az ily liturgiái paramenták, kelmék s szőnyegek 
készítése s díszítése a középkori szövöm,ürészet —• textile Kunst — kiváló feladatáúl szolgált.

17
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A keleti szövetek, drága kelmék, s szőnyegek már az ó-korban híresek s keresettek valának. 
A gazdag díszítésű selyem és arany szövetek a görögöknél és a fényt kedvelő rómaiaknál nagy mértékben 
használtattak fel, részint templomaik, részint pedig palotáik díszítésére, s midőn Nagy Constantin alatt a 
keresztyénység győzött, az ókeresztyény templomok belseje is ily drága kelmékkel diszíttetett fel.

Midőn a Yl-dik században az eperfaültetvények s a selyembogarak Európába is behozattak, ezen 
időben nevezetesen Görögországban s annak szigetein, valamint a mórok által Siciliában s Spanyol- 
országban a díszkelmék s szövetek készítése nagy W dűletet nyert. Ezen időből származnak azon byzanti 
stylű remek díszítésű kelmék, melyekkel középkori templomainkban oly gyakran találkozunk.

A kelmeszövés a XH-dik században éré el fejlődésének fénypontját, mely században a byzanti 
és román styl is már teljesen ki volt fejlődve.

Ezen korszakbeli kelméknél bíborvörös és sötétviola szín volt a leggyakoribb s legkeresettebb; az 
arany fonalakkal átszőtt díszítmény változatos s stylizált motívumait leginkább az állatországból kölesönzé, 
nevezetesen az oroszlány, az elefánt, szarvas, valamint a griff, egyszarvú, sphinx, sárkány s több efféle 
mondaszerű állat stylizált alakja gyakran használtatott a régi aranyszövetű kelmék díszítésénél. Ezen 
állatok motívumai nem naturalistikus, hanem inkább tvpicus és jelvényies alakítással, domborodás s árnyé
kolás nélkül alkalmaztattak.

Ezen első korszakból származnak a griffek és oroszlánok történetével hímzett palástok,
«pallia rotata seu scutellata cum história gryphorum, leonum, mely drága kelmék arany fonala «aurum 
cypreum-nak neveztetett.

A keresztény szövő ipar fejlődésének második korszaka a XH-dik századtól egészen a XIY-dik 
század végéig, a gót styl teljes kifejlődéséig terjed.

Midőn az arabok Sicziliából a normannok által kifizettek, ezen alkalommal a selyemszövetek 
gyártása keresztyén kezekbe került. Palermóban Roger király alapítá azon nagyszerű kelmeszövő gyárat 
(Hotel de tiraz), melyből Európa többi része azon nagyszerű díszítésű drága szöveteket nyeré, melyek közé 
a német császárok XH-dik századból származó koronázási díszöltönyei is számíthatók. A szent István 
királyunk palástja és a híres pannonhalmi casula, byzanti stylű díszítményeinél fogva még az első kor
szakba helyezendő.1

A díszkelmék készítése Palermóból későbben Olaszország több városaiba, mint Luccába, Genua, 
Velencze, Milano s különösen Flórenczbe átszármazott, mely utóbbi városból bártfai templomunk is bír 
néhány misemondó ruhát és casulát.

A szövő ipar második korszakának díszítményein — mint díszítési motívum az állatvilág mellett 
a növény díszítmény is előfordul, s míg az első korszak kelméi a szigorúan stylizált diszítményi-moti- 
vumaik által nagyszerű, mondhatni ünnepélyes s monumentális hatással bírnak, addig e második korszakból 
származó kelmék szép hajlású növény díszítményeik által tűnnek fel.

A kelmekészítés fejlődésének harmadik korszaka a XV-dik századdal kezdődik és tart egészen 
a XVI-ik század majdnem közepéig, midőn a mindinkább terjedő renaissance styl ezen iparágra is kiterjeszt^ 
hatalmas befolyását.

Ezen harmadik korszakból származó szöveteken a gyümölcs- és levéldiszítmény motívumainak 
alapját képezi a gránátalma vagy passiovirág, melynek teljes virágzásban lévő virágkelyhét bimbók, 
rózsaalakú virágok s gyümölcsök változatos motívumai veszik körül.

A iegtöbbnyire sötét, bíborveres, vagy violaszínű bársony alapon lévő arany diszitmény felette festői 
hatással bir. Ide számíthatók a tányér vagy sugár mintára díszített bársonyszövetek, melyek alapszíne sötét 
ibolya purpura imperialis, vagy dibaffa, kétszer festett, s «Sassanid bárányszövetek» elnevezéssel bírnak.

1 L á sd  a Magyarországi régészeti emlékek I I .  k ö te tén ek  I I .  részében  m eg je len t D r. H enszlmann I mrf. közlem ényét a bécsi 
v ilág k iá llítá so n  k iá l l í to t t  m ag y aro rszág i casu lák ró l.
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Ily kidolgozású szövetekben a sárosi, abauji, szepesi és liptói középkori templomaink még igen 
gazdagok, s valóban csodálatra méltó azon változatosság és stylszerü alakítás, mely]vei ezen díszítmények 
bírnak, s azon solid munka, mely a középkori műkészítményeket oly általánosan jellemzi.

A bártfai templom régi ruhatárában őriztetik még négy régi casula, melyek rossz állapotuk miatt 
már nem használtatnak ugyan, de becses aranyhimzéseik által még az 1873-diki bécsi világkiállításon 
is feltűntek.

Mindezen casulák diszítésének alapidomául a kereszt-alak szolgál, melyben az egyes alakok 
részint fémerekben, részint pedig gótstylű architectura alatt elhelyezvék. A casulák e következők:

1. Casula, arany brokát diszítményekkel s vörös bársony virágokkal, aranynyal hímzett keresztje 
négy mezőre osztott; és pedig fent a szűz látható, karján a gyermek Jézussal, a kereszt mindkét ágán két 
térdelő és imádkozó angyal, továbbá a kereszt közepén sz. Borbála a toronynyal, lent pedig sz. Erzsébet. 
Ezen alakok gót stylű architecturával diszített fülkékben állanak; nagy szorgalommal és művészettel vannak 
kidolgozva a féldomborművű ruhák redőzetei, ellenben az arczok selyemre festvék. Ezen casula már meg
lehetős rósz állapotban van.

2. Casula aranybrokát, vörös virággal, a kereszt tövén atyaisten, Mária a gyermekkel, továbbá 
Péter és Pál apostol, s végre a kereszt ágán az angyali üdvözlet; az alakokat tartalmazó fülkék még 
romanizáló félköríves architecturával vannak keretelve.

3. Casula aranybrokát ezüst ornamentatióval. A kereszt tövén menekülés Egyptomba, továbbá a 
körülmetélés jelenete, és az angyali üdvözlet, a kereszt négy ágán pedig a négy evangélista jelvényei 
szemlélhetek. Végre

4. Egy régi casulának hímzett keresztje, mely jelenleg ujabbkori kék selyemszövetű alappal 
bír. A keresztezési ponton a trónon ülő Üdvözítőnk feje körül egy keraszt nimbussal van ábrázolva, jobbját 
áldásra emelve.

Ez alatt következik a szűz, karján a gyermek Jézussal, a kereszt ágak végein az evangélisták 
jelvényei, feliratos szalagokkal, vehetők ki.

Ezen négy régi casulán kívül van a templomnak még két aranybrokát s bíborvörös ornamen
tatióval diszített misemondó ruhája, és egy ezüst ornamentatióval diszített feketebársony palliuma, mely 
utóbbi még most is használtatik, például requiemnél és egyébb halotti szertartásoknál.

A «Liber Ecclesiarum Hospitalis Sancti Aegidii ab Anno 1448» és a «Piationes Ecclesiae S. 
Aegidii Abbatis 1510» czímű, s a városi levéltárban őrzött kéziratban, a bártfai templom számára vett 
Casulákra vonatkozó e következő érdekes tartalmú adatokat találtam.

Anno. 1505. Eodem  Anno declimus ad rationen Gasuli et duarum  d a h n a tica rw n  al-bi et
purpuréi B a fon i Italo de florencia in  auro .................................... ................................................ fioreni 9.

Anno. 1524- Sartori Ghristophoro pro im a  casula rabra.’ et huineralibus ac antiquas
ma]) pás ...................................................................................................................................................................  d.

Ez utóbbi adat bizonyosan csak a casulák és egyéb egyházi szövetek kiigazítására vonatkozik, 
úgy szintén e következő jegyzet is.

Anno. 1530. Item  Sartori Ghristophoro pro laboré vestim entoruin ecclesiae............. d. 18.

Műipartörténeti szempontból azonban elég érdekes az első adat is, mely bizonyságául szolgál, 
hogy még a XVI-clik század elején drága kelméjű egyházi paramentáinkat Olaszország s nevezetesen az 
akkori híres flórenczi gyár szolgáltatta.

Megemlítésre méltó az eredeti gótstylű főoltár antipendiuma is, mely azonban jelenleg már 
szintén nem használtatik.
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Ezen antipendimn 1 3 ' 6” hosszú és 2' 10" széles, alapja sötét bíbor-vörös bársony, melyen 
zöld bársony gránátalma diszítmény hatással válik el a vörös alapból.

A szőnyeg kellő közepén egy magas támlájú s olasz renaissance stylü trónon ül az Istenanya, 
ölében a gyermek Jézust tartva; a fejek köralakú arany nimbussal ellátvák, s a ruha redőzetének elrende
zése s alakítása az olasz iskolára utal.

A középalak jobboldalán (czímertanilag véve) angyal által tartott Bártfa város czímere van alkal
mazva, a baloldalán pedig egy czímer-pais.

Analysáljuk kissé ezen czímer-pais képét, mely nem egyéb, mint egy olaszországi szőnyeggyár 
jelvénye vagy gyári jegye, én legalább annak tartom. A pais felső részén lévő görög kereszt, körülvéve 
négy kisebb kereszttel mint czímerkép a cyprusi, jerusalemi, későbben pedig a nápolyi és a savojai ural
kodók czímereiben is előfordúl a keresztbe tett két kulcs pedig a pápaság jelvénye, a kulcsok alatt észre
venni még egy három küllős tört kereket, és egy jobbra ágaskodó griffet.

Nem lehetetlen tehát, hogy ezen szőnyegünk is Olaszországból került ide, és pedig mivel 
azonkívül még a bártfai czímerrel is van díszítve, bizonyosan Bártfa város egyenes s határozott megrende
lésére készült Olaszország valamely szőnyeggyárában.

A szőnyeg balvégen pedig templomunk védszentjének — szent Egyednek — alakjával talál
kozunk, köralakú arany nimbussal körülvett fején alacsony apátsüveget visel, s míg baljával püspöki 
botjára támaszkodik, addig jobbkezével a feléje ugró őzet simogatja; cisterci rendű egyszerű ruházata 
felett egy arany himzésü palliumot visel. Végre szőnyegünk bal vége keresztelő sz. János alakjával van 
díszítve, kifejezésteljes feje szintén köralakú, teljes arany nimbussal körülvett, testén báránybőr ruhát 
s azonfölül egy piros palástot visel, leeresztett balkezében egy papírtekercs látható S. JOHANNES felirattal.

Mindezen alakok, valamint a czímerek is megfelelő színű selyemmel hímezvék a bársony sző
nyegbe, s még meglehetős jó állapotban vannak. Emlékszem, hogy ezen szőnyeg még a negyvenes években 
a főoltár felett volt alkalmazva, jelenleg már a templom depositoriumában található. Azonban kétséget 
nem szenved, hogy eredetileg a gót stylü főoltárunk antipendiumául használtatott.1 Ezen szőnyegen kívül 
találhatók még több XVI-dik századbeli szőnyegek, melyek azonban már oly hiányosak s rongált állapotúak, 
hogy némelyikből csupán foszlányok maradtak fel. Ezen szőnyegek díszítményei oly alakú motívumokat 
tartalmaznak, a minők például a Holbein által festett drezdai Madonna képén is láthatók.

Mindezekből látjuk, hogy templomunk belseje, valamint egyházi székeink is, középkori valamint 
renaissance stylü szőnyegekkel nagy mértékben voltak feldíszítve s bár egyes szőnyegekből csak foszlányok 
maradtak reánk, mindamellett azok is, stylszerű díszítményeiknél fogva felette érdekesek s reánk nézve 
tanúlságosak, miután stylszerű díszítményeik előnynyel használhatók fel ujabbkori szőnyegeinknél.

A mi a kelyheket s szentségmutatókat illeti, e tekintetben templomunk fölszerelése gazdagnak 
épen nem mondható, sőt nagyon is egyszerű és szegényes, s valóban feltűnő, hogy középkori monstrán- 
cziákkal és egyéb, az egyházi szertartáshoz szükséges szerekkel itt nem találkozunk; van ugyan még négy 
középkori kehely, de az is igen egyszerű, pedig Bártfán XV-dik és XVI-dik században az aranyművesség 
nagyban virágzott, továbbá feltehető, hogy az akkoriban oly gazdag és tekintélyes város, templomát 
művészies stylszerű kivitelű egyházi edényekkel és szerekkel ellátta, mert alig gondolható, hogy míg az 
akkori időben a legkissebb falusi templomnak is meg volt a maga gót stylü szentségmutatója, addig az oly 
gazdag és különösen műemlékeire nézve oly gazdag város, monumentális templomának fölszerelésénél fukar
kodott volna. Mindazonáltal kelyheink némelyike, feliratánál fogva, mindenesetre érdekes.

1 Ezen Antipendimn szőnyegének rajzát közöltem a Stuttgartban megjelenő ,,Gewerbehcille“ czímíí folyóiratnak J S7tí-ki 
évfolyamában.
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A négy középkori kehely a következő:
1. Régiségénél, díszítményeinél és nagyságánál fogva legelső helyen megemlítendő, a jelenleg 

ciboriumnak használt kehely, melynek magassága 27 centiméter, cuppájának átmérője pedig 12 centiméter. 
Félgömb alakú cnppájának felülele sima, közepén e következő tartalmú és alakú felirat van bevésve:

ad honor * s • U ta m  
l i q  • dtfistanuB plbt ig  Jjlartplün •

Ezen kelyhet tehát a szüsz tiszteletére Keresztély, bártfai plébános készítette, ki nem más mint 
Sculteti Keresztély «Cristianus Sculteti plebanus», kinek nevével a szentély építésének 1448-dik évi szer
ződésében már találkoztunk, méh' év által kelyhünk készítési ideje is meglenne határozva.

Egyébiránt («Cristianus Sculteti vice archidiaconus et plebanus parochialis ecetesbe Sancti Egidii 
Abbatis et confessoris de Barthfal). Sculteti Keresztély bártfai plébános neve előfordúl még az 1463-dik 
évben Rómában kiadott és a sz. Mária oltárára vonatkozó búcsúlevélben, melynek szövegét az oltárok 
leírásánál már köziéin. Miután tehát e kelyhet Sculteti Keresztély plébános készíttetté, föltehető, hogy 
kelyhünk készítési ideje a XV-dik század közepére esik.

A  kehely hatoldalú listuláján, a nodus felett és alatt m a r i a  § bevésve olvasható.
Maga a nodus erősen tagozott, és sugár irányában kiugró prismáiü szintén m a r i a  olvasható, a 

betűk minuskulák, az alap pedig kék és piros zománczczal fedett.
Kelyhünk lábazatának alapidoma egy szabályos hat levelű rózsát képez.
A kehely lábazatának hat oldalán e következő hat alak van bevésve, és pedig:
1. Sz. Mária a gyermek -Jézust ölében tartva, fején liliomvirágú koronát visel, ruházatának és 

palástjának bő redőzete művészies elrendezésű s még nem annyira tört mint a XV-dik század vége felé.
2. Sz. János evangélista, jobbjával áldva a bal kezében tartott kígyós kehely tartalmát;
3. Sz. Katalin fején koronával, baljában egy kereket, jobbjában pedig egy széles pengéjű görbe 

kardot tartva;
4. Szent András, X alakú keresztjével van ábrázolva;
5. Sz. Borbála a toronynyal és végre
6. Sz. Egyed apát, templomunk patronusa, fején alacsony háromszegletü süveget visel, baljában 

a püspöki botot s jobbjában egy régi kötésű könyvet tart, oldalán jelvénye az őz vehető ki.
Mindezen alakok csúcsíves architecturák által keretelvék, az alakok körrajza mélyen vésett, az 

árnyékolás pedig vonalozás által van jelezve. A kehely anyaga ezüst, gazdag aranyozással.
bj Egy aranyozott ezüst kehely, magassága 21 centiméter, cuppája már újabbkori, nodusa kiálló 

hatlevelű rózsákkal díszített, hatoldalú lábazatának alsó részén az 1483-dik évszám van bevésve.
c) Egy aranyozott kehely, magassága szintén 21 centiméter, felfelé szélesedő cuppájának alsó része 

csinos gótstylű féldomborművű díszítményekkel bír; a cuppa közepén e következő tartalmú és alakú felirat 
van bevésve:

185

azaz:  hilf : heilige :* frnu * gartet • amm • salb * árit i 1

1 «A nna se lb d ritt»  A nna, M aria  és Jé z u s ra  von tkozik . «A nna is t au ch  P a tro n in  d e r G eb u rten , in  d iese r E ig en sch a ft 
w ird  sie se h r o ft in  K irch en  d a rg es te llt, wie sie M arien  au f dem  S ch o o sse  oder au f dem  A rm en  trä g t, die d a n n  w ieder das C hris t-
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A kehely hatoldalú fistulaj anak felső részén utnriit alsó vagyis a nodus alatti részén pedig 
I • H • S betűk kivésvék.

A csinos alakú nodus nyolcz ötlevelü rózsákkal díszített. A kehely lábazatának alapja három
szögű három lobbot képez, a lábazat egyik oldalán egy körfémerben üdvözítőnk kifejezésteljes feje van 
bevésve, a fej körüli körnimbus liliomvégű keresztjének három ága stylszerűen van alakítva, A körfémer 
alatt pedig az 1511-dik évszám, kelyhünk készítési idejét pontosan határozza meg. Végre

cl) A negyedik kehely cnppája díszítmény nélküli, valamivel díszesebb a nodus, s különösen a 
kehely lábazata, melynek felületén a négy evangélista jelvénye, továbbá az Isten báránya zászlócskával 
van bevésve. Díszítményeinek styljérői Ítélve ezen kehely már a XVI-dik század elején készülhetett,

A «Liber Ecclesiarnm Hospitalis Sancti Aegidii» czímű és 1448-dik évből való kéziratul könyv
ben néhány bárt fai aranyműves nevére bukkantam így a többi közt:

. -hino 1 4 ö 2  féri a I I I  ante festiun Appoloniae legaverat Dcnnianus pro Cetli ee solv.it
M a f/ is tr o  N i  col «0  P a r i in  ..... fi. 4

Anno l J f I I  Item  (la tip a r  a a r i fa b r o  pro laboré rnagnae crucis ............................................  fi. 4
A nno 1122  Item  M a i/ is tr o  fio lá t a a i M a is é i  A u  r ifa lr ro  pro reform atione A m pulláé  

dedimws die Dernetrii ................................................................. .................  .........................................fi. 2

Ezen itt közlött adatok is bizonyítják, hogy templomunk gazdagon volt fölszerelve, s ha tekin
tetbe vesszük, hogy az ampullák is már aranyból készültek, föltehet]ük, hogy a fontosabb egyházi sze
rek és edények is szinten gazdagon valának kiállítva. A fentebb említett nagy kereszt jelenleg már nem 
létezik, a mostani ezüst pacilicale már a XVI-dik századból való.

12. BEONCE ÉS VASCSILLÁROK S K Ö ZÉPK O RI GYERTYATARTÓK.

Már Dr. Henszlmann Imre az Archaeologiai Monumenták II. kötetének II. részében teljes elisme
réssel nyilatkozik a bártfai templom vas csillárjairól s középkori gyertyatartóiról, midőn a bécsi 1873-dik 
világkiállítás alkalmával kiállított bártfai csillárok leírását így kezdi: «A bártfai parochialis templom a 
középkori egyhp^i szerek valóságos múzeumának tekinthető; régi casuláit említettük, kitűnő szentségháza, 
oltárai, egyházi székei s szekrényei igen nevezetesek; de a nálunk másutt csak igen gyéren előforduló rit
kaságai közé tartoznak több rendbeli — a XV-dik és XVI-ik századból származó —• kovácsolt vasművel is, 
nevezetesen csillárai s gyertyatartói. .»

S valóban e tekintetetben templomunk ritkítja párját hazánkban.
A középkori művészet és műipar egyik kiváló tulajdonságát képezé azon törekvés, hogy az alkal

mazandó s feldolgozandó anyagok természetét s sajátságait az alakításnál mindig tekintetbe vették; a 
középkori kézműipar ezen kiváló s minden tekintetben utánzásra méltó sajátsága a vasműveknél is hatá
rozottan érvényre emelkedett.

Bár a rómaiak a vas feldolgozásában már jártasak voltak, mindamellett ezen kézműipari ág csak 
a XH-dik század óta indúlt virágzásnak. Ezen időtől fogva különösen az építészetben, az eddig használt 
bronce helyett a kovácsolt vasat használták, miután azonban a középkorben a jelenleg már gyárilag idomí
tott henger vagy bádog hiányában, a középkori műkovács kénytelen volt izzasztás és kalapácsolás által a

kind trágt. Eine sololie Gruppé heisst italieniscli Mettertia, altdeutsch: Selbdritt. Ein Stich von Niklas Mar vöm Jalire 14-99 stellt 
dieselbe Gruppé dar, und untén steht: Bild d. Anna Selbdrit. «Tehát kelyhünk feliratának bevégzése is ily értelembe veendő. Lásd 
M enzel. Symbolikájáuak 63. lapját.
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ezé!jának megfelelő idomú vasat előállítani, s hogy ez nem csekély munkájába s fáradságába került, az 
bizonyos. Hanem épen a vasnak ezen gyakori izzasztása és kalapácsolása a vas jó tulajdonságait, úgymint 
annak nyúlóságát, hajlékonyságát és idomíthatóságát nagy mértékben növelte, s abból magyarázható meg, 
hogy a középkori szép vasművek úgy néznek ki, mintha azok nem kemény vasból, hanem inkább puha 
és könnyen idomítható viaszból lennének készítve.

A gót styl fejlődésével természetesen lépést tartott a vasműipar is, mely utóbbinak fejlődéséről 
könnyen meggyőződhetünk, ha a középkori templomainkban található vasmüveket, mint gyertyatartókat, 
csillárokat, rácsozatokat, ajtó- és szekrény-vasasatokat különös figyelmünkre méltatjuk, mert hiszen a 
középkori művészet a legigénytelenebb tárgyat is stylszerü alakításban állítá ki, a zár, lakat, sőt az egy
szerű szög is művésziesen s a stylnek megfelelő modorban volt kidolgozva.

Az oltár és a templom belsejének kivilágítására függő csillárok, gyertyatartók, vagy lámpák 
használtattak.

Ezen, vasból vagy bronceból készült művek általában véve három osztályba sorozandók, úgymint: 
a) függő csillárok vagy lámpák, b) fali gyertyatartók és c) álló gyertyatartók.

A vas-művek mindezen három osztálya templomunkban méltóan van képviselve.

A) FÜGGŐ CSILLÁROK.

Ide tartozik azon 1. c o ro n a  VliddiCt-féle nagy vascsillár (couronne de lumiére, pharocantharus) 
is, mely eredetileg a templom szentélyében, vagy annak hosszhajójában volt felfüggesztve, jelenleg azonban 
már használaton kívül van. Ezen vascsillár áll három vízszintes vas abroncsból, melyeket egymás mellett 
álló henger alakban elhelyezett függélyes vaslemezek vagy pántok tartanak össze, ezen szerkezet által 
vascsillárunk a hengerhez hasonló alakot nyer, melynek magassága 60, átmérője pedig 45 centiméter.
A legalsóbb vasabroncson vastövissel ellátott tányérok alkalmazvák, melyekben az égő gyertyák beillesz-*
tettek, és pedig úgy, hogy minden függélyes vaspántnak egy gyertya felelt meg csillárunkon, összesen 
tehét tizenkét gyertyára volt hely. Az alsó és középső vasabroncs üres közei kalapácsolt vasbádogból met
szett liliomokkal kitöltvék; a gyertyák jobb s biztosabb megerősítésére szolgáltak azon vashorgok is 
melyek a középső vízszintes abroncs táján a függélyes vaspántokon alkalmazvák. A harmadik legfelsőbb 
vasabroncs gót stylü koronázó vasdíszítménynyel bír, mely által csillárunk korona alakú bevégzést nyer.

Az alsó vasabroncs két, egymásra merőlegesen álló vas átmérőjének keresztezési pontján lévő 
tokjában egy vastagabb gyertya állíttatott fel. A vascsillár alsó részén finomabb vas-lánczocskán gót stylü 
levéldíszítmények függtek, úgy szintén a középső lánczon a város ezimer-paisa volt megerősítve, a pais felső 
mezején lévő két keresztbetett bárd közt fekete festékkel az 1632-dik év van festve, mely évszám korántsem 
vonatkozik csillárunk készítési idejére, mert tekintve a csillár szerkezetét, díszítményeinek jellegét, valamint 
vasanyagát, a csillár készítési ideje még bátran tehető a XV-dik század második felébe. Az 1632-dik évben 
valószínűleg a pais czímerképe újíttatott meg, mely újítás alkalmával a festő az évet is megjelölé; állítá
som támogatására felhozhatom azon körülményt, hogy a XVII-dik században a vascsillárok helyébe már 
inkább a bronce csillárok jöttek alkalmazásba.

Egyébiránt még az is lehetséges, hogy középkori vascsillárunkra a város czímeres paisa csak 
1632-dik évben függesztetett fel.

Vas csillárunk a középkori vasműveink közt tehát kiváló helyet foglal el, s alakjára nézve még 
a külföldön is keresi párját.

Van Dézsen is egy a bártfaihoz hasonló, de sokkal kisebb és egyszerűbb vascsillár, hol azt ama 
koronának mondják, melyet izzó állapotban Dózsa fejére tettek. Azonban ez is csak olyan «corona lucida»,

18BÁHTFA KÖZÉPKORI MŰEMLÉKEI.
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mint a bártfai. Meglehet, hogy ezen mondára alkalmat adott nemcsak a csillár koronaféle alakja, 
hanem a «corona» neYe is. 1

2. J  gót s ty lü  bronzé csillá r , (VIII. tábla 23. idom.), mely jelenleg a főhajó második 
travééjának középpontján a boltozatról függ, az e nemű csillárok kiválóbbjai közé sorozandó, s mind alakjára 
mind pedig részleteinek finom és stylszerü kivitelére nézve egyaránt érdekes.

A csillár középrésze, orsója --— Spindel — a gót stylnek megfelelő díszes tagozással bir, alsó 
részén sugár irányban tizenkét gvertyatartó-kar nyúlik ki, e karok felső része gótstvlü toronyfiakból 
álló architectúrával díszített, a karok alsó része pedig három levelii, csipkeszerü, s áttört diszítménynyel 
szegélyzett. A gyertya tányér valamint a gyertya tokja is, megfelelő díszszel van kiállítva. A csillár orsójának 
alsó végén a csinosan idomított és ciselirozott oroszlány főszájában egy gyűrű van alkalmazva, melynek 
segítségével a csillár fel és lehúzható. Ezen csillár felett az arany gömbökkel díszített kötélen egy csúcsba 
végződő középkori alakú czímer-pais (fából) van alkalmazva, melynek egyik oldalán a város czímere, 
a másik oldalán pedig hazánk koronás czímere van festve, s gazdag aranyozással díszítve. Ezen csillárunk 
készítési ideje, évszám hiányában pontonosan meg nem határozható, van azonban a bártfai városház 
tanácstermében az előbbihez majdnem hasonló bronzé csillár, melynek orsóján az 1544-dik évszám 
látható bevésve, miután azonban az utóbbin a gót részletek mellett már renaissance stylü elemek is 
fordúlnak elő, továbbá templomi csillárunk 3 lábnyi magassága mellett sokkal karcsúbb arányokkal is bir, 
feltehető, hogy templomi csillárunk régibbj talán a XV-dik század végéről származik, s előmintául szolgál
hatott az 1544-dik évben készült városházi csillár mesterének, mert bár első tekintetre mind a két csillárunk 
egy s ugyanazon mestertől számlázottnak lenni látszik, közelebbről megvizsgálva és Összehasonlítva azok 
műrészleteit, jellegre nézve egymástól egészen eltérő motívumokat fogunk találni, mert míg az egyházi 
csillár levéldiszítményei határozott gót stylüek, addig a városházi csillár részletei bár csekély, de a műrégész 
gyakorlottabb szeme által nagyon is észrevehető eltéréseket, nevezetesen már renaissance stylü elemeket 
mutatnak. Mind az előbbi vas- úgy ezen broncze-csillárnál is tizenkét gyertyát találunk, mely gyertya- 
szám jelvies vonatkozással bir a tizenkét apostolra.1 2

A főoltár előtt a szentély boltozatáról függő ezüst «öröklámpa» már a múlt század elejéről való, 
csinos s ízléses diszitményeinek stylje még a kifejlett renaissancénak felel meg, súlya mintegy öt fönt, s 
különösen a diszttménvek gondos és stylszerü szépségű kivitele által tűnik fel.

B) F A L I  G Y E R T Y A T A R T O K .

A templom belsejének kivilágítására szolgáltak továbbá a fali gyertyatartók is, melyek részint a 
templom falain, részint pedig — mint Bártfán — a pillérek s oszlopok törzsein erősíttettek meg, A leg

egyszerűbb szerkezetűek azok, melyek a templom hajójának 
első északi pillérén alkalmazvák. (20. idom.)

Ezen fali gyertyatartók egy vízszintes vaspántból állanak, 
melyen a vas-tokok és tövisek a gyertyák befogadására egymás 
mellett alkalmazvák, a pántok széle vagy egyszerű vagy pedig 
rovatékos lemezzel van szegélyezve, a, vas kartámok a pillér 
falába beeresztvék. (21. idom.)

A fali gyertyatartók közé sorolandók azon lámpa alakú vas-gyertyatartók is, melyek az orgona
karzat két középső oszlopán alkalmazvák, ezek már díszesebbek az előbbieknél.

1 Lásd a ,,Régészeti Emlékek“ II. kötetének II. részét, melynek 195-dik lapján a dézsi corona lucida ábrája van közölve.
2 A híres hildesheimi dóm óriás nagyságú s remek kivitelű csillárja szintén tizenkét gyertyát tartalmazó tornyocska 

alakú lámpással van fölszerelve. Lásd O t t e  H einrich : „Handbuch dér christlichen Kunst-Archaeoloe/ic“ czímú művének 120. lapján.
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A pillér tövébe beeresztett vas-csapon nyugszik a vízsszintes síkban mozogható vaskar, mely 
a. lámpának mintegy tánml szolgál. A vas karon egy díszes szegélyű gyertyatányér (Lichtteller, bassinet) 
gyertya tartó tokkal van alkalmazva, a tányér abroncsának felülete vágott gótstylű levéldiszítménvnyel 
bír, mely alatt festőibb hatás elérése tekintetéből piros pergamen van alátéve, a díszítmény maga pedig 
aranyozott. A tányért a vaskarral összekötő körives pántok csipke alakú szegélylyel diszítvék, s ezen -— a 
tányér alátámasztásra szolgáló — pántok kölcsönzik ezen vasgyertyatartónak a lámpa alakot.

Kp ily alakítású gyertyatartó a 3-dik szám alatt itt közlött sz. Mária oltárának mensáján van 
megerősítve, avval a különbséggel, hogy míg az orgona karzat-oszlopain lévő gyertyatartók csak egy 
vastagabb gyertya számára készültek, addig asz. Mária 
oltárának mensáján megerősített vas-gyertyatartó négy 
gyertyátokkal ellátott, a kivitel azonban mind a kettő
nél ugyanaz.

A műrészletek kidolgozása liliom Ízlést árúi el, 
s ezen ritka szépségű és alakú fali vasgyertyatartók 
készítési ideje, a sz. Mária oltárán lévő 1505-dik év
szám-szerint van meghatározva.

C) ÁLLÓ-, V A S- ÉS BRO N Z E -G Y E R T Y A T A R T O K

Van a bártfai templom depositoriumában egy 
mintegy 1*3 méter magasságú álló vasgyertyatartó, 
mely úgy szerkezeténél, mint pedig művészies kidol
gozásánál fogva, még a külföldi régészeti munkákban 
is méltó elismeréssel találkozik.1

Ezen vasgyertyatartó egy négy lábú s négyzet 
keresztmetszetű vas oszlopból áll, melyhez vaspántok 
segítségével tizenkét vaskar, három egymás feletti 
emeleten, sugár irányban van megerősítve. Ezen 
karok végein csipke alakú szegélylyel díszített és 
négy gyertyára való tokkal ellátott négyszegletű 
csészék alkalmazvák, mely elrendezés következtében 
gyertyatartónk 49 gyertyát hordhat, beleszámítva 
a közép vasoszlop legfelsőbb végén lévő tövises 
csészét is. Az első és harmadik sorban lévő karok 
iránya azonos, ellenben a középső emelet négy karja 
az előbbiekkel egy 45 foknyi szöget képez, mely 
elhajlás következtében szükségessé vált a közép oszlop 
csavarítása is.

Ezen vas-gyertyatartónk minden egyszerűsége mellett diszesnek s stylszerűnek mondható, ámbár 
itt inkább a czélra, mint az ékességre voltak tekintettel.

Azonkívül van még egy az előbbinél egyszerűbb vasgyertyatartó is, melynek középoszlopa csavart, 
a két sorban levő vaskarok szintén csavartak, és S alakúak, a tányérkák szélei pedig rovatékos szegélylyel 
vannak ellátva, s azokra hat gyertya rakható fel.

1 E zen  g y e rty a ta r tó  ra jz a  m eg je len t a bécsi „M-ittheűung“ -ok J 8 70-iki fo ly am án ak  /5 -d ik  és a Mothes , , TUmtrirtes 
archaeologisches Wörterbuch“ G 2i-ik  lap ján .
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Középkori oltárgyertvatartók láthatók még az úr születését ábrázoló oltár mensáján, melyek — 
minden egvszerüségök mellett is — elég csinosak. (23. idom.)

Ezen — bronceból öntött — gyertyatartók felső csésze) i tölcséralakúak, a behúzás itt 
három horony által eszközöltetik, a hengeres tő közepén egy pomellummal, lábazata pedig 
három lábbal ellátott, mely utóbbiak bajuszos és szakállas férfifejekkel s oroszlán lábakkal 
diszítvék.

A gyertyatartók magassága megközelíti a 0 6 9  métert, az egyes részletek közti arány 
pedig helyesen választott.

Művészies kidolgozásánál fogva megemlítésre méltó a bártfai templem gyertyatartó 
póznája is, különösen csinosan metszett gót stylü lombozata miatt, mely a fapálcza vagy rúd körül szép 
liajlásokban fonódik; a rúd kékre festett alapjából az aranyozott levéldiszítmény jó hatással válik ki, 
e pózna íelső végén van alkalmazva a tövissel ellátott tányér vagy csésze, melynek szegélye rovatékos 
metszésű. A tányér és a rúd diszítményes töve közti — jelenleg üres — részét eredetileg egy áttört 
levelű fejezet foglalá el.

Ily alakú gyertyapóznák találhatók még a Késmárk mellett fekvő Nelire község régi templomában 
is, ezen pózna kosáralakú áttört fejezete még ép állapotban van, ez után tehát a bártfai gyertyatartó pózna 
könnyen kiegészíthető s restaurálható lenne. Ily hosszú póznájú gyertyatartók az egyházi körmenetek 
alkalmával használtattak.

Diszítményes póznánk, gyönyörű és valóban művészi bevégzettséggel, sőt bizonyos bravourral 
metszett levéldiszítménveinek jellege feltűnően hasonlít, különösen a mi az egyes részletek alá-metszését 
illeti, az 1483-dik évszámmal jelölt, s az orgona karzat alatt álló egyházi székek egyik oldaldeszkázatán 
található metszett díszítmény kiviteli modorához, mely hasonlat következtében póznánk készítési ideje 
is meg lenne határozva.

Egyébiránt póznánk díszítményeinek stylje is még határozottan a XY-dik század jellegével bir, 
s művészies kivitele miatt a bécsi 1873-diki kiállításon is feltűnt.

A mi pedig a középkori vas-gyertyatartókat s csillárokat illeti, azok kétségkívül bártfai műkovácsok 
által készültek, általában véve az akkori kézműiparosok, a különböző országok műiparának tanúlmányo- 
zásása tekintetéből beutazták a legtávolabb országok ipftrüző vidékeit, ott megismerkedtek mesterségük niüirá- 
nyával s a kezelés módszerével, későbben visszatérve liazájokba, a külföld műirányát nálunk is átplántál
ták, s így természetesnek találjuk, hogy az akkori kézműiparunk ép oly mértékben volt kifejlődve, mint a 
külföldi müipar, s hogy az akkori készítmények stylre nézve majdnem ugyanazon jelleggel bírnak, mint a 
külföldiek s így vagyunk bártfai középkori vasmüveinkkel is, melyek közé — a csillárokon s a gyertyatartó
kon kívül — a csinos kidolgozású ajtó gyűrűk, zárak s nevezetesen szentségházunk díszes kivitelű vas- 
rácsozatú ajtócskái is számítandók. A bártfai mükovácsok czéhegyletének a nyoma már a XÁ -ik századbeli 
okmányainkban elő fordúl. így egy helyen «Cracus faber», más helyen ismét «Magister Steplianus» 
jön elő az egyházi számadásokban. A díszes és gyöngyházzal művésziesen kirakott nyelű czélikalapács 
Kassán, a felső-magyarországi múzeumban őriztetik.

23. idom.

13, A H A R A N G O K R Ó L .

Régi harangjaink részletes ismertetése előtt, szükségesnek látom mindenekelőtt harangtornyunk 
(Campanille) építésének történetét előrebocsátani. Campanillénk áll a templom déli oldalán, de attól 
elkülönítve, alapjának idoma egy négyzet, falai terméskőből, sarkai s párkányzatái pedig faragott kövekből 
készítvék. Eleinte csak két emelete építtetett ki, melynek ablaknyilásai már renaissance stylűek s csinos 
vasrácsokkal ellátvák.
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A Campanille északi oldalán félkörívben kidomborodó tornyocskában elhelyezett csigalépcsőn 
juthatni fel a torony harmadik emeletébe, hol a harangok felfiiggesztvék, ezen harangszoba 1856-ik évig 
csak fából volt szerkesztve, mely évben azonban ezen harmadik emelet is kőből épült, s valóban nagy 
szerencse, hogy ez így történt, mert az 1878-dik évi husvét másodnapján nagy mértékben dühöngő tűzvész 
— mely alkalommal az egész belváros a parochiális templommal együtt, a városház kivételével leégett, — 
okvetlenül harangjait is elolvasztotta volna.

Harangtornyunk a XVII-dik század második felében épült s alapköve 1669-dik évben Schmitz 
Menyhért akkori város bírája által nagy ünnepélyességgel tétetett le. E torony építésére nézve felette 
fontos feljegyzést találtam a ,,Nachrichten von den Lebcnsumstandén und Schriften evang. Prediger in Ungarn“ 
ezímű s városunk történetére nézve sok adatot tartalmazó munkában, melynek 256-dík lapján e követ
kezőket olvashatni:

«Martinus Pfeiffer als Pfarrherr in Bartfeld hat bei der Grundlegung des ersten Steines beim 
vorzunehmenden Glockenthurmbau eine feierliche Piede gehalten. Zugegen waren Pachter und Rath, die 
ganze erwählte Gemeinde, und übrigen Bürger der Stadt.

Der Richter Melchior Schmitz legte in den ersten Stein eine Platte, mit diesen lateinischen 
chronograpliis:

I aCto tY rrI s bartphensI s fV nD aM ento , oder 
fY nD atae tY rrI s C hrI stI ano bartpensIVM  zelo . 

id est Anno. 1669. 1

Ezen két chronosticon elseje az 1613-dik, a n^ásodika az 1669-dik évet jelzi.
A torony nyugati kapuzata felett lévő márvány kövön a torony építési és újítási idejére vonat

kozó feliratok a következők:

I aCto tY rrI s aL terIY s bartfensI s f YnD aM ento .

zeL osa posterPtas D e CorI a Y ID e Y I gI L ans 
propensI s sY ffragI I s statY I t , L e YaY I tqY e 

opY s, opI t-Y L ante D eo. 1 2

A csigalépcső bemeneti ajtaja felett lévő e következő chronosticon, 
(1856) foglalja magában:

e L ata Coronata ConD aM pY sI L L a.

szintén a torony újítási évét

1 E zen  időben  Sclim itz  M en y h é rt b írósága  a la t t  e következő tizenkét, v á ro s i tan ác sn o k  fo rd ú l e lő : C h ris tia n i A b rah am , 
G rü n w a ld  S a lam on , S am b u ch  G ergely , R itz m a n n  M iklós, S a tt le r  Jó n á s , H e rr lic h  F ü lö p , S p lén y i E lia s  jegyző , H e y d en re ich  Jó n ás , 
P u sch  L é n á rt , Jü n g lin g  A n d rás, C o rian i M árto n  és W ay d a  G áspár.

2 A zt h iszem  n em  lesz é rd ek te len  i t t  azon  fe lira to k a t is közö ln i, m elyek  e to ro n y ra  te rv ez te ttek , e rre  nézve a b á rtfa i 
lev é ltá rb an  e következő feljegyzést ta lá lta m  :

Ad T u rr im  C am p an a ru m  a M ed ie ta te  usque ad  m o d e rn a m  a lt i tu d in e m  A nno D n i 1810 e lev a tam , e t e x o rn a ta m  sequen- 
te s  versu s p e r  d iversos e lab o ra ti L a p id i M arm o reo  in scu lp en d i p r o je c ta n tu r :

] . CONDIDXT ME VETVS B ARTFEN S í VM CIVIVM ZELVS,

DECORI QVOD DEERAT, ADDIDIT POSTERITAS.

m d .c c c l w  P aro c liu s  L oci F ra n s . Jergencz .

2. Y rbs M e L eY aY It bartfa bropenso peCtorI s zeL o 
D e CcorI I ntentaqY e sV o, oY ansqV e posterI tas. 

a V X It .
C onsul C iv ita tis  Jo an n es . C hyzer.
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Tornyunk tellát 1669-dik s a következő években épült, s miután mind a három harangunk a 
toronynál régibb, feltehető, hogy ezen három harang eredetileg a templom tornyában volt elhelyezve, és' 
azok csak a campanile építésének bevégzése után függesztettek fel a harangtoronyba. '

A templom tornya a mint láttuk az 1494-dik évben végeztetett be, miután ebben az évben téte
tett fel a torony aranyozott gombja, s h ogy ebben a toronyban harangok függtek, azt az 1528-iki egyházi 
számadások e következő feljegyzéséből tudjuk:

. / Ibin> 15 2 8  pro fune  ad H K i g n a i u  Ganrparuum déri. 7.

s miután tehát 1528-ban campanilénk még nem létezett, természetes hogy ezen adat a templom tornyában 
függő nagy harangra vonatkozik.

Előre bocsátván harangtornyunk építési történetének rövid leírását, vizsgáljuk most meg harang
jainkat közelebbről is.

A campanilénk harmadik emeletén, erős tölgyfa gerendázatú haranglábon függő három harang 
közt legrégibb a középnagyságú, szent János tiszteletére szentelt, 1486-dik evben Wagner János iglói 
harangöntő által öntött harangunk. Alsó karimájának átmérője 4' 6", magassága pedig 4 láb. A harang 
formája is megfelel a XV-dik századnak, miután a harang testének középső hajlása (faussure) meredek s 
aránylagosan véve kissé hosszúkás és nyújtott. Ezen harang felső részén — fején — (cervau) lévő kRrcsú 
s szépen idomított minuskulákból állló köriratból tudomást szerezhetünk nem csak harangunk öntési ide
jéről, helyéről, de mesteréről is. Ily teljes feliratok középkori harangjainknál igen ritkán fordúlnak elő, 
némely harangnál csak a mester neve, vagy az öntés ideje van feljegyezve.

Az érdekes tartalmú harang feliratunk így hangzik:

m § dint § 1386 jithre § ist § jgcmachtf difi § lucrh § iit dér ere § § und § dér § juiujfrauen § marié § und §
Bánkt § eípdii § durdt § nteister § hintsen § uratjncr § uon § neuendorf §.

Ezen harang tehát öntetett 1486-dik évben Wagner János mester által, az Isten, a szűz saszent 
Egyed dicsőségére.

A harang derekát egy hullám vonalú szőlőgerezd fogja körül, melynek szőlő levelei ép oly ala
kúak, mint az 1483-ik évhen készült egyházi székek magyarországi czímerét körülfogó szőlőgerezd levelei, 
a szőlőfürtök szemei pedig egymás mellett elhelyezvék.

Ezen régi harangunk fis hangja összhangzólag egyez össze a nagy Orbán harang alaphangjával, 
de egy repedés miatt nem oly tiszta hangzású mint az utóbbi.

Harangunk öntésére nézve igen fontos adatokat találtam a többször említett «Liber Ecclesiarum 3 4

3. I ngenV o pH  peCtorI s zeL o,
M e sY perL eV aV It Y rbs pI a bartpha, 
gratI or aY X It posterI tas D eCort sY o I ntenta.

C lau stru m  P. P . F ran c iscan o ru m .

4. LONGE ERAM HVAIILIS, POSTHAEC ELEVATA VENVSTE,

VT SPÁRGÁM SONITVM CHRISTIADIS VERIS.

MDCCCLVI.

S en a to r, e t O rp h an o ru m  C u ra to r  F ra n c isc u s  M yskovszky.

. 5. qY anto CessaV I sV b antenatI s VrbICoL Is ,
t a n t o  eX aL taYPp M e sY bseqY e nItID e posterI tas 

eIY s .
Id em  qui sup ra .
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Hospitalis Sancti Egidii» czímü, s a városi levéltárban lévő, 1448-dik évből származó könyvben. A. haran
gunkra vonatkozó fejezet így hangzik:

Regestrun> pro fusione novae cam panae sub .Juno D om ini 11/85 circa festum  St.i Antonih  
Confessoria. i

Ezután következnek a harang ércz-anyagának beszerzésére s egyéb munkálatokra vonatkozó e 
következő kiadások:

Dem ad rationem  cupri da ti sün i in  Leutscha per Dominos M ir hasiéi a. Ciam.ni/ ct
Georginái S tan isla i . fl- IS

Dem sum ptus ad idein Leutschau Ji■ <>
Dem -misem n i L eutseham  feria quúnta aiite M ath ias A lexio Brizer pro cupro per

N icolauin  Schram perger ................................................................ ................  .................... f l . 25
Dem sum pf a s ad iclem ................................  .................  ................................................................................  den. 55
Dem dederunt Domino Schw artz M artins de Lewtßcha ad rationein cupri per 'Eme-

ricuin fa m iliä rem  ante feria m  sextain ante D om inicain O cu li.................................ji. 57
Item m iserunt Cracoviam per Joannein S tenzl feria secunda post dom in icam  Oculi

in  Quadragesima pro Stam m  j i . 157
A d  idem eonsnm ptus  f t . 6
Ad. idem pro libra tura  stanni f l . 1/
Dem pro lign is quereinis ... ............................................f l . 2 den. 28
A d  idem earpentariis ........................................   fl. 1
A d  idem  pro veetura stanni de Cracovia . ..................... fl. 5
A d  idem pro veetura' cupri Georg io Dlugoss   fl. 7
Dem pro Carbonibus   fl. 1 den. 17
Dem pro veetura a liis  apperti nentiis pro foco   fl.. 5
Item  pro c-upro m isst sunt D. Schw artz M artina , dom inica  post Joannis Bapt. feria

post Theophilum , D eu tsch sv ia rn ............................................................................................fl. 50
Item  pro stanno de Cassovia d u c to ..................................................  fl. 57
Dem pro laboratoribus, carbonibus fag inibusque  ..................................................................... fl. 2 den. 8
Item  Duo M artina Schw artz de Leutscha post D om inicam  ascensionis D om ini da ti-

sun t ad rationem  c u p r i .......................................  fl. 50
D em  coadjutoribus pro Campano fu sa  feria  sexta ante ascensionein .............................. fl. If den. 7
Dem eisdem feria sexta ante pentecostes ........    fl. 2
Item  eisdem et pro medio vaso cerevisie ... ..................................................  fl. J
Dem.acl idem pro eerevisia et coadjutoribus ........................................... ' .............................  fl. 2 den. 7
A d  idem  pro laboratoribus, veetura e tc ..........................................................  fl. 2
A d  idem pro telonio cupri ...................................................................................................  den. 60
Ad. idem  pro eerevisia et laboratoribus ................  ............ .......................................den. 60
A d  idem  pro laboratoribus ............................................................    fl. 2
A d  idem  pro laboratoribus   fl. 2 den. 16
A d  idem  pro laboratoribus   fl. 5
A d  idem  pro duabus vasis cerevisie ......................      fl. 2 den. 16
A d  idem  pro sum ptibus usque Leutsha  fl.. 1
Acl idem  pro pregesta Campana  ..................................................................................................... f l . 1
A d  telem pro veetura rerum  et a lim entatione M agistri Joannis f l . 1
A d  idem  pro carbonibus fl. 1
Dem pro laboratoribus sexta post Jacobi f l  6
D em  pro veetura cupri de Nova villa  (Neudorff. Iglo) ad L ew tscha .............   fl. 5
Dem laboratoribus feria  sexta post L auren tii pro C am panili............................................  fl. 1
Ttem feria sexta post ascensionis eisdem, laboratoribus  f l . 2
Dem pro veetura lignorum  pro introligatione carpentario   fl. 1
Item pro saevo ..........................................................................................................  ........................................ den. 6
Item vectori qui cluxit magistro M artino instrum enta  pro ad Campanam pertinentia  f l  1
D em  presentibus cam panam  ponentibus 2 vaso cerevisie fl. 1 den. I/O
Item pro Carbonibus per Dn.um Nico lau in  .. den, 11/



Item  Conventio cum  M agi síró M artino Paivlotsch pro in traligatione cam panae est
facta  pro florenis .............  ....................................................................................................... //. 20

Iten i eidem  d a ti sun t ad rationein pro ferro ........................................................................... fi. 6
Feria sexta ante M atthei A postoli et evang ................................................................................. fl. 1
Sexta  post .Mathei Apostoli .............................  ......................... fl. 1
Sexta post 4 ichaelis A rchangeli ...................................................  ............................fl. 1
Sexta  post Franci sei ........................................................................................................................... f l . 1
Item  pro sua solutione fin a li feria  tertia  ante Gall ................................................................fl. 16
Eidern pro em endatione in tro liga torum  Campanae ......................................... ....................  fl. 1
A d  e id e in .................................................................................................................................................. fl. 1
A d  idem carpentario  ................................................................ f l . 1
Item  Johannes Wagner ex parte M agistri Joannis ad  rationem  feria sexta ante

ascension is ..................................................................................................................................... fl. I
Feria ante pente-costem  ........................ : ......................................................................................  f l . 2
Sexta  ante V ili et M odesti ...............................................................................................................fl. 2
Sexta post V iti et M odesti ...............................................................................................................  fl.. 2
Item  flna lis solutio pro expensis M agistri Joannis cam panae fusoris et fa m u lo m m

ejusdem  ........r................ ................................................................................................................. fl. 17 den. 22

Ezen feljegyzés több tekintetben érdekes, így einlíttetik itt, bogy a vörösréz Lőcséről, az ón 
részint Kassáról részint pedig Krakkóból liozattatott, s hogy a harang öntése alkalmával négy hordó sör 
fogy osztatott el.

A számadás egyes tételeit összegezvén, ezen harang a városnak 422 írtba és 28 dénárba került, 
100 dénárt számítva egy forintra, a mely összeg akkori viszonyoknál fogva csekélynek épen nem mondható.

Időszerinti rendben következik most az 1574-dik évben öntött Orbánharang, mely tetemes 
nagyságánál fogva, harangjaink közt első helyet méltán foglalhatná el.

Az 5' 5" átmérőjű s 5' 2" magas Orbán harang felső része, feje Akanthus levelekkel diszített, 
az itt két sorban körülfutó felirat a következő tartalm ú:

Az első sorban: HOC § OP9 § RENOVAVIT § IMPERANTE § RODOLPHO §
SYMPTV § ADIVTATE § PATRE § E I9 § MAXIM § IVHICE f  HAVIDÉ 
|  G VT GESEL § PATRICIO \  DAVIDE f  STOKELIO § RESPVB §

BARTPHEN:
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A 2-dik sorban: IOHANNES STANIFVSOR f  TARNOVIENSIS § CVM § FILIO § 10- 
HANE CONFECIT f  ANNO \  CHRISTI § M • D • L • XX • I li i . f 
MENSIS § SFPTEMBRI § IESVS NAZARENVS f REX §

IVHEORVM.

A harang derekán pedig a következőket olvashatni:

MATH |  XXIIII. |  HOMINVS § MITTET f  ANGELOS § SVOS §
CVM |  TVBA |  ET f  VOCE f MAGNA § ET f  CONGREGABVNT § 
ELECTOS |  EIVS § QVATOR £ VENTIS § SVMM: SIGOELORVM £ 

VSQVE £ AH |  ETERMINOS £ EORVM.

Végre a harang karimájának szélén lévő körirat így hangzik

SÍNT £ LVMBI £ VESTRI .£ PRAECIN (olvashatlan) ET £ YOS £ 
SIMILES HOMIBq £ EXPECTANTIB9 £ HOMINV £ SVV £
QVANHO £ RÉVÉRT AT VE £ ANNVPTIIS £ VT £ VENERIT £
AC £ PVLSAVERIT £ CONFESTIM £ APERIANT £ E l £ LVCE £ XIII.
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Ezen feliratból kitűnik, liogy Grbánharangunk 1574-ik évben Rudolf király uralkodása kezdetén, 
Gutgesel Dávid 1 városi biró idejében János tarnói öntőmester s hasonnevű fia által újra öntetett.

Ezen harang oldalán látható a város kettős bárdit s négy folyamos czímer-paisa, mely utóbbinak 
alakja megfelel a XV-dik század azon torna-paisainak (Tartsche, Tergnm, target), melyek egyik oldalszéle 
a lándzsa számára szükséges kivágással (bouche) volt ellátva. A harang, karimájának belső felületén, 
az átmérő irányában lévő helyen az ütő által már meglehetősen elkopott, nehogy tehát harangunk 
a kikopott s elhasznált helyen elpattanjon, a harangot merőleges tengelye körül mintegy 90 foknyi szög 
alatt megfordították, s ez alkalommal a harang homlokzatán lévő czímer-pais természetesen a haranggal 
együtt, annak baloldalára került. Harangunk ezen forgatása valószínűleg 1825-dik évben történt, midőn 
t. i. a harang fa,koronája (Tornetum) új vaspántokkal is megerősítetett, melyeken e következő bevésett 
felirat olvasható:

liEN : 1825 DIE 16 NOV. — IOAN HA/ÍR FABER 
IOS. BAVDIS. CVRATOR.
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Orbán nevű nagy harangunk hangja EPz mély, tiszta s harangozás alkalmával tetemes súlyánál 
fogva négy ember erejét igényli, s megfelelő lengésének elérésére kezdetben mintegy 60 másodpercznyi 
idő szükségeltetik.

Súlya egy régi feljegyzés szerint 100 mázsát tesz. A kassai Orbánnevű nagy harang épen 17 
évvel régibb harangunknál, miután az előbbi 1557-dik évben Illenfeld Ferencz kassai harangöntő által 
öntetett, s valóban feltűnő, hogy a bártfaiak inkább a távolabb fekvő Krakkóból hivattak harangöntőt, 
holott Illenfeld kassai mester is képes lett volna ily munka véghezvitelére, a mint azt a kassai harangoknál 
is bebizonyítá, melyek mind díszre mind pedig az öntés tisztaságára nézve bátran vetélkedhetnek a bártfai 
haranggal. Végre a harmadik legkisebb harang, mint annak feliratából kitűnik, már 1625-dik évből való, 
alsó karimájának átmérője 2', magassága pedig szinte annyi.

Ezen haranggal kizárólagosan csak temetések alkalmával harangoznak, s mint e szép jelentőségű 
felirata is bizonyít:

• VENITE • AD • ME • OMNES • 1625.

erre a czélra öntetett is.
A köznép a legnagyobb harangot Urbánnak, a középsőt Jánnak, s a legkisebbet pedig Signa- 

turkának nevezi, az utóbbit azért, mivel ezen haranggal adatik az első jel (Signum), midőn a lelkész a 
temetésre a templomból indúl.

Az ágostaiak ezen harangokat majdnem 150 esztendeig használták, miután azonban a múlt 
század első felében az ágostaiak kénytelenek valának III. Károly parancsára a templomot a harangokkal 
együtt a katliolikusoknak átengedni, ezen alkalommal (1728-ban) a harangok Zorger Gergely akkori egri 
püspök által újra felszenteltettek. Ezen ünnepélyre nézve a templom anyakönyvében a következő fel
jegyzés olvasható:

Pro aeterna m em ó ria :
Anno 1728  Die 7 Septernbris sub plebanatu  D om ini Jom inis Korbuczy benedietae sun t 

Gmnpanae Ecclesiae puroehialis Bartfensis per illustrissim unn ac reverendissimum D om inm n  Gre- 
goriuni Zorger suffruganeum  Dioecesis Agrensis Episeopum , et qwidem :

M ajor benedieta nom ine Sancti E g id ii Abbatis, A ltéra  no m ine 8 . Georgia M arig r is ; tértin  
tam en nom ine Urbani. 1 2

1 Gutgesel Dávid városi biró, egyszersmind könyvnyomdász is volt.
2 Lásd : H e fner— A lteneck  Traclitenircrek III. tábláját.
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Harangjaink ismertetésével ezennel bevégzem a bártfai templom, s műrészleteinek leírását, ezen 
alkalommal el nem mulaszthatom kijelenteni, hogy költségkímélés tekintetéből templomunk csak legérde
kesebb műrészleteit s műkincseit közölhettem rajzban, pedig mily nagy azon műrészletek rajzainak száma, 
melyeket jelen munkámnál a fentebb említett oknál fogva kénytelen valék mellőzni; így például a tizenkét 
gót stylű szárny oltár rajzával és gyönyörű középkori festményeivel egy egész albumot lehetne még össze
állítani; továbbá a diadalkereszt, egyházi székek, gazdag ornamentális díszítményeikkel, s különösen 
a renaissance stylű Epitapliiumok stylszerű részleteikkel, műtörténeti tekintetben szintén felette érdekesek, 

-  azok műbecsét azonban, csak hű rajzaik közlése által lehetne teljes mértékben méltányolni.
Mindamellett megnyugtatásomra szolgál azon öntudat, hogy az itt közlött rajzok kiválasztásánál 

mindig tekintettel voltam a műtárgyak egyes csoportjaira, s azon iparkodtam, hogy minden csoport a kitü- 
nőbb s jellemzőbb példányok által legyen kellően képviselve.

Végre megemlítem, hogy e munkámhoz mellékelt IX. tábla, — felvételeim után, — liivald 
Károly, eperjesi fényképész fénynyomdájában készült.
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JEG Y ZÉ K E .

í.

I . tá b la :  1. idom. A város látképe egy 1768-ki évből származó eredeti tollrajz után.
2. « A város helyszíni rajza (katasteri fölvétel után).

H . t á b l a : 3. « A városház délkeleti oldala.
4— 15. « Az erkélytornyocskán lévő monogrammok.

16. « «Mensa burindaria» nevű asztal.
I I I . t á b l a :  17. « A főhejárás díszkapuzata.

18. « Az irodákba vezető ajtó.
19. « A tanácsterem diszajtaja.
20. « Az erkély pilléreinek részlete.

IV . tá b la  : 21-—85. « A koronázó párkányzat alakjai.
V. tá b l a :  86—118. « A koronázó párkányzat alakjai s a tizenkét égi jegy.

119. « A b  tömlöcz ajtaja.
120. « A J  helyiség gótstilti ablaka.

121—122. « A városi mérczék.
123. « Az erkély mellvédének balluszterei.
124. « Az erkély mennyezetén lévő rózsa.

F A M E T S Z E T E K  : 1

1. idom. A középkapu s az előered egykori kinézése (reconstruálva a szerző által).
2—3. <( A W asserthurm nevű bástya.

4. « A rovátkos bástya sgrafitto diszitményeivel.
5. « A városház földszinti alaprajza.
6. « Ugyanannak első emeleti alaprajza.
7. (i Részlet a tanácsterem gerendamennyezetéről.
8. « A városház régi fö.lélszéke.



E L Ő S Z Ó .

Jelen müvein: „Bártfa 'középkori műemlékei1‘ czimű monographiám II-dik részét képezi, melylyel 
munkám ezennel be is van fejezve.— Ezen II-dik részben a város középkori erődítményei, továbbá a városház 
cs műkincsei — különösen mürégészeti s mütörténeti szempontból —■ vannak ösmertetve.

Bártfa azon csekély számú városaink közé tartozik, melyeknél a középkori erődítmények főfalai, 
bástya- és kaputornyai, sánczárkai még nagyobbrészt fennállanak, a hol pedig azok már részben hiányoznak, 
ott még megvannak alapfalazatai, úgy hogy e szerint Bártfa középkori erődítményeinek hiányzó részletei 
teljesen reconstruálliatók, sőt egy 1768-diki eredeti tollrajz erőditményeink s átalában véve városunk 
egykori képét hiven tünteti elénk. Ez oly kedvező körülmény, melylyel középkori városainknál csak 
ritkán találkozunk.

Bártfa határszéli város lévén, annak kellő megerősítésére — már az alapítás alkalmával — kiváló 
gond fordíttatott. így Róbert Károly — ki városunk alapítójának nevezhető — már 1320-dik év körül 
a várost falakkal véteté körül, Nagy Lajos királyunk pedig egyik okmányában a városi erődítmények teljes 
kiépítését határozottan megparancsolj.

Ezen erődítmények építésére s azok fölszerelésére vonatkozó levéltári okmányokat, építési 
számadásokat s egyéb fontos följegyzéseket — a mennyire munkám kiszabott kerete engedé — jelen 
müvemben közöltem.

Ezen följegyzések nem csak az akkori hadviselés, de általában véve középkori polgári védrend- 
szerünk eddig még meglehetősen homályos viszonyaira is némi fényt vetnek.

Jelen müvem második fejezetét a városház és műkincseinek ösmertetése képezi. Városházunk 
nemcsak mint a XVI-dik századbeli monumentális profán építészet egyik kiváló műemléke, hanem 
különösen mint a XVI-dik század elején mindinkább előtörő kora renaissance-stil egyik ritka példánya, 
műtörténeti szempontból is felette becses.

Nevezetesen érdekesek városházunk műrészletei, faragványai és a főkoronázó párkányzat 
toronyiban lévő féldombormívü alakzatai is, melyek ily mennyiségben és változatosságban talán sehol 
sem fordulnak elő.

A városház építésére nézve pedig szerencsés voltam igen részletes s fontos följegyzéseket 
találni, melyek által nem csak a műrészletek, műtárgyak, s falfestmények készítési ideje van meghatározva, 
de azok mesterei is megnevezvék, mely adatok ismét műtörténetünkre nézve nem csekély nyereménynek 
tekinthetők.



ELŐSZÓ.

Városházunk műrészleteinek alakítása a kora renaissance stílnek fejlődésére nézve felette érde
kes s tanulságos, miután a díszítménynek a gót stílből a renaissanceba való fokozatos átmenetét itt mint
egy megleshetjük; s valamint a természetben a felbomló szervezet elemeiből -— bár más alakú — de ismét 
új élet származik: úgy basonlóképen a hanyatló középkori csúcsíves styl diszitményi motívumainak fel
bomlott elemeiből a renaissance stil bontakozik ki, s pliönixként új életre ébred.

A XV-dik század vége felé, de különösen a XVI-dik század kezdetén a szellemi ébredés és moz
galom oly általános erővel tört elő és foglalt tért nemcsak a tudomány, de a művészet mezején is, hogy ez 
által a renaissance átmeneti korszaka általában véve csak pár évtizedre terjed ki.

A renaissance ezen mondhatni rohamos fellépése és terjedése által előidézett rövid átmeneti 
korszakból származó monumentális építmények nem csak a külföldön, hanem kivált hazánkban is felette 
ritkák, s azt hiszem nem tévedek, lia azt állítom, hogy bártfai városházunk hazáinkban ezen átmeneti korszak 
egyedüli képviselője, — s mint ilyen a magyarországi renaissance fejlődésének tanulmányozására nézve felette fontos és 
érdekes műalkotásnak tekintendő.

A harmadik fejezetben iparkodtam a város esemény dús történetét rövid s így könnyen átte
kinthető krónika alakjában közölni. — Ezen, a város történetére és culturalis viszonyaira vonatkozó, 
nagyobbrészt szétszórt eredeti adatokat, könnyebb áttekintés s tájékozás végett időszerinti rendben 
állítottam össze; s miután jelen müvem czíménél s rendeltetésénél fogva -— nem lehetett czélom a város 
történetét részletesen megírni, ezen krónika összeállítása és közlése által inkább oda volt irányozva 
törekvésem, hogy a bártfai középkori műemlékek műrégészeti ösmertetésének oly történeti háttért állítsak 
elő, mely által ezen műalkotások kellő világításba helyeztessenek.

Műemlékeink ismerete csak akkor fog igazán gyarapodni, ha műalkotásainkat más ilynemű 
emlékekkel hasonlítjuk össze. Ez azonban «-csak természetutáni szemlélet s tanulmányozás, de kivált szak- 
monograpbiák által érhető el, mert: Monumentorum artis qui műm vidít, nullum vidít; qúi millia vidít, 
unum vidít.

Kassa, 1880-dik évi május 14-kén.

M ysrovszky V iktor .







I.

A VÁROS E R Ő D Í T M É N Y E I N E K  LEÍ RÁSA.

1. A VÁROS F E K V É S E  É S  H E L Y S Z Í N E  A J Z  A.

Ott, hol hazánk északi határát félhold alakjában befogó Kárpátoknak liegylánczolata éri el az 
északi szélesség legmagasabb fokát, ott azon a helyen fekszik —- erdőkoszornzta s festői fekvésű hegyektől 
körülvéve — Bártfa, országunk ezen legészakibb fekvésű s hazánk egyik legrégibb szabad királyi városa.

A város által elfoglalt hely, előnyös fekvésénél fogva, már a középkorban is stratégiai fontossággal 
bírhatott, mert azon a ponton magas hegyekkel körülvéve, négy völgy torkolata pontosul iissze; s a város 
a völgy talajánál jóval magasabb fekvésű, körfalakkal s bástya-tornyokkal megerősített, s így ezen völgyek 
felett uralkodik, melyek közt a déli, azaz a Zabava melletti völgy, keskenysége s a hegyoldalok meredek
sége miatt valódi szorosnak tekinthető.

Ezen vidék hadászati és kereskedelmi fontosságát már Árpád korszakbeli királyaink is felösmerték, 
mert már a XIII-dik század első felében, Bártfa városán s vidékén vezetett keresztül Lengyelhonba az 
úgynevezett királyi út (via regia), mely azonos a mostani budapest-duklai állami útnak e vidéken átvonuló 
útrészletével. — Ezen út, — mely nem csekély befolyással lehetett városunk gyarapodására, — úgy látszik, 
egy ága azon középkori útvonalnak, mely a fekete tengert összekötve a keleti tengerrel, hazánk felső vidékét 
észak-nyugati irányban átszelé. — Ezen középkori útvonal iránya jelezve van azon középkori műemlékek 
által, melyek Erdélyen, Szathmár, Bereg, Ung, Zemplén, Abauj, Sáros, Szepes s Liptó megyéken keresztül 
egy összefüggő lánczolatot képeznek.

Vidékünk ezen útvonalán jött be 1849-dik évben az orosz hadsereg legnagyobb zöme, e szerint 
hadászati tekintetben ez út jelenleg is fontossággal bir.

Képzeljük most, — mintegy madártávlatból, — vidékünk domborulatát, orographiáját, s városunk 
situatióját. Sárosmegye északnyugati részén fekvő Minesol vagy Jávoré nevű, mintegy 604° magasságú 
hegytörzs (Bergstock) képezi a Tapoly, a Tarcza s a Szekeső folyók vízválasztóját (Wasserscheide). Ezen 
Minesol nevű hegytörzs kelet felé fekvő része a Cserejó hegy, mely 35051 öl magasságnyira fekszik a közép
tenger színe felett. A Csergó hegy északi liegylánczolata ismét képezi az úgynevezett mihalijói hegyet, 
melynek északkeleti nyújtványa végén fekszik Bártfa városa. — Ezen utóbbi hegyhát a Tapoly és a Lauka 
völgyét választja el egymástól, a város tehát keletről a Lauka (Lukavicza), északról pedig a Tapoly folyók 
által határoltatik.

Eperjesről Bártfa felé utazva, az út kezdetben bár észrevétlenül, de későbben mind jobban 
meredekké lesz; a szekcsői völgy egyre szűkül, s a Szekeső vizének medre pedig ép oly arányban keske- 
nyedik, míg Lófalu mellett elérjük a Csergó hegy egyik keleti nyújtványa, — helyesebben nyerge — által 
képezett vízválasztó legmagasabb pontját, melyen túl, észak felé, az út egészen Bártfáig lefelé vezet.

BÁRTFA KÖZÉPKORI MŰEMLÉKEI. ]
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Ezen vidék fő folyója a Tapoly, részint a nagy Minesol, részint pedig a Sárosmegyét a Szepesség- 
től elválasztó hegységek keleti völgyeiben ered, honnét majdnem egészen Bártfáig kelet felé folyik, de 
Bártfán túl, és pedig Bártfa-Ujfalu mellett, folyása irányát délkelet felé változtatja meg, míg végre Mar- 
gonya és Terebes vidékén egészen délre kanyarodván, Zemplénmegyében Imreg mellett, az Ondáva folyóval 
egyesülve, a Tiszába folyó Bodrogba ömlik.

A Lanka nevű kisebb folyó a várostól délkeleti irányban fekvő Lukavicza helység mellett veszi 
eredetét, s folyásában a klynssói s riclivaldi patakot felvéve, Bártfa város körfalainak keleti oldalát majdnem 
érintve, a városon alól a Tapolylyal egyesül.

Bártfa város mellett elterülő Tapoly völgynek északi oldalát az úgynevezett Kőhégy (Steinberg, 
Kamena bura) nyújtványai képezik, melyek közt megemlítendő a keletnyugati irányban fekvő Wimberg, 
— eredetileg Weinberg, — és az úgynevezett Paphegy (Pfaffenberg, Popova bura). A várostól délkeletre 
pedig a Lanka folyón túl fekszik a kálvária begy, s valamivel tovább délfelé az akasztó begy (Galgenberg), 
melynek legfelsőbb csúcsán felállított akasztófán a középkorban, de még későbben is az akasztások történtek.

A Bártfától északra, Gácsország felé vezető útvonal, a Kőhegy keleti nyújtványai által szegélyez- 
tetik, s meglehetős keskeny völgyben Z bor óra vezet, melynek vidékét a XIV-dik században már fenállott 
zborói vagy makoviczei vár védte.

A zborói vagy berezneki völgy egyik nyugati mellékvölgyében, fenyvesektől festőileg körülvéve, 
s északfelé a 471" magasságú Kőhegy által védve, fekszik a savanyú víz gyógyforrásairól nevezetes bártfai 
fürdő, mely már a XlII-ik században «Borkút» neve alatt ismeretes volt, s ezen század harminczas és 
negyvenes éveiben elérte virágzásának fénypontját, jelenleg azonban, valamint a város is, — valószínűleg 
a vasúti összeköttetés hiánya miatt, — hanyatlásnak kezd indulni.

Bártfa város majdnem két négyszögmértföldnyi területű határának képe azon a mappán van 
ábrázolva, mely a városház egyik termében függ; ezen meglehetős nagy kiterjedésű térképet az 1768-diki 
évben bizonyos Gáspár Gáspár mérnök készíté, s keretének felső részén e következő feliratot visel:

FACIES GEOMETRICA LIMLTYM AC TERMINOBVM 
TERRENI LIBERAE REGIAEQVE CIVITATIS BARTPHENSIS.

A város nagyobbrészt hegyes határát a Tapoly völgye nyugatkeleti irányban szeli át, a határ a 
következő helységekkel határos; északra : Sztebnyik, Zboró és Hosszúrét; keletre: Andrásvágás, Bártfa- 
Ujfalu s Komarócz; délre: Lanka és Klyussó — a régi Künstyl; — s végre nyugotra: Richvald, Sárpatak 
és Aranypatak helység határával.

Bártfa városa fekszik 38° 56' 45"-nyi hosszúság, és 49° 17' 10"-nyi szélesség alatt, s tekintetbe 
véve Budapest fekvését, mely megfelel a 36° 43' 0"-nyi hossz- és 47° 31' 0" szélességi foknak, ha ezen 
adatokból — a gömbháromszögtan szabályai szerint — kiszámítjuk Bártfának egyenes távolságát Buda
pesttől, a számítás eredményéül nyerünk 34-625 földrajzi mértföldet, vagyis 256-918 kilométert. — Meg
jegyzendő itt, hogy a távolság csekélysége miatt ezen számításnál földünk alakja tökéletes gömbnek vetetett.

Ezen általános bevezetés után, — melyben városunk vidékének alakja, kiterjedése, útvonalainak 
összeköttetése, folyóinak, valamint völgyeinek irányát általánosságban ösmertettem meg,—-vizsgáljukmeg 
most közelebbről városunk fekvését, tereit s utczáit is.

Bártfa városa áll a kőfalakkal körülvett s megerősített belvárosból, melyet minden oldalról kül
városok vesznek körül.

A belváros alaprajzának alakja leginkább egy latin nagy D betűhöz hasonlítható, melynek egyenes 
oldalát a város északi körfalának iránya képezi, mely utóbbi ismét a város árkán keresztül folyó malom- 
patak irányával majdnem párhuzamos. (Lásd I. tábla 1. és 2-dik idomait.) — Ezen egyenes irányt követi 
egyszersmind az északi külváros egyik leghosszabb utczája is, mely különösen hosszúságánál fogva
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hosszú sornak (Lange-Zeile) is neveztetik. — Ezen utcza déli oldalát, a külső sánczfal irányában, a sétatér, 
s az e század elején épült ágostaiak temploma képezi.

Az északi külvárosnak — subnrbium-— még a következő utczái vannak: az említett hosszú sornak 
mintegy folytatását képező úgynevezett tótútcza melynek iránya azonban már északfelé esik ; ezen tótntcza 
— slavische Gasse — a XV-dik századbeli okmányokban «Windischgassen» elnevezés alatt fordul elő.

Ezután következik a felső malom melletti újutcza — Neugasse; — s végre a békautcza — 
Eroschgasse, — mely utóbbi a tótutczával derékszöget képez.

Az említett északi külváros már a Tapoly völgyének talaján, a síkságon fekszik, s a város többi 
külvárosaitól, valamint a belvárostól is a malompatak által van elválasztva.

A belváros nyugati oldalán, majdnem egyenlő niveauban az előbbivel fekszik a nyugati külváros, 
mely az úgynevezett halpus utczából és a belváros nyugati sánczárkát szegélyező pázsit — Glacis -—- nevű 
térségből áll, a pázsit nyugoti oldalát egy házsor képezi.

Miután, — a mint már említém, — ezen külváros (niveauja) földszíne egyenlő magasságú a 
belváros talajával, ez oknál fogva, nehogy az ostromló ellenség a város erődítményeihez könnyen közeled
hessék, itt a sáncz árka nemcsak legszélesebb, de legmélyebb is, s azonkívül nehogy az ellenség födött 
rejtekhelyét találjon, hóimét a város falait romboló s tüzelő fegyvereivel megtámadhassa, tehát hadászati 
fontos oknál fogva a sánczárkot körülfogó pázsitos szabad hely szélessége megfelel majdnem 50— 60 ölnek, 
s így azután e pázsitot szegélyező házsor szinte oly távolságban van a belváros erődítményeitől. — Egyéb
iránt a középkori megerősített városokat mindig egy ily szabad tér —■ Glacis — vette körül.

A halpus utcza, mely a közép kapu, vagy az úgynevezett Wallenthor tengelyének irányában, 
nyugat felé terjed, a XV-dik századbeli okmányokban, nevezetesen adólajstromokban, mint «Helpisch vagy 
Hilpuschgasse» elnevezéssel fordúl elő.

A felső kapu előtti térségen pedig állt azon halotti lámpa-oszlop — statua mercurialis — mely
nél a kivégzések történtek. — Ezen nevezetes emlékoszlopról, — mely az I. táblán is szemlélhető, — 
későbben lesz még említés.

A belváros déli oldalán az úgynevezett fazekas utcza — Hafnergasse — terül el, mely a 
XV-dik századbeli feljegyzésekben — rapulariumokban — mint «Topper Gassen» fordúl elő. — Ezen 
utcza hossztengelye északdéli fekvésű, talaja vagy földszíne azonban a belváros niveauján mintegy 40 lábbal 
felülemelkedik, s így a város legmagasabb fekvésű utczája.

Az Eperjesről Bártfára vezető út a Micskó-féle fehérítő mellett fekvő hídtól kezdve elhagyja a 
Lanka völgy talaját, s a mihalyói hegy nyujtványának keleti oldallejtőjén meglehetős meredekséggel felfelé 
halad, míg a fazekas utcza végén levő vámsorompónál eléri a hegygerincz legmagasabb fekvésű pontját, 
mely pont tehát a város legmagasabb pontjának veendő, mert innét kezdve, északfelé az út már lefelé 
halad, e lejtőséget természetesen a fazekas utcza mindkét oldalán lévő házsorai is követik.

Erről az oldalról tehát városunk legkönnyebben lett volna ostromolható, de a város erődítvényeinek 
építői s tervezői a város ép ezen leggyengébb pontját erősítették meg legjobban, s hogy miben állott ezen 
megerősítés, arról későbben, nevezetesen a város erődítményeinek részletes leírásánál még leend említés.

Végre a belváros keleti oldalán, a Lanka völgyében elterülő ó-fehérítő nevű külváros is több ntczá- 
ból áll, melyek közt megemlítendő a posstajek nevű utcza, mely a német „Basteichen“ (az az kisbástya) 
szóból eredhetett, ezen utcza szomszédságában lévén egy kis bástya, mely csekély méreteinél fogva 
Basteichen német elnevezéssel bírt.

A keleti külvárost a Lanka vize S alakjában szeli át, utczáinak egy része a völgy talaján, más 
része pedig az úgynevezett kálvária hegy lejtőjén fekszik.

A külváros házai nagyobbrészt földszintesek s egyszerűen vannak építve; középkori lakházakat 
a külvárosokban nem találtam, hogy azonban a középkorban a külvárosok is, a váratlan támadás ellen egy 
czölöp- vagy palissád-sor által meg voltak védve, az valószínű; miután a középkorban a külvárosok ily meg-

í *
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erősítése szokásban volt, továbbá egy XV-dik századbeli adólajstromban — Taxa — a többi közt ezen fel
jegyzést találjuk : «vor dem Sclirankentlior in dér Hilpusch Ctasse» a mely adat alapján bátran lehet követ
keztetni, hogy a külvárosok is meg voltak erősítve; — mely megerősítés, — a mint említém, — egy karó 
sövényből, vagy egy alacsony falból állhatott, mely előtt egy mély árok az ellenség berolianását legalább 
addig tartóztatta fel, míg a külvárosi lakosság a jobban megerősített belvárosba menekülhetett.

Bártta külvárosai a XY-dik században már meglehetős kiterjedéssel birhattak, miután egy 
1437-dik évről szóló rapulariumban, a külváros ezen utczái már előfordulnak; így: Dy lángé Zeyle, — 
Windischgasse, — Dy alde bleyche, — (ó-fehérítő, a mai sztáré bliclii), — Tojipergasse, dy hőbe Zeyl — 
Hilpuschgasse, —- Hinter dér mole, Betro Albatorum, Pasteiclien, — Galgengasse, mely az ó-fehérítőn az 
akasztóhegy irányában létezhetett.

Megösmertetvén a belvárost körülfogó külvárosok fekvését, vizsgáljuk meg most közelebbről a 
belvárost, melynek lielyszinrajza az I. táblán 2 -dik idoma alatt szemlélhető.

Itt megjegyzem, hogy ezen helvszinrajzot a legújabb időben készült catastralis térképről a lehető 
legnagyobb pontossággal másoltam le, a mércze lévén 1 bécsi hüvelyk egyenlő 40 öllel. — E térképen 
természetesen a város erődítményei is méret szerint vannak berajzolva. (I. tábla 2 . idom.)

Egyelőre eltekintve a város erődítményeitől, — melyekről későbben még bővebben lesz szó, — 
foglalkozzunk a belváros beosztásával s berendezésével. — A belváros által elfoglalt tér majdnem kellő 
közepén a város díszes s meglehetős kiterjedésű főtere — Bingje — foglal helyet. A világ négy tája szerint 
pontosan keletelt főtér négyszögletű, hossza a parocliialis templomig 116 öl, közép szélessége pedig 38 öl. 
— Ugyanis a főtér legszélesebb (43°) azon a helyen, hol az úgynevezett rózsa és katonanöveldei utcza 
GF a főtérre nyílnak, ellenben a főtér legkeskenyebb (33°) a déli és az északi végén. —■ Egyébiránt itt a 
különbség nem nagy lévén, a főtér alaprajza rendes négyszögnek tekinthető.

A főtér kellő közepén áll a városház b, északi oldalát pedig a parocliialis templom a képezi. — 
A főtér nyugati és déli oldalán lévő házsor meglehetős egyenes irányú, s csak a keleti házsor képez egy 
csekély hajlású ívet, mely azonban a természetben alig észrevehető. — A főtéren levő házak kivétel nélkül 
emeletesek, s a háztelkek keskenysége bizonyítani látszik, hogy a város építése alkalmával az úgynevezett 
ringbürgerek száma tetemes lehetett. —- A középkorban dívó oszlopos házcsarnokok, az úgynevezett arcadok 
(Lauben) itt csak egyetlen egy házon fordulnak elő, mely az eperjesi utcza sarkát képezi. — (Ezen oszlopos 
ház kiszökése a H  betűvel jelült eperjesi utcza alaprajzában látható, a ház homlokzatát pedig a város lát
képén igen jól vehetni ki.)

A főtéren lévő házak nagyobbrészt még a XY-dik századból származnak, bizonyítják ezt acsúcs- 
ívezetes kapuzatok, s egyéb határozott gót ízlésű építészeti műrészletek is.

A középkori városok alapításánál s építésénél mindig egy bizonyos meghatározott rendszer 
követtetett, így a város főtere mindig kiváló helyet foglalt el, s számára lehetőleg sík hely választatott ki, 
kivéve a hegyes vidékit városokat, hol azt a föld felületének lejtősége nem engedé meg, példáúl Körmöczön 
és Selmeczbányán; más városoknál, mint Kassán, Eperjesen, Lőcsén és Késmárkon a főterek niveauja 
meglehetős vízszintes, így Bártfán is, mindannak daczára, hogy a város egy hegy-nyújtvány lejtőjén épült, 
a főtér mégis elég sík helyen fekszik; mivel a főtér legmagasabb déli részének niveauja csak mintegy 36 
lábbal magasabb a főtér északi részének földszinétől, mely lejtőség, — ha a főtér 116 ölnyi hosszát tekint
jük, — tetemesnek épen nem mondható.

Továbbá a főtér, ha csak a helyi viszonyok megengedték, rendesen négyszőgü alaprajzzal tervez
tetett, melynek oldalai a világ négy főtája irányával estek össze. — Ily négyszögletű főtérrel bír hazánkban 
Lőcse, Körmöcz, Beszterczebánya, Szepesváralja, Bosnyó s végre Bártfa is. — Ellenben Kassa és Eperjes 
azon városaink közzé sorozandók, melyeknél a főtér egy hosszú utczát képez. így az eperjesi főutczakerü- 
lék-alakú, északi és déli végén legkeskenyebb, s közepén t. i. ott, hol a parocliialis templom áll, legszéle
sebb; ugyanaz áll Kassa főutczájának alakjára nézve is. —- A főtér kiterjedése, a gazdagabb lakosság
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számaránya, vagy pedig a főtéren álló építmények, templomok s egyéb nyilvános épületek kiterjedése és 
fekvése szerint liatároztatott meg; így például a bártfai négyszögletű főtér szélességének meghatározására 
nézve is a már fennálló s régibb apátsági templom hossza s fekvése volt mérvadó. Ennélfogva főterünk 
északi oldalát a parochiális templom képezi egyedül. — Ezen berendezés következtében főterünk nyugati 
házsorának vonala, a templom tornyának délnyugati sarkának irányában kezdődik, a főtér keleti házsora 
pedig a templom szentélyétől mintegy 10 ölnyi távolságnyira áll el, mely térség természetesen közlekedési 
tekintetben szükséges is volt, — itt lévén ugyanis a város egyik kis kapuja, mely közvetíté a belvárosnak 
az éj szaki külvárossal való közlekedését.

Hadászati és védelmi szempontból az utczák nem a főtér közepe felé, hanem rendesen annak 
sarkaiban nyíltak a főtérre, úgy, hogy a főteret hefogó házsor, közbeeső utczák által ne legyen félbesza
kítva; s a hol ezen eset kivételképen előfordult, ott a főtérre nyíló utczák ívezetes kapuzatokkal voltak 
ellátva, melyeket szükség esetében könnyen lehetett eltorlaszolni s elzárni. — Ily elrendezést tapasztalunk 
nemcsak a bártfai, de a lőcsei és körmöczi főtereknél is. — Ugyanis Bártfán a főpiaczon keresztül észak-déli 
irányban vezető út, a déli oldalon az eperjesi utczával a főtér délnyugati sarkán nyílik a főtérre, míg azt 
az észak-keleti sarkon — a templom mellett — elhagyja. (Lásd I. tábla 2. idomát.)

Hasonlóképen Lőcsén is, a főközlekedési út az úgynevezett új-utczán (Neuegasse) a délnyugati 
sarkon nyílik a főtérre, s azt az északkeleti sarkon elhagyván, a minorita zárda-templom mellett a keleti 
vagy felső kapu felé folytatja irányát.

A mint emlitém a főtér házsorait félbeszakító utczák a főtér felé nyíló végein kapuzatokkal erő- 
síttettek meg, így például Bártfán a főtér nyugati házsorát félbeszakító, úgynevezett rózsa utcza (G) torko
latát három ily ívezettel találjuk ellátva, melyek nemcsak a város térképén, de ennek látképén is még jól 
kivehetők, s jelenleg is fenállanak. (Lásd I. tábla 1. és 2. idomát.)

A rózsa-uteza irányában a főtérre nyíló, úgynevezett katonai növelde utcza (Stiftgasse) F szintén 
ily ívezetékkel volt a főtér felé megerősítve, mely kapuzatokra öreg emberek még jól emlékeznek, jelenleg 
azonban ezen kapuzatok már nem léteznek.

Kassán, a malom utcza a főtérre nyíló végén szintén ily kapuzatok voltak, melyek a Hajdú-féle 
ház újítása alkalmával csak a 70-es évek elején bontattak le.

Némely helyen az ily ívezetek feletti ür a szomszéd házak emeletei által töltetett ki, úgy hogy ez 
által a házsor folytonossága ismét helyreállíttatott. — így például Kassán a sörház-, a fehér-, a harang- s 
a lakatos-utcza főtérre nyíló végein lévő ívezetes kapuzatok felső része be van építve, oly formán azonban, 
hogy a közlekedés az ívezetek nyitott nyílásán akadályt s fenakadást nem szenved.

így Eperjesen is találunk ily Kezeteket, nevezetesen a városház melletti Flórián-utcza végén, 
továbbá annak átellenében a megyeház-, s a vízi utcza is ily Kezetekkel vannak ellátva, melyek elzárva 
vagy eltorlaszolva, a főutcza megerősítésére szolgáltak. —- Az utczák végén lévő Kezetekkel azonban nem
csak az utczának a főtérre nyíló részén, hanem a mellékutczák keresztezési pontjain is gyakran találkozunk, 
úgy, hogy ez által szükség esetében minden utczát lehetett a betóduló ellenség ellen elzárni, s védelműl 
felhasználni. — A város utczáinak ily megerősítéséből láthatjuk, hogy a középkori városok, az ellenséges 
támadás ellen nemcsak mély sánczárokkal, körfalakkal s bástyatornyokkal voltak megerősítve, hanem a 
védelmi rendszer még a belváros utczáira, s nevezetesebb stratégiai pontjaira is kiterjedt, sőt egyes lakházak, 
kiszökő erkélyeikkel, lőrés alakú keskeny ablakaikkal s eltorlaszolható kapuikkal egy-egy erőséget képeztek.

A város főterének kitűzésénél a templom, mint főépítmény, fekvésére mindig voltak különös 
tekintettel. — A mennyire kívánatos volt, — különösen művészeti s íesthetikai szempontból, — a temp
lomot a főtér közepére építeni, mindazonáltal ezen törekvés a helyi viszonyoknál fogva csak ritkán volt 
kivihető, s legtöbb esetben csak ott foglalhatta el a templom a főtér közepét, hol a templom a várossal 
együtt, vagy pedig utólagosan épült; így történt ez például Lőcsén, Eperjesen s Kassán is, mely városok
ban a parochiális templom a főtér vagy a főutcza közepét foglalja el; ellenben azon esetben, midőn a



templom elébb épült, mielőtt még a belváros utczái s téréi — a lakosok csekély száma miatt — megálla
píttattak, s irányuk meghatároztatott volna, a templom a főtér egyik oldalát képezé, vagy pedig a főtérről 
egészen kiszoríttatott. — így történt ez Bártfán is, hol a régi cisztercita apátsági templom nem áll a főtér 
közepén, hanem annak északi oldalát képezi. Itt tehát a város főterének kellett a már fenálló templomhoz 
alkalmazkodnia. Késmárkon pedig, hasonló oknál fogva, a régi templom a későbben épült fő-utczából 
egészen kiesett.

A tanácsház, •— mint a város egyik főépülete, — ha csak a helyi viszonyok azt megengedték, 
szintén a város főterén, a templom mellett épült; így van ez Lőcsén s Bártfán is, sőt a kassai régi s még 
csúcsíves stylü városház is a főutcza közepén, a jelenlegi sétatér helyén állott. Bizonyítják azt azon számos 
alap falazatok, melyek a sétatér helyén a földszín alatt még megvannak, s újabb időben, különösen a gáz
csövek számára kiásott árkokban napfényre kerültek, úgyszintén a Houfnaglius által 1617-dik évben kia
dott rajzán a kassai régi városház még jól vehető ki.

A bártfai főtér, úgy rendes alakjánál, mint tetemes kiterjedésénél fogva, jól tervezettnek, szabá
lyosnak, sőt díszesnek is mondható, továbbá főterünk, magában foglalva a díszes városházat, s az ódon 
templomot, oly monumentális jelleggel is bir, a minővel városainkban csak ritkán találkozunk.

A város mellékutczáinak fekvése s beosztása szintén elég szabályos, úgy hogy ezáltal derékszögű 
házcsoportok származnak. — A mellékutczák a következők:

1. Z á r d a - u t c z a  BB  (Lásd az I. tábla 2. idomát) déléjszak irányában vonúl, meglehetős 
egyenes és széles, s a főtér hosszoldalával párhuzamos; ez utcza kezdődik a c zárda-templomnál, és 
a város éjszaki körfala mellett végződik. Ezen utcza aXV-dik századbeli adókönyvekben: piatea lanifectorum 
IVollwebergassen elnevezéssel bir, de már 1510-dik évből való Taxában: Wollweber oder Clostergassen, 
mint zárda-utcza fordúl elő, mely elnevezéssel jelenleg is bir. — A házak itt részint egy emeletesek, 
részint földszintiek; vannak azonban azok közt félemeletes házak is, melyek mintegy átmenetet képeznek 
az emeletes és földszinti házak közt. — Ugyanis ezen házaknál a földszinti szoba felett egy fél emeletnyi 
padlásszoba létezik, mely többnyire csak kamarául szolgál, s az utcza felé kis ablaknyilásokkal van ellátva.

2. Az úgynevezett r ó z s a - u tc z a  az előbbit egy derékszögben metszi át, és az olasz kapu
toronytól a város főterére vezet. — Ezen utcza mintegy két részből áll, s a középkorban kétféle elneve
zéssel is birt; így a kaputoronytól a zárda-utczáig terjedő rész (C) 1 Vallenthorgassc, Wallengasse, vagy 
Kurtze Zcijl vor Wallenthor, vagy olaszkapu utczának, — másik része (G) pedig íVeinhauszeile, borház utczá
nak neveztetett, utóbbi elnevezését a városi borháztól nyerte (Weinstube), mely ezen utcza sarkán, az 
említett ívezetek mellett állott, s jelenleg is létezik.

3. Az d b r o n c s - u tc z a  ( BB)  meglehetős hosszúságú kiterjedéssel s párhuzamos a főtér liosz- 
szával. A XY-dik századbeli taxákban ezen utcza Ö R ew ffergassen  elnevezés alatt fordúl elő s jelenleg 
is így neveztetik.

4. Az előbbi utcza mintegy folytatását képezi az úgynevezett z b o ró i  utcza (E), mely az alsó 
kapuhoz (Niederthor) vezet.

5. A  n ö v e l d e - u tc z a  (Stiftgasse), (F) úgy látszik csak az újabb időben nyerte ezen elneve
zését az ntcza sarkán álló katonai neveidétől, mely csak e század elején épült, eredeti elnevezése már nem 
nyomozható ki.

6 . Az e p e r je s i  u t c z a  (HH)  a felső kaputól a város főteréig vezet, s tekintve csekély hosszát, 
a város kisebb utczái közé tartozik.

A mint későbben kimutatom, városunk felső kapujának vidékén a XV-ik század elején az úgy
nevezett Castrum regium, királyi várkastély állott, mely körfalakkal és tornyokkal volt külön megerősítve 
s mintegy akropolist, vagy felső várat képezett. — Ezen körülménynél fogva a mostani eperjesi utcza, 
mely egykor a vár felé vezetett, eredetileg vár utczának —- Burggasse — is neveztetett.

Végre 7. a b ö r tö n i-u tc za  (y) B u t i é i g  a s s e , p ia t e a  l i c to r u m  elnevezéssel jelenleg is
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azon utczai bir, mely a főtér déli sarkától az abroncs-utczáig terjed; elnevezése igazolva van a városi bör
tön-épület által, mely az ntcza keleti sarkát képezi, s a hol a középkorban a kínzó kamara is létezett.

A város összes házainak száma az 1462-dik évi adólajstrom szerint 668  volt, a XVI-dik század 
második felében 680; a XVII-dik században pedig 710; s végre jelenleg 750, mely számba a külvárosi 
házak is beleszámítvák.

A belvárosban jelenleg 128 ház foglaltatik, melyek sörfőzési joggal bírnak.
A város népessége az utolsó országos összeírás szerint mintegy 4600 lélekre rúg.
Városunk tehát sem kiterjedésére, sem pedig lakosságának számarányára nézve Kassával nem 

vetekedhetik ugyan, de főterének s utczáinak szabályossága, nemkülönben középkori műemlékeinek s 
erődítményeinek kivitele tekintetében a felső magyarországi szabad királyi városok közt kiváló helyet 
foglal el.

A középkori városoknál, a körfalak által befoglalt tér szűke miatt, valamint a földszinének egye
netlenségénél fogva hiányzottak ugyan az egyenes és széles utczák, de kétségtelen, hogy középkori váro
saink, tornyos kör falaikkal, csinos homlokzatú s kiszökő erkélyes házaikkal, s egyéb monumentális épít
ményeikkel igen festői hatást gyakoroltak a szemlélőre; — s míg a mi modern építkezésű városainkban, 
a többnyire kaszárnyaszerü házak által szegélyzett, hosszú és egyenes utczák, a szabályos egyformaság 
untató érzetét ébresztik a szemlélőben, —■ addig a középkori város görbe utczáinak minden legcsekélyebb 
fordulatánál is változatos és festői hatású részletek — veduták gyönyörködtették a vándor szemeit; s 
valóban élénken emlékszem vissza azon különös s kellemes műélvezetre, melyet Kürnberg vagy Regensburg 
utczáinak s festői kinézésű régi házainak szemlélete alkalmával élveztem. — Úgy látszik, a középkorban 
dívó csúcsíves styl, az egyenes síkok vagy felületeknek nagy ellensége lévén, amennyire lehetett, mindig 
megtörte azokat, vagy változatosság kedvéért más fekvésű felületek által szakította félbe. A felületek ezen 
festői törése nemcsak az építészetben volt általános, hanem kiterjedt ezen törekvés a ruhaviseletre is, hol 
a törött redőzetü ruha oly határozottan jellemzi a XV-dik századbeli gótkorszakot; sőt mi több, az egyenes 
vonalak és felületek törése, az akkori — úgynevezett — barátírás minuskula betűiben is nyilvánúl. így 
igen természetes, hogy a középkorban, különösen a gót styl korszakában, a nagy és unalmas síkfelületek 
törése a város utczáira s azok házaira is kiterjedt. Az utcza egyenes vonala, a ki- és beszökő házak sarkai 
által, — lépcsőzetesen, követve a talaj egyenetlenségét, — kellemesen s festői hatással szakíttatott félben, 
a házak egyenes falának síkja pedig itt-ott, csinos s kiálló erkélyek által volt élénkítve, melyek a középkori 
profán építményeknek oly festői, mondhatni pikáns kinézést kölcsönöztek. —- A középkori ház homlokza
tának beosztásában nem vehető észre azon hajszálhasogató pontosságú symmetria, mely az újabbkori úgy
nevezett modern stylü bérházakat oly egyhangúakká és unalmasakká tesz i; — s épen ezen keresetlenség, 
mondhatni fesztelen szabálytalanság, s őszinte természetesség kölcsönzi a középkori lakházak külsejének 
azon meglepő s festői jellegét, mely oly kellemesen hat a szemlélőre.

A falakkal s magas sisakú tornyokkal megerősített középkori városaink tehát imposans és festői 
kinézéssel bírtak. Bizonyítják ezt nemcsak a még napjainkig femnaradt rajzok és városok képei, hanem a 
még meglévő erődítmények is; például Kassa városának 1617-dik évből való s Hufnaglius György által 
kiadott képén, a város számos bástyatornyaival s csúcsos sisakú dóm tornyával mily nagyszerű, monumen
tális s festői kinézéssel bir. 1

Általában véve, a mi középkori városaink egykori kinézését illeti, e tekintetben még meglehetős 
számú rajzokkal bírunk; így a többi közt csak e következőket említem meg:

1 L á sd  K assa  v á ro sá n a k  a  felső m a g y a ro rsz á g i m ú z e u m b a n  levő k ép é t, m ely n ek  jo b b  sa rk á n  a m űvész  neve, s az e re 
d e ti kép k ész itésén ek  éve ily  fo rm án  v an  feljegyezve :

D ep ic tu m  ab  E g id io  v an  dér R ye B elga.
C om . G eorg ius H o u fn ag liu s  A nno 1617.
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A budai vár Mátyás királyunk idejéből, állítólag Wolgemut rajza, melyről a Kubinyi Ferencz és 
Vachot Imre által szerkesztett «Magyarország és Erdély képekben» czímü munkában megjelent s Varsányi 
által rajzolt kép van másolva.

Ugyan e munkában Vúicz megerősített város XV-clik századbeli képével is találkozunk.
Továbbá egy bécsi antiquariustól szereztem egy igen érdekes kis könyvet, melyben számos váraink 

és városaink rézmetszett! képei foglaltatnak. — Ä könyv czíme: Der Donau Strom mit allen seinen Ein- 
und Zuflüssen, angelegenen Königreichen, Provinzen, Herrschaften und Städten, auch dererselben alten 
und neuen Namen, vom Ursprung bis zum Ausflusse in Dreyfacher Landmappe vorgestellt auch sambt 
kurtzer Verfassung einer Hungar- und Türkischen Chronik und des Anno 1662 und 1664 geführten Tür
kenkrieges, beschrieben durch Sigmund von Birken C. com. Pal. nebenst XXXIII figuren der fürnemsten 
Hungarischen Städte und Vestungen in Kupffer hervorgegeben von Jacob Sandrart, Kupferstecher, und Kunst
händler in Nürnberg Anno Christi M.DC.L.XXXIII.

Ezen érdekes könyvben e következő magyarországi városaink képei foglaltatnak:
Pozsony, Győr, Pápa, Komárom, Érsekújvár, Tata (Dotis), Sz. Mártonhegy (S. Martinsberch), 

Palota, Esztergom, Fülek (Filleck), Novigrad', Visegrád, Vácz (Weitzen), O-Buda, Budapest, Veszprém, 
Székesfehérvár, Serimvár, Kanizsa (Canisclia), Szigeth, Tokay, Kassa (Caschav), Eger, Hatvan, Szolnok 
(Zolnok), Nagy-Várad (Wardein), Gyula, Temesvár, Sziszek, Sabacz, Belgrád, s azonfelül még Konstan
tinápoly is.

Mindezen városok, erődítményeikkel s tornyaikkal, úgylátszik a természet után, megbizható 
pontossággal ábrázolvák.

Továbbá birunk még Eperjes városának 1768-dik évből származó képével is, mely a városház 
termének falán felfüggesztett térkép egyik alsó sarkán, távlati rajzban van ábrázolva, s ezen felirattal bir : 
Prospectus liberal regiaeque Civitatis Eperiesiensis, occidentem versus. Anno 1768. -—Ezen a képen nem
csak a város utczái, templomai s nyilvános épületei, hanem még a meglehetős jókarban lévő erődítményei, 
kapui s bástyatornyai is ábrázolvák. 1

Szerencsére Bártfa városunknak képe is fenmarad még a városház egyik termében lévő térképen, 
mely szintúgy, mint az eperjesi az 1768-dik évben készült, s alighanem egy mestertől való, miután ezen 
két városi térkép — nemcsak készítési éve (1768) ugyanaz, hanem az ábrázolt építmények távlati rajza, 
valamint a feliratok betűinek feltűnő hasonlatossága s jellege is ugyanaz.

Városunk képe a keleti oldalról van felvéve. A rajzoló bizonyosan a város keleti oldalán lévő 
Kálvária-hegyet választá állópontjáúl. Ezen — egyszerű tollrajzban készített távlati képen az egész belvá
rost, főterével, templomával, a főtéren álló városházával, pellengér oszlopával, továbbá rendes fekvésű ház
soraival, körfalaival, bástya s kaputornyaival együtt látjuk. — Mily érdekes és festői képet nyújt itt váro
sunk! (Lásd I. tábla 1. idom.)

A szabályos négyszegletű főtér (Ring. Circulus) kellő közepén álló városház csinos erkélyével, 
még eredeti kőkeresztes ablakaival van ábrázolva itt, a városház déli oldala előtt áll a tornyos pellengér
oszlop, továbbá a katonai őrház, s több ciszterna-kút; a pellengér oszlopa s a katonai őrház jelenleg már 
nem létezik.

A főtér északi oldalán a város parochiális, s csúcsives stylú temploma, romszerü tornyával tete
mes magassági méreteivel a város házcsoportjai felett mintegy dominál.

A templom délnyugati sarkán épített hatalmas négyszegletű tornya, itt már mint rom van ábrá
zolva; továbbá a templom megerősítésére, még a XVI-dik század elején épített hatalmas támpillérek, íve- 
zeteikkel a város északi körfalához támaszkodnak.

1 E p e rje s  városának ezen képét lemásoltam az első párisi világkiállítás számára készitett K ubinyi FEEEZCz-féle album
ban; ezen kép leirását pedig közöltem az Archeológiái értesítő 1874-diki évfolyamának 5-dik szamában megjelent: A z eperjesi közép
kori műemlékek rövid ösmertetése czímtí dolgozatomban.
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A templom déli oldala előtt álló campanilénak felső emelete itt még fából épült, mely emelet 
csak a jelen század ötvenes éveiben láttatott el kőfalazattal.

Itt látható még a templomot körülfogó körfal is, mely jelenleg már szintén nem létezik. — 
A főtér nyugati házsorában, a városi borház melletti kapuzatos ívezetek, melyek azonban még most is 
fenállanak, úgyszintén a város egyetlen oszlopcsarnokos háza (Kamene slupi) jól vehető ki.

A belváros délnyugati részén álló templom pedig nem egyéb mint a XV-dik század elején épült 
Augustinus, jelenleg pedig ferenczrendi zárda-templom. A város egy vizárokkal és hármas körfallal van 
megerősítve; az egyes bástya-, úgyszintén kapu-tornyok itt még meglehetős állapotban ábrázolvák.

A déli oldalon látjuk az úgynevezett felső kaput (Oberthor, Porta superior) félköríves Barbakán- 
jával s még egy külső kaptuoronynyal.

A város nyugati oldalán az úgynevezett olasz kapu (Wallenthor, Porta válláram, vagy porta latina) 
látszik, melynek kaputornyán az óra czímlapja, s a felett a torony őr nyitott ablakú folyosója van alkalmazva. — 
A város északi oldalán lévő sánczárkon keresztül, a külön fallal és bástya-tornyokkal megerősített malom
patak folyik, melynek vize a sánczárkok megtöltésére is használtatott. — Legjobban látható azonban a 
város harmadik, úgynevezett alsó kapuja (Niederthor, porta inferior), melynek négy szögletii és felső részén 
löréses rovátkokkal ellátott kaputornya előtt a köríves alaprajzzal bíró Barbakan, felvonó-híddal van ábrá
zolva. -— Valóban nagy köszönettel és elismeréssel tartozunk ezen kép készítőjének : Gáspár Gáspár mér
nöknek, ki oly pontossággal és természeti hűséggel rajzolta le városunkat, ezzel nem csak műtörténetünk
nek tett jó szolgálatot, hanem magának is méltó emléket emelt.

Városunk I. Táblán lévő rajzát az eredeti után készítettem, de szükségesnek láttam, a már 
1768-dik évben néhány hiányzó bástya-tornyot a még meglevő alap falazatok alapján mintegy reconstruálni 
s kiegészíteni.

Az eredeti képen a következő feliratok fordulnak elő:

Faci.es geometricci l im itu m  ac term inorum  terreni Ziherae regiaeque O i v i t a t i s  B á r t -  
p h e u s i s ,  q u i ad junctis certis positionibus urbis viarum , agrorxim, syk-arum , fiuviorum , pratorum , 
m o n tiu m  etc. coram peril. ac. gén. D om inis cleputatis Jacobo L ip te r  s&natore, lö m m é Georgio 
G rünwaldt, sena. Michciele G uth notario, Ladislao Sehullery elve exactissim is instrm nen tis  sun t 
accepti et ju x ta  geom etriám  appositi M. Sept. Anno M D C G L X V III  per M. C asparum  Gáspár. 8 . i.

Ezután következnek az akkori biró és városi tanácsnokok nevei :

8ub ju d ic a tu  perill. ac gén. d. d.
Andrecie M isk o lc zy ; senatoribus peril. ac gén. d. Jacobo L ipter. Jacobo Vajncorovich, M artino  
Wagner, A dam o M ohossiny', Georgio Horváth, A ndrea  Czizer, Jacobo Obrist, Antonio Sztanko, 
S a m u d é  Vcigner, Jocinne Georgio Griínicalclt; sub no taria tu  peril. ac gén. D. M ichaeli Guth. 
C am erario: g. D. Ladislao Vajnarovich, sub T ribuna tu  g. D. Joannis László.

E xp lica tio  Teriim :1
N um ero 1. P rim aria  sacra Aedes venusta et spiráns an tiqu ita tem , — 2. Parochiana Domus. — 
3. Curia in  cajus ascensu videlicet quadratci tu rri, a u t potius obse?'vcitorio a, diversa coetum (?) 
aliorum que In sig n ia  visuntur, ac vciriae inseriptiones sequitur, qu a ru m  un a  est: fe l ix  civitas quae 
tempore pacis cogitat de Bello. — 4- PP. PP. franciscani. — 5. Sulis clomus. — 6 . 7. 8 . Domus 
Givitatis, — 9. Scholae. 10. Levigcitorium. — 11. v ig ilia ru m  domus. —12. X enodobium  m ilitu m .  — 
13. 14, 15. 16. 17. 18. 19, föntés atciue cisternae in  Civitate. — 20. princeps fons aquae ductus. — 
21. Porta Sarpa takam  versus. — 22. Porta Sabavcim. — 23. Porta ad  B reznyik . — 2 4 ■ Parva porta, 
— 25. Garceres.

1 Az i t t  előforduló  szám o k k a l az I . t á b la  1. id o m á n a k  sz á m a i összeegyeznek .
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A mostani belváros jelenleg nem igen sokat változott, csak a házak sátor-alakú fedelei (Zeltdächer), 
úgyszintén a kiálló vízi facsatornák az utolsó nagy tűzvész (1878. évi húsvét hétfőjén) alkalmával elégvén, 
jelenleg két ereszd fedelekkel és vasbádogos vízvezető csövekkel váltattak fel; mely újítás által a város 
külseje divatosabb alakot nyert ugyan, de egyszersmind elveszítő régi jellegét is.

2. A K Ö Z É P K O R I  E R Ő D Í T É S I  R E N D S Z E R  Á L T A L Á N O S  R Ö V I D

Ö S M E R T E T É S E .

Általában véve erődnek vagy erődítménynek oly — bizonyos eszközök által megerősített — me
nedékhelyet — várost, várat vagy tábort — nevezünk, mely egy nyíltan előre nyomuló vagy titokban kö
zeledő ellenség beütése s megtámadása ellen kellően védve van. — Minden erődítménynek főkelléke tehát, 
hogy vastag, erősen épült, s megfelelő magassággal biró falak által az ellenség ostromló szereinek ellent- 
álljon. — Ebből következik, hogy a falazatok, bástyatornyok aesthetikai s művészeti díszítése s alakítása 
— az erődítmények rendeltetésénél fogva — csak másodrendű fontossággal birliat. — Az idők folyamában 
azonban, a védelmet elősegítő részletek is oly alakítást nyertek, melyek minden constructiv egyszerűségük 
mellett is az erődítménynek bizonyos szépséget és körvonalainak élénkséget kölcsönöznek.

A profán vagy polgári és az egyházi építészet jellegre nézve annyiban különbözik egymástól, 
hogy míg az egyházi építészet műrészleteinél bizonyos eszményi müirány félreismerhetlen; addig a profán 
építményeket inkább a czélszerüség, a lakhatóság, a mindennapi élet viszonyaihoz való alkalmazkodás, s 
az egyszerűség jellemzi.

A világ-hódító rómaiaknál nemcsak nagyszerű, mondhatni pazarfényü müépítészetet találunk, 
hanem a római erődítmények is azon hatalmas, daczos, az egész világot uralni akaró jelleggel bírnak, mely 
a rómaiakat annyira jellemző. A római erődítési módszer minden tekintetben olyannyira ki volt képezve, 
hogy az a középkori erődítményeknek mintáúl szolgált. — A középkori védművek és erődítmények tehát, 
általában véve, a római rendszer szerint épültek, a miért is a középkori erődítményeknél majdnem kivétel 
nélkül mindazon szerkezeteket találjuk, melyek a római védműveknél is alkalmaztattak. — Későbben, ne
vezetesen — a XIV-dik században feltalált puskapor romboló hatásának felösmerése s annak hadi czélokra 
felhasználása által a római erődítmények építésének rendszere nagy átalakuláson ment keresztül.

Az I. és Il-dik század erődítményeit jellemzik a rómaiak által megerősített liarczi telepek és 
táborok, a Ill-dik századét pedig a római váracsok — Castellumok — mely ele legfeljebb egy légió befoga
dására szolgáltak. — Ezen csekély kiterjedésű római Castellumok alaprajza rendesen egy épszögü egyen- 
közény (Paralellogram), melynek sarkain négyszögletű vagy köralakú alaprajzzal biró tornyok, bástyák a 
Castellum oldalfalainak kellő megvédésére alkalmaztattak.

A római Castellum közepén lévő, s többnyire a várparancsnok lakhelyéül szolgáló praetorimnból 
lett későbben a Palatium, a váraknál pedig a Donjon — öregtorony. — A fedett folyosókat (Mordgang) 
Theodosius császár alkalmazta először, a falazat rovátkái (Zinnen, Merlon) azonban már régiek, mert azok
kal, valamint a törésekkel is az assyr és cliinai erődítményeken is találkozunk.

A németországi úgynevezett határvárak, a IY-dik és V-dik századból erednek és a római határ
vonal — limes — megvédésére szolgáltak.

Általában véve a római eredetű erődítményeket, különösen a falazat egyes faragott köveinek kiváló 
és pontos kőkötése, valamint a finom szemcséjű vakolat jellemzi, — továbbá a faragott kövek álló- és fek- 
hézagai alig vehetők észre, olyannyira össze vannak illesztve a falazat egyes kőkoczkái.

A római erődítmények falazatának ezen pontos szerkezete későbben, nevezetesen a A I-dik szá
zadtól a X-ig már nem található, úgy látszik lassanként feledésbe ment a római technika.



A KÖZÉPKORI E R Ő D ÍT É S I REN D SZER  ÁLTALÁNOS RÖVID Ö S M E R T E T É S E . 1 1

A X-dik században — a román styl korszakában — Némethonban favárak jöttek alkalmazásba, 
melyek egy vagy több toronynyal voltak ellátva.

A XI-dik században Franczia- és Angolhonban a normán Donjonok vagy öregtornyok keletkez
tek, melyek kellően megerősítve, külön s önálló erődöt képeztek, s a vár bevétele alkalmával a várbelieknek 
s a vár lírának utolsó biztos menedékül szolgáltak.

A hazánkban még itt-ott található római erődítvények közt megemlítendők a Duna és Tisza 
közti római sánczok — vallumok — továbbá Castrumok közt az aquincumi, illosvai, ó-szőnyi (a régi bre- 
getiumé), a váczi stb. — s igen valószínű, hogy több, most fenálló városunk erődítményeikkel, az ily római 
eredetit Castrum helyén épült, nevezetesen Esztergom, Veszprém, Győr, Gyula-Fehérvár, O-Buda, — 
Ellenben a hazánkba bevándorlott németek és szászok építették: Buda, Pozsony, Nagy-Szombat, Körmöcz, 
Soprony, Kassa, Bártfa, Eperjes, Lőcse, Kézsmárk, s a többi szepesi, továbbá Erdélyben Kolozsvár, Besz- 
tercze, Brassó városainkat.

Középkori erődítményeink következő részletei római vagy byzanti eredetűek:
1. A f a l h o z  (Zwinger). — A várost körülfogó és védő főfal előtt rendesen még egy, alacso

nyabb s szintén rovátkos úgynevezett előfal (Vormauer) van építve. Ezen két — egymással párhuzamos 
fal által képezett és határolt falköz a várost gyűrű formában keríti be, innét elnevezése i s : Cingulum, Lice, 
s az angol outer ballium.

Az erődítés ezen szerkezete már a rómaiaknál szokásban v o lt; a falközt Procopius: De ledificiis 
Justiniani (Lib. II. cap. 1.) czímü müvében említi először, midőn a Nisib mellett Dara nevű város, Ana
stasius által 490-dik évben megkezdett és Justinián által 518-dik évben bevégzett erődítményeit leírja.

A Konstantinápoly városát — a szárazföld felőli oldalán körülfogó s még jelenleg is fenálló 
falköz, kétségkívül a legnagyobbszerii; ezen falköz mindkét végén a főfallal együtt erős négyszögletű tor
nyok által van védve.1

Ily, bár kisebb méretű falközök (Zwingerek), középkori városaink erődítményeinél is rendesen 
előfordulnak, nevezetesen Lőcsén és Bártfán.

2. Az erhély  (Erker). Már Diocletián idejében a körfal sikjából kiálló oszlopok hordására 
gyámkövek használtattak, későbben e fal felületének czélszerübb megvédésére a byzantiak s későbben a ró
maiak is ezen kiálló gyámkövekre egy szekrény alakú erkélyt (arca) alkalmaztak, melynek nemcsak oldalán, 
de a gyámkövek közt a fenekén lévő nyílásokon keresztül az ostromlókra forró viz, felolvasztott szurok, 
stb. önteték.

íme itt látjuk későbben a középkori erődítményeken, nevezetesen a kaputornyok nyílásai és bejá
ratai felett gyakran előforduló öntőlíjukalc (Peclmasen, Moucharabi) eredetét.

Egyébaránt Spanyolhonban, a mórok által épített erődítmények főfala, a rovátkos párkányzat 
kiálló gyámkövei közt, az ily öntőlyukak egész sorozatával találkozunk.

3. Az élőerőd, v a g y  előudvar  (Vorhof, Barbakan, Propugnaculum, Ptundella) hasonló
képen már a rómaiaknál is szokásban volt. — Az élőerőd rendesen köralakú fallal kerített és vagy közvet
lenül a kaputorony előtt vagy attól bizonyos távolságban található, utóbbi esetben az élőerőd a kaputorony
nyal egy oldalfalakkal védett úttal volt összekötve. — A barbakan egy zuhanó rácscsal elzárható kapuzattal 
s felvonó-hiddal volt ellátva.

Ily megerősített előerődök, — Barbakan elnevezés alatt — Európa nyugati középkori erődítések 
rendszerében is találtak alkalmazást. — A Dr. Henszlman Imre által felásatott bácsi vár is ily előerődök- 
kel volt megerősítve, továbbá Körmöcz, Eperjes, Kassa, Lőcse, de különösen Bártfa kaputornyai előtt, a 
bejárás hathatósabb megvédése tekintetéből, hasonlóképen találkozunk ily rendeltetésű barbakánokkal. — 
Krakkóban a sz. Flórián kapuzata előtt lévő köralakú élőerőd még jelenleg is fenáll. — A latin «barba-

Lásil dr. H en szlm a n n  I mre Lőcsének régiségei czimű művének 8-dik lapján  lévő I. idomát.
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chanum» vagy «barbicanum» szó, egy keskeny, befelé erősen tágított törést, vagy a várfalon keresztül 
vezető vízcsatornát jelent, s így történhetett, liogy az ily törésekkel ellátott kaputornyokat barbakánnak 
nevezték el.

A régi erődítmények tanulmányozásánál s megvizsgálásánál tekintetbe veendő nemcsak az akkor 
dívó hadviselés, s az erődítés módszere, hanem különösen a falazatok építési anyagának idomítása s elhe
lyezése is.; mivel gyakran az erődítmények falazatainak kőkötése, valamint a műrészletek kivitele és stylje 
alapján határozható meg az erődítmény keletkezésének s építésének ideje oly esetben is, midőn az erre 
vonatkozó Írott adatok hiányoznak.

Míg az «Archeológia monumentális» — az egyházi műemlékek ismertetését magában foglaló 
része, —■ nemcsak a külföldön, de már hazánkban is számos buzgó művelőre talált, úgy hogy egyházi mű
emlékeink keletkezési ideje, részint okmányok, tehát documentatio, részint pedig az építészeti styl fejlődé
sének megbízható meghatározása által, már meglehetős pontossággal alapítható meg; addig a középkori 
erődítmények tanulmányozása legalább eddig még nem terjedt el oly mérvben ; pedig az erődítmények 
ismerete nemcsak az emberiség közmívelődésére, de az építészet történetére nézve is nem csekély fontos
sággal b ir ; így a polgári építészetben előforduló erkélyek, tornyok, rovátkos koronázó párkányzatok és több 
efféle műrészletek, melyek a polgári épületnek gyakran csak díszéül szolgálnak, a régi erődítményekből 
erednek, s azoknak nélkülözhetlen szerkezeti alkatrészeit képezték.

Egyébaránt örömmel s megnyugvással constatálható, hogy — kivált újabb időben — a műrégé
szek figyelme már a középkori erődítményekre is kezd mindinkább kiterjedni. — Az angolok a castelleted 
architecture történetének összeállításával még nem készültek el ugyan, de Némethonban már több e szakba 
vágó mű látott napvilágot. — E tekintetben a francziák leginkább haladtak előre, nevezetesen Viollet le 
Dúc «Essai sur 1’architecture militaire du moyen ágé. Paris. 1854» czímü müve részletes alapossággal, s 
kitűnő rajzok kíséretében tárgyalja a középkori erődítmények történetét. —- Végre, bár hazai mürégészeti 
irodalmunkban eddig még hiányzik ugyan ily szakmájú mű, mindazonáltal középkori erődítményeink tanul
mányozása, felkutatása, s megismertetése által, ezen eddig elhanyagolt szakma iránt is kezd a közfigyelem 
fordulni. — így a többi közt Dr. Henszlman Imre, a bácsi, visegrádi, s legutóbbi időben a lőcsei erődít
ményekről irt becses munkája, valamint Dr. Bómer Flóris és Dr. Hampel József különösen a hazánkban 
előforduló római Castrumok s egyéb erődítmények nagybecsű ismertetése által a kezdet ezen irányban is 
már megtörtént.

A középkori erődítmények ösmertetésére nézve még a következőket jegyzem m eg: ha a közép
korban valamely város az ellenséges beütések s megtámadások ellen — tehát védelmi szempontból körfa
lakkal, bástya-tornyokkal s mély árkokkal megerősíttetett, gyakran, kivált a gazdagabb városok — nem 
elégedtek meg az erődítmények egyszerűségével, hanem iparkodtak a védmüvek építményeit művésziesebb 
kivitelű külsővel, szóval bizonyos architektúrái díszszel is alakítani, és pedig azáltal, hogy kivált a bástyák, 
a falak rovátkos koronázó párkányzatái, valamint különösen a kaputornyok díszesebb tagozatú parkány- 
zatok, toronysisakokat s egyéb műrészleteket nyertek. A város alapítóinak s a védmüvek építőinek törek
vése tehát oda irányúit, hogy városuk nemcsak daczos és imponáló, de díszes külsővel is bírjon.

így találunk példáúl külföldön, nevezetesen Német- és Franczialionban több ily középkori várost, 
melyeknek erődítményei, tornyai nemcsak az akkori védrendszer szabályainak minden tekintetben meg
felelnek, hanem díszes, mondhatni, monumentális külsővel is bírnak; erre példáúl felhozom Nürnberg, 
Begensburg, Augsburg, Strassburg, Díjon, továbbá a Bajna melletti városokat, melyek erődítményei bizo
nyos diszszel alakítvák.

Igaz, hogy hazánkban ily díszes erődítményekkel bíró városok nem léteznek, mindazonáltal 
hazánk középkori városai sem maradtak hátra e tekintetben; így a fenmaradt egykorú rajzokból tudjuk, 
hogy példáúl Mátyás királyunk budai várpalotája, úgy nemkülönben a többi szabad királyi városaink is, mint 
Kassa, Győr, Pozsony, Lőcse, Bártfa stb. díszes és festői kinézésű védmüveik által tűntek ki. Nevezetesen
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Kassa város — Van de Piy belga művész által rajzolt, s Hufnaglius által kiadott XÁ II. századbeli rajzán 
elég díszes s helyenként színes architektruával alakított tornyokat és bástyákat veszünk észre.. A mi pedig 
Bártfa városunk erődítményeinek egykori kinézését illeti, az eredetileg szintén díszes lehetett, a mint azt 
az 1768-iki térképen lévő s I. táblánkon közölt rajzból is kivehető.

Ezen rajzunk Bártfa város XVIII-dik századbeli képét ábrázolja ; de hogyan nézett ki városunk 
a XV-ik században, az egykorú rajzok hiányában már meg nem állapítható, bár némi valószínűséggel fel
tehető, hogy bástyatornyai az ekkor dívó gót styl Ízlésében voltak alakítva.

Általában véve, középkori városaink erődítményei inkább a szükség parancsolta egyszerűséggel 
épültek, azért azok külsején csinosabb és művésziesebb kivitelű építészeti díszrészleteket csak kivételesen 
találunk. Városaink erődítményeinek lőrései, ablakai, erkélyei, rovátkos párkányzatái egyszerűek, s korán 
sem oly díszesek, mint például a hasonkori külföldi erődítmények.

Középkori erődítményeink ezen kevésbé díszes alakításának oka azon körülményben keresendő, 
hogy egy város megerősítésénél a polgárok mindenekelőtt városukat az ellenséges megtámadások ellen 
iparkodtak mielébb biztosítani, s ezen czéljukat azáltal érték el, hogy legelőször a várost egy szakadatlan 
gyűrű formában körülövedző főfalak építését, a mennyire a körülmények megengedtek — sietették, 
s bevégezvén a főfalak építését, ez által városuk némileg már biztosítva volt. Állításom bizonyságául fel
hozom, hogy városi erődítményeink beható vizsgálatánál gyakran vettem észre, hogy a bástya-torony fala 
a főfallal (Gourtine) nincs szerkezetileg összekötve, az összekötés kőcsorbázatok által csak későbben 
történhetett.

A munka ezen sietősége következtében a díszrészletek alkalmazására természetesen nem maradt 
idő, sőt mint a bártfai főfal némely részén tapasztaltam, a kőfal építése oly sietséggel ment végbe, hogy 
a fal csak két oldala épült kövekből, s az így támadt belső űr vakolattal elegyített kő- és téglatörmelékkel 
töltetett be s így természetes, hogy a főfal építése ily szerkezet mellett igen sebesen haladt.

Középkori erődítményeink egyszerű és dísznélküli kivitelének második oka pedig abban a körül
ményben keresendő, hogy a XIV. század elején — midőn pédáúl Bártfa városunk is a bevándorlott néme
tek által benépesíttetvén erődítményekkel láttatott el, az erődítés építészete (Fortificationsbau) még Német
honban is csak kezdetleges állapotban lehetett, az onnét bevándorolt német vendégeink tehát kifejlett 
díszépitészeti motívumok s műrészletek ösmeretét Bártfára vagy hazánk más vidékére még nem is hozhat
ták, s igv arcliitektonikus szépségű erődítményeket még nem építtethették.

Az erődítmények építészete, építészeti modora s stylje ép úgy mint az egyházi és profán építészet 
az idő folyamában, a fejlődés bizonyos fokozatain ment keresztül; — kezdetben, — a mint említém — az 
erődítmények igen kezdetleges és egyszerű alakúak voltak, és csupán az erődítés főczéljának feleltek meg. 
A mint azután későbben, nevezetesen a XIV. és XV. században, különösen az egyházi építészet mind
inkább szebb és díszesebb formában decorative is fejlődött, •— midőn a polgárság gazdagságával és hatal
mával, annak pompa és fény utáni törekvése is nagyobbodott — az egyházi építészet ezen kifejlődése 
természetesen az erődítményekre is lassanként kiterjedt, s az építészet ezen virágzó korszakából származ
nak példáid a külföldi, díszes erődítmények is, melyek az építész leleményességét s geniálitását épen úgy 
mint annak nemes Ízlését nagy mértékben bizonyítják.

Ily díszes kivitelű középkori erődítmények, nevezetesen kaputornyok hazánkban is találhatók ott, 
hol a régi kor müizlésének s kifejlett építészetének ezen tiszteletre méltó emlékeit az újkor újítási dühe, 
még le nem romboltatá, nevezetesen Vajda-Hunyadon, Pozsonyban, Körmöczön s még több helyen, továbbá 
a kassai, eperjesi s bártfai erődítmények is díszesek voltak, bár az utóbbi városok bástya-tornyai már csak 
részben állanak fen.

A XVI. és XVII. század renaissance-styljének gazdag ornamentatiója a városok erődítményeire 
is átment, azonban itt sem annyira építészeti, plasztikai tekintetben, hanem inkább csak a felfelület díszí
tésében nyilvánult. Ezen korszakban ugyanis a renaissance müirány decorativ törekvése nem csak az épité-



szét, hanem a kézműipar készítményeire is kiterjedt. így nevezetesen a mellvértek, pánczélok, fegyverek, 
damascirozása és niellirozott díszítményeinek modora, és jellege átment az építmények falainak sgrafittóiba.

Úgy látszik, hogy akkoriban — a renaissance-izlés fejlődésének fénykorában, — a tárgyak vagy 
építmények sima és dísznélküli felületét, a mennyire a körülmények engedték, mindig iparkodtak meg
felelő ornamentátió által stylszerüen feldíszíteni, — s általában véve a XYI. és XVII-dik századbeli épít
mények díszítésében nagymérvű mütevékenység észlelhető; igy például a szepes- s sárosmegyei templomok 
tornyain, valamint Eperjes renaissance-stylú polgári házain, a sgrafitto díszítmények egész sorozatát talál
juk, mely hatásteljes, és stylszerű díszítés ezen modora által az építmény falazata a demascirozáshoz 
hasonló kinézést nyer.

Hogy ezen ép oly monumentális mint stylszerű díszítési modor az egyházi és polgári építmé
nyekről az erődítményekre is kiterjedt, az nagyon természetes, igy nevezetesen a késmárki Tökölyi-féle 
vár több bástyáján, a díszítendő tárgy nagyságához képest, természetesen nagy mérvben rajzolt sgrafittokat 
találunk. Ezen díszítési modor kiterjedt az ajtók ablakok és lőrések nyílásaira is.

Ily díszítésnek Bártfa város bástya-tornyai is, melyekről későbben lesz szó.
Az erődítmények alaki fejlődésére nézve az építési anyag majdnem döntő befolyást gyakorol ; 

igy a kőanyagban gazdag vidék erődítményei — már az épitési anyag természeténél fogva is —- más alakí
tást nyertek, mint például a téglából épültek.

Hazánk felvidékének Kárpátok koszorúzta hegyes vidéke jó építési kőanyagban bővelke
dik, a kárpáti homokkő nemcsak keménysége, de finom szemcséjű szerkezete folytán is az idomitásra 
igen alkalmas.

Bártfa, Eperjes, Kassa, Lőcse, Körmöcz stb. felföldi városaink középkori erődítményei, bástya
tornyai is homokkőből épültek, a tégla csak helyenként fordul elő, és inkább a tornyok és falak befedésére, 
továbbá párkányzatok kirakására használtatik.
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3. A V Á R O S  K Ö R F A L A I  É S  B Á S  T Y A T O R N  YAI .

Bártfa városunk középkori erődítményeinek alaprajza az I. táblán 2. idom alatt szemlélhető, 
azonban a legújabb katastralis térképen, — melyről ezen alaprajzot is lemásoltam — csak a jelenleg 
fenálló erődítmények vannak ábrázolva, ezen hiányt pótolandó, az erődítmények már romban heverő 
falazatait a helyszínén felmérve, azokat a mellékelt rajzomban kiegészítettem. Mindamellett erődítményeink 
nagyobb része még fenállván, azok szerkezetéről, kinézéséről, valamint az itt követett erődítési rendszerről 
még elég hű képet alkothatunk magunknak.

Városunkat mindenekelőtt egy főfal keríté be, melynek vastagsága 2 méter, magassága pedig a 
helyi viszonyoknál fogva 8— 10 méterig változik. A főfal felső részének a város felőli oldalán egy 
1*5 méter szélességű körjárda van alkalmazva. Szokás szerint ezen körjárda rendesen oly keskenyre 
hagyatott, hogy azon csak két ember térhetett ki egymásnak, mindamellett abban az esetben, ha a fal csak 
csekély vastagsággal birt, akkor a járda szélességét egy fajárdával szélesbbitették. S valóban a bártfai főfal 
némely részén észrevehetők még azon lyukak, melyekben a fajárdát hordó s alátámasztó feszítő gerendák 
voltak beillesztve. Hogy főfalunk csakugyan ily fajárdával volt ellátva, következő feljegyzés is bizonyí
tani látszik:

Anno 1433  Itein Jorgeu Czynimermann das hat Dielen g’elegt
oíF <ly inawei* liin mid liei* .............................................................................................flor&nos 1

Item Czymmer und liolz zn dem bawen mxilx dy Stadt.

Az utóbbi adat vonatkozhatik ugyan az erődítmények építéséhez szükségelt faállványokra is, 
előbbi adatunk azonban már határozottan említi a körjárda bedeszkázását.
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A körjárdát egy 3-3 meter magasságú s törésekkel ellátott mellvédfal védi, melynek felső pár
kányzata csatornás cseréppel volt fedve.

A főfal azon részén, hol a fal folytonásságát a bástyatornyok törik át, a körjárda, a bástya falá
nak a város felőli oldalán, a falból kiálló kőtámokon elhelyezett, többnyire fedett folyósó által nyerte sza
kadatlan folytatását.

Ily rendeltetésű, rendesen három egymás felett fekvő kőtámok, még több helyen nyúlnak ki, 
a bástyák falából. A körjárda ezen szerkezeténél fogva, az ellenséges támadás okozta védelem alkalmával, 
a főfal járdáján álló polgár közlekedhetett a bástya-tornyok emeletein lévő társaival, sőt ezáltal a lőszer is 
könnyebben osztathatott ki a várost védelmező polgárság között. Egyébaránt a körjárda azonfelől még lép- 
csőzettel is volt ellátva, melyeken a városból a főfal körjárdájára könnyen lehetett feljutni.

A főfaltól mintegy 6 méternyi távolságra egy alacsonyabb, de szintén lőrésekkel ellátott úgyneve
zett elő fal (Vormauer) állott, s ezen két fal közti rész nem egyéb mint azon falhoz (Zwinger), mely az 
egész várost gyűrű-formában keríti be. Az előfal lőréses mellvédé a tűzvonal (Feuerlinie) megerősítésére 
s nagyobbítására szolgált az által, hogy a várost védelmező polgárság innét is szórhatta halált hozó löve- 
geit a városhoz közeledő ellenségre.

A majdnem 8 méter magasságú előfal, többnyire lejtős falsíkjával a várost mindenoldalról körül
fogó 34 méter széles és 10 méter mély sánczárok (Stadtgraben) egyik belső oldalát (Escarpe) képezi, mig 
az árok külső oldalát (Contre-Escarpe) az úgynevezett külső fal (Aeussere Mauer) fogja be.

Ha a bártfai erődítmények keresztmetszetét összeliasonlítiuk a lőcsei erődítmények keresztmet
szetével (lásd Dr. Henszlmann Imre, «Lőcsének régiségei» czímű munkájának 34-ik lapját) azok közt 
feltűnő hasonlatosságot találunk, mely hasonlatosság — a mint későbben kimutatom, nemcsak a bástyák 
alapidomaira, hanem különösen az előerődítmények alakítására is kiterjedt.

Városunk — fekvésénél fogva — a keleti, déli és nyugati oldalról hármas fallal van kerítve, a 
legmeredekebb északi oldalon pedig, miután ott a város sánczárkán, egy védfallal szegélyzett és básta-tor- 
nyokkal megerősített malompatak folyik keresztül, -— négy fallal van megerősítve, — A malomárok két 
végpontján, a külső fal rácsozatokkal elzárt liídnyilásokkal bírt, mely könnyen megközelíthető s az ellen
ség által elfoglalható pontok, 14. és 16-dik számmal jelölt erős bástyatornyak által voltak védve.

A város ezen körfalai terméskőből erősen épitvék, némely helyen azonban jól kiégetett kemény 
téglasorok is észlelhetők. A mi pedig a vakolatot illeti, azzal úgy látszik, elődeink nem igen gazdálkodtak, 
mert annak nagy mértékben! alkalmazása és használata erődítményeiknél is tapasztalható. A vakolat zsi- 
ros mészszel vegyített tiszta homokból áll, s oly kemény, hogy aczéllal ütve szikrát ád.

A falazatoknál általában véve különösen nagy kövek használtattak, a kőkötés nem rétegekben, hanem 
inkább a terméskő természetes alakja szerint a cyclopfalazat modorában történt, a hézagok nagy szorgalom
mal kisebb kövekkel vannak kitöltve.

Könnyen belátható, hogy ily kitűnő épitési anyag felhasználása mellett, valamint pontos s lelki- 
ismeretes szerkezeti kivitel által az akkori erődítmények a czélnak megfelelő erősséggel, tartóssággal s ellent- 
állási képességgel bírtak. Faragott kövek csak a falak sarkain, a bástyatornyok s ajtók ablaknyílásain, vala
mint párkányzatain alkalmaztattak. A falak felülete bevakolt, s faragott köveket utánzó világosabb színű 
vonásokkal van díszítve.

A megerősített középkori város erődítményeinek leglényegesebb építménye a kaputorony (Thor- 
tliurm) volt, mely nem csak közvetíté a forgalmat és a közlekedést, hanem hadászati tekintetben is kiváló 
fontossággal birt. A kaputornyok tehát rendesen oly szerkezettel bírtak, hogy a közeledő veszély alkalmával 
azok könnyen ki és bezárhatok voltak. A kapu-nyilásának megerősítésére és biztosítására kiváló gond fordít- 
tatott azáltal, hogy a kaputorony nemcsak megfelelő számú lőrésekkel, de a kapunyílás felett a falból kiugró 
erkélyekkel is volt ellátva, mely utóbbiak nyílásaiból forró víz, olvasztott szurok, kövek és egyéb gyilkoló 
szerek dobattak le az ostromlókra. Továbbá magának a kapunyitásnak elzárására s eltorlaszolására külön-
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féle szerkezetek szolgáltak. így az úgynevezett zuhanó rácsozatok (Fallgitter, Fallrechen) rendesen a kapu
nyílás belső részén voltak a falba alkalmazva s csigákon menő lánczokkal megerősítve, olyképen, hogy 
a lánczok felhúzása vagy leeresztése által, a kaput elzáró zuhanó rácsozat minden perczben volt fel- vagy 
lebocsátliató.

A kapunyílás teljes elzárása pedig három féle módon történt, vagy közvetlenül a felvonó híd 
(Zug- vagy Fallbrücke) segítségével, vagya kapu szárnyajtóinak bezárása által, mely alkalommal a kapuk 
nehéz, többnyire vasbádoggal erősen bevont ajtó szárnyai a torony belső falába lévő üregbe betolható zár
gerenda (Sperrbalken) segítségével eltorlaszoltattak; s végre egylebocsátható rekesz által, mely esetben a kapu
nyílás külső részén lévő bemélyedésben elhelyezett s lánczokkal fel- vagy leereszthető vasrekesz a kapu
nyílás elé bocsáttatott le.

A kapu elzárásának ezen harmadik módszerét a körmöczi felső kapu tornyán még jól lehet ki
venni ; ugyanis ott látható még a horonynyal ellátott s kőbe vésett csatorna vagy bemélyedés, és annak 
felső részén egy falnyílásban lévő vascsiga, melyen a rekeszláncza volt megerősítve.

A kül- vagy az úgynevezett előerődök (Yorwerk, Barbakan) tornyainak kapunyílásai kivétel nél
kül mindig egy felvonó híd (Zugbrücke) segítségével zárattak el. Ezen eljárás által nemcsak a kapu záratott 
el, hanem egyszersmind a — rendesen vízzel telt — sánczárok áthidalása is megszakíttatott.

Általában véve kétféle alaprajzú kaputornyokat különböztetünk meg; úgymint négyoldalúnkat, 
melyeknél a kapu-nyílása a torony emeletein lévő törések és a falból kiszökő erkélyek által volt védve; 
másodszor oly kaputornyokat, melyeknél a bejárat rendesen két kerek-bástya közt foglalt helyet. Ezen 
két körbástya vagy a kaputorony sarkait képezé, vagy pedig közbefogva a kaput egymástól elkülö
nítve állott.

A kaputornyok első neméhez tartoznak általánosan véve a némethoniak és magyarországiak; így 
nálunk példáúl a még fenálló bártfai, körmöczi, beszterczebányai kaputornyok; ellenben a második rend
szer szerint alakít vák a francziahoni kaputornyok. Ily kettős kerekbástya által védet kapuk a bury-i ecou- 
en-i, chantilly-i, chenonceau-i, gailloní s még számos francziahoni erődítményeknél fordulnak elő.1 A kapu
tornyok alakításának ezen két rendszere gyakran egyesítve is fordúl elő; ez esetben, — a mint említém 
— a kaputorony sarkait a két kerekbástya képezi, ily alakítással bírnak példáúl s baseli úgynevezett (Spah- 
lenthor)1 2, továbbá a hamburgi és a kölni St.-Márton kaputornyai.

Középkori városaink kaputornyai tehát általában véve a német rendszer szerint épültek, a mi 
nem is feltűnő, miután tudjuk, hogy különösen felső vidéki városainkat a királyaink által behívott német 
gyarmatosok alapították s építették.

A kaputornyok ezen német erődítési rendszere azonban nemcsak hazánk, de Lengyelhon, sőt 
Olaszország erődítményeire is kiterjed, bár ezen rendszer csak Olaszhon felső vidékein, nevezetesen Lom
bardiában észlelhető, míg a déli olaszhoni kaputornyok a római védrendszer szerint épültek. 3

A mi tehát a kapuk megerősítési módszerét illeti, tagadhatlan, hogy a franczia rendszer két 
bástya-torony által ílankirozott kapui jobban voltak megvédve, mint a német rendszer kapunyílásai. 
Ez utóbbi megerősítési mód hiányait a németek az által pótolták, hogy egy kettős kaputornyot építették, 
mint pl. Körmöczbányán és a bártfai felső kapunál — vagy pedig — a mi gyakrabban is fordúl elő, a kapu
tornyok előtt még külön elöerődöket, barbakanokat emeltek, mint példáúl Lőcsén, Bártfán és Eperjesen.

1 Lásd L übke : Geschichte der französischen Renaissance.
2 Lásd L übke : Geschichte der Arcliitectur.
3 Lásd S chultz F erencz : Studien über die Befestigungsbauten des Mittelalters czimű érdekes közleményét a bécsi Mit« 

theilungen XIV-dik évfolyamában. Auf Deutschlands Boden schuf die Befestigungsbaukunst des Mittelalters gar herrliche Kunst
werke, welche gleich den Bauten kirchlicher und profaner Bestimmung dieses Landes in ihren Formen den Stempel deutschen 
Geistes unverkennbar an sich tragen, und diesen weit über des heiligen römischen Reiches Grenzen hinaus verbreiteten, wie nach 
Polen und Ungarn, ja selbst in Italien finden wir fortificatorisclie Bauten, die unzweifelhaft von deutschen Meistern herrühren.
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Előrebocsátván a kaputornyok alakításánál követett rendszerek általános ösmertetését, vizsgáljuk 
meg most bártfai tornyaink szerkezetét közelebbről is.

a) A  f e l s ő  hcupuu. A város déli oldalán lévő úgynevezett felső kapu (Porta superior) tornyai 
(lásd I. tábla 2 idomának 1 . számát) jelenleg már nem léteznek, de az alap falazatok, valamint a két kapu
tornyot összekötő s falakkal segélyzett út, valamint az egy félkörben kiugró főfalak még fenállanak. A mint 
azt a város, — az I. táblán ábrázolt, 1768-dik évi — képén még jól lehet kivenni, kaputornyunk négy
szögletű alaprajzzal birt, két emelete törésekkel ellátott, s kapunyílása még csúcsíves. Ezen felső kapunál 
nem lévén elő erődítmény, ennek helyét egy hídtorony pótolja, melynek külső kapunyílása egy felvonó híd
dal volt elzárható.

A kaputornyok felé vezető út rendesen nem esett össze a torony kapuzatának tengelyével, hanem 
majdnem egy derékszögű kanyarúlatot képez.

A város kapuzatai felé vezető út ezen kanyarodása hadászati szempontból történt, miután a város 
kapuit ostromló ellenség ez esetben a város körfalain és bástya-tornyain elhelyezett városbeliek lövegeinek 
jobban volt kitéve, s így a városba vezető útat jobban is lehetett megvédeni.

Az út ily kanyarodása még a lőcsei s körmőczi kapuknál is előfordúl, sőt ezen rendszer észreve
hető már a római erődítményeknél is. így az Aosta és Semendria kapui felé vezető út, egy barbakanon 
keresztül menve szintén egy kanyarulatot képez.

A bártfai felső kapu előtornya egy fahíddal volt a városi sánczárok külső falával összekötve. Ezen 
híd utolsó, azaz a kaputorony melletti jármát vagy osztályát a lebocsátott, felvonó híd képezé, mely utóbbi, 
ha felhuzatott, a torony- és az állóhíd közt egy nyílás származván, a közlekedést teljesen elzárta. Az egy
kori fahíd helyén 1770-ik évben Sztankó városi biró idejében egy ívezetes kőhíd közvetítő a közlekedést; 
jelenleg azonban ezen híd használaton kívül van, miután 1846-ik évben a sánczárkon keresztül egy egye
nesen vezető út, az árok feltöltése által készült. (Ezen most használatban lévő út az I. táblán pontozott 
vonalak által van jelölve.)

Felső kapunk elrendezésének, úgy mint főfalainak és tornyainak még jelenleg is meglevő alapfa
lazatait felkutatva s felmérve, azokat összehasonlítva az I. táblán lévő 1768-diki képpel, megbízható 
biztossággal alapítható meg felső kapunk erődítményeinek egykori kinézése is, mely, valóban monumen
tális lehetett.

Felső kapunk építésére s későbbi kijavítására nézve, a városi levéltárban a következő érdekes ada- 
okat találtam:

Anno 1432. Item  an tagiverlc tz u  dér pastey dy  do is t vor Thor ......................... ji. 30
Anno 1483. B egistrum  super edificatione porté superioris inceptu m  s. Gregorii.

Item  pro lapidibus sexta  ante J u d ic a ........................................................................... den, 62
Item  die eodem, pro destructioribus m u ri in  porta  superiori. (sic) .....  .........  fi. 2

Anno l ő  14- I tem  super reform atione m u ro ru m  circa portám  superiorem  in
fossato ................:............................................' ........................................................................./Z. 1 den. 5

Anno 1516  pro reform atione p o n ticu li cxterioris portae su p erio ris .....................  fi. 2 den. 6
A nno 1 6 4 3  m uratori B ans Herbst T urricu lam  ad portám  superiorem  Horologii

exstruenti et dealbanti so lu ti sun t ................................................................................ fi. 35
Item  pro erectione novae turricu lae in  rationem  Horologii ad  portám  superio-

rem  m uratoribus in  Universum so lu ti s u n t ....................................... .........................fi. 51

Felső kapunk tornyán az óra-mű elhelyezésére egy kisebb tornyocska épült 1643. évben.
A felső kapu tornyán az 1766-dik évben történt renovatió alkalmával az említett óratornyocska 

lebontatott, miután a város 1768-iki képén, annak nyoma már nem létezik. Ezen újításra vonatkozott a 
kapunyílás felett alkalmazva volt következő chronostikon i s :

beL L a M e C L aY s e e e , paX  D a t a  apperI t ,

mely mondat számbetüi az 1766-dik évet jelölik.
1843-dik évben a felső kapu tornya egészen lebontatott.

BÁRTFA KÖZÉPKORI MŰEMLÉKEI. 3
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b) A llözép- vagy olasz haynv. A város erődítményeinek nyugati oldalán álló közép- vagy 
olasz kapu (lásd I. tábla 2 . idomának 5. számát.) régi feljegyzésekben Porta válláram, Porta latina, Wal- 
lentlior elnevezés alatt fordul elő, s liasonlóképen hatalmasan volt megerősítve. A még most is fenálló 
kaputorony négyzet-alakú alaprajzzal s lőréses nyílásokkal áttört három emelettel bir. A torony külső nyu
gati kapunyílása csúcsíves, míg a város felüli kapu körív (Segmentbogen) alakú. A kapuk belső részén még 
észrevehetők azon vastag és erős vas-horgok, melyeken a kapuk szárnyajtói fel voltak függesztve.

Ezen kapu-tornyunk első emeletén —- közvetlen a külső kapu nyílása felett egy — valószínűleg 
öntőlyukakkal ellátott, s a falból kiugróerkély volt a kapu megvédésére alkalmazva. (Lásd a mellé
kelt 1. idomot.)

A torony későbbi újítása alkalmával ezen erkély eltávolíttatott, belső nyílása vagy ürege azonban 
még a torony belsejében látható. — Ezen kapu tornyunk déli és északi oldalfalához a falköz simul, a nyu
gati oldalán lévő külső kapunyílás pedig az oldalfalakkal szegélyezess a városi sánczárkon keresztülvezető

út felé nyílik, mely a kapu
tornyot a köralakú élőerőddel 
(Barbakánnal) köti össze. — 
A barbacán körfalai lőrések- 
kel vannak ellátva, melyek 
az élőerőd északi oldalán 
lévő felvonó híddal ellát
ható kapunyílás megvédé
sére szolgáltak. -— A híd és 
a falakkal szegélyezett út 
iránya itt is majdnem egy 
derékszöget képez, mely el
rendezés által — a mint em- 
lítém — a kapukhoz vezető 
út, a körfalak s bástyák löve- 
gei által jobban volt fedve.

A sánczárokkal körülvett 
barbacan körfalai még jelen
leg is fenállanak, a kapunyí

lás azonban már be van falazva, s a falúdnak is már semmi nyoma.— A sánczárok északi oldalán, a városba 
vezető út helyén jelenleg a «középkapuhoz» (sztrednya brana) czímzett vendéglő áll, melynek északi falában 
azon városi czímer van befalazva, mely eredetileg a barbacan kapuja felett díszlett. — A renaissance stílű 
czímerpaizs kőből vésett, mezeje egyszer hasított, jobboldalon a város négy folyamos, kettős bárdú, koro
nás és liliomos czímerképe látható, míg a baloldali mezőben Glatz Jakab akkor biró ösmert monogrammja 
vehető ki. — A czímerpaizs alatt pedig a czímer készítésének éve olvasható.

ANNO DOMINI 1 • 6 • 4 • 7.

Jelenleg a barbacan nyugati falán és a sánczárkon az 1822-ik évben Obrist bírósága idejében 
készült egyenes út vezet a belvárosba.

A középkapu erődítményeinek egykori kinézését mellékelt 1. számú rajzunk tűnteti elénk, melyet 
a meglevő adatok, s még fenálló tornyok rajzának alapján reconstruáltam.

Középkapunk erődítményei azonban nem csak hadászati tekintetben teljesen teleltek meg az 
akkori erődítés szabályainak, hanem, mint mindjárt kimutatom, művészileg is díszes festményekkel vol
tak feldíszítve.
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A középkapura nézve a következő adatokat találtam :

Anno 1509. Item  pro sora unct ad portám  vallanom  .........................................  den. 5
Anno 1 5 1 4 • R em  pro oleo ad Colorem rubrum  pro decolorntione turris  supra

Valenthor ............................................................................................................  den. 50
Anno 1521. Item  reform avim us hoc Anno u n a m  ru in a m  m u r i penes portám  

Latinam super eadem reform atione exposoim us d u m ta x a t super muratores 
et eorundem  operarios quem  ad  m ó d ú m  in  rapulario clarius sep tim ana tim
continetur ............................................................................................................ fi. 18 den. 0

Anno 1523. Item Johanni j>ietoi*i pro tabula jjicta ante portám
latinam ................................................................................................................ fi. 2

Item  Magistro Theophilo pro berggrün .............................................................. fi. 3
Anno 1615 , 1 4  S tu fnägel zu m  Z aum  ins W allen thor.........................................  den. 14
Anno 1626. Ins W allenthor zu r  Zugbrücken Stangen das Eisen geschw eisst... den. 6
Anno 1640  pro picturco in  propugnaculo spheristerio ........................................... fl. 2
Item  circa propugncociolum in  spheristerio in  Universum clcoti ..........................  fl. 9 den. 6

Az 1725-dik évben a templom ledőlt tornyán lévő óramű a középkapu tornyára tétetett át, mely 
alkalommal ezen bástya óratoronynyá változtatván át, ezen rendeltetésének egészen az 1878-dik évi ápril 
hó 22-kén dühöngő s az egész belvárost elpusztító tűzvészig felelt meg. — Ezen utolsó nagy tűzvész 
óta ezen torony ideiglenes tetőzettel van befedve.

c) A z  a l s ó  h c tp u .  Az úgynevezett alsó kapu (porta inferior, Niederthor) I. táblánk 2-ik ido
mában 10-ik számmal van jelölve, s városunk erődítményeinek észak-keleti sarkát képezi. — A jelenleg 
már nem létező négyszegletű kaputorony — a mint azt az említett, 1768-ik évből származó képen még 
jól kivehetni, két emeletes volt, felső párkányzatát rovátkok sorozata koszorúzta be, a kapu előtt látható a 
körfalas előerődítmény, melynek lőréses falai még most is fenállanak.

A sánczárokkal körülvett barbacan északi oldalán lévő külső kapunyílás felvonó híddal volt ellátva.
Az alsó kapura vonatkozó, eddig talált adatok következők :

Anno 1517. Item  M agistro Thomcoe de laboré portáé inferioris m ed ii cum
pinnctculo ............................................................................................................. fl. 16

Anno 1517. M agistro Thom ae Icopicidac cum  suis operariis circa reform ationem
fu n d a m en ti portáé in ferioris ............. . .............................................................. fl. 1 elén. 18

Anno 1556  Reparcotio m u ri a pomerio delcopsi j u x ta  portám  inferiorem  sexta
feria  m agna  Antonio lapicidae et eins operariis so lv im u s ............................  fl. 20

Anno 1611. B eim  M iederthor zu r  Zugbrücken ein Blech zu r  Stange gemacht,
da für g e za h lt ......................................................................................................... fl. 1

cl) A  h i s  k a p u .  A város erődítményeinek majdnem egyenes irányú északi oldalának köze
pén, a parochialis templom s a parochia épületének tőszomszédságában látjuk a város alaprajzán 8-dik 
szám alatt az úgynevezett kis kapu tornyának (parva porta. Tliürl) négyzet alakú alaprajzát, maga a kapu
torony már nem létezik többé, a bejárás előtti elő erődítmény körfalai azonban még most is fenállanak.

Ezen kis kapu közvetítő a város főtere és az alsó külváros közti közlekedést. — A kaputorony 
előtt az oldalfalakkal szegélyzett út alatt, a malompatak folyik, melynek csatornája a lejebb fekvő sáncz
ároktól egy fal által van elválasztva.

A felső sáncz-árokban eredetileg nem volt víz, ezen malompatak melletti száraz sánczárokban 
lehettek azon halas tavak, melyekről a régi feljegyzések megemlékeznek, így :

Anno 1432. Item  den Fischern cly clo haben gefischt y m  stattgraben an
ta g w e rc k ................................................................................................................ fl. 1

Anno 1611. E in  Fischfass gebunden a u f  die S ta d t .............................................  den. 6
Anno 1669. Ratio p isc inarum  purga tarum , Inspectoribus Nicolao R itzm a n n  

et Do A ndrea Ju n g lr ich  .....................................................................................
3*
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e) A  város bástya tornyai.  Bártfa város főfala eredetileg tizenkilencz bástyatoronynyal 
volt megerősítve, a mint azt az I. táblán lévő rajzon még jól lehet kivenni. — Ezen erődítményekből 
azonban jelenleg még csak tíz bástya-torony áll, bár azok is részint az idő vasfoga, részint az utolsó nagy 
tűzvész által már meglehetősen rongált állapotban vannak.

A tűzvonal megerősítésére, valamint a főfal liatliatósb megvédésére, bizonyos távolságban a 
főfalból kiálló bástyatornyok épültek. — A bástyák egymástóli távolsága, az ókorban, a puskapor haszná
lata előtt csekély volt, a bástyák a római erődítményeknél rendesen két nyíllövésnyire álltak egymástól, 
későbben a bástya közti távolság mindinkább nagyobbodott; — így Bártfán mintegy 20—25 ölnyi távol
ságban állanak a bástyatornyok egymástól.

Bástyáink alaprajzának idoma kör, kerülék, négyzet vagy leginkább D alakú, csak a 7-ik számú 
bástya alapja polygon. — A rendesen három vagy négy emeletit bástyák törésekkel s ablaknyílásokkal

vannak ellátva, a bástya belsejébe csak a 
város felőli oldalon fekvő földszinti, vagy 
a körjárdával közlekedő első emeleti ajtón 
lehetett bejutni, — a bástyatornyok má
sodik vagy harmadik emeletén lévő ajtó
nyílásokon a lőszer helyeztetett el a bástya 
emeleteibe. A lőszer felhúzására szolgáló, 
csigával ellátott és a falból kiálló gerenda 
több bástyán jelenleg is észrevehető még. 
A főfal valamint a bástyák csatornás cse
réppel voltak fedve, a tornyok rendesen 
kúp- vagy pyramis-alakú csúcsos sisakkal 
birtak, melyek csúcsát vaslemezből ké
szült, néha művészies kivitelű zászlócskák 
díszítették.

Bástya-tornyaink általános s rövid 
ösmertetésének és leírásának alapjául 
szolgáljon az I. tábla 2-ik idomában 
látható alaprajz, melynek bástya-számai, 
az itt közlendő sorszámokra vonat
koznak.

1. A felső kaputorony , jelen
leg már hiányzik, leirását a) pont alatt 
már közöltem.

2. E gy négyszegletű  bástya, 
a főfal felső kapu melletti félkörívű kanyarulatának beugró szögletében még jelenleg is áll, felső emelete 
lakszobának használtatik.

3. Az úgynevezett zárda bástya (Klosterbastey), alaprajza egy teljes kör, két emelete törésekkel 
van ellátva; az első emeleti, kiugró gyámköveken épült fedett folyosója a főfal körjárdájának folytatását 
képezé. A földszinti ajtó mellett a bástya-fal vakolatába az 1541-ik évszám van karczolva. — Ezen bástya
torony még fenáll s a ferenczrendi barátok által magtárnak s éléskamrának használtatik.

4. A  v íz i bcistya  (Wasserthurm, vagy Pastey liinter Schön Andres), felső 3 emelete löréses 
ablaknyílásukkal, a város felőli oldalon pedig ajtókkal van ellátva. — A körjárda folytatását képező folyosó 
kiálló gyámkövei még most is megvannak, csinos és meredek sisakja csatornás cseréppel volt fedve. 
Mondom «volt», mert az 1878-iki utolsó nagy tűzvész ezen bástya-tornyot is elliamvasztá. — A bástya

2. idom.
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szomszédságában lévő vízvezeték (F) földalatti csövei itt metszik át a város sánczárkát s falait, innét Was-
sertlmrm elnevezése is.

Ezen bástya-tornyunk ábrákkal ellátott részletes leirását közöltem az «Archasologiai Közlemé
nyek» IX. kötetének I. füzetében. — A torony-sisak csúcsán lévő egyszerű, de díszes alakítású vaspléh- 
zászlócskán az 1637-ik év van kiverve. (Lásd a mellékelt 2. és 3-ik idomot.)

A bástya, — város felőli, — oldalán a következő — most már alig észrevehető — német versek 
voltak alkalmazva:

• CVM • DEO • ABSÜLVI •

M it Gott vund m it  Gebeth hcib ich in  allen  
Sachen

So m ir  befohlen ivar, den A n fang  m üssen  
machen,

N u n  schon ist verricht m it Gobteswerhe gar 
Brauches ,,gsund fried lich  viel Ja h r der 

Bartfeiderischen Schaar“ 
Dies w ünscht Andreas K u n tz  von Grand  

des Herbzens mein,
Demganzen edlen R ath, wie auch der löb

lichen Gemein.
A nno 1661.

Ezen felirat valószínűié«- bás-O

tya tornyunk egyik újítására vonatkozik, 
melyet Kuntz András építőmester vitt 
véghez.

Ezen bástya-torony az 1878-iki 
nagy tűzvész óta romban hever.

5. A közép vagy óla SZ 
kapu  (porta válláram vagy porta latina, 
Wallenthor) ösmertetését a b) pont alatt 
már feljebb közöltem. Ezen bástya liosz- 
szabb ideig óratoronyul használtatott, az 
utolsó tűzvész óta romban hever, s leg
újabb időben egy ideiglenes tetőzettel 
fedetett be.

3. idom.

6 . A z észak-nyűga ti fokbástya  már egészen eltűnt, csak köralakú alapfalazatai marad
tak még fen.

7. A város északi oldalán álló polygonal alaprajzzal bíró bástya (Stántzelsthurm) csak földszinti 
falai emelkednek még ki a falköz földszínéből.

8 . A k is  kapu  (parva porta, Thürl), jelenleg már nem létezik, csak a barbacan lőréses falai 
állanak még fen részben.

9. A rovéltkos te te jű  bástya  (Thurm liinter dem Pfarrhof) az úgynevezett nyitott bástyator
nyok (oífeneBasteien) osztályába sorozandó; miután négyszegletű alaprajzának csak három oldalfala épült 
fel rendesen, a torony negyedik, a belváros felőli oldala pedig nyitva volt. — Megemlítésre méltó ezen 
bástyatorony felső rovátkos párkányzatának díszes alakítása, úgyszintén azon csinos, fekete alapú sgrafittók, 
melyek a párkányzat alatti szegélyt díszítik, a bástya-torony nyugati oldalán, borostyánkoszorúval körül
vett Magyarország czímerpaizsa két delphin közt vehető észre; a keleti oldalán pedig egy — szintén del- 
phinek által közbefogott medaillonban, a római német szent birodalom — körnimbussal körülvett - -  két-
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fejű sasa látható, — ellenben a bástya északi oldalának sgrafittói már teljesen elenyésztek, úgyszintén 
ezen az oldalon lévő következő felirat is :

BERNARD PEL DE LVGANO FECIT ISTVM LABOREM ANNO DOMINI MDLXXXII.

Ezen felirat értelmében tehát, Pel Bernát luganói születésű művész készíté ezen díszes sgrafit- 
tó k a t; — melyeket az «Arcliasologiai Közlemények IX. kötetének I. füzetében rajzban is közöltem, mely 
utóbbi az 4. idom alatt itt szemlélhető.

10. Az alsó kapu (porta inferior, Niederthor) leírását feljebb C) pont alatt már közöltem; — itt 
is már csak a köralakú barbacan falai állanak még fen.

11. A vörös torony. (Rother Thurm) három emelete lőréses ablakokkal van ellátva; a még most 
is fenálló bástya-torony régi elnevezését bizonyosan azon veres színű és a vakolatba vésett vonásoktól

nyerte, melyek faragott koczka-köveket 
utánozva, még most is észrevehetők, sőt 
a korona párkányzata is vörös és kék 
színnel van befestve. — A torony legfel
sőbb emeletének két lőréses ablaka közt 
észrevehető még egy fresco — festmény, 
mely két angyal által tartott két czímer- 
paizsot ábrázol, melyek közt a jobboldali 
a város ismert czímer képét, a baloldali 
paizs pedig G L betűkből álló s Glatz 
Lénárd akkori városi bíró monogrammját 
égszín-kék alapon tünteti elénk. •— A két 
paizs felett lebegő szalagon olvasható 
m ég:

ANNO 1)0MINI 1 • 5 • 9 • 7.

mely évben Glatz Lénárd csakugyan vá
rosi biró volt.

Ezen bastyatorony első emeletenek eszak-keleti oldalán — a mmt meg jól emlékszem — egy 
vértes és sisakos férfi alak, hosszúnyelű bárddal kezében volt alfresco festve, jelenleg azonban ezen fest
mény már annyira eltűnt, hogy az alak körrajza is már alig vehető észre.

12. A  n a g y  b á s ty a  (Die grosse Pastey) három emeletes, legmagasabb bástya s talán 
azért is nagy bástyának neveztetett, sátor alakú és csatornás cseréppel fedett csúcsos sisakja három év 
előtt dőlt össze. — Jelenleg a bástya belseje rom, az emeletek padozatát hordó gerendák végei itt-ottmég 
kiállanak a falból.

13. A  v a s ta g  b á s ty a  (dér dicke Thurm vagy Zanser Thurm) még ép állapotban van, D 
alakú alaprajza erősen szökik ki a főfal síkjából, s belsejének terjedelmére nézve igen tágas, falazata pedig 
három emelete daczára, aránylagosan alacsony, a miért is alakja zömök és vastag, s innét elnevezése is 
«dér dicke Thurm». Sátor alakú sisakja zsindelyezett, belseje jelenleg katonai szertarnak használtatik.
A vastag bástya déli oldalán álló ablak és lőrés nélküli kisebb bastya eredetileg tálán a puskapor eltartá
sára használtaték.

Ezen itt említett bástyákon kívül részint a fő, részint pedig az előfal némely helyein négy oldalú 
nyitott bástyák (2 z z) még fenmaradt falai vehetők eszre. Ezen nyitott bástyák az előíal áltál kerített fal
köz hatásosabb megvédésére használtattak.

Régi szokás szerint a városi erődítvények ezen bástya-tornyai, védelem tekintetéből egyes czéhek-
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ti ele osztattak ki, azért bástya kulcsai rendesen az illető czéli ládájában őriztettek; így volt ez Kassán 
is, hol az aranyművesek szintén egy ily bástyatornyot bírtak. 1

Az ostrom alkalmával minden bástyára egy városi tanácsnok vezérlete alatt egy polgárok
ból álló őrség rendeltetett ki. — A bástyák és falak megvédésére kiküldött tanácsnokok és polgárok nevei
nek ily lajstromát találtam, a halálos Ítéleteket tartalmazó jegyzőkönyvben; ezen jegyzék már azért is 
felette érdekes, mert abban nagyobbrészt a bástyák nevei is elősorolvák.

Ezen, 1582-ik évből származó, jegyzék tartalma következő :

Verordnung der Rathsherrn vund ander* Biivg-ei* auf die Thiirme und Mauern, gesche

hen den 14 november des 1588  Jahres.

Zum Thürl 5. Zum roten Thurm D a v id  S c h n e id e r

H . M ic h e l W a lla c h H . B a r te l  K o lle r M a th ia s  J a m m e r

P a u l  L u k a s c li C h r is to f  J a w e r A n d re a s  K re y s e l

M a r t in  S c h a d t. J ö r g  K ö le r
9. Beim Kloster

J ö r g  W a e b e r M e lc h io r  F ib in g e r

J o h a n n  F a rs c l i T h o b ia s  S a lz e r H . S a la m o n  K ö le r

A le x a n d e r  S c h e re r N ic k e l J a n k o S c h ö n  M ic h e l

M e lc h io r  K ra k o w s z k y G re g o r  M a g e r D a n ie l  T is c h le r

W a l th e r  Scliacl O lb r ic h t  S c h n e id e r

G. Auff die grosse Bastey T h o b ia s  M a u r e r
Zum Thurm hinter den Pfarr-

T h o m a s  K ir s c h n e r W a l th e r  S a r o s e r
hoff

J a k o b  W e ig m a n n
M ic h a e l D e m ia n J o a c h im  S c h e re r

10. Hinter Schön Andres
C ris to f  H a n k o v s z k y A n d re a s  F ig n e r A n d re a s  K le in
A m b ro s iu s  T is c h le r

V a lte r  Z y p s e r H . J o h a n n  L e d e l

Zum Thurm hinter Thomas A m b ro s iu s  S c h w e r tfe g e r . V a le n t in  M e itz e r

Henisch J o h a n n e s  C s a k a n

S a lo m o n  T is c h le r
7. Zum Zanserthurm A m b ro s iu s  T is c h le r

C h r is to f  Z y p s e r E m e r ic h  K le in

W a lth e r  K u p fe r s c h m ie d 11. Zum Wallenthurm.
Zum Nieder Thor und Thurm. J o h a n n  M illn e r . H . A le x a n d e r  B u r g e r
H . D a v id  G u tg e s e l l J o a c h im  R im p ie r
H . C h r is to f  K o lle r 8 . Hohe Mauer J o h a n n e s  T a s c li le r
A n d re a s  G la tz H . J o h a n n e s  H e n s lm a u n

M a th ie s  B e rg e r G re g o r  W o lg e r a t l i 12. Stäntzls Thurm
H a n n s  S c h n e id e r J ö r g  S c h lo s s e r J ö r g  F r ö h l ic h

J ö r g  F r i e d r ic h A n d re a s  S c h a d t L e o n h a r d  S c h n e id e r

A városi régi jegyzőkönyvek feljegyzéseiben azonkívül még a következő bástyák említtetnek meg, 
mint Schmiedipcistey, PuJverthvrm, KalMhurm, Spiessthwm és Dicherthurm. — Miután a bástyák ezen elnevezése 
csak általánosan történik, a bástyák fekvésének meghatározása nélkül, nem tudhatni, mely bástyatornyokra 
vonatkoznak a fentebbi elnevezések, bár remélhető, hogy határozottabb adatok felfedezése által egykor az 
egyes bástyatornyok elnevezése is megállapítható lesz.

1 L á sd  a fe lső -m ag y aro rszág i m ú zeu m  III-d ik  évkönyvében m e g je le n t :  A kassai aranymtives-czéh pecsétjeinek s okmányai
nak rövid ismertetése cz im ű  k ö zlem én y em et.
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4. A V Á R O S I  E R Ő D Í T M É N Y E K  É P Í T É S É R E  É S  A Z O K  F E L S Z E 

R E L É S É R E  V O N A T K O Z Ó  A D A T O K .

A XlII-clik század második felében Bártfa még nem volt falakkal megerősített város, hanem 
valószínűleg csak kisebb telepítvény, mely az egykori bártfai cisterciták zárda-falai körül terjedvén el, 
csekély számú lakosai a közeledő veszély alkalmával a falakkal megerősített zárdában kerestek és találtak 
biztos menedéket és oltalmat.

Ezen telepítvény, talán kies és regényes fekvése miatt — eredetileg sz&phehjnek neveztetett; ily 
elnevezéssel fordul elő a város Róbert Károly 1320-dik évről szóló s a város telepítésére vonatkozó 
okmányában is.

. . . Nos ad instar consíderationis h u ju sm o d i inducti, populis, seu hospitibios cujus 
cunque S tatus et Gonditíonis ad locum C ivitatis nostrpe Ba.i-tpha. vocatum in Sze- 
pehclyud existentem  congregra tis ..........

Róbert Károly királyunk tekinthető városunk alapítójának, a mint azt Wagner «Analecta 
Scepusii» czímii müvének 10-dik lapján is felem líti:

„Anno 1324 . H at König Carolus die Stadt Barthfeld fnndiret aad 
Iaawohaex* e iagesetzet.“

Váljon a városnak ezen alapítása alkalmával a város körfalai s bástyatornyai is épültek-e? az 
valószínű ugyan, de azok építése okmányilag mindeddig be nem bizonyítható.

A legrégibb adat, mely határozottan Bártfa város erődítményeinek építésére vonatkozik —- az 
1352-dik évből való s Nagy Lajos királyunk által kiállított okmányában foglaltatik, melyben a lakosok biz
tonsága végett elrendeli, hogy a város körfalakkal s bástyatornyokkal erősíttessék meg.

Nos Ludovicus, Dei gra tia  H ungáriáé etc. Rex, profitem ur praesentibus, qui propter 
jediiicationeni novam C ivitatis nostrae Bartlifae, quam muro et turrihus ex 
m ajestate nostra regia m u n iv i et roborari m andavin ius pro cautela o m n iu m  in h a b ita n tiu m  
fvrnviori etc. ipsis óm/nibus et singu lis inhab itan tibus nec non com m orantibus in  ja n i  clicta civitate 
nostra B arth fa  annis singulis in  die beüti Aegiclii confessoris fó ru m  annuale in  eadeni civitate 
nostra celebrandum  libere concedimus et donanvus, dantes et conceclentes oninibus et singulis hom i- 
uibus, m ercatoribus. hospitibus, cujuscunque status fuerin t, juste  et legaliter cum  ipsorum  rebus 
nec non niereinioniis oninibus ad  fó ru m  anuale dictae civitatis nostrae saepeclictae venientibus in  
temnino praenotccto octo diebus continue sibi seguentibus de o m n i exactione, occupatione seu árrés- 
tatione teloniorum  guorum cunque plenam , securam, et om nim odam  libertatém  etc. Dátum ín 
Barthfa quarta feria post Keminiscere. — Anno Domini MAlle s sí ni o CCC qui n- 
quagesimo secundo.

Ezen okmányunk közlését azért tartottam szükségesnek, mivel ez Wagnerben még nincs közölve, 
továbbá mert erődítményeink építésére nézve nem csak fontos, de azért is telette érdekes, mert Bártfán 
van keltezve.

Városunk erődítményeinek építése tehát a XlV-dik század közepére biztosan tehető.
Egyúttal megemlítem, hogy városunknak is volt akropolisa, t. i. egy királyi vára „Castrum regiund ‘, 

mely a város legmagasabb pontján, tehát a felső kapu vidékén állott. — Ezen királyi váracsról Zsigmond 
király 1412-diki okmányában történik említés, melyben Zsigmond király a városi tanács kérelme folytán 
a Bártfa város falai közt létező várát, — melynek zárt kapuja a polgárságot üzleti s kereskedelmi ügyeiben 
akadályozza s károsítja, tekintve a bártfai polgárok mindenkor tanusísott hüségök s áldozatkészségökre, — 
a várnagyok kezéből kiveszi, s a város kormányára s fentartására bízza, megengedvén, hogy a várkaput 
kényök-kedvök szerint bármikor kinyithassák.



A királyi várra vonatkozó passus igy hangzik :

.. . nostrae celsitud in i hurniliter declararunt, quomodo ü d é m  nostri Gives et jjopuli ol> 
clausuram portáé ejusdem Ciyitatis Stl-b Castro nostro Regali, iuti*a nniros 
ejusclem Civitatis constnicto, et aídiíicato existentis..

A V Á R O S I  E R Ő D Í T M É N Y E K  É P Í T É S É R E  É S  A Z O K  F E L S Z E R E L É S É R E  V O N A T K O Z Ó  A D A T O K .

E szerint bizonyos, liogy a királyi váracs a felső kapu tőszomszédságában állhatott, miután a 
város kapuja a vár alatt létezett. — Ezen váracs azonban már annyira eltűnt, hogy annak kiterjedését 
vagy alakját jelenleg már nem lehet meghatározni.

A városunk kaputornyaira vonatkozó történeti adatokat már közölvén, az erődítmények építésére, 
kijavítására s azok feldíszítésére nézve a régi jegyzőkönyvekben még a következő adatokat találtam.

Anno donvini 1420  I te m  exposuim us pro m uro civitatis 20 septinianas qua-
libet X V I I  fi. su m m a ........................................................................................................... fi.olfO

Anno I 4 2 O. D om inus M agister JVicolaus lapicidae.
I 4 2 O Item  pro fornace elm enti dedim us Andreae W olgem uth .................................fi. 90

1421. I t e m  p r o  e c l i f ic a t io u e  A r n b ó n e  m u r i  C i v i t a t i s  400  u lnas longitudine.
1421. Item  pro reform atione turris C iv ita tis ................................................................  fi,. 10

I 4 2 0 . Zsigm ond k irá ly  ónodi Czudar Jánosnak m eghagyja , hogy a beert fa ia kn a k , k ikn e k  
k irá ly i m eghagyás fo ly tá n  a városuk erődítm ényeinek felépítéséhez fá ra  és m észkőre van s z ü k 
ségük, ezen anyagoka t a közte és a város kö z ti peres erdőből, a polgárok megkeresésére m inden  
a kadá ly  n é lkü l szolgáltassa ki.

. . Quia de com missione nostra et de bene placito nostrae vo lunta tis fideles nostri Cives 
Civitatis nostrae B a rth fa  vocatae pro ipsius nostrae Civitatis fortificatione certum  m u ru m  in  cir- 
cu itu  ejusdem  laborari facéré habéul, videnturque indigere silvis et lap id ibus pro elm enti crema- 
tione et muro faciendo  . . . .

Anno 1432. Item  2 tag w erk das m an  an  der maiver h in ter den P fa rh o ff ha t
gearbeitet...................................................................................................................................  den. 80

Anno 1433. Item  lorgen C zim erm ann der ha t D ielen gelegt o ff dy m aw er h in
u n d  her ...........................................................................................   fl. 1

1 4 8 3 -ik  évben a felső ka p u  tornya  épült vagy a la k ítta to tt át.
Anno 1510. Item  expositum  h oc Anno super reform atione m ura lis  retro p lebanum  fi. 23  
Anno 1Ő14- I tem  super reform atione m u ro ru m  circa portám  superiorem  in

fossato ......................................................................................................................................... fi. 1 den. 5
Item  sim ilite r  super reform atione m urorum  fossati versus t u r r i m  m a g n a m  fi. 17 den. 7
Anno 1521. Item  exposuim us presenti A nno super aedificium  t u r r i s  v e r s u s  

l io i ie  Z e i l  site presertiin super muratores dem ptis om nibus vecturis lapi-
d u m  et cementi...........................................................................................................................fi. 4?

Anno 1611. Item  h in ter dem  M ichel D rom m eter a u  d e n  P u l v e r t h u r m
einen neuen Schlüssel......................... ........... ..................................................................... den. 15

Item  zu m  K a l k t h u r m  einen neuen Schlüssel ......................................................... den. 4
Anno 1615. E in  Schloss z u m  S p i e s s t l i u r m  gegeben ein drei eckes Schloss den. 18

Anno 1631. Super M uratores penes tubicenis d o m u m  in  p latea vulgo  S t a n t p f g a s s e u  
ad  t u r r i m  p u l v e r i s  torm entarii erectum.

Anno 16 4 2  die 25 Sept. Conventio cum  Architectis M artino et Jurko  M olitoribus causa 
tegendi propugnaculi penes Y a p o r a r i u m  (Schwitzbad).

In  parata  pecunia fl\. 6 5 ; s ilig in is  Cubuli 6 ; hordei Cubi 192; pan ic i c u b il^ h ;  Cerevisiae 
vasa 4 ;  duas succidias Burenclae; duo m u lc tra lia  B u ty r i ; u n u m  lap idem  salis.

Anno 1 6 4 4 ■ Pro laboré in  Spiesstliurm  M ichel W inkelste in  s o lu ti ......................... fl. 6 den. 50
Anno 1698. Pictori pro clepictis tym p a n is , u t et in sig n io ru m  Civitatis in

m oeniis rep a ra tis ....................................................................................................................  fl. 1 den. 50
Anno 16 9 8  pro aedificatione et tectura  p r o p u g u a c u l i  f a b r o r u m  (Schmiecl-

pust eyj ......................................................................................................................................... fl. 43  1

1 Lásd W a g n er  D ip l.  C o m . S a ro s ie n s is .  102 . la p o n .1 L á sd  Wagner D ipl. Com. S aro s ien sis . 102. lap o n .
BÁRTFA KÖZÉPKORI MŰEM LÉKEK. 4
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Ezen itt közlött adatokból is kivehető, hogy bástya-tornyaink nem egyszerre épültek. — Itt még 
megjegyzem, hogy Bártfa városunk erődítményeit legutoljára az 1848/9-dik évi szabadságharcz idejében 
az oroszok a város megvédésére használták, mely alkalommal a hiányzó főfalakat palissádok által pótolták, 
s az őrök számára a főfal mellett fa-körjárdát építettek, — a város bejárásait pedig törésekkel ellátott ka
pukkal zárták el, s az ágyúkat nem csak a bástyákra, de a főfalakra is elhelyezték.

Hogy az ily jeles erődítményekkel biró város megfelelő számú ágyúkkal és egyéb lőszerrel is volt 
ellátva, az bizonyos. — Erre nézve a következő adatokat találtam :

Anno 1432. Item  Meister P h ilip p o Jung  zu  Wortenberg 8 Gelöte gross u n d
k ley n  6 zu  böchsen.................................................................................................................. fl. 14

Anno 1433. Item  dass m a n  dy  pulver Stam pe ha t aufgerieht ............................. fl,. 1 den. 80
Item  dass m an  P feil ha t gem ach t........................................................................................ den. 70
Item  P h ilip p i Pothgiesser das er dy  buchsen ha t beschlagen ................................. den. 17

Item  8 schosbret ad  pixides.
I tem  pro Gupro ad  p r ix id a m  m agnam  ............................................................................. fl,. 8
Item  P hilippo Pothgiesser das er V  czundpulver ha t gem acht dedim us  .........  fl .180
Item  Philippo Bogner fü r  eyn  A rm brust ........................................................................ den. 30
Anno 1431f. I tem  Hans F reudenthal czu  Cracau Haben w ir bezahlt vor buchsen

u n d  pulver  ................................................................................................................................ fl,. 82
Anno I 4 3 6 . Item  solvim us M artina Pothgiesser p ix idario  ....................................  fl. 2
Anno 1437. Item  dedim us M atch. S tuck giesser de nova villa  .............................. fl,. 10

A z 1 4 4 3 -d ik  évből szárm azó  R egistrum  S yn d o n u m  czím ü  Írott könyv utolsó hártya  
lap ján  ez olvasható :

A nno 1 4 4 3 ■ S u m m a  p r ix id u m  m a n u a liu m :
M orgenroth in  propugnaculo  ....................................................................  22
H engelhaupt in  sua valva  ............................................................................13
M ager M ichel sup portule ............. *.............................................................  8
Schönbleser in  in feriora valva  ................................................................  10
Rawer in  t u r r i  C z a n z e r ....................... - ..... .................................... . 10

Item  m a n e t ............................................................................................ 4
A nno 1517. E m im u s p ix id a m  m agnam  pro Civitate a M agistro Georgio D itt-

m ayer pro ................................................................................................................................ fl. 3
Anno 1518. C uidam  Jo h a n n i de Leutschovia pro m iile  et tér centis globulis

p ix id u m  ferreis ......................................................................................................................... fl. 2
Anno 1520  E m im u s su lphuris  centenarios 11. a Nicolao de K eyssm arkt quarta

ante Georgii ...........................................   fl. 4  élen. 57
Anno 1521. I tem  feria  quarta  in  vig ilia  A ssum ption is Magistro p ixidario

emendos pulveres bombardicos de E pperyes .................................................................. fl. 1
Anno 1522 . Item  dedim us pro doabus bombardis m anualidus de nova villa! fl. 3
Anno 1523. Item  em im us D om inica ante E g id ii v ig in ti libras pu lverum bom -

bardici a Gregorio K ra tko fszky  ..................................................................................... fl. 4  den. 2 0  1

A városi levéltárban találtam a fegyverfogható polgárság fegyvereinek 1536-ik évi jegyzékét, 
mely a város abroncs-utczai negyedére vonatkozik. — Ezen jegyzékben elősorolvák a polgárok s szolgáik
nak a nevei, valamint a fegyvernem is. — Hosszúra nyúlna ezen — bár magában véve igen érdekes — 
jegyzék teljes közlése; azért csak röviden említem meg, hogy a „ConscriptMi der Wehrmmmer and ihrer 
Waffen. Has Viertheil yn der Reyffgasz“ czímü jegyzékben megnevezett fegyvernemek összege a következő: 

Büchsen 38; hellparten 9; eyserne flegel 2; tscliakan4; schabel 20; spiesz 39; schwerdte 73; 
lange spiesz 20; tzuntpuxe 36; armbrust9. A jegyzék végén az egész városban összeirt fegyverek főösszege 
olvasható: Bie gesampte Zahl der Waffen: büchsen 480; schwerte 609; flegl 60; armbrust 89; spiesze 1

1 N ova v illa  —  N eudorf, —  Ig ló  szepesi város.
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390; he]lparten 160. — Továbbá valószínűleg a fegyvereket összeíró városi hivatalnok ezen bevégezetlen 
feljegyzése: Kurtze Meynunk und Antwort auff vorgegebene Sache allessampt: Wyr haben wenigk, und 
wo die wenigk bleybt, oder bleyben wyrt, do wollen wyr auch bleyben, Kurtzum b__ Kár, hogy a hivatal
nok véleményének ezen kijelentése nincs bevégezve. — Ezen feljegyzésből is látjuk, hogy a város polgár
sága, az akkori viszonyokhoz képest tekintélyes számú fegyverrel rendelkezett.

Továbbá:

.Anno 15 5 6  M agister B om bardarius Laurentius.
Anno 1563. Globorum ferreorum  emptio.

Tertia post D om inicam  P a lm arum  em im us a quoclam fabro Igloviensi globulos 
ferreos p r o  l>ax*t>atis ixxiaox*it>xxs vxilg-o Stxxx-xxxlxaclteix clictis, binis
florenis etc.................................................................................................................................  den. Jfö

Anno 1571. Georgio L an tshnech t nostro B o m bardario .............................................  fi. 20
Anno 1611. Item  als das Schiessen gewesen, h a b e ic h  S < I o p p e lh a c k e n

zugericht, an  fü n fen  den Deckel zugrich t u n d  an 3 einen neuen  f la u  gem acht den. 31
Anno 1613. dem  Pücksenmeister zwei Pulverfässer gem acht .................................  den. 20
Anno 1616  den Pücksenmeister a u ff dem  xlxxelieix T l m r m  unter ein S tuck

ein Deichsel run ter gezogen, d a rin  12  stu fnägel......................................................... den. 24
Item  ein R ad beschlagen m it alten E isen runter ein S tuck im  O b e r t h o r .....  den. 50
Item  ein Zwick gem acht zu m  K eil was m a n  die S tuck anzieh t .............................  den. 10
Item  axxfls K a th l ia x x s  e y n  Pxx iF ei't zu g -e r-ic lx t eine rothe feder, u n d

ein abzingl ausgeputzt ........................................................................................................  den. 50
Item  dem  Herrn Leonhard  H eid das Rohr ausgeputzt, d a fü r  .............................  den. 20
Anno 16 1 7  I t e m  xleix H e r r n ,  s o  iix lax x tltag ' sixxtl g e z o g e n ,  zirci

dreieckige Schloss gemacht, u n d  Puksen rep a rir t..................................................... den. 43
item  zu  2 M ixxsclxltetexx newe Schloss gem acht ..................................................... fl. 1
Item  in  eynem  Hacken das zind tloch  ver schraub et ... ............................  .................  den. 3
Item  zu  dem  S tad tpu ffert ein Spannet gem acht............................................................  den. 12
Anno 16 2 6  In  die pu lrerm ühle  zivei fässle in  zu g e r ic h t ............................................. den. 12
Anno 1639. Super pulveins torm entarii em ptionem  au t renovationem : pro tun-

sione pulveris C. 7. honorati bombardario Hans S ch a d .........................................fl. 10

Sajter fu s io n em  to rm en to ru m  b e llico ru m  et s im il ia .
Hoc Anno nóvum  torm en tum  bellicum  fusor torm entarius Eperjes confecit cen- 

tenariorum  N. 7. 29. u n u m  centenárium  per fl. 9 un a  cum  ipsius metallo
fac.it ........................................................................................................................................... fl. 78  den. 12

Pro Vectura torm enti Eperies dcoti ....................................................................................  fl. 2
Pro repositorio sclopeti vulgo d o p p e l h a c k e n  d ic ti torm entario  .....................  den. 43
Pro expurgatione a liquorum  sclopetorum item  pro rectiflcatione ro tarum  circa

torm enta Starelio d a t i s u n t ............................................................................  .............  ... den. 50
Super sulis n itr i em ptionem  et clariflcationem  in  su m m a  d a ti su n t .................  fl. 5 4  den. 43
Anno 1680. Givitas isthaec habzóit m olam  praeparandorum  pcolverum p yrio ru m

Ezen feljegyzés szerint a város ágyúit Iglón vagy Eperjesen öntette, de puskaportörő malma 
már 1433-dik évben volt a városnak.

4*
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II.

A VÁROSHÁZ LEÍ RÁSA.

A R E N A I S S A N C E  K E Z D E T E  É S  F E J L Ő D É S E  H A Z Á N K B A N .

Az olasz renaissance-styl kitűnő tulajdonai s kömben alkalmazható volta mellett a szomszédos 
országok művészetére nem maradhatott minden befolyás nélkül, hanem elterjedt Európa többi országaiban 
is, mindenütt más meg más elemeket vevén föl magába.

Az olaszhoni kora renaissanee-styl ránk nézve különös fontossággal bir, mivel hazánkban a 
XV-dik század második feléből származó műemlékeinken az olasz műirány félreismerlietlen s túlnyomó, 
mely körülmény bizonyságul szolgál, hogy nálunk a renaissance nem Németországon keresztül, hanem 
egyenesen Olaszországból hozatott be ; sőt biztosan állíthatjuk, hogy a renaissance nálunk elébb honosult 
meg, mint divatossá lett Németországban.

Igaz ugyan, hogy hazánkban az Olaszhonból oly korán beszivárgott renaissance-styl tanulmá
nyozására s kellő megismerésére vajmi kevés műemlékünk kínálkozik, mindazonáltal bírunk még néhány 
műemlékeket s műrészleteket, melyek elég anyagot nyújtanak a tanulmányozásra.

A mi van, az leginkább hazánk felső vidékének szabad királyi s bányavárosaiban található. — 
Itt is azonban a renaissance nem a templomokban és palotákban, hanem polgári házaknál nyilvánul, s ha 
tekintetbe veszszük, hogy még Némethonban is csak kevés számú renaissance-stylú templomot találunk, 
úgy a háborúk által majdnem folytonosan zaklatott hazánkban, — a hol általában véve az építési kedv is 
jóval csekélyebb volt mint Némethonban — ne is keressük a renaissance-stylú egyházi műemlékek nagy 
alkotásait.

Nem lehet szándékom a jelen munkám szűkre szabott kereténél fogva a magyarországi renaissance 
fejlődésének történetét adni; különben is adataink e tekintetben oly csekély számnak s hiányosak, hogy 
az ily munka megírására jelenleg még nem is gondolhatunk, s azt tartom, hogy a gyéren fenmaradt renais
sance-stylú műrészletek alapján, e styl fejlődésének történetét hazánkban, egyelőre még általános fővoná
sokban is csak nehezen alapíthatjuk meg. Mindazonáltal elérkezettnek látom az időt, midőn a középkori 
műemlékeken kívül a hazai renaissance-stylú műkincsek felkeresésével, azok gyűjtésével, rendezésével s 
tanulmányozásával is kellene már foglalkoznunk, annál is inkább, mert míg a középkori román- és csúcs- 
ives-styl ösmerete már meglehetősen általános, addig a renaissance-müizlés — daczára annak, hogy Haji
jainkban ezen styl nem csak monumentális éjütészetben, hanem a műipar különféle czélú műtárgyainál is 
nagy mértékben alkalmaztatik — még kellő alapossággal nem tanulmányoztatik. 1

A renaissance müizlés fokozatos fejlődésének s jellegének ösmerete míg egyrészt a művelt ember 
jó és nemes ízlését fejleszti, addig más tekintetben mintáid szolgál a profán czélú polgári köz- vagy magán 
épületek építésénél, s a helyiségek czélszerü s ízléses feldíszítésénél.

1 Ezen kívánságnak is megfelel már a magyorországi műemlékek ideiglenes és a m. tudom, akadémiának régészeti bizottsága, 
midőn munkáiban nem csak a középkori, hanem a renaissancekori emlékekre is fordítja figyelmét, így a pozsonyiakra, lőcseiekre ; 
valamint S teindl  I mre tanár igazgatása alatt növendékei is mindennütt, hova régészeti kirándulásaikban érkeztek, a renaissancekoru 
emlékeket is felvették és lerajzolták. Ennek tanúságát adta az országos ideiglenes bizottság f. é. május hóban rendezett kiállításá
ban, kisebb méivü tárgyakra nézve különös gond forditatik a műipar múzeumában. A szerlc.
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Egyedül a renaissance azon müizlés, mely sokféle fokozatban az élet különféle igényeinek képes 
megfelelni. így a renaissance-stylú műalkotás lehet egyszerű, továbbá középszerű s végre dúsgazdag s fényes 
kivitelű is; mind a három fokozaton a styl megtartja a maga szépségét, s a mintegy vele született nemes
ségét. — A renaissance-styl nem csak kiváló szépsége, életrevalósága s czélszerűsége, hanem határozott 
jellege által is mintegy folytatása azon műizlésnek, mely a XV-dik század első felében Olaszhonban kez
dődött s későbben Európa egyéb országaiban is elterjedvén, egészen majdnem a XYII-dik század végéig 
csodás szépségű műemlékeket alkotva, oly nagyban virágzott, s fejlődésének oly magas fokát érte el, a 
minőt a mostani renaissance-stylú műveinknél, még meg sem közelítettünk.

A hazánkban található és létező renaissance-kori műemlékek s műkincsek eddig még csak rész
ben ösmertesek, mert hiányozván még az azok iránti közérdeklődés, az e nembeli adatok is csak szórvá
nyosan találtatnak feljegyezve.

A jelenkor építésze a régi renaissance-motivumait csak ritkán alkalmazza ezen műirány szellemé
ben, s tiszta szerkezetében, hanem — a mint újkori budapesti palotáink is bizonyítják — csak a mellékes 
decoratióra fektet különös gondot; — a mai műiparosnál pedig hiányzik még a renaissance műkincsek 
iránti érdeklődés, végre a régész kutatva a középkori műemlékeket, a renaissance műalkotások tanulmá
nyozására csak kivételesen fordít gondot, —■ szóval a renaissance nálunk még nem vívta ki magának azon 
kiváló helyet, melyet a külföldön már jogosan foglal el.

így a külföldön a renaissance iránti érdeklődés jelenleg nagy mértékben észlelhető, sőt a mű
emlékek felkutatására s azok fentartására Bécsben felállított központi bizottság felfogva a kor intő szavát, 
közleményeiben a renaissance számára is nyitott tért, s ép ezek képezik a legújabb időben a közlemények 
legdiszesebb részét. — Nem mondom, hogy a renaissance miatt a középkori műemlékek tanulmányozását 
meg kellene szorítani, korántsem, mert hiszen ép ezen középkori műizlések fejlődésének története képezi 
egyszersmind az emberiség fejlődésének mérfokát, továbbá a román és a csúcsíves-styl — kivált egyházak
nál — jelenleg is sikerrel alkalmazható; mindamellett a reciprocitás szempontjából kívánatos, hogy — 
kivált a renaissance műalkotásokban oly szegény — hazánkban, ezen styl műemlékeinek felkutatására, 
összegyűjtésére és azok megőrzésére nagyobb gond és figyelem fordíttassék.

Az újabb időben nálunk is észlelhető élénkebb műmozgalom, és a renaissance-styl iránti nagyobb 
közérdeklődés remélni engedik, hogy hazánk mürégészete e tekintetben is a művelt külföld példája szerint 
mindinkább fog kifejlődni, — mert ámbár a hazai renaissance-korszakbeli müvek száma csekély, de ha 
ezen elszórt mümaradványokat s culturalis adatokat összegyűjtjük, s kor szerint rendezzük, már ez által 
s a hazai renaissance-müizlés fejlődéséről oly képet nyerünk, mely jobban, érthetőbben világítja meg, 
akkori culturalis viszonyainkat s közművelődésünket, mint bármily abstrakt történettudományi munka.

Míg az olasz-renaissance Francziahonban s Németországban csak a XYI-dik század első évtize
dében kezd lassan terjedni, addig hazánkban ezen új müirány alkotásaival már a XY-dik század közepe 
táján találkozunk.

Már a XlY-dik században dicső királyaink gyakran érintkeztek olaszhoni kitünőbb művészekkel 
igy tudjuk hogy Róbert Károly Péter nevű aranyműves mesterének — Magister Petrus, filius Simonig, de Séma 
dictus, et fidelis aurifaber noster — későbben szepesi alispánnak s szépéi váraljai várnagynak 1331. évben 
Janmik helységet adományozza, még pedig részint azért, mert a reá bízott várat sikeresen védte, részint 
azért, mert az okmányok hitelesítésére szolgáló pecsét-nyomót véste.1

Róbert Károlynak ezen Péter nevű mestere sienai születésű vo lt; továbbá a bécsi képes clironi-

1 Lásd dr. Henszlmann I mre a magyarországi régészeti emlékek II. kötetében megjelent Renaissance czirnű fejezetét.
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kát is Nagy Lajos uralkodásának első évtizedeiben Florenczben készítették; későbben (Zsigmond alatt) az 
olasz születésű Pipo Scolari, kit — mivel mint Zsigmond kedvencze temesi főispán volt — Spagnonak is 
neveztek, meghívta Olaszországból Masolino festészt, ki 1437 előtt nálunk tartózkodott.

Későbben Mátyás királyunk udvara telve volt olasz tudósokkal s művészekkel; — a híres királyi 
könyvtár számára pedig a Corvinákat leginkább Florenczben Íratta és díszítette.

A Beatrix királyné atyjának szolgálatában álló Benedetto da Majano (?) olasz művész s építész, 
a fentnevezett királyné meghívására Mátyás udvarába jött. Ezen kiváló művésztől származnak az ambrasi 
gyűjteményben lévő Mátyás és neje Beatrix féldombormüvü mellképei, melyeken az olssz renaissance- 
müizlés jellegével s diszítményi motívumaival találkozunk.

A művészeti közlekedés Olaszhonnal tehát folytonos volt Piobert Károly, az az a XIV-dik 
század óta.

A mint már említém, hazánkban különösen a dicső emlékezetű Corvin Mátyás királyunk által 
behívott olasz mesterek és művészek ültették át a renaissancet Olaszországból. — Mátyás királyunk ural
kodásának ideje tehát azon nevezetes korszaknak tekinthető, melyben a renaissance-styl hazánkban nem 
csak kisebb művészeti tárgyaknál, hanem emlékszem építményeinknél is már alkalmaztatott. — A renais
sance tehát, a mint azt a történeti adatok, valamint a fenmaradt műrészletek eléggé bizonyítják — hazánk
ban régibb mint — Olaszország kivételével —- bárhol másutt.

F)r. Henszlmann Imre tudósunk ásatásai és búvárlatai folytán tudjuk, hogy Mátyás Yisegrádon 
többet épített e stylben, sőt az úgynevezett fellegvár Mátyás-féle pavillonában, a többiekhez képest roppant 
nagy ablaknyilások már nem csúcsívesek többé, hanem határozott renaissance-stylben vannak alakítva.

Lássuk most azon renaissance-stylú műmaradványokat, melyek ezen korszak korán kifejlett mű
tevékenységéről s műizléséről tanúskodnak.

A pesti régi egyetemi könyvtár előcsarnokának egyik falában befalazva volt, jelenleg a nemzeti 
múzeumban lévő s veres márványból művésziesen készült, Mátyás királyunk hollós szívpaizsával ellátott 
országos czíinerrészleten nemcsak a czimerpaizs alakja, s a részlet feletti öt levelű rozetta, hanem különö
sen a czimerpaizs mellett lebegő szalagok is már határozott renaissance-stylüek, s bizonyosan még a XY-dik 
század hetvenes éveiből valók. Az 1485-dik évből való a váczi ferenczrendi zárda építése alkalmával kiásott, 
s jelenleg a nemzeti múzeumban őrzött Báthory püspök márvány emléktáblája is, melyen a Báthoryak 
három agyaras czímerpaizsa egy gyik-alakú sárkány által van körülvéve ; ezen czímert oly babérlevelü s 
lebegő szalagokkal összekötött koszorú övedzi körül, melynek alakítása az olasz kora renaissance korszak
beli művekre emlékeztet. — A koszorúszalag alatt az 1485-dik év van bevésve.1

Ezen czímeres emléktábla tehát a magyarországi kora-renaissance egyik legrégibb műmaradványa, melynek 
készítési ideje, a bevésett 1485 dik évszám által határozottan megvan alapítva.

A Mátyás király parancsából 1483-dik évben épült budissini Ortenburg nevű várnak kapútor- 
nyán, egy fülkében Mátyás királyunk emlékszobra látható; mely műemlék reánk nézve több tekintetben 
felette fontos. — A szobormű Mátyás királyt tűnteti elénk, trónján ülve, hatalmának és királyi méltó
ságának jelképeivel körülvéve, lábai egy oroszlánon nyugszanak, ki fejét a király jobb lába alá hajtja. — 
Jobb kezében egyenes kardot tart; baljában pedig az ország almáját.1 2

Legfontosabb része a szobornak Mátyás király arcza; sőt ez annál nagyobb figyelmet érdemel, 
minthogy a budissini annálisok tudósítása szerint Stein György— a vár akkori kormányzója— különösen 
gondoskodott arról, hogy a szobor a királyhoz tökéletesen hasonlítson. — Ennek okáért, már befalaztatása

1 Lásd K ubinyi F erencz  és V ahot I mre Magyarország és Erdély képekben czimű művét, melynek — német példán}ra — 
78-dik lapján a Báthory püspök emléktáblájának rajza meglehetős jó fametszetben van közölve.

2 Lásd W en zel  G usztáv az Archeológiái közlemények I. kötetében közölt igen érdékes értekezését valamint ezen műem
lék rajzát is.
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után a szobor háromszor volt ismét levéve s végre Budára is küldetett, hogy a művész Mátyás arczvonásait 
hiven eltalálja.

Műtörténeti szempontból legérdekesebb azonban a fülkét körülfogó arcliitectura, melynek

MATHIAS REX

feliratos architrav-szerü párkányzata már a renaissance-stylú építészetre emlékeztet, valamint ezen pár- 
kányzat felett emelkedő csúcsos front is.

Ezen mű architecturájában tehát már bizonyos határozatlanság vehető észre, mely még csúcsíves 
stylú diszrészletei mellett, már a kora renaissance jellegével bir. — Érdekessé teszi ezen műemléket még 
az alsó gyámkő alakú párkányzaton bevésett évszám:

ANNO • MCCCCLXXXVI • SALY •

E felirat betűi s számjegyei is már nem minuskulák többé, hanem a renaissance korszakbeli 
latin majuskulák.

A magyarországi kora-renaissance-styl tanulmányozására nézve, még egy kiváló s művészi kidol
gozású czímeres emléktáblával birunk, t. i.

Az 1492-dik évvel van jelölve azon emléktábla, mely jelenleg a kassai városház lépcsőházának 
északi oldalfalában van befalazva.

Ezen felette érdekes kőlap felületén, féldomborműben egy csinos alakításéi czímerpaizs körülvéve 
egy tökéletesen olasz renaissance jellegű gyümölcs és virágfüzérrel van ábrázolva; a czímer balról jobbra 
(Links geschrägt) osztott, s felváltva veres és kék mezején két arany liliom s két öt levelű arany rózsa lát
ható. — Ezen két mezőn egy keresztbe fektetett pólyának (rechter Schrsegbalken) kék mezején egy arany 
oroszlán (passant) van ábrázolva.

A czímerpaizs egy szépen idomított szalagon függ, melynek lebegő végei a paizs alján szép haj
tásokban vannak elrendezve ; ezen szalag, de különösen az említett gyümölcs és virágfüzér (festőn) alakí
tása s kidolgozása élénken emlékeztet a florenczi Ghiberti-féle bronze-ajtájának felséges diszítményeire.

Tutkó József «Kassai évkönyve» szerint, ezen czímeres kőlap a kassai születésű Szathmáry 
György pécsi püspök s később esztergomi érsek és kanczellár czímerét ábrázolja, s eredetileg a sz. Mihály 
kápolnájában volt felállítva, s csak a városház építése alkalmával falaztatott be mostani helyén. — A czi- 
merpaizs alatti renaissance-stylben kereteit táblán e következő latin felirat van bevésve, melynek lapidár 
betűi aranyozvák :

• LILIA • BINA • ROSIS • TOTIDEM • CONIYNCTA •
GEREBAM • REX • HÉDIT • AYRATYM • CORYINUS •

ET • IPSE • LEONEM • MCCCCLXXXXII •

Yalószinüleg a XY-dik század végéről valók azon kora-renaissance-stylú építészeti díszrészletek 
is, melyek Dr. Henszlman Imre vezetése alatt a bácsi erődben ásattak ki. —- így a Tömöri érsek czimere, 
melynek belmezején egy tőrbe harapó farkas van ábrázolva, még a kora-renaissance korszakból való.

A czímerpaizs mellett észrevehető szalagok feltűnően hasonlítanak a pesti könyvtári egyetem 
előcsarnokában befalazva volt Mátyás-féle czímer, — valamint a váczi zárdában talált Báthory püspök 
czímerének szalagjaihoz.

Határozottabb renaissance-stylüek azon bácsi rozetták és kartám részletek, melyeket Henszlmann 
a Monumenták II. kötetének 170-dik lapján sikerült rajzban közöl. — Kivált a kartám részlete, — balusz- 
terjeivel szegélyzett gyümölcsfüzérének stylje már határozott olasz-renaissance ízlésű. Felette érdekes e 
tekintetben a Szathmáry pécsi püspök kora-renaissance-stylú oltára a pécsi székesegyházban. — Ezen az 
oltáron a renaissance-styl már teljes szépségében van alkalmazva.
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Mindezen itt említett kora-renaissance műrészleteink bizonyságul szolgálnak arra nézve, hogy 
ezen müirány hazánkban már aXY-dik század második felében általánosan volt elterjedve, továbbá, hogy a 
renaissance hazánkba nem Némethonból, hanem Olaszországból szivárgott át.

Ezen kora-renaissance átmeneti korszakot hasonlóképen azon diszítményrészletek jellemzik, melyek 
a szepesszombati templom egyik gótstilü oltárán fordulnak elő, ugyanis míg az oltár szerkezete még töké
letesen a középkori oltárok stíljének felel meg, addig a díszítmények motívumai már renaissance stilűek. 
Különösen érdekes, mütörténeti tekintetben, az oltár szekrénye alatti díszítmény, melynek közepén lévő 
renaissance stilű virágedényt két delphin fogja körül, mely utóbbi motívum már csak a renaissance orna- 
mentatióban fordul elő. -—■ Ezen delphinek uszóhártyái azonban itt még gót stilii levelekből állanak!

Ugyanezen oltár predellájának mindkét végén babérleveles koszorúkat tartó angyalok ábrázol- 
vák, mely koszorúk, lebegő szalagokkal összekötött levélcsomói már határozott renaissance jellegűek. Kár, 
hogy ezen érdekes oltár készítési ideje, évszám hiányában, határozottan meg nem alapítható, mind
azonáltal az még a XY. század utolsó évtizedébe helyezendő.

Nevezetes e tekintetben, mint a díszes renaissance styl egyik kitűnő műalkotása hazánkban, az 
esztergomi basilikának Bakács nevű kápolnája, mely mind styltisztasága, mind pedig díszítményeinek 
stilszerű szépsége és nemessége által e nembeli legbecsesebb műemlékeink közt kétségkívül az első helyet 
foglalja el.

A XY-ik század végéről való a liptó-szent-miklósi templom egyik mellékoltára is, melynek díszít
ményei közt ép oly alakításéi babérleveles füzérek találhatók, minők a bártfai városház koronázó párkány
zata alatti sgrafitto kivitelű díszszegélynél is előfordulnak. — Egyébiránt megjegyzendő, hogy a babér
leveles díszítmény olaszhoni eredetű, s — úgymint a rómaiaknál — a polgári erények tudomány és vitézség 
megjutalmazásának jelképéül használtatott. — így a Miksa császár számára Dürer Albert által 1515-dik 
évben készült diadalív tervrajzán a babérlevél-csomók már bogyókkal fordulnak elő.

Az 1506-ik évben épült bártfai városház műrészletei, ablakai (cum fenestris ytalicalibus), dísz- 
portálei s egyéb részleteinél fogva a kora-renaissancestyl korszakának legkiválóbb monumentális műépít
ménye gyanánt tekintendő hazánkban.

Ezen műemlékünk párkányzatái, különösen pedig az erkély s a díszkapuzatok műrészletei inkább 
az olasz renaissancestyl befolyására utalnak, a mely körülmény nagyon természetes, miután ezen időben 
(1506) Némethonban renaissance stylű műemlékek még nem léteztek, s így az úgynevezett német renais
sance, városházunk műrészleteinél még nem is alkalmaztathatott.

A középkori csúcsíves styl vallási czélú egyházi műveknél még akkor is divatban volt, midőn a 
profán építményeknél már a renaissance styl volt a mérvadó; így a bártfai templom 1505-dik évből szár
mazó, s sz. Mária tiszteletére készült oltár nemcsak szerkezetében, de díszítményeiben is még csúcsíves
stylű ; __valamint a rozsnyói dóm 1509-ik évben készült díszes szentségháza is még határozottan a gót
styl szabályai szerint van alakítva; — sőt az iglói 1549 ik évből való keresztelő medenczéjén is még a 
középkori csúcsíves styl jellege vehető észre.

Míg tehát — a mint látjuk — a renaissance új műirány az egyházi művészetben csak lassan és 
nehezen tört magának utat, addig a profán és polgári műalkotásoknál valóban bámulandó gyorsasággal 
foglalt tért.

így a lőcsei templom, Henkel János által, 1520-dik évben készült oltára, középkori szerkezete 
mellett, már határozott renaissance stilű diszítményi részletekkel dicsekedik, nevezetesen a középszekrény 
fülkéje,— melyben sz. Anna, sz. Mária s a gyermek Jézus ülő szobrai vannak felállítva — már egy renais
sance stylű félköríves diszítménynyel van szegélyezve.

A két oldalszárny, valamint a predella díszítményei szintén ezen új műiránynak hódolnak. — 
Legérdekesebb itt azonban az oltár felrakványa, mely egy félköríves középfülkéből, a toronyfiak helyett 
pedig egy díszes alakításéi bimbó- és gyümölcs-diszítményből áll, melyet a középfülkével felette csinos
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s renaissance stylü delphinek kötnek össze. — Itt tehát a csúcsíves felrakvány, jellege s felfelé törekvő 
arányainak megtartása mellett, már a renaissance styl díszítményeivel van alakítva.

Míg ezen időben az egyházi műtárgyaknál még a csúcsíves styl harcza a renaissanceval vehető 
észre, addig a héthársi templom 1513-dik évben ragnzai Yincze mester által épült díszkapuzata, úgy nem 
különben az ugyanazon évben készült szentségház fali fülkéje is, már tiszta renaissance stylü.—Az említett 
templom még csúcsíves stylü, annak déli díszkapuzata pedig félkörű archivolt ívezetével, pilasztereivel s a 
koronázó párkányzat antik római profiljével már tiszta renaissance ízlésű; a szentségház fali fülkéjén pedig 
cáak a — valószínűleg eredeti régi fülke ívezete még csúcsíves, — a fülkét körülvevő architectura, 
korinthi pilasztereivel, koronázó párkányzatával s e felett lévő félköríves felrakványával, valamint díszít
ményeivel már határozottan az új müiránynak hódol.

Műtörténeti tekintetben ezen héthársi müalkotványok azért is érdekesek, mert azok készítési 
ideje, nemkülönben mesterök a kőbe vésett felirat által pontosan és hitelesen van meghatározva. — A ka
puzat feletti felirat így hangzik :

ANNO • DNI • M • D • 1 • 3 • 0 • MATER • DEI 
MEMENTO • MEI • NICOLAI • TÁRCAY •

MAGISTRO • YINCENCO • DE • RAGYSA • HOC • QPVS • FECIT - 1

Mely korai adat ismét annak bizonyságául szolgál, hogy a renaissance hazánkba olasz mesterek 
által hozatott be.

A kora-renaissance stíl ezen időben már a polgári házakra is kiterjedt; így Bártfán a Tirscher- 
féle ház egyik ajtaja, díszes párkányzatával, már renaissance stilű. Ezen műmaradvány műtörténeti értékét 
emeli az ajtó felső párkányzatán bevésett fe lira t:

ANNO • DNI - 1 * 5 - 1 8 .

és egy monogrammos paizs D. R. betűkkel, melyek valószínűleg Rauber Dávid patrícius nevét jelölik.
Kora-renaissance műemlékeink általános ösmertetésénél megtartva a clironologiai rendet, meg

említendő most a bártfai templom tornyának első emeletén lévő, s Krausz János, valamint Emericzi 
János bártfai festő művészek által 1521-dik évben festett fresco kép, mely sz. László, sz. István és szent 
Imre herczeg monumentális felfogású alakjait tünteti elénk.

Ezen érdekes fresco kép rajzát, valamint leírását már közöltem jelen munkám YI. tábláján, ez 
alkalommal különösen érdekel minket azon díszítmény, mely a kép felső részét foglalja el. Ezen díszít
mény motívumain is már határozottan észrevehetni a mindinkább előtörő renaissance müízlést, — mely 
adat bizonyítékéi szolgál azon feltevésnek, hogy míg a némethoni renaissance legelőször a festményeken 
s a könyvek festett miniaturjain fordul elő, s az építészetben csak későbben kezd terjedni; addig hazánk
ban úgy látszik a renaissance nemcsak a festményeken, de az építészetben is egyszerre jelenik meg.

A kora-renaissance, az az a csúcsíves Ízlés átmenete a renaissance stylbe hazánkban körülbelül 
a XYI-dík század második évtizedének végéig tart. Ezen korszakbeli műemlékeinken a renaissance-styl 
többnyire még a középkori csúcsíves Ízlés elemeivel, vegyítve jön elő, melyek azonban mindinkább 
gyérebben fordulnak elő, míg az 1530-dik év körül a renaissance — teljesen legyőzve a középkori remini- 
scentiákat — egész kifejlett szépségében s tisztaságában uralja a művészet alkotásait.

A renaissance ezen második, mondhatni virágzási korszakából, e következő hazai műemléket 
említem meg.

1544-dik évvel van jelölve a kézsmárki vár Tökölyi-féle kápolnájában álló pompás renaissance

1 Lásd I polyi A rnold : A középkori szobrászat Magyarországon czimü értekezésében, melynek 55-dik lapján teljes mérték
ben méltányolja ezen kora-renaissanse maradványokat.

BÁRTFA KÖZÉPKORI M ŰEM LÉKEK. 5
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stylben készült imaszék, melynek intarsia kivitelű diszítményei, valamint a már határozott renaissance 
ízlésű finom profilú párkányzatái s pilaszterei a kifejlett renaissance jellegével bírnak. — Ezen imaszék 
hátlapján egy oszlopos, félköríves architectnra által kereteit lapon egész termek s udvarok, meglehetős jó 
távlati rajzban, továbbá egy tóban úszó és bukdácsoló kacsák s egyéb vízi madarak természetes szinti fale
mezekkel művésziesen kirakvák. —- Az ülés jobboldali deszkáján pedig ezen imaszék mestere és készítési 
éve akképen van feljegyezve :

Joannes L ang ius archelarius Kaseoforensis ágens Annos 80 parens iJf februárit rnaior 
verő nabus Christophorus L ang ius aetaiis suae 55 u t tesiarent eos vixisse hoc seclile in  decorem 
T em pli et in  u su m  pio parenti suo posteritatique suae propriis sum tibus nianibusc/ue u trum que  
inchoarun t Anno 1544-

Megemlítésre méltó a Láng János és nejének egy körfémerben foglalt famozaik kivitelű arcz- 
képe en profil; a férfi hosszú hajjal, az akkoriban dívó spanyol fodros gallérral s nagy karimájú kalappal, 
mig a nő különös alakú főkötőben van ábrázolva.

Ily intarsia kivitelű székek s szekrények találhatók a velenczei S. Marco basilika szekrestyéjé
ben, hol hasonló portálszerű mezőkben ép oly alakításit építmények ábrázolvák, s kétséget nem szenved, 
hogy a kézsmárki szék intarsiatora az e nembeli olaszhoni müveket természet után tanulmányozta.

A festmények és díszítmények ilynemű imitátiója, különféle színezetű és néha égetés által is 
árnyékolt falemezek összerakása által hazánkban már a XVI-ik század első évtizedében volt ismeretes, 
így a bártfai templom ily kivitelű egyházi székeiről jelen munkám I. kötetében már megemlékeztem. Meg
említésre méltók továbbá az eperjesi és lőcsei intarsia kivitelű egyházi székeink is, melyek díszítményeik
nél fogva már szintén a renaissance korszakba sorozandók. — A könnöczi vártemplom híres székeinek 
intarsiaszerű diszítményei pedig a legszebbek közé tartoznak. Ezen kiváló mű leírása még későbben fog 
előfordulni.

Az 1552-dik évben készült, s a bártfai templom egyik déli kápolnájában álló, Serédy György 
vitéz alakját féldombormüben ábrázoló sírkőlap, félköríves architektúrájával s felséges díszítményeivel 
már a renaissance styl virágzási korszakába helyezendő; valamint a Bártfa város czímerét ábrázoló, s az 
1563-dik évszámmal jelölt emléktábla is, mely eredetileg a városi mészárszék (Macellum) épületének dísz
kapuzata felett díszlett, jelenleg pedig a városi vendégfogadó homlokzatán van beillesztve. — Ezen ven
dégfogadó helyén állott a XVI-ik században a városi redoutte-épiilet, melynek első emeletén díszes 
oszlopos csarnokok és termek a nyilvános tánczmulatságok s lakadalmi ünnepélyek megtartására vol
tak fentartva, a földszinti helyiségeket pedig részint kereskedői boltok, részint húsáruló mészárszékek 
foglalták el. — Ezen városi épületet Lajos és Bernát nevű olasz építőmesterek építették, a mint azt a 
következő feljegyzés bizonyítja :

A nno 1 5 6 8  feria  tertia  post Conductum  pascae Conveniio facta  est cum  duobus m urariis 
fra tribus Ita lis  Ludovico et Bernliardo Pel ex parte m acelli denuo extruendi praeter celluria testu- 
d in a ta  priori Anno absoluta in  huné m ódúm .

Omnia de polito lapide.  —

Pro sta tua  Jaj)idea supra tectum  colorata.
Johannis Ita lo  ......................  .................................................................................................................................................................................................................................................................... florenos 1

A mint ezen adatból is látjuk, felső vidéki városaink renaissance stylü építményeit többnyire 
olasz mesterek építették s díszítették. Ezen Bemard Pel de Lugano nevű olasz mester Bártfán hosszabb 
ideig tartózkodott, s meglehet, hogy itt végképen le is telepedett, mert a város egyik bástyáján lévő s 
1582-dik évből származó sgrafitto diszítményei alatt ismét találkozunk nevével. — Az említett városi czí- 
mer díszes babérlevelű koszorúval van körülvéve, s általában ezen féldombormü műrészletei az olasz 
renaissance styl jellegének felelnek meg.

Hogy a bártfai polgári házak mily díszes renaissance stylben épültek, ennek bebizonyítására
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elégséges leend itt az úgynevezett Ganzaug-féle ház díszes portál éj át megemlíteni; melynek, pilaszterei, 
félkörű ívezete s párkányzatái a kifejlett renaissance-styl legfelségesebb féldomborműveivel vannak díszítve. 
— Architrav párkányzatán olvasható

ÁVER • GOT • TRAVT • DÉR • WOLL • BAVT. 1 • 5 • 6 • 6 .

Azonkívül van még Bártfán három ily díszkapu, mely a renaissance kifejlettségéről, valamint az 
alkotó művész nemes műízléséről tanúskodik.

A polgári épületek ezen stylszerü díszítése a város erődítményeire is kiterjedt. így Bártfán sok 
bástyán nemcsak sgrafitto díszítményekkel, de többszínű fresco festményekkel is találkozunk; így a város 
egyik északi bástya-tornyán delfinekkel körülvett magyar- és németországi czímerek díszlenek, legalább 
díszlettek, mert azok az idő pusztító hatása következtében jelenleg már csak gyengén vehetők k i ; úgy 
ezen sgraüttók készítési éve, valamint a mester neve is ma már alig olvasható; s ha ezen feliratot — úgy 
mint sok mást — Ivrinner Manó nyugalmazott városi tanácsnok s az előtt gyógyszerész annak idején le 
nem másolta volna, úgy műtörténetünkre nézve ezen adat is elveszett volna.

Ezen felirat így hangzik :

BERNARD PEL DE LYGANO . FECIT ISTVM . LABOREM ANNO 1 ■ 5 • 8 • 2.

A bártfai templom egyik liáromüléső egyházi székén, kivételesen a német renaissance elemeivel 
találkozunk; ezen szék az 1597-dik évből való — és díszítményeinek stilszerü kivitele által tűnik fel.

A XYII-ik század elején a renaissance stil mindinkább kifejlődik, s míg ezen kori műveknél az 
architektúra még mindig szorosan ragaszkodik a szerkezethez, addig az ornamentatio gazdagabb és dísze
sebb alakítást nyervén, a hatás emelésére többszínű befestést és mérsékelt aranyozást vesz igénybe. — 
A műrészletek díszítésének ezen törekvése s hangsúlyozása az architektúrában is nyilvánúl; így ezen szá
zadbeli építményeken a fal felületének sgrafitto-diszítményei nagy mértékben alkalmaztatnak, mely díszí
tési modor a házak s egyéb építmények homlokzatát mintegy damascirozva, igen emeli azok szépségét.

A XYII-ik század elejéről származnak azon eperjesi polgári házak, melyeken a renaissance stílű 
architektúra még teljes épségében fentartva található, — s mely építészeti modor hazánkban úgy látszik 
egyedül itt fordul elő.

Míg a német renaissance a házak ormait fokozatosan pyramis-alakban idomítja, addig Eperjesen, 
Lőcsén s Kézsmárkon a régi házak attikaszerü vízszintes párkányzatú főfalban végződnek, s azonkívül 
ezen homlokzatok díszes pilaszterü félköríves fülkékkel vannak élénkítve, melyekben pompás kivitelű 
sgraüttók, a többnyire sötét-barna vagy fekete alapból, festői hatással válnak ki.

A házak felső emeletét pedig a falból kiugró s csinos alakítású gyámköveken nyugvó erkélyek 
díszítik. — Ezen házak födél-szerkezete szükségessé tette ily magas homlokfalak emelését; ugyanis a 
házak — valamint a szepességi tornyok is — egymáshoz hajló két felereszti födéllel vannak befedve, 
melyek közt, a homlokzat közepén alkalmazott csatorna az esővíz elvezetésére szolgál. — Ezen víz
vezető csatorna, a ház talajának lejtőssége szerint — vagy a ház udvarára vezeti az eső vizet, vagy pedig a 
csatorna vége, a ház homlokzatának falazatában lévő ablaknyiláson keresztül vezetve, a falazatból jó mesz- 
szire áll ki, s az esővizet a ház előtti járdán túl önti ki. — A csatorna ezen kiálló vége díszes vastámok s 
díszített vaspántok által támogattatik, s gyakran a csatorna végén veres rézből készült tátott szájú, víz
okádó sárkány- vagy gyík-alakú állatszörnyeket is találunk, melyek a középkori dómoknál és házaknál is 
mint vízokádók (Wasserspeier) alkalmaztattak. — A renaissance ezen vízokádó állatszörnyeket is díszesen 
alakítá. Ilyen csinos és czélszerü alkotásokat nevezetesen az eperjesi házakon, valamint a kézsmárki és 
kassai campanile-tornyokon is találunk.

Az eperjesi házak közt megemlítendő a Waniek-féle emeletes s három kiszökő erkélylyel és pom
pás sgraüttókkal díszített ház, mely nem messze a parochialis templomtól a főutcza keleti házsorában

5*
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áll. — Ilyen továbbá ennek szomszédságában a 126-dik és 129-ik számú liáz is, mely kiugró gyámköveken 
nyugszik s díszes pilaszterekkel élénkített homlokzattal bir. Elseje a velenczei paloták rovátkos párkány
zatához hasonló koronázattal van ellátva, mely a ház homlokzatának különös festői kinézést kölcsönöz. 
Az utóbbi homlokzata pedig négy lobb-alakú nyílásokkal ván áttörve, melyekben díszes vázák s egyéb 
alakú csinos edények vannak beillesztve; koronázó párkányzatán pedig négy fekvő delfin nyugszik.

Ezen házaknál a gyámköveken merészen kiugró párkányzat a homlokzat alatt mintegy védő 
ernyőt képez, mely által nem csak a ház fala, hanem a járdán menők is védve vannak az esőtől.

Ezen renaissance-stylű házak nem csak díszes homlokzattal, hanem festői kinézésű udvarokkal 
is dicsekedhetnek.

Ugyanis ezen házak az udvar felé eső oldalon csinos alakításéi oszlopokon nyugvó, s merész 
ivezetü Loggia-féle nyitott csarnokokkal bírnak, melyeknek boltozatai is stylszerüek s itt-ott befestett és 
aranyozott stucco féldombormüvekkel diszítvék; — továbbá az udvar felőli nyitott folyosók és erkélyek 
díszes gyámkövekkel és stylszerüen kovácsolt vas-rácsozatokkal vannak ellátva.

Ily festői, de egyszersmind monumentális udvarokat találtam még különösen Lőcsén és Kézs- 
rnárkon is. Nevezetesen ide tartoznak a lőcsei Tliurzó-házak is, melyeknek renaissance-stylü homlokzatait 
és kovácsolt rácsozatait dr. Henszlmann Imre tudósunk «Lőcsei régiségek» czirnü jeles müvében — rajzaim 
után — közié.

Mily nagyszerű illustrált munkát lehetne kiadni hazai renaissance profán építészeti műemlé
keinkről, ha csak a még meglevő műalkotásokat összegyüjtenők, s azokat hű illustratiókban közölnők! 
Hát mily nagy az eddig még ismeretlenül lappangó renaissance stylü műemlékeink száma ?!

Örömmel és a megnyugvás bizonyos kellemes érzetével constatálom, hogy e tekintetben nincs 
okunk a panaszra, s ha a renaissance styl korszakának alkotásaiban nem is vagyunk oly gazdagok, mint a 
külföld, mindazonáltal bírunk még oly nagy számú hazai műkincsekkel, melyek míg egyrészt az akkori 
hazai műtevékenység magas fokú kifejlődéséről oly fényesen tanúskodnak; másrészt azok ismertetése által 
a külföld előtt is bebizonyíthatjuk, hogy a XVI-dik és NVII-dik században közművelődésünk, építő-művé
szetünk s korral haladó kultúránk tekintetében majdnem egyenlő lépést tartottunk a művelt külfölddel.

A XVII-dik század kezdetével a renaissance nem csak az építészetben, hanem a kisebb műalkotvá- 
nyokban is mindinkább jobban fejlődik. — Kivált a templomokban lévő síremlékek s emléktáblák azon 
müvek, melyeken a kifejlett renaissance különösen alkalmaztatott.

így a bártfai, szepesváraljai, kézsmárki, kassai és különösen a lőcsei templomokban diszlenek 
ily síremlékek, melyek a renaissance korszak ismertetéséhez tekintélyes számú műtörténeti adatot szolgál
tatnak. — Ezen renaissance stylü müveinkre —- régészeti utazásaim alkalmával — mindig különös tekin
tettel voltam, s valóban nem csekély ezen felvételeimnek száma, melyek vázlatkönyveimben a feltámadás 
t. i. a közlés és feldolgozás pillanatára várnak.

A tér szűke miatt nem lehet szándékom mindezen renaissance stylü műkincseinket jelen alka
lommal részletesen s érdemük szerint megismertetni; mindamellett a renaissanceról irt jelen dolgozatom 
hiányos volna, ha azokat egészen mellőzném, s így legalább csak röviden fogom azokat elősorolni.

1612. — A lőcsei templomban lévő — Rhael Antal, városi tanácsnok — fehér és fekete már
ványból készült epitaphiuma, nemcsak becses anyagánál, de kivált művészies kidolgozásánál fogva a kivá
lóbb műalkotások közé sorozandó. — Kivált a fehér alabastromból készült szobrászati müvek valódi remek
műveknek mondhatók. — A beszterczebányai főtér egyik házának díszes renaissance stylü erkélye, külö
nösen gazdag ornamentatio által tűnik ki, s készítési ideje — stylje szerint — a XVII-dik század 
elejére tehető.

1620. — Urbanovits Márton — homokkőből művésziesen faragott — epitaphiuma a lőcsei 
templom déli falának külsején van beillesztve; itt különösen szépek és stylszerüek a gyámköveken nyugvó 
oszlopok díszített törzsei, valamint egyéb díszítmények is.
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A Tlmrzó-féle emléktáblák diszes faragványaikkal szintén ide sorozandók.1
A lőcsei epitaphiumok közt megemlítendő még a Triebel Gergely tanácsnok 1593-dik évből 

való, fehér márványból készült renaissance stylü síremléke, melynél különösen a tinóm érzéssel kidolgozott 
pilaszterek díszítményei tűnnek fel kiváló szépségük által; Engelhart György 1598-dik évben készült epi- 
taphiumát pedig stylszerű kidolgozásánál fogva kell megemlítenünk.

A fából készült renaissance stylü emléktábláink közt megemlítem: a bártfai templom e nembeli 
műalkotásait is, melyeket azonban jelen munkám I-ső kötetében már részletesen ismertettem meg.

A liptómegyei Tepla helység templomában található az 1611-dik évből való Kubinyi János epita- 
pkiúma, mely mü különösen az ábrázolt személyek XVII-dik századbeli magyar costumje végett is 
bir érdekkel.

Ezen emléktáblák közt, különösen tetemes nagysága s gazdag kiállítása miatt, feltűnik a lőcsei 
templom északi hajójának egyik pillérén függő, s 1607-ik évben készült epitapliium, mely Hirsclier Dániel 
városi tanácsnok s kereskedő (Handelsmann und Beisitzer des Baths) emlékének van szentelve. — Ezen 
műnél a polycliromia nemcsak a díszítményekre, hanem az architectural is kiterjedvén, ez által pompás 
hatásúnak mondható.

A szepes-szombati templom belsejében lévő emléktáblák közt érdekes a Grosz Pálé; ezen mű 
gyönyörűen van kidolgozva és felette stylszerű ékítményekkel bir, s 1688-dik évben ifj. Grosz Pál szepes- 
szombati szobrász által készíttetett. — Ezen felirat által tehát a XVII-dik századbeli szobrászaink névsora 
egygyel ismét szaporodott.

Hogy a XVII-dik század müipara mennyire volt kifejlődve, és a renaissance mily finom müizlés- 
sel s gyakorlottsággal kezeltetett az akkori művészek által, ez állításom bebizonyítására elég az 1620-dik 
évben készült körmöczi renaissance-stylü egyházi székeket, és az 1624-dik évből való hires lőcsei orgona
müvet felhoznom.

Ugyanis a körmöczi vártemplomban lévő, s városi tanácsnokok számára 1620-dik évben készült 
renaissance stylü széksorozat nemes architecturája, valamint valódi művészi ízlésű s kitűnő technikai ki
vitelű intarsia díszítményei által nemcsak hazánkban, de még a külföldön is keresi hasonmását. A székek 
stylje még a renaissance virágzási korszakának jellegével bir, az intarsiák szép compositiójú díszítményei, 
valamint a korynthi oszlopok finom metszésű fejezetei, s a gyámkövek helyét pótoló mascaronok s hermák 
gyönyörűen vannak kidolgozva.

Ezen remekműnél a faanyag természetes színében pompázik, az ajtócskák vaspántjai pedig szin
tén a renaissance-styl ízlésében idomitvák s díszítvék.

A mi pedig az említett lőcsei orgonát illeti, az minden tekintetben valódi műremeke a renais
sance stylnek, itt nem csak a díszítmények, de a karzat fülkéiben álló szobrocskák is valódi mesterművek.1 2

A XVII. században a renaissance építészet fejlődésének főpontját éri el hazánkban.
A sárosmegyei szinyei templom tornyának felső része az eperjesi házaknál is előforduló architek

túrával van díszítve; a felséges sgrafitto díszítmények a felirat szerint 1628-ik évből valók.
A nehrei campanile csinos sgrafittói pedig 1629-dik évben készültek.
A Sárosmegyében fekvő fritsi várkastély az ilynemű renaissance stylü építmények valódi remek

művének nevezhető. A kastély felső homlokzatát finom párkányzatú pilaszterek által elválasztott, s félkör 
íves fülkék egész sorozata díszíti, melyekben részint növény-diszítmények, részint pedig római és magyar 
hadvezérek daliás alakjai sgrafittószerű kidolgozásban díszlenek, melyeken továbbá a XVII. századbeli 
magyar nemzeti ruhaviselet az utolsó gombig tanulmányozható. S valóban igen szomorító, hogy a hazai

1 L á sd  d r. H enszlmann  I mre : Lőcse régiségei c z im ű  m ű v é t, m ely b en  n em csak  az Urbanovits, lian em  a Thurzó-féle epita
phiumok is ra jz b a n  kö zö lte tn ek .

2 E z e n  h íre s  o rg o n án k  r a jz á t  és le írá sá t k özö ltem  a  bécsi k ö zp o n ti b iz o tts á g  Mittheilungen 1874-dik év fo ly am áb an .
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renaissance ezen remekkivitelü műalkotásai kellő gondviselés hiányában mindinkább halványodnak s pusz
tulnak, s ha kellő intézkedés nem történik, akkor az úgy is gyér renaissance stylű műemlékeink egy neve
zetes példányával szegényebbek leszünk.

Ezen kastély díszes portaléja felett olvasható az egykori tulajdonos neve és az építési év

HOC • OPYS EXSTRVXIT VALENTIN VS BERTOTI 
ANNO 1630.

A felső párkányzat sgrafittói alatt pedig az építész nevével találkozunk:

VNICA DIVITIAS DOMINI BENEDICTIO DONAT 
SIS • PIVS ET YICTVS • COPIA • LARGA • FLYET.

MICHAEL SORGER AEDIFICAYIT.
ANNO 1630.

A krasznahorkai várban lévő 1640-ik évből való kályha, színes diszítményü kályha-fiókjaival 
s egyéb érdekes műrészleteivel, valamint a kassai felsőmagyarországi múzeumban őrzött diszes kályha
fiókok bizonyítják, hogy hazánk műipara e tekintetben is versenyezett a külfölddel, s hogy a renaissance- 
izlés ezen műalkotványokon is nagy mértékben alkalmaztatott.

Mütörténeti szempontból felette érdekes a Liptómegyében fekvő szent-mariai templom renais
sance stylű s 1647-ik évben készült diszes keresztelő medenczéje, melynek kőből faragott díszítményei 
s alakjai megfelelő befestéssel s aranyozással is bÍrnak.

Hazánkban a XVII. század második felében a renaissance styl már mindinkább hanyatlásnak 
kezd indulni; a styl ezen hanyatlási korszakának kezdete az 1681. évben Báthory Sófia által épült kassai 
szt. Háromság temploma által pontosan van meghatározva.

Ezen templom egyeneszárású szentélylyel s a hajó nyugoti részén kettős toronynyal bir.
A templom belsejében az alacsonyabb mellékhajók, pilléreken álló félkörű ívezetek által nyúlnak 

a főhajóba. A templom külseje, a faragott homokkövekből rendesen épült falazata miatt, monumentá
lis kinézésű ugyan, de közelebbről vizsgálva a párkányzatokat, azok már nem oly szabályosak s rendesek 
mint a renaissance styl virágzási korszakbeliek, mert egyes tagozataik túlságosan részletezvék. így a pilasz- 
tereknél az echinus és plinthus, kisebb párkányzatok által annyira szét van darabolva, hogy hatását 
egészen elveszti.

Úgy látszik, hogy ezen időben az építészeti tagozatok rendeltetésének ismerete már meglehető
sen hiányos volt, s azok már nem az architectura törvénye szerint, hanem az építész kénye-kedve szerint 
idomíttattak.

Mindamellett a renaissance — bár méh ében hordja már az elkorGsodás magvát — a XVII. szá
zad végéig még kielégítő mértékben tartja meg constructiv jellegét; a XVIII. században azonban a renais
sance a pompát hajhászó s minden aesthetikai szépséget kizáró elkorcsosodott motívumaival már tökélete
sen elveszti eredeti nemes szépségét, s Ízléstelen rococco- vagy barok-modorrá változik. A rococco-korszakbeli 
stylellenes alkotványokban hazánk épen nem mondható szegénynek, de mint minden rossznak, úgy annak 
is meg van a jó oldala t. i. a mennyiben ezen Ízléstelen korszak müvei mintegy elrettentő példáúl szolgál
hatnak az utókornak, intvén egyszersmind a művészettel és műiparral foglalkozókat, hogy műalkotásaiknál 
mindig szem előtt tartsák a renaissancestyl tisztaságát, nemes egyszerűségét s Ízlésük nemesítésére és 
fejlesztésére tanalmányozzák a renaissance virágzási korszakának utánzásra méltó alkotásait; mert csak ez 
esetben remélhetjük, hogy a mit a művészet tekintetében a XVI. század megkezdett, azt a jelen XIX-dik 
század második fele, hasonló szellemben s irányban folytatni fogja, annál is inkább, miután napjainkban 
nemcsak a monumentális építészetben, hanem a műipar különféle czélú műtárgyainál is oly műirány foko-
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zatos fejlődése vehető észre, mely nem csak kiváló szépsége, életrevalósága s czélszerűsége, hanem határo
zott stylje által is mintegy folytatása azon műizlésnek, mely Olaszhonban, a régi görög és római műemléke
ken születve, a görög klassikus styl egyszerűségét s szépségét a római styl nagyszerűségével és fényével 
párosulva; oly dicső és emlékszerű műalkotásokat teremtett.

S így még eljöhet azon korszak, midőn felkiálhatunk Hutten Ulrikkal:

Oh Ja h rh u n d e r t! die Geister erwachen, 
die S tu d ien  blühen: es ist eine wahre 

L u st zu  L eben!

Elősorolván tehát nehány kiváló hazai renaissance műemlékünket, s legalább fővonásokban 
állapítván meg a renaissance fejlődésének főkorszakait -— térjünk vissza tulajdonképeni tárgyunkra, a bárt- 
fai városházhoz, hazánkban a kora-renaissance styl ezen kiváló műemlékéhez, melynek műrészletei, nem 
csak ezen elmúlt korszak nemes Ízléséről s a kidolgozás ügyes — mondhatni mesteri — technikájáról, 
hanem az akkori szellemi műveltséggel párosult, — s a művészetben is nyilvánuló — azon előszeretetről is 
tesz tanúbizonyságot, mely a renaissance klassikus elemeit a monumentális építészetben oly korán s oly 
finom műizléssel alkalmazá, mint hazánkban talán sehol sem.

1. A V Á R O S H Á Z  A L A P R A J Z A ,  S H E L Y I S É G E I N E K  L E Í R Á S A .

Városházunk alaprajza s helységeinek beosztása nem csak szabályos, de czélszerüség szempont
jából is kitűnő. A világ négy főtáj a felé keletelt városház alaprajzának idoma egy szabályos épszög 
(Rechteck), melynek déli és keleti keskenyebb oldala 16*0, keleti és nyugoti hoszoldala pedig 28*5 meter.

Tekintve városházunk alaprajzának földszinti (Parterre) beosztását, itt mindjárt szemünkbe 
ötlik azon csarnok-forma közép folyósó, mely az alaprajz épszögü idomát — a liosztengely irányában 
mintegy három egyenlő részre osztja.

Ezen csarnok eredetileg nem volt közbeeső válaszfalak által beosztva, — mint most — hanem 
azon keresztül szabadon lehetett átmenni, mely czélból mindkét végén kapuzatok nyíltak, melynek egyike 
a déli oldalon levő most is nyitva áll, ellenben az északi kapuzat jelenleg már be van falazva, melynek 
nyoma azonban a városház északi homlokzatán még most is jól vehető ki, s nagysága valamint alakjára 
nézve a déli portáléhoz hasonlított.

Ily középcsarnokot látunk — a néhány évtizeddel későbben épült lőcsei városház földszinti 
alaprajzán is,1 — valamint némely némethoni városháznál is láthatók ily hosszú csarnokok, melyek, mig 
egyrészt a földszinti helyiségekbe vezettek, másrészt a városház alatt, vagy inkább azon keresztül — a 
nyilvános közlekedést is megengedték.

Előcsarnokunk majdnem 4 méter széles, s igy az alaprajz szélességének mintegy harmadát 
képezi, — hossza pedig megfelel az alaprajz hosszának.

A városház földszinti helyiségeinek falazata tetemes méretei által tűnik fel; igy a városház fő
falai P15 a válaszfalak pedig P0 méter vastagságúak.

A falak ily tetemes vastagsága a lőcsei városháznál, s általában véve majdnem minden régi 
építménynél is fordul elő, mivel a régiek köztudomás szerint — nem csak szépen stylserüen, de tartósságra 
is építettek.

1 D r. H enszelmann  I mke lőcsei m o n o g ra p h ia  153 és 155-dik la p já t .



A falak ezen tetemes vastagsága szükségessé vált azon körülménynél fogva, mert mint például 
városházunknál is — az összes helyiségek, többnyire donga vagy pedig keresztboltozatokkal vannak bebol-

•io  . ,A VÁROSHÁZ ALAPRAJZA, S HELYISEGEINEK LEIRASA.

C. idom.

tozva, a donga boltozatnál pedig, a mint tudjuk, a bolt nyomása az egész falra vitetik át, s igy ezen nyo
más ellensúlyozására vastag és erősen épült falak szükségesek.
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Belépve a városház déli homlokzatának díszkapuzatán ( f ) ,  (lásd a mellékelt 5 idomot), először 
egy előcsarnokba (c) jutunk, melyből a jobbra és balra vezető ajtók két földszinti helyiségbe vezetnek. 
Ezek egyikében (cl) a városi telekkönyvi hivatal, a másikban pedig (e) a, házi pénztár van elhelyezve. — 
Itt megjegyzendő, hogy az utóbbi helyiség jelenlegi ajtaja (y ) eredetileg a tanácsterem intarziaszerűen 
kirakott bejáratán volt alkalmazva, úgy szintén a városi czímerrel a biró és a tanácsnokok monogramm- 
jaivel díszített vasajtó is a tanácsterem eredeti — jelenleg a templom tornyának földszinti helyiségében 
befalazott — ajtajáról való, melynek részletes leírása későbben fog közöltetni.

Mind a két helyiség három-három vasrácsozatos ablakkal nyílik a főtérre, s az egyik (cl) helyiség 
donga, a másik pedig (a) keresztboltozattal bír.

A középcsarnok mintegy közepén két — későbben épült — válaszfal által van félbeszakítva, 
mely közbenső helyiség (o) jelenleg a börtönőrnek konyhául szolgál. Ezen meglehetős sötét konylia- 
helyiségből két csúcsíves stylü ajtó (^és pj a régi börtönökbe (g, h) vezet, melyek közt az utóbbi kis mére
teinél fogva feltűnő s valóságos teljesen sötét carcer.

A másik börtön (g) lépcső falának beszögelése folytán másik végével a városház keleti főfaláig 
terjed, hol egy erős vasrácsozattal ellátott kis ablaknyilás a börtön gyér megvilágosítására szolgál.

A belső csarnok északi vége (l), valamint a többi (k, i, és q) mellékhelyiségek is jelenleg szintén 
börtönül használtatnak, mivel a járásbíróság nem bírván külön börtönhelyiségekkel, a rabokat ezen városi 
börtönbe záratja.

Yégre az (m) alatti sarokhelyiség, rendőri szobának használtatik, melynek bejárása előtt a későb
ben épült s dóriai faoszlopokon nyugvó előcsarnok (n) katonai főőrhelyül szolgál.

Megemlítendő itt még, hogy a felső emeleti falak hordására a c előcsarnokban az x, az i alatti 
helyiségben pedig az y erős boltövek szolgálnak, melyek felfogva a felső falak súlyát, a nyomást a föld
szinti falakra viszik át. Ezen két boltöv (Gewölbgurte) szükségét azonnal belátjuk, ha a városház első 
emeletének falbeosztását a földszinti alaprajzzal hasonlítjuk össze.

Városházunk földszinti helyiségeit megvizsgálva, szükségesnek tartom még azon régi mérczéket 
megemlíteni, melyek a városház nyugati falának o és p helyein vannak befalazva.

Ily régi mérczék hazánkban még a kis-szebeni és kassai városházaknál is találtatnak, s a régi 
űrmértékek hitelesítésére használtattak. Városházunk ezen régi mértékegységeiről majd későbben, a rész
letes leírásnál lesz szó.

A középkori építményeknél, legyenek azok egyházi vagy profán rendeltetésüek, térnyerés tekin
tetéből, a lépcső rendesen egy különálló toronyforma lépcsőházban volt elhelyezve.

Ezen lépcsőházak idoma természetesen a lépcső szerkezetétől függ; így a csiga-lépcsőknél 
hengeralakú, vagy néha szabályos sokszögű a lépcsőház, s valódi tornyocskát képez; ellenben az egyenes 
lépcsőknél a lépcsőház rendesen négyszegletű alaprajzzal hir.

A városház keleti homlokzatának közepén álló toronyforma erkély (a) tulajdonképen nem is 
lépcsőház, hanem csak mintegy közvetíti az alsó és felső lépcső összeköttetését, és pedig oly nyugvóhely 
(podesta) által, mely felett a négyoldalú erkély van építve.

A feljárás tehát mintegy 12 fokból álló, a városház keleti főfalának síkjával párhuzamos, s fedett 
lépcsőn történik, mely azonkívül díszes ballusterű mellvéd által van szegélyezve. Ezen a lépcsőn fölmenve, 
először az erkély alatt lévő első nyughelyre érünk; erkélyünk ezen első emeletén nyílik a városház főbe
meneti díszkapuzata (á), melynek gazdag tagozatú homlokzatán lévő : PRIVSQ VÁM • INCIPIAS • CON- 
SVLTO • jelentőségteljes felirata a helépő tanácsnokokat állásuk fontosságára emlékeztető.

Ezen díszes ajtón belépve, s öt lépcsőfokot haladva, elérjük a lépcső második podestáját (b), 
hóimét nyolcz lépcsőfokon a városház első emeletének niveauját elérve, a C előcsarnokba jutunk (6 idom). 
A lépcső ezen elrendezéséből is kitűnik, hogy a régiek sokat adtak a kényelemre, miután a csekély lejtő- 
ségü lépcsőt még két pihenő helylyel is ellátták, a fal felületén pedig a lépcső irányában kőből vésett
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és kiálló kartám tetemesen megkönnyíté a fölmenést. A mellvédfal a lépcső-csarnok felőli oldalon díszes 
renaissancesty In, s kőből faragott oszlopos galleria áltál kép ezt étik, melynek sarok-oszlopán az oroszlánnal 
viaskodó Sámson faszobrocskája (s) van felállítva.

Az első emeletnek ezen csarnoka (G) eredetileg sokkal nagyobb volt mint jelenleg; azelőtt a csar
nok hossza a városház első emeletének egész szélességét foglalta el, most pedig egy későbben épült válasz
fal által két nem egyenlő részre van osztva, mely utóbbiban a városkapitányság D helyisége létezik.

Ily tetemes kiterjedésű előcsarnokokkal nemcsak a németországi, de hazai városházaknál is 
találkozunk; így a lőcsei városház egy tekintélyes nagyságú, közép-oszlopokon nyugvó s csinos boltozattal 
ellátott előcsarnokkal bír. Ezen előcsarnokokba a polgárok szoktak összegyűlni, s itt várták meg a tanács 
határozatainak kihirdetését, s úgyszintén esős időben biztos menedékhelyet találtak itt.

Ezen csarnok egy félköríves nyitott kapuzat által az erkély második emeletének ablakos helyi
ségével (rj) közlekedik, melynek tágas ablakai a csarnok kellő megvilágítására szolgálnak.

A csarnok délkeleti szögletében egy talapzaton a Roland szobra (ú) van felállítva, mely saját
ságos alakjával, nagyságával, de különösen arczának majdnem ijesztő kifejezésével a csarnokba feljövő 
idegen figyelmét nagy mértékben vonja magára.

A csarnokból egy újabbkori tágas ajtó (P.) a városház díszes tanács-termébe (AJ vezet, melynek 
stílszerűen készült gerenda-mennyezetéről egy csinos kivitelű s még gótstilu bronce-csillár függ le.

A tanácsterem alaprajzának alakja majdnem tökéletes négyzet (Qúadrat), miután annak hossza 
8*6 méter, szélessége pedig 8-0 méter, az eltérés tehát csak 6 deciméter.

A terem három nagy ablakon és egy üveg-ajtón keresztül nyeri világosságát. Ezen üveg-ajtó 
eredetileg szintén ablak volt, s csak utóbbi időben az újonnan készült erkély (y) miatt alakíttatott át 
ajtóvá. Ezen erkély (balcon) csinos vasrácsozatának közepén — egy kőrfémerben — a város aranyozott 
czímere díszük. A városi tisztujítás alkalmával ezen erkélyről hirdettetnek ki a megválasztott tisztviselők 
nevei a városház előtt összegyűlt polgároknak.

A tanácsterem eredetileg oly kőkeresztes ablakokkal bírt, a minők a városház északi homlok
zatán léteznek; azonban e század elején történt stylellenes újítás alkalmával az ablakok kőkeresztjei a 
díszes bélietekkel együtt kitörettek, s a mostani elég dísztelen átalakításon mentek keresztül.

A terem gerendázatos famennyezete nemcsak szépsége, hanem pontos és művészies kivitele által 
is ritkítja párját hazánkban.

A terem falait —■ eredetileg — nagyszerű fresco-képek díszíték; jelenleg egy a városház styljének 
jellegével össze nem férő modorban festett oszlopos csarnok alatt az igazság, mértékletesség, szerénység, stb. 
symbolikus alakjai vannak ábrázolva. S bár ezen alakok jól vannak festve a ruharedőzet, valamint a jóniai 
fejezetű oszlopsor távlata is dicséretére válik mesterének, Schultz Lukács városi építésznek, mindazonáltal, 
tekintve e városház styljét, a terem ezen kifestését sikerültnek s megfelelőnek nem tekinthetjük, s pedig 
annál kevésbbé, mivel valamely terem kifestésénél csak a felület jellegű decoratió juthat érvényre, s a való
ságban nem létező oszlopok és építészeti részleteknek ily nagy mérvű utánzása pedig teljességgel helytelen.

A terem nyugati oldalfalán áttört s díszesen faragott díszítményekkel ellátott párkányzatú ajtón ('>) 
keresztül a városi levéltár helyiségébe (B)  érünk, melynek mind a három oldalfalát majdnem a bolto
zatig nyúló fiókos szekrények foglalják el, melyekben a királyi kiváltságokat tartalmazó, többnyire függő 
nagy pecsétes okmányok s egyéb irományok clironologiai rendben vannak elhelyezve. Ezen helyiség a 
déli oldalon lévő egyetlen ablak által világíttatik meg, donga alakú keresztboltozatát pedig monogrammos 
zárkövek díszítik.

Általában véve megjegyzendő, hogy a tanácsterem kivételével a városház összes helyiségei be 
vannak boltozva, a mint azt az alaprajzból is kivehetni.

Visszatérve ismét a C alatti előcsarnokba, itt még két ajtó tűnik szemünkbe; az egyik (f) igen 
egyszerű s díszítmény nélküli a (DJ városi kapitány hivatalos szobájába vezet, mely helyiség — a mint



már említém — egy későbben épített válaszfal által az előcsarnokból nyeretett; a másik ajtó (o) díszes 
renaissance-stylú párkányzatával és finom ízléssel kidolgozott bélletével még eredeti s egykorú a város
házzal. Ezen portálszerű: ajtó először egy meglehetősen sötét, pitvarszerü helyiségbe (E l  vezet, mely úgy 
látszik, csak arra épült, hogy abból a három helyiség (F, G, H)  kályháit füttetni lehessen.

Innét egy egy ablakos szobába érünk, melyből két ajtó az igtatói (F) és jegyzői (H)  
irodákba vezet.

Ezen két ajtó közül az első (to) csinos renaissance-stilú architektúrával bír, a másik azonban 
díszítmény nélküli.

Végre az előcsarnokból vezető (^) lépcsőn a városház padozatára jutunk, hol alkalmunk nyílik 
egy — még a XVI-dik századból eredő — födélszék különös szerkezetével megismerkedni, mely annál 
érdekesebb, minél ritkábbak hazánkban már az ily régi és nagy méretű födélszékek.

Miután a városház beosztásával s belső helyiségeinek fekvésével már megismerkedtünk, mielőtt 
még ezen műemlékünk mütörténeti fontosságú s mesteri kivitelű műrészleteit a tárgyhoz méltó figye
lemmel és részletességgel megvizsgálnék, tekintsük meg városházunk külsejét is, mely alakjánál fogva 
csinos távlati képet nyújt. A város tágas főterének kellő közepén álló városház, kőkeresztes ablakaival, 
erkélytornyocskájával, különösen pedig levélcsomókkal, alakokkal s csinos keresztrózsával díszített magas 
csúcsfalaival, általánosságban véve még a csúcsíves styl jellegével bír ugyan (lásd a II. tábla 3. idomát), 
de tekintve közelebbről egyes műrészleteit, azokon a XVI-dik század elején mindinkább előtörő renaissance- 
styl határozott jellegével találkozunk. Városházunk építésze valószínűleg nem ismerte, s így nem is merte 
még a renaissance-ízlést nagyban alkalmazni. Akkor ugyanis a középkori gót styl az építmények szerkeze
tének architektúráján még teljes hatalommal uralkodott, s mig az akkori építő-művészek a csúcsíves stylbe 
már be voltak gyakorolva, s annak sajátsága és jellege már mintegy vérükbe ment át, addig a fejlődő 
renaissance természete előttük még ösmeretlen lévén, ezen új müirány szellemében egyelőre csak a 
részleteket alakíták. Városházunk tehát még ezen átmeneti korszakban épülvén, természetes, hogy annak 
architektúrája még a csúcsíves styl jellegével bír.

A renaissance-styl nagy kedvvel és előszeretettel alkalmazd a nyitott és a szellős oszlopos csar
nokokat (Loggiákat), így az ötven évvel későbben épült lőcsei városház nyugati oldalát is ily oszlopos 
nyitott csarnokok képezik, városházunknál ellenben még mindenütt zárt helyiségekkel találkozunk, a 
renaissance ily nagymérvű alkalmazását még itt nem találjuk.

Városházunk kétségen kívül legimpozánsabb a délkeleti oldalról, a mint azt a II. táblán lévő 3. 
idomban láthatni. A főkapuzattal és — bár ujabbkori, de elég csinos -— vasrácsozatú erkélylyel ellátott 
déli fala felett meglehetős meredekséggel emelkedő csúcsfala, alakjaival s függöny ívezetü ablakaival, az 
ország és város czímereivel, valamint a városház keleti oldala díszes erkélyével s kőkeresztes ablakaival 
mindenesetre monumentális kinézésű. A városház két csúcsfala (Giebel) által határolt nyeregalakú, Ivét 
ereszti, s szintén elég magas födél eredetileg színes cseréppel volt fedve; ezen szőnyegszerű színes cserepű 
födél akkoriban még nagyobb mértékben emelé városházunk külsejének emlékszem kinézését; jelenleg a 
födél egyszerű cseréppel fedett, azonban helyenként megmarad még a régi fedanyag egynéhány színes 
példánya is, nevezetesen a piros, zöld és sárga színű födélcserepek nemcsak a jól égetett anyag tartósságá
ról, de különösen a színek élénkségéről s intensitásáról is tesznek tanúbizonyságot. Egyébiránt tudva van, 
hogy a régiek a színes cserép készítésében is mesterek voltak, s hogy mi —■ daczára a technikai tudomá
nyok nagymérvű kifejlettségének — e tekintetben is még sokat tanulhatunk elődeinktől, azt bizonyítják 
azon színehagyott és megromlott színes cserepek, melyekkel mintegy tizenöt évvel azelőtt a kassai dóm 
tetőzetét befedték.

Városházunk falazatának külszíne kemény vakolattal van födve, mely simítva nem lévén, bár
sonyforma kinézéssel bír, s a faragott köveket utánzó világosabb vonások bizonyos élénkséget s szabályos
ságot kölcsönöznek ezen bevakolásnak.
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Az építmények külsejének ily bevakolása és hézagvonalakkali ellátása még a középkorból szár
mazik, s nemcsak egyházi, de profán építményeknél is nagymértékben alkalmaztatott, sőt a bártfai kör
falak és különösen bástyatornyok is ily módon díszítvék.

Megjegyzendő azonban, hogy az építmények kőből faragott részletei nem vakoltattak be, s ez 
városházunknál is tapasztalható, hol az erkély s egyéb -— kőből faragott — részletei tisztánhagyattak meg.

Városházunk északi oldala annyiban érdekes, hogy itt mind a három első emeleti ablak még 
eredeti kőkeresztekkel s díszes párkányzatokkal bír, az északi csúcsfal nagy körfemerében, valamint egyéb 
fülkéiben frescofestmények nyomai észrevehetők. Végre városházunk nyugati oldala a legegyszerűbb, 
miután itt a hosszfal felülete csak az ujabbkorban elrontott ablaknyilások által van kissé élénkítve.

Képünkön a Roland szobra eredeti helyén, t. i. a déli csúcsfal csúcsán van ábrázolva, jelenleg 
azonban e szobor az előcsarnok egyik szögletében van felállítva.

A mi pedig városházunk magassági főméretét illeti, azok a következők :
A  v á ro s h á z  fő fa la in a k  m a g a s sá g a  a  k o ro n á z ó  p á r k á n y z a t ig  .................................................................. 9 -60  m é te r .

A  c s i ic s fa la in a k  m a g a s sá g a  a  k o ro n á z ó  p á r k á n y z a t tó l  m é rv e  .................................................................. ! 3 -0  m é te r .

Ö sszes m a g a s s á g a  t e h á t  . . . .  22'GO m é te r .

Ezen magassági méretek közt is azon arányosságot találjuk, mely az «aranymetszés» (Sectio 
aurea) törvényének tökéletesen megfelel.

T. i. a minor x úgy viszonylik a major y-hoz, mint az az egészhez (x + y). — Jelen esetben 
x — 9'GO 

és y = 13.00
ha tehát itt ösmerjük az x + y értékét (22-60 méter), ezt az y major viszonyértékkel 0-615-tel szorozva, 
nyerjük a major vagy y értékét, azaz 13-90, mely a városházi csúcsfal magasságának megfelel, a többlet, 
9 deciméter, a keresztrózsa magasságára esik. A választó pont tehát ép azon a helyre esik, hol a homlok
zat koronázó párkányzata határt képez, t. i. a homlokzat és a csúcsfal közt.

Az aranymetszés törvényének viszonyszámait a városházunk magassági méreteire alkalmazva, 
a következő viszonyt nyerjük :

«A városház főfalának magassága úgy viszonylik a csúcsfal magasságához (ide számítva a 
keresztrózsát is), mint az utóbbi a városház egész magasságához.» A városház homlokzati főfalának a 
magassága adva volt a földszín és első emelet helyiségeinek magassága által, ellenben az építész a csúcsfal 
magasságát már szabadon velieté fel, s a csúcsfalat oly magasságra építé, mely tökéletesen megfelelt az 
aranymetszés törvényének.

íme, az aranymetszés törvényét itt ezen kiváló műemlékünknél is alkalmazva találjuk, ezen eset 
is bizonyságául szolgál azon általam felállított alapelvnek, hogy a középkori monumentális műemlékek 
'alkotásánál az ,,aranymetszés“ — az assthetikai érzés ezen alaptörvénye -—- által meghatározott arányok 
pontosan megtartattak.

S é]i ezen arányosság az, mely városházunk külsejének ama bizonyos szépséget kölcsönözve, a 
homlokzatot a magas csúcsfaléval együtt oly széjipé s emlékszerüvé teszi.

Városházunk helyiségeinek beosztását s külsejének alakját ösmerve, lássuk most azon nevezetes 
műrészleteit, melyek a kora renaissance-styl fejlődésének történetére nézve oly kiváló mübecscsel bírnak, s 
melyek alakításánál a styl ezen átmenetét mintegy megleshetjük.

2. A VÁROSHÁZ M Ű R É S Z L E T E I N E K  LEÍRÁSA.

a) A városház erkély tornyócskája.
Műépítészeti, valamint műtörténeti tekintetben mindenesetre legérdekesebb s legszebb része 

városházunknak a keleti hosszfal síkjából kiszökő erkély (Erker, fenétre en saillie, tourelle, oriel). Magyar
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«erkély» elnevezését valószínűleg a német szótól «Erker» nyeré, mely ismét vagy a latin «arcula» 
(szekrényke) vagy pedig az arab «alcor» (emelt hely) szótól vette eredetét.

Erkélyünk a lépcsőzet alsó nyughelyével, s a felső ablakos kis helyiséggel mintegy két emeletből 
áll, mely utóbbiak díszes párkányzatok által egymástól elválasztvák. Az erkély testének nyugati része a 
városház keleti hosszfalának síkjával esik össze, s így erkélyünk három oldalával szökik ki a főfal síkjából.

Az erkély a földszinti díszítmény nélküli alap falon nyugszik, melynek magassága 1*41 méter, 
ezen magasságban az alsó falrész egy merészen kiugró esvető párkányzattal van szegélyezve, a horony 
helyét itt egy csavart kötéltag foglalja el. Ezen díszes és bizonyos erőt kifejező párkányzat azon falrészt 
is szegélyezi be, mely az erkély déli részén lévő lépcsőfalat képezi. Ezen lépcsőzet mellvédfala erősen 
kiszökő s ökörszemekkel díszített oszlopocskák, vagy helyesebben választékok által öt mezőre van osztva, 
melyekben díszes baluszterek vannak elhelyezve. A lépcső alsó kapuzatának oldalbéllete, vagy oszlopa, egy 
hengertövön alkalmazott csúcsíves stylú keresztrózsákkal van díszítve, ezen kapuzaton egyszersmind 
nyugszik a lépcső födele, mely felereszd födélsíkot képezvén, az esővizet a főfal mellett vezeti le.

Erkélyünk első emeletét egy nyitott fülke képezi, melynek 1*10 m. magas mellvédé renaissance- 
stylú s már említett díszítésű választékok által öt mezőre van osztva; a középső három mezőben csinos 
alakításéi s kora renaissance-stylú baluszterek íéltestökkel szöknek ki a mellvéd kősíkjából.* A mellvédfal 
fekirányos s kifejezésteljes profilú felső párkányzata szintén ökörszemekkel van díszítve. (Y. tábla 128. idom.)

Az erkély két sarkát képező pillérének lábazata az alsó párkányzat rézslapjából emelkedik ki, és 
pedig közvetlenül, ép úgy mint a csúcsíves stylnél.

Ezen két sarokpillér lábazatának alakításánál leginkább szembeötlő azon átmenet, a midőn a 
gót styl a kora-renaissance elemekbe megy át, s ép ezen fontos oknál fogva szükségesnek láttam a pillérek 
ezen részének rajzát is közölni. (Lásd III. tábla 20. idomát).

Az erkély ezen pilléreinek töve négyzet alakú keresztmetszettel bír, melynek éleit részint 
horonyokban álló hengertövek, részint pedig féldombormüvü díszítmények foglalják el. A pillérek lábazatát 
az alsó párkányzat rézslapjából közvetlenül kiemelkedő hengertövek képezik, melyekből, csinos átmeneti 
tagozatok közvetítése által, a négyoldalú pillérek emelkednek. A déli pillér lábazata merészen kiálló szij- 
tagok által képezett horonyokat mutat, melyek nemcsak a pillér tövét, hanem a hét sarokoszlop külön 
lábazatát is körülfogják. Ezen pillér kiálló sarkán lévő horonyban granát-alma és háromszoros zsinórral 
összekötött csomóalakú diszítmény felváltva van alkalmazva, mely féldombormüvü s hatásos diszítmény az 
erkély sarokpillérein egészen a koronázó párkányzatig fut végig.

Az északi sarokpillér lábazatán a csúcsíves styl jellege még túlnyomó, itt ugyanis a pillér lába
zatát két egymást átható s egymáshoz 45 fokkal hajlított koczka képezi, melyek felülete még gót stylú 
díszítményekkel van ellátva. A sarokhoronyban az előbbihez hasonló granát-alma s egy csomagalakú 
díszítmény foglaltatik.

Ezen két pillér a fülke irányában fordított sarokhoronyaiban pedig csavaralakban diszített hen
gertövek vagy pálcza-tagok (Stábé) foglalvák (y), melyek nemcsak az erkély első emeleti fülkéjének nyitását 
szegélyezik be, hanem az erkély első és második emeletében a sarokpillérek beszegélyezésére is szolgálnak.

Ezen pálczatagok felületét egy csavaralakú díszítmény képezi, melynek fölfelé törekvő mene
teiben faágat utánzó motivum van alkalmazva, azonfelül minden harmadik menet éle csinos alakú bemet
szésekkel bír; a díszítmény ezen változatos motívumai bizonyos élénkséget kölcsönöznek ezen tagozatnak, 
mely ezen alakítás által a pillérek síma felületéből hatással emelkedik ki.

Az oszloptövek s egyéb pálczatagok ily csavaralakú díszítése különösen az úgynevezett normán 
stylt jellemzi, valamint a román stylben is előfordulnak ily alakítások s nevezetesen kötélforma tagozatok.

Megemlítésre méltó, liogy H olbein a bázeli házak homlokzatainak falfestményein ép oly alakításit balnsztereket festett; 
egyébiránt ilyforma baluszterek az olasz renaissance-stylben általánosan használtattak s Holbein azokat csak a német renaissance-styl 
szellemében alakítá át.
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Továbbá a velenczei gót stylú paloták falainak sarkai, nemkülönben az oszlopok tövei is ily csa
varalakú menetekkel ellátvák, s valóban feltűnően hasonlítanak erkélyünk e nembeli díszítményeihez, sőt 
mi több, a Pavia melletti Certosa zárda udvarának oszlopos csarnokainál, nevezetesen a lieveder-ívezetek 
szegélyezésére szolgáló kötélalakú pálczatagozat a legkisebb részletekig hasonlít a bártfai városház erkélyén 
lévő csavayt felületű tagozatokhoz! Ezen díszítményi motívum is bizonyítani látszik, hogy városházunk 
műrészleteire nézve nagyobb volt az olasz mint a német befolyás.

A díszítmény pontos és mesteri kidolgozásánál fogva megemlítésre méltók az erkély pilléreinek 
belső sarkait képező hengeres tövek (x x), melyek felületét egy a hársfalevelekhez leginkább hasonló 
növény-díszítmény futja körül; nevezetes itt azon praacis kidolgozás, mely erkélyünk díszítményeit általá
nosan jellemzi, s valóban bámulatra méltó azon technikai ügyesség, melylyel ezen féldomborművű 
díszítmények finom részletei a meglehetős kemény s finom szemcséjű kárpáti homokkőből kifaragvák.

Erkélyünk ezen első emeleti fülkéje eredetileg nyitott volt, jelenleg azonban északi oldalnyilása 
be van falazva, ezen befalazás valószínűleg akkor történt, midőn a katonai őrség számára az oszlopos 
csarnok épült. Hogy az erkély északi oldalán is nyitott volt, azt bizonyítják azon díszes baluszterek, 
melyek a mellvédfal síkját az északi oldalon is díszítik, továbbá maga a befalazás minősége, mely a régi 
falazattól első tekintetre különbözik.

Megemlítendő itt a fülke mennyezetének közepén lévő féldombormüvű rózsa, melynek alakítása 
mesteri kezekre utal. (Lásd Y. tábla 124. idomát.) A rózsa az almafa virágának öt szirmú rózsájához 
leginkább hasonlít, szépen idomított szirmai négy rétegben veszik körül a belső, sárgás színű bibét; s 
míg a rózsa szirmai felié l színűek, addig a rózsa két egymásra merőleges átmérőinek irányában lévő 
csészelevelek zöld színűek. Az erkély mennyezetét egyetlen egy kőlap képezi, melynek közepén a rózsa 
erős féldomborműben van kifaragva. Napjainkban még monumentális építményeknél is ily műrészletek 
többnyire gypsből vagy terracottából készülnek, míg városházunk legkisebb építészeti műrészlete s 
díszítménye a tartós s monumentális jellegű kőből van kidolgozva, és pedig oly lelkiismeretes pontos
sággal s bevégzettséggel, a minőt az ujabbkori gyps vagy terracotta műrészleteknél Inában keresnénk, s 
míg elődeinket műemlékeik építésében, valamint műipari tárgyaik készítésében az aesthetikai érzésen 
kívül a tartósság és solid kivitel jellemzi, addig alkotásaink csak szemre s hatásra készülvén, a tartósságot 
gyakran nélkülözik, és pedig oly mértékben, hogy emlékszerű építményeink romladozó műrészletei gyakran 
pár év múlva már igazítást igényelnek!

Sokan állítják, hogy a főbejárás mennyezetén lévő rózsa nem csupán dekorationalis, de jelvéuyes 
jelentőséggel is bír, a mennyiben a tanács titkos ülésein hozott határozatok ,,sub rosa“ titokban voltak 
tartandók, s e rózsa mintegy emlékezteté a tanácsnokokat a titoktartásra.

Az erkély ezen első emeletét egy gót profilú kordonpárkányzat koronázza be, melynek mély 
horonyában azonban már renaissance-stylú s féldomborművű díszítmények foglalvák, melyek babérleveles 
csomókból, csigákból és gránát-alma motívumaiból állanak. Ezen párkányai, alatt e következő s kőbe 
vésett latin lapidár-betükből álló szép jelentőségű feliratok díszlenek, és pedig az erkély déli oldalán:

• TIABITACVLA • IVSTORVM • BENEHICENTVR •

a keleti oldalon:
• FÉLIX • CIYITAS • QYE • TEMPORE • PACIS • COGITAT • BELLA •

s végre az erkély északi oldalán:
• DOMYS • IYSTORYM • PERMANEBIT •

Az alsó koronázó párkányzatrézslapjából (Schraege) közvetlenül a sarokpillérek emelkednek ki, tehát e 
szerkezet még gót-stylű. Az erkély második emeletét képezi azon ablakos fülke, mely a városház első emeleti 
előcsarnokával, egy portálszerü nyilás által, közlekedik. Az erkély ablakainak párkányzata ökörszem-moti-
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vummal kereteit, s igen díszes profillel bír. A második emelet mellvédé két középpillérke által három fül
kére vagy mezőre van osztva, melyekben festett czímerpaizsok, a tanácsnokok monogrammjaival díszlenek.

így az erkély déli oldalán lévő mellvéden:
1. Az ország czímere, a négyeit paizs első és negyedik veres mezején a zöld dombon álló kettős 

kereszt; a paizs második és harmadik mezején nyolcz pólyás.
2. A város czímere, az egyszer osztott paizs alsó mezeje nyolcz pólyás, a felső kék mezőben pedig 

két keresztbe tett bárd, arany koronával és arany liliommal.
Továbbá az erkély keleti oldalán lévő mellvéden a következő városi tanácsnokok monogrammos 

czimerpaizsai diszlenek:

3. DOMINYS • LENHARD • HYLDREICH ................... lásd II. tábla 4. idomát.
4. D. IOHANN Cl IH El SEE ............................................  » » » 5.
5. 1). MARTIN VS PYSCH ...”................................................. >» » » 6 .
6 . D. MARTINYS WOLGERATH ...................................  » » » 7.
7. I). THOBIAS ZODER.......................................................... »» » » 8 .
8 . I). DANIEL MÁTÉI ........................................................  » » » 9.

Az erkély északa oldalán pedig négy czimperpaizs látható, melyekben 

ANNO • DOMINI . i . 6 . 4 • 1

felirat betűi és számjegyei részarányosán szétosztvák.
Erkélyünk második — ablakos — emelete belülről csinos csúcsives boltozattal bir, melynek 

boltgerinczeit kőből faragott, s szalagokkal összekötött faágak képezik, a gerinczek keresztezési pontjain 
kis czímerpaizsok alkalmazvák.— Kívülről pedig ezen emeletet egy liatározatt renaissance stylű, merészen 
kiugró párkányzat koronázza be, melynek echinusát csinosan faragott ökörszemek díszítik.

Ezen főpárkányzat alatt e következő feliratok olvashatók, és pedig az erkély déli oldalán :

. DILIGITE • LYMEN • SAPIENCIE •
a keleti és északi oldalon pedig :

OYINES • QYI • PREESTIS POPYLIS • YT ■ IN • AETERNYM.
•REGNETIS • ET • PRODERIT • YOBIS •

Az erkély felső koronázó párkányzata feletti részén e következő czimeres monogrammok for
dulnak elő :

9. Magyarország hármas halmon álló kettős keresztje.

10. D. IOHANNES DEMIAN .....................................  lásd. II. tábla 10. idomát.
11 . D. IOHANNES DYSCHEK .....................................  » » » 11 . »

Az erkély keleti homlokzatán :

12 . D. IACOBYS • GLATZ ..............................................  » >» »» 12 . »

13. A középső mezőben az akkori városi bíró Hueber Jakab nemesi czímere van festve, mely
nek négyeit paizsa felváltva egy oroszlánt és fekete mezőben két arany pólyát mutat.

A czimerpaizs felett egy koronás, zárt rostélyú sisak vehető ki. — A paizs felett pedig egy 
lebegő fehér szalagon a biró neve olvasható.

G • D • IVDICI • IACOBI • HYEBER.
ANNO • 1 • 6 • 4 • 1 .
14. D. THOMAS • STAVFN.............................................................  lásd a 13. idomot.
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Végre az erkély északi oldalán :

15. I). ANDREAS OROSZ ...............................................................  lásd a 14. idomot.
16. D. LAVRENTIVS GRIBOVSZKI .............................................. » a 15.

Az erkély legfelsőbb koronási párkányzatának alakokkal diszített lioronya egyenlő magasságba esik 
a városház alakokkal diszített lioronyával, s így annak mintegy folytatását képezi, — ennélfogva az itt elő
forduló alakokat, a városház főpárkányzatának lioronyában lévő alakokkal együtt, későbben ismertetem meg.

Megemlítésre méltó az erkélyünk tetőzetének keleti csúcsfalán lévő festmény is, mely az angyal 
által tartott városi czimert, valamintHueber Jakab ismert monogrammos czimerpaizsát ábrázolja, körülvéve 
JACOBVS HVEBER ANNO i • 6 • 4  ■ i felirattal. *

Végre erkélyünk tetőzetének csúcsát egy arany gombos s vasbádogból készült zászlócska díszíti, 
melynek felületén szintén Hueber Jakab bíró monogrammja van kivésve. —- A zászlócska rúdjának felső 
csúcsán pedig egy aranyozott csillag fénylik.

A faragott kőből épült erkélyünk külső felülete egyszerű kőszinű lehetett, a most látható hefes- 
tése 1 • 6 • 4 • 1-dik évben Grünwald Máté városi festész által eszközöltetett, sőt ő aranyozta meg a 
zászlócska gömbjét is. Ezen kifestésre nézve, a városi számadási könyvekben, e következő érdekes följegy
zést találtam , hol azon bizonyos zöld festék is meg van nevezve, melylyel az erkély külső felülete 
festetett be.

Anno 1 • 6 • J/' ' 1.
M atheus G rünw ald pictor positis rationibus suis, q u i curiain et tu rr im

clepinxit m aiiét deb itor ........................................................................................................fi. 20

Super pictor em.
Pro Oleo eb coloribus virid ibus vulgo Berggrün dictis ad  curiain  renovandam  fi. 3
Pictori pro de aurando nodo in  Curia rundelle so lu ti sun t .....................................fi. 1 den. 30
Pro 6 inecliis ölei l in i pro ru ndella  curiae decoloranda  ........................................................ den. 8

Pictori curiain  depingenti conducti sun t fi. 20, ea conditione, quod si inconstans fuerit
p ictura  ob frigoris asperitatein tenetur propriis sum tibus iterum  restaurare eandern.

A Grünwald Máté festész által készült s feljebb említett monogrammok veres szinti paizsokba 
foglalvák, melyeknek mindenütt sötét zöld szín szolgál alapul. -—■ A városi tanácsnokok ezen monogramm
jai itt azért is érdekesek, mert nem állnak magokban, hanem minden monogramul mellett az illető 
tanácsnok neve fekete betűkkel van megjelölve. -— Ezen festmények azonban már évről évre mindinkább 
halaványulnak, úgy nemkülönben díszes erkélyünk is itt-ott már repedéseket mutat, s általában véve 
— úgy mint az egész városház — nagy mértékben igényli a stylszerű renovatiót.

h) A koronázó p á rk á n y za t féldom borm űvű a lak ja i.
A városházunk koronázó párkányzatának lioronyában lévő sajátságos alakú féldomborművek 

műrégészeti szempontból felette érdekesek, s azok nemcsak hazánkban, hanem a külföldön is keresik 
hasonmásukat, én legalább eddig sem természetben, sem illustrált munkákban ily nagymérvű s változatos 
alakításéi műrészleteket eddig nem találtam műépitményeknél alkalmazva.

Hasonló műrészletek előfordulnak ugyan a Crosnier «íconographie Chrétienne» czimű munká
jában, azok száma azonban aranylag véve nagyon csekély.

A korona-párkány zat alá vésett és mély lioronya felett lévő rézslap a fal síkjától mintegy 2-5 decime- 
ternyi távolságra szökvén ki, ez által mint esvető párkányzat a főfalak felületét —■ az eső káros befolyásától — 
eléggé védi. A koronázó párkányzat profilje az alaksorozat első idománál látható. (IV. tábla,) A horony (Holil-

* Lásd Monograpluám I. részének 126. lapját.
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keble) sima felületéből az egyes alakok testükkel erősen domborodnak ki, sőt némely helyen annyira alá- 
dolgozvák, hogy az alak majdnem egészen kiáll az alapból.

Ezen alakzatok egymástól mintegy 4— 5 decimeternyi távolságban vannak elhelyezve.

Már az egyptomi műemlékek boronyos párkányzatáiban találunk bizonyos alakokat és díszítmé
nyeket, melyek részint kígyókkal szegélyzett szárnyas napot, részint pedig a különösen kedvelt lotosz- 
virágot leveleivel ábrázolják. Ezen alakítások az egyptomi architektúrában többnyire jelvies jelentőségűek, 
bár egyszersmind az illető tagozatok díszítésére is szolgálnak.

A görög és római, valamint az ezekből későbben származó renaissance stylü architektúrában a 
koronázó párkányzat csatornalécze (Sima, Rinníeiste) az esővíz levezetésére tátott szájú oroszlánfejekkel 
láttatott el, itt tehát ezek nemcsak decorationalis tekintetben, de egyenesen a szükség s czélszerüség szem
pontjából is alkalmaztattak.

Azonkívül a koronázó párkányzat kiugró fődlapjának (hängende Platte) alsó felülete cseppek és 
rozettákkal volt díszítve, mely díszítmények azonban tisztán már decorativ jelentőséggel bírtak.

A görög és római stylben az úgynevezett képszék (Fries Zophorus) metopái, azaz a triglyphek 
közei nemcsak az áldozatok jelvényeivel, mint ökörkoponyákkal, edényekkel, áldozó oltárokkal, toposzok
kal továbbá fegyverekkel s paizsokkal, hanem mythoiogiai jelenetekkel is voltak díszítve; a képszék ilynemű 
díszítése a renaissance stylü műemlékeknél is tapasztalható, így a Sansovino által épített velenczei sz. 
Márk könyvtárának palotáján, a földszinti rész képszékének metopáiban sisakokat, paizsokat, s egyéb hadi 
jelvényeket találunk alkalmazva, mely részletek tehát nemcsak decorativ, de jelvies jelentőséggel is bírnak.

xú középkorban divó román és csúcsíves stylú architektúrában hasonlóképen díszített koronázó 
párkányzatokkal találkozunk, mely decoratio részint növényi, részint pedig állati motívumokból állott, — 
így a roman stylben a koronázó párkányzathoz tartozó c-onsolák közei különféle állatszörnyek s stylizált 
növényekkel diszítvék.

A gótstylú architektúra pedig — a koronázó párkányzatok horonyait hasonlóképen részint növény- 
diszítménynyel, részint alakzatokkal — kiváló előszeretettel diszíté; sőt a tátott szájú s a fal síkjából meré
szen kiugró vizokádó állatszörnyek (Wasserspeier), már rendeltetésüknél és szerkezetüknél fogva is, szintén 
rendesen a csatorna alatt lévő koronázó párkányzat horonyából nyúlnak ki. Ezen vizokádó alakzatok míg 
egyrészt díszéül szolgálnak a gót architektúrának, addig az esővíz levezetésénél, mint szükséges csatorná
kat pótló szerkezeti részletek, nélkülözhetlenek.

A mint látjuk tehát, a koronázó párkányzatok ilynemű díszítése már igen régi s a díszítmény 
általános decorativ jelentőségéhez gyakran hozzájárul még a symbolikai is, s így igen természetes, hogy 
városházunk építésze ezen régi szokást követve, a koronázó párkányzatot oly számos és mindamellett vál
tozatos alakításokkal diszíté, melyek művészies kivitele, compositiója s az alakok változatosság; az építész 
vagy szobrász élénk s képzeletdús képességéről tesznek tanúbizonyságot. Igaz, hogy ezen alakoknál talál
juk a valóságban előforduló tárgyak s mindennapi eszközök másolatait is, mindamellett ezen alakítások 
nagyobbrészt a művész compositiójának szüleményei; továbbá ezen változatos alakítások úgy tűnnek fel s 
oly benyomást gyakorolnak a szemlélőre, mintha a művészet geniusa megfúrván már a középkori művészet 
chablonszerű, elhasznált s elavúlt elemeit, itt a renaissance új műirány kezdetével teljes ifjú erővel új 
életre kezdene ismét ébredni, s a művész cselekvésének teljes felszabadítása feletti széles örömében bele
vonja a decoratióba még a profán élet mindeddig figyelemre sem méltatott motívumait is.

Az individualitás s a természet utáni törekvés kilátszik itt minden egyes alakból, és csak itt-ott 
találunk még a középkori műizlésre emlékeztető reminiscentiákat és műrészleteket, melyek ismét bizony
ságul szolgálnak arra nézve, hogy művészünk — a renaissance styl ezen kora korszakában — még nem volt 
képes a középkori megszokott formákból teljesen kivetkőzni.

BÁRTFA KÖZÉPKORI M Ű EM LÉK EI. 7
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így találunk itt még tátott szájú fejeket s alakokat, melyek élénken emlékeztetnek a gót stylü 
vízokádó állatszörnyekre, azonban ezen alakítások itt nem úgy, mint a középkorban, a víz levezetésére, 
hanem csupán decorationalis szempontból alkalmazvák.

A koronázó párkányzat faragott köveinek hossza 0-6 és 1 méter közt változik, az alakok ugyan
azon kövekből vannak kidolgozva, s ezen kidolgozás minden tekintetben igen hatásos, mivel az erősen 
kidomborodó alakok a nap sugaraitól megvilágítva, plasztikai hatású ön és vetett árnyékot vetnek. Az 
alakok ezen megvilágítása azonban csak reggel és este felé következik be, midőn t. i. a nap a láthatáron 
még nem emelkedett fel kellő magasságra, vagy midőn a láthatár széléhez közeledik, s így ezen alakok 
a nap derekán többnyire árnyékban vannak. Az alakok ezen védett helyzetüknél fogva mai napig jól 
vannak conserválva és pedig oly annyira, hogy azok polychromatikus színezete is még jól kivehető.

Ezen alakzatok a városház keleti és nyugoti hosszoldalának párkányzatán vannak elhelyezve, a 
városház északi és déli homlokzatán pedig a tizenkét égi jegy van alkalmazva. A városház keleti homlokza
tára 44, a nyugatira pedig 41 alak esik, az alakzatok számának ezen felosztása azért nem egyenlő, mivel 
a városház keleti homlokzatán kiugró erkély koronázó párkányzatának a lioronyában is vannak alakok.

Vizsgáljuk meg tehát közelebbről ezen több tekintetben érdekes alakzatokat, melyeket a IV-dik 
és V-dik táblán, kitelhető hűséggel és pontossággal, találunk ábrázolva. Megjegyzendő, hogy itt a zárjelbe 
foglalt számok az említett táblák idomaira vonatkoznak.

A városház keleti homlokzatának alaksorozatát a déli sarkon kezdve, az alakok e következő rend
ben sorakoznak:

(21.) Egy tátott szájú s hosszú fülű állat, feje sötétbarna színezetű, szájában éles fogak látszanak. Ezen alak előtt lát
ható a koronázó párkányzat lioronyának profilje.

(22.) Egy veres színű, hatszirmú virág, a hatágú, csillagalakban nyitott, sárgás szinű magtartóban piros bogyóalakú 
magvak látszanak.

(23.) Egy tátott szájú — természetes szinű — emberfej, világoszöld fejtakaróval. 1
(24.) Egy fehér szinű köralakú tányér, kissé bemélyedt öblében részarányosán elrendezett hat sárga gombóczczal.
(25.) Egy barna szinű pénztárcza, fekete s csattos szijjal összekötve.
(26.) Egy sárga szinű korsóalakú virágedény, melynek nyílásából két szőlőfürt lóg lefelé, a gyümölcs szárai kötélfor

mára csavarvák.
(27.) Egy világossárga szinű serleg, közepén zöld gyöngysorral körülövedzve.
(28.) Egy füles bohóczsapkába öltözött emberi fej, nyitott szájjal s kilógó nyelvvel, arczán a kigúnyolás határozott 

kifejezésével. 1 2
(29.) Egy sajátságos alakú, kétfejű lúdforma állat, tollazata fehér szinű, az alakítás hasonló a kétfejű saséhoz.
(30.) Zöldes szinű gót stylü, levéldiszítmény, kiálló gumóval vagy csomóval (Ivnollen), a minő a gót stylű oromlevelek

nél fordul elő.
(31.) Természetes sötétbarna füles bagoly kiterjesztett szárnyakkal.
(32.) Zöld szinű négy levelű növénydiszítmény.
(33.) Egy piros gyöngyökből álló nyakék vagy olvasó.
(34.) Egy S alakban hajlított pikkelyes bal.
(35.) Ezen alakot sokan posztónyiró- ollónak (Tucbscbere) tartják, mely azonban felette hasonlít egy pápaszembez 

vagy még inkább az orvosok és természettudósok által jelenleg is használt nagyító üveghez (Loupe.) Ezen hasonlatosság még inkább 
az által tűnik fel, hogy a karikák nem üresek mint az ollónál, hanem zöldes üveg színnel befestvék. — A Zöllner, 0. Motlies és 
Luckenbaclier Ferencz által 1864-dik évben szerkesztett «Das Bucii dér Erfindungen, Gewerbe und Industrien» czirnű munkában 
a nagyító üveglencsének feltalálásánál említtetik, hogy bár a feltalálás idejét és helyét határozottan még nem lehet megállapítani, 
annyi bizonyos, hogy az üveg és hegyikristályból készült lencséket már a rómaiak ismerték. 3

1 Ily alakú föveg vagy sapka (Miitze) a XV. században általában divatban volt. — Lásd F alkf, J akab «Zűr Costiungescliiclite des 
Mittelalters» czimű dolgozatát (Mittlieilungen 1860. óvf.), melyben a SO-ídom alatt közölt lelógó végű sapka leginkább liasonlit alakunk fö'segehez.

2 Ugyanott: Die Gugel zog sicli dann im XV. Jahrliundert von den Jágern zu den Bauern und blieb endlicli den Narren alléin 
überlassen, bei denen sie auch mit Eseloliren verseben wurde.

3 Lásd az említett munka 191. lapján: Die Kunst, Linsen aus Glas zu sclileifen, wurde zuerst in Holland in ausgedelmtem 
Masse geübt; iiber die Zeit dér Erfindung lierrscht abor durcliaus keine Walirheit . . . so viel ist aber gewiss, dass die altén Römer Linsen aus 
Berg-Krystall und Glas kannten.

A távcső 1608-dik évben Hollandiában L ipper sh ey  J ános, egy middelburgi üvég-köszörüs által találtatott fel «eyn Instrument 
um weyt zu seben».
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Hogy a «pápaszemek» már a XY. század vége felé ösmeretesek valának az kétséges sem szenved; 
így Dr. Ipolyi Arnold püspök bars-szent-kereszti kastélyában elhelyezett gazdag képgyűjteményének egyik 
1498. évből származó s a szűz halálának jelenetét ábrázoló festményen, egy alak nyerges pápaszemén keresztül 
egy nyitott könyvből olvas. Ezek után feltehető, hogy a bártfai városház az 1506. évből származó ezen alak
zata nem posztónyiró- ollót — mely valamivel másképen is néz ki, -— hanem csakugyan pápaszemet ábrázol.

(36.) Egy fekete színű szerecsenyfej, szájában két cseresnyealakuj piros bogyót tartva.
(37.) Hat fehér szirmtí rózsa, sárgás bibével.
(38.) Egy hármas arcz; ezen felette érdekes alak a koronázó párkányzat azon beugró szögletét tölti be, mely a homlok

zatból kiugró erkély által képeztetik, ezen hármas fej tehát már alakjánál fogva a városház s az erkély párkányzata közti átmenetet 
mintegy közvetíti.

Ezen négy szemű alak három arczot ábrázol, így a középső en face fordított arcz jobb szeme a 
* jobboldali arcz bal szemét, a középarcz bal szeme pedig a baloldali mellékarcz jobb szemét képezi. A hár

mas arcz ily egyesítése által a szent Háromságot is jelképezték. így a nürnbergi Germán múzeumban őriz
tetik egy XY. századbeli ékszer vagy büv-ereklye (Anniiét), melynek belső mezején hasonló alakításéi hár
mas fej, körülvéve egy sugárnimbussal, féldomborműben látható, ezen alak itt a sz. Háromságot jelképezi, 
miután erre vonatkozik az amulet szélén bevésett, s minuskula betűkből álló következő felirat:

p á t e r  . f í l i u s  . f p t s  . f t s .  *

Alakunk nélkülözvén a nimbust, symbolikus jelentősége alig veendő az említett értelemben.
Az erkély déloldali homlokzatának lioronyában a következő három alak foglaltatik.
(39.) Egy — lábát nyaló — világosszürke kutya ; ezen alak különösen a természet után ellesett testmozgás hű után

zása által tűnik ki.
(40.) Keresztalakban elhelyezett, öbleikkel befelé fordított négy serleg, mely azonban az ostábla középkori kövei

hez is hasonlít.
(41.) Az erkély déli sarkának mind a két oldalán két emberarczvi, de majomtestű alak, kezeikkel egymásba fogódzva, 

s így az erkély sarkát átölelve, látható. Ezen két alak ily helyzetben mintegy az erkély sarkának megerősítésére szolgál, jelképezvén 
egyszersmind — úgy mint a liarmas arczú alak — a párkányzat folytonosságát. Az alakok színezete barnásszürke.

Az erkély keleti homlokzatának párkányzatában pedig négy alak van elhelyezve.
(42.) Egy tátott szájú kutyafej, — en profil — szája éles s kiálló fogakkal ellátott.
(43.) Egy — hátulsó részét mutató — emberi alak, mely elég komikus helyzetben praesentálja magát, ugyanis a test 

hajlása által az alak feje a lába közé esik, s ily helyzetben a szemlélőre bámészkodni látszik.
(44.) Egy kutyafej, szájában tartva egy derékszög alatt kétszer megtört pálczát, mely vaskampóhoz is hasonlít.

Az erkély északi sarkán látható:
(45.) Egy sárkányalakú állat, mely egy, az erkély északi oldalán lévő macska- vagy majomforma állatot készül

megtámadni.
(46.) A sárkány hosszú farka alatt láthatók az állat éles karmú lábai, hosszú nyaka előre — a megtámadott állat irányá

ban -—■ nyújtott, ellenben a macskaalakú állat karmaival védi magát-
(47.) Egy kigvófarkba végződő emberi alak, melynek teste hosszában fekszik a párkányzat lioronyában, kezei hasán 

nyugosznak, az alak alsó része egy összetekert kigyófarkba végződik, melynek hasvarránya gyöngyökkel szegélyzet.

Az itt következő alakok a városház keleti homlokzatú párkányzatában vannak elhelyezve.
(48.) Egy kerti csiga, kinyújtott szarvával a párkányzat felső, kiálló élét érintve.
(49.) Egy gyik, melynek alapzatát egy köralakú lap képezi.
(50.) Egy koronás emberfej, szájában egy csövet tartva. Ezen alak élénken emlékeztet a gót stylű vízokádók koronás 

fejeire, a minők a kassai dóm szentélyén is előfordulnak. Alakunk rendeltetése azonban itt tisztán decorativ.
(51.) Egy négylevelű, gót stylű növénydiszítmény, közepén négylevelű piros virággal.
(52.) Egy kígyó, összegyiirűzött farkkal.
(53.) Egy faág, elmetszett mellékágaival, az alakítás megfelel még a gót stylnek.

Lásd «Die Sammlungen des germanischen Museums» czimű, Nürnbergben 1868-ik évben kiadott munka 103-ik lapját, hol a sz. 
Háromságot jelképező Amulet rajza a 99. idom alatt közöltetik.
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(54.) Egy nyolczlevelű sárga virág, mely lánclzsaszerűen hegyesített leveleivel leginkább az úgynevezett szalmavirághoz 
Strohblume) hasonlít.

(55.) Egy hosszú fülű állatszörny feje.
(56.) Egy piros szinti, négylevelű rózsa, félig nyilt állapotban, miután a belső szirmok a magtartó bibét még eltakarják. 
(57.) Egy emberi arczvonású fej, magyarosan pedert bajuszszal, nyelvét mutatva.
(58.) Egy körlap, négy egymást átmetsző pálczatagozatú diszítménynyel, mely még a gót styl Ízlésének felel meg 

ily alakítást! szokott lenni az úgynevezett lialhólyagdiszítmény.
(56.) Egy emberfej, homlokán két felé osztott hosszú hajjal, az arczkifejezés typusa szláv, vagy még inkább német (sváb). 
(60.) Egy körlap felületén három, egymásba fonódó hal van ábrázolva, a halak ezen elrendezése csinos s részarányos. 
(61.) Egy ötszirmú s világoskék szinű rózsa, sárga nagy bibével; a rózsa szirmai közt még öt piros bogyó van

alkalmazva.
(62.) Két zsemlyealakú sütemény (Wecken) kék szalaggal összekötve.
(63.) Egy poháralakú sárga virágedény, melynek öbléből kelielyalakú piros virágok nyílnak ki.
(64.) Egy zöld levelű rózsa keddiéből egy fehér és sárga szinű tulipán nyúl ki.
(65.) Egy emberfej, sapkaalakú föveggyel, s hosszú, lelógó hajjal, ezen alak határozottan tót typussal bir.

A városház nyugati homlokzatának alaksorozatát az északi saroknál kezdve, az alakok e követ
kező sorrendben vannak elhelyezve:

(66.) Egy négy behajtott oldalú nég^yzetből álló gót stylíí díszítmény.
(67.) Három lialhólyag-forma, orrnélküli gót díszítmény egy körlap felületét kitöltve.
(68.) Egy veresbarna színezetű katlan.
(60.) Három dombon álló s lombos levelű három fa, természetes zöld szinű befestéssel.
(70.) Két kanna- vagy ibrikalakú sárgás színezetű edény, tálczákon állva.
(71.) Egy piros gyöngysorral körülövedzett serleg öbléből két kigyóalakú állat, fejjel függ lefelé, a test kötélformára csavart. 
(72.) Egy pásztorduda; jelenleg is még ily alakban előfordul, fúvó csővel s három tárogató alakú síppal ellátva.
(73.) Egy piros szőllőfiirt-alakú gyümölcs vagy magtartó, három csészelevéllel körülvéve, melyeknek pártázata met

szett, a levél bordái élesen állanak k i ; a levéldiszítmény ily kidolgozása és alakítása a románstylű ornamentatióra emlékeztet.
(74.) Egy tátott szájú kutyafej — en profil.
(75.) Egy sárga színezetű edény, mindkét oldalán lelógó pikkelyes virággal s gyümölcscsel.
(76.) Egy kettéhasadt ananászalakú gyümölcs.
(77.) Egy emberfej csörgős és hosszú fülű bolióczsapkával, szája fedett.
(78.) Egy szivalakú, négyszirmú piros virág vagy rózsa, sárga bibével.
(70.) Egy tarcsaalakú czimerpaizs (Tartsche).
(80.) Egy fonott pereczalakú sütemény, hasonló a mi pereczeinkhez.
(81.) Egy tányér öt gombóczczal.
(82.) Egy hernyóalakú állatszörny, gyűrűs teste bibircses, sajátságos alakitású fejjel s nyitott szájjal.
(83.) Háromleveles növény egy cseréptálban.
(81.) Egy, a mi kulacsainkhoz hasonló füles edény.
(85.) Egy kagyló kajácsos szélű éles bordákkal.

A következő idomok az Y-dik táblán láthatók.
(86.) Egy hatszirmú rózsa, melynek szélső szirmai sötétpirosak, a belsők pedig narancsszinűek.
(87.) Egy tátott szájú, két szarvú, füles állatszörny feje, szájában éles fogakkal.
(88.) Egy réz üst-dob (Kesselpauke) keresztbe tett két dobverővel.
(80.) Egy a denevérhez leginkább hasonló állat feje, sajátságos alakitású szájjal, hosszú fülekkel,s macskaszemekkel.
(90.) Sárga virágcserép, leveles növénynyel.
(91.) Hatágú, hajlott küllőjű csillag.
(92.) Egy tál vagy tányér, gömbfelületű fenékkel.
(93.) Építészeti díszítmény, egy hatágú csillagot képezve, a contour éles élű, bemélyedt közekkel. Ily alakú csillagok 

a bártfai házak portaiéin s boltozat-zárkövein igen gyakoriak.
(94.) Egy egyenes küllőjű, hatágú csillag, féldomborműben egy körlapon előállítva.
(95.) Egy öblös edény, három körte- vagy inkább retekalakú gyümölcscsel.
(96.) Egy darázsfészekhez hasonló gömb.
(97.) Egy kos feje — en face.
(98.) Három részarányosán — symetrice — összeállított csont, egy háromszöget képezve ; ezen idom alakítása hasonlít 

a 48-dik idomú halakéhoz.
(99.) Egy gyöngyökkel gazdagon díszített serleg.



(100.) Serleg egy zsemlyealakú süteménynyel, mely utóbbinak gömbölyű alakja a serleg vájt felületéhez illik, s azt 
mintegy kiegészíti.

(101.) Egy háromabroncsos hordócska.
(102.) Egy füles ibrik vagy korsócska, egy az előbbihez hasonló zsemlyealakú süteménynyel.
(103.) Egy füles bagoly, repülésre kész kiterjesztett szárnyakkal.
(104.) Egy sárga dinnyéhez hasonló gyümölcs.
(105.) Egy — pulykához hasonló madár — fej.
(106.) Egy gitáralakú hangműszer; ily alakításban a németalföldi XVI-dik századbeli mesterek festményein 

gyakran fordul elő.

Ez utolsó idommal elérvén a városház nyugati homlokzatának déli sarkát, az alaksorozatnak 
itt vége szakad. íme, mily nagy változatosságéi alakzatok ezek ! Mily művészi bevégzettséggel és hatás
sal vannak azok kidolgozva! Hol találunk hazánkban, vagy pedig a külföldön is ezekhez hasonló fél- 
clomhorműveket és alakzatokat? Igaz, hogy egyes alakok gyakran fordulnak elő a monumentális épít
ményeken, de ily nagy számmal és változatossággal aligha; mert ezen 85 alak közt csak a bagoly 
alakja fordul elő kétszer, de az is más alakítással.

Ezen sajátságos féldombomiűveink — a mint már említém — diszítményi (decorativ) szem
pontból vannak városházunkon alkalmazva ugyan, de még sem tagadható, hogy némelyike azoknak jel- 
vies (symbolikus) jelentőséggel is bírhat, a mint bir is; mert valamint a városház északi és déli hom
lokzat-horonyéban lévő tizenkét égi jegy a csillagképeket (Sternbilder) jelképezi; úgy hasonlóképen a 
közlött alakítások is jelvies jelentőségűek.

Feltűnő itt mindjárt például — a mi egy városháznál nem lephet meg — hogy az ipar, 
mesterségek, tudomány, zeneművészet, czéhek vagy kereskedés jelvényei jönnek elő, igy: 58., 66., 67., 
93. és 94. idomok alatti építészeti mérmüvek s részletek a kőműves és kőfaragók; 68. (katlan) rézműves; 
27. és 99. (serlegek, sz. János poharak) aranyművesek; 72., 88. és 106. (dob-, duda- és gitáralakú hang
szer) a zenészek; 23., 28., 43., 77. bohóczok s alakosok; 79. (paizs) czimerkészítők; 62. kenyérsütő vagy 
süteményárus, pék; 80. pereczes sütők; 101. bodnárok; 84., 102. fazekasok; 70. borbélyok; 33., 40. eszter
gályosok; 25. (táska vagy tárcza) szijjártók; 35. pápaszem-készítők; 34., 60. halászok; 64. 75., 83. virág
árusok vagy kertészek; továbbá 76., 104. gyümölcs-árusok; 98. sirások; és 100., 101. korcsmárosok, 
vendéglősök vagy bormérők mesterségét jelképezik.

Ily mesteri jelvények a Martin «Vitroux des Bourges» czimű müvében is fordulnak elő, hol a 
hentesek disznóval, a mészárosok marhahússal, a halászok halakkal, a kertészek virágokkal jönnek elő. — 
Továbbá ezen jelvények némelyike családi, polgári és beszélő czimer (Redende Wappen, Eamenwappen) 
is lehet, példáúl 91., 94. csillag «Steril»; 92. tányér «Teher»; 88. rézüst-dob «Pauckenschláger». 
99. Serleg «Goldschmied»; 35. olló «Scherer»; 70. edények tálon «Schenk»; 101. hordó «Binder»; 
97. kos «Baran»; 90. csupor «Töpfer, Topf alias Topp»; 80. perecz «Beck»; 57. magyar typusú arcz 
«Ungar»; 58. kördiszítmény «Iíreisl»; 68. rézüst «Rothgiesser»; 29. kétfejű lúd «Ganzer»; 34., 60. halak 
«Fischer»; 40. «Drexler»; 23. «Kumaul»; 67. mérmü «Maurer»; 25. táska «Riemer»; 32. káposztalevelű 
növény «Ivrawtrichter»; 69. hármas fa «Schönwald»; 91. csillag «Schneestern»; 53. ág «Kynast»; 95. 
«Knoblocli»; 72. pásztor-duda «Hirtli»; 105. madárfej «Fogler»; 35. pápaszem «Brillesser».

Legérdekesebb az egész dologban az, hogy mind ezen itt közlött nevek a polgári adó 1503-dik 
évi regestromában egytől egyig előfordulnak,* s így nem lehetetlen, hogy az említett jelvények a Bártfán 
lakó polgárok családneveire vonatkoznak.

Ezen alakzatok több idoma azonfelül symbolikus jelentőségűnek is látszik, így a 31., 103., 
(bagoly) tudományt, de irigységet is jelent; 89. (a róka) a hitetlenség, eretnekség s ravaszság; 45., 46. a
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* Lásd a bártfai levéltárban őrzött ily czimű jegyzőkönyvet: Regestrum Taxe, in Anno clomini Millesimo Qmngentesimo Tertio, 
sub Judicio prudentis ac circumspecti D om ini M a r tin i W eytland , tempore Nativitatis beatissime V ir g in is  M arié exacte etc.
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verekedő s egymással viaszkodó szörnyetegek, Centaurok, a harag; 48. (csiga) a jóra való restség; 47. a 
farkba végződő syren a bujaság s tisztátalanság; 39. (kutya) a hűség; 52., 82. (kígyó) az irigység, az ördög 
képe, de az okosság jelvénye is. — Továbbá 29. (a lúd) a pogányoknál fehértiszta tollazata miatt a tiszta
ság s a hóban gazdag tél jelképe; 34. (a bal) a hallgatagság, vagy a vizelem; 99. (a gyik) mely szereti a 
napsütötte helyet felkeresni, tehát a világosság, vagy a világosság utáni vágy jelképéül veendő.

Némely alakzatok ismét a különböző nemzeti tjqnisokat jelképezni látszanak, igy 57 a magyar, 
59. a német és 65. a szláv faj typusának tökéletesen megfelel.

Végre a tátott szájú állatszörnyek mint a 21., 23., 100., 87. és 89. idom alattiak, gót stvlű vízoká- 
dók utánzásának tekintendők, továbbá néhány fő, mint a 21., 44. és 55. tisztán diszítményi jelentőségű mint 
a párkányzat súlyát viselő, alátámasztó, consoltartó építészeti diszrészlet, a teherviselés kifejezésével igazolva 
rendeltetését. — Egy-kettő lehet az úgynevezett «städtisches Wahrzeichen» is, például a kétfejű lúd satöbbi.

Kétségkívüli tehát, hogy ezen nevezetes alakzatok többnyire decorative vannak a párkányzat 
horonyában alkalmazva, még is egyben-másban első tekintetre feltűnő az allegóriái, jelvényi és reális 
jelentőség is, a minthogy ez hasonló esetekben többnyire együtt jár. — S így ezen alakzatokban egy oly 
suittet bírunk, mely a XVI-dik századbeli kora renaissance képzeletdús szobrászat már realisztikus fel
fogású műirányának beható tanulmányozására s megismerésére bő anyagot szolgáltatni van hivatva.

Ezen alakzatok általában leginkább a békés fejlődés és becsületes munka jelvényeit tartalmazzák, 
s valóban különös s mindenesetre feltűnő, hogy ezen alakzatok közt az építmények feldíszítésénél oly 
gyakran használt háború s rombolás eszközei és fegyverei itt teljességgel hiányoznak; s így ezen féldombor- 
művekből a bártfai polgárság munkás, korához müveit, és békeszerető természetére lehetne következtetni, 
a polgárság, a háborúskodást és támadást soha sem kezdte, csak ellenséges megtámadás esetén vitézül védte 
magát, s mindig liiven ragaszkodott uralkodójához. A város polgársága azonban az ellenséges támadás 
visszaveretésére mindig készen volt, s e czélból a mint későbben történeti adatokkal kimutatom, a város 
fegyverekkel, ágyúkkal s egyéb lőszerekkel bőven el volt látva, és saját puskaportörő malommal is birt.

Az akkori polgárság harczias szellemét a városház erkélyének ezen felirata:«FelixCivitas,quaetempore 
pacis cogitat bella» — azaz szerencsés város, mely béke idején is háborúra gondol azaz készül — igazolni látszik.

A városház északi és déli homlokzatának koronázó párkányzatában a tizenkét égi jegy (Zodia- 
cus) van alkalmazva, így a déli homlokzaton e következő hat alak vehető k i : (Y. tábla.)

(107. idom.) Kos, jobbra lépdelve, feje en profil fordított.
(108.) Bika szintén jobbra megy, feje azonban en face a néző felé van fordítva.
(109.) Kettős vagy ikrek, két ülő gyermekalak, közösen egy gömböt vagy golyót tartva, mely utóbbi a közös embrió- 

burkot is képviselheti, melyben az ikrek születtnek.
(110.) Rák, természetes alakításában, testével és előre nyújtott ollóival hosszában fekszik a párkányzat horonyában.
(111.) Oroszlán jobbra fordulva fekszik, feje a néző felé van fordítva, sörénye s farkának rojtja finomul van kidol

gozva, mely kidolgozása a szőrnek élénken emlékeztet az assyr s babiloni szárnyas oroszlánokra.
(112.) Szűz, hosszú uszályos ruhában, kibontott hosszú hajzata vállaira ömlik, előre nyújtott két kezével egy rózsákból 

s liliomokból fonott koszorút tart, mint a szűziesség jelvényét.
Ezen női alak, — mely inkább lebegni látszik, -— csinos fiatal arczkifejezéssel bir, s bizonyságul szolgál arra nézve, 

hogy ezen szobrászati művek mestere nem csak ijesztő kifejezésü állat - szörnyeket, de a hol a szükség megkívánta, szép arczokat 
is tudott alakítani. Ezt bizonyltja még azon nyolcz angyalalak, mely a városház négy sarkán, egy világtekét tart, ezen alakok 
arczkifejezése is aesthetikai szépségűnek mondható.

Az északi homlokzat alakjai pedig e következőt
(113.) Mérleg, közönséges kétkarú rúdméri 3g, a minőt a kereskedők használni szokták.
(114.) Skorpió, stylisált alakítással, teste pikkelyes, gerincze gyöngyökkel diszitett.
(115.) Nyilas, Minotaurus-alak, félig ember, félig pedig ló, kezében egy feszített nyilas ívet tart, lövésre készen.
(116.) Kecskebak, jobbra lépdelő természetes helyzetben ábrázolva.
(117.) Vízöntő, egy fekvő öreg ember alakjában van ábrázolva, hosszú szakállal és hajjal az alak egy edényre támaszko

dik melyből víz ömlik k i ; végre
(118.) Halak, két úszó hal egymás felé elhelyezve, melyeket egy szalag köt össze; ezen compositio csinos élénk és töké

letesen betölti a horony felületét.
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Az állatkőrnek symbolikus jelentősége is van, t. i. az Isten bölcsességének, a világegyetemnek 
s az idő czélszerü felosztásának s felhasználásának, valamint a hónapok jelképe. Az állatkor (Zodiacus) ily 
alakításai különösen a normann-román architektúrában, nevezetesen a díszkapuzatok ívezetein gyakran for
dulnak elő, azonban profán építményeknél azokat még nem találtam sehol, s így ezen állatkörünk féldombor- 
müvei e tekintetben aligha nem unicumok, ennélfogva különösen mürégészeti szempontból felette érdekesek. 1

A koronázó párkányzat azon részei, melyek az egyes csillagjegyek közt vannak, nem üresek, 
mint a keleti és nyugati párkányzatnál, hanem még gót stylü, az íigynevezett szalagos felhő-motivummal, 
vannak kitöltve.

Ily alakítással bírtak a középkori dombormüveknél a felhők. Ezen magában véve igen hatásos 
kidolgozású, s a horony vájt felületét egészen betöltő díszítmény közt az említett csillagképek alakzatai — 
mintegy felhők közt — vannak elhelyezve.

A városház sarkain, a koronázó párkányzat lioronyában pedig a mint említém világtekét tartó 
angyalok féldombormüben alkalmazvák; a dél és párkörökkel, valamint a nap utjának vonalával ellátott 
teke, testével épen a városház kiálló sarkaira esvén, a sarok élésségét ez által elfedi, és mérsékli.

A tekét tartó lebegő angyalok még a csúcs-ives ízlésre emlékeztető hegyes végű szárnyakkal s 
tört redőzetü ruhával bírnak; ezen angyalok a városház sarkát képező mindkét homlokzaton elhelyezvék, 
ez által a párkányzat folytonosságát — ép úgy mint azt az erkély sarkait átölelő centauroknál láttuk 
közvetítik és mintegy szerkezetileg is összekötik.

Hogy a kissé keskeny koronázó párkányzat jobban legyen előtüntetve s hatásosabban díszítve, 
erre nézve a horony alatt, avval párhuzamosan egy diszszegély (bordűré) á la sgrafitto van festve, mely 
csinos és stylszerű diszszegély fekete alapján szalaggal összekötött babérleveles füzérek, közbe-közbe rész
arányosán elhelyezett babérbogyókkal vannak díszítve. A jellemzően rajzolt díszítmény, valamint a 
bordűré két szegélye sajátságos vörös színezete nem csak hatással válik el a fekete alapból, hanem általá
ban véve a városház melegbarna homlokzatának különös díszéül is szolgál.2

Műtörténeti összehasonlítás czéljából szükségesnek vélem itt felemlíteni, hogy ép ily alakitású 
babérfüzérek a Dürer álta l—Miksa császár számára — rajzolt diadalivezet párkányzatán, valamint a liptó- 
szent-miklósi templom egyik mellékoltárán is vannak alkalmazva.

c) A városház csúcs fa la in a k  a la k ja i és fa lfestm ényei.
A városház déli és északi homlokzatát meglehetős magas és meredek csúcsfalak egészítik ki, úgy 

hogy ez által városházunk igen imponáló és monumentális kinézést nyer. Ezen csúcsfalak a mint azt a 
padlásról láthatni jól kiégitett téglákból épültek, s csekély mintegy 0-5 m. vastagságuk miatt, a padlás 
felöli felületén támoszlopokkal ellátvák, melyek szintén téglából épitvék s egykoruak a csúcsfalakkal. — 
A koronázó párkányzat felett emelkedő csúcsfalak (Griebel, pignon) lejtősen fekvő szélei got stylü esvető 
kőpárkányzattal szegélyezvék, melynek egyes kőveiből részint oromvirágok részint pedig alakok vannak 
kidolgozva, s melyek egymást felváltva a csúcsfal párkányzatát díszítik.

A csúcsfalazat ezen párkányzatái az oromban egyesülnek, mely felett csinos kidolgozású és gót- 
stylü keresztrózsák (Kreutzblume) diszlettek.

Az északi csúcsfalon még létezik a keresztrózsa, a délin azonban már hiányzik, s valószínűleg 
akkor távolittatott el, midőn 1641. évben Hueber Jakab városi biró idejében a városház külseje gyökeres 
újítás alá vétetett. Az 1641. évben eltávolított keresztrózsa helyét a Roland szobra foglalta el és csakugyan 
ezen feltevésemet igazolni látszik az 1641-dik évszám, mely Roland szobrának lábszárain is látható.

1 Egy ily zodiacus kis részlete Otte  H en rik  «Anliaeologisclies Wörterbuch» (1>57), 125-ik lapján 138-ik idom alatt szem
lélhető. —• Megemlítésre méltó hogy városházunknál az állatkor alakjainak elrendezése az ism ert latin versnek megfelel:

Sun t aries taurus gemini cancer leo virgo,
Libraque scorpio arcitenens caper amphora pisces.

2 Ezen diszszegély rajza látható a II. táblán lévő városház látképe alatt.
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A városház csúcsfalának párkányzatán előforduló alakok nyolcz-szögletii csinos gyámköveken — 
consolákon — elhelyezvék; ezen gyámkövek egy kiálló lapból s egy pálczataggal diszitett horonyból állanak, 
mely utóbbi a csúcsfalazat párkányzatának, egy közép éllel (Gfrat) ellátott felső felületéhez simúl. Meg
jegyzendő még, hogy a csúcsfal párkányzatának alsó végéin keresztrózsákkal diszitett kis toronyfiak a 
csúcsfal lejtős párkányzatának mintegy alátámasztására szolgálnak.

Ezen orom-alakzatok általában véve nemcsak nagy diszéül szolgálnak városházunknak, hanem a 
csúcsíal lejtős párkányzatának unalmas és rideg vonalát élénk hatással törik meg.

A déli csúcsfalnak alakjai csinos oromlevelekkel váltakoznak; így a csúcsfal egyenszárú három
szögének mindkét egyenlő oldalán három alak felváltva három oromlevéllel fordul elő. A déli csúcsfal 
keleti lejtőjén felülről kezdve a sorozatot, a következő alakok vannak felállítva:

1. Egy tá to tt szájú oroszlán, ülő helyzetben, hosszú sörénye habos vonalú kidolgozással bir ; a minővel nemcsak a 
déli homlokzat csillag képei közt előforduló, hanem a városház első emeleti előcsarnokában álló Sámson szobrocskájának orosz- 
lánán is találkozunk.

2. Egy hosszú szakállas férfi mellszobra; haja és szakálla gondosan ki van dolgozva, bajusza hiányzik, s födetlen 
fővel van ábrázolva ; bal kezét mellén tartja, jobb kezével pedig szájára m utat; valósziniileg az igazmondás jelképe.

3. Egy golyóval vagy tekével játszó majomalakú állat, legalább arra mutat hegyes füle, valamint fejének
alakítása is.

Ezen alak közt három oromlevél foglal helyet, melynek stylje, valamint kidolgozási modora is, 
még a csúcsíves stylnek felel meg.

A déli csúcsfal nyugati lejtőjén pedig a következő alakzatok találhatók:
4-. Egy — az előbbihez tökéletesen hasonló — ülő oroszlán, avval a különbséggel, hogy ez utóbbinak nyelve 

kilóg a szájából.
5. Egy majom vagy macska alakú állat, egyik lábával hasát látszik takarni, a másikban pedig egy tekét vagy 

golyót szorít melléhez.
Legérdekesebb azonban az alsó alak, mely
6. Egy férfi mellszobrát ábrázolja, fején magyar szabású, álló karimajú pörge kalapot visel, nyirott körhajjal és 

bajuszszal, álla borotvált, s mig egyik kezét a mellén tartja, addig a másik félig felemelt kezével öltönyét lebbenti félre.

Ezen alaknál feltűnő különösen az individualitás, — az egyénítés —- utáni törekvés, mely nem 
csak ruhaviseletében, de arczában is nyilvánul.

Ezek lennének tehát a déli csúcsfal alakjai; a mi pedig az északi csúcsfal alakjait illeti, itt már 
egy alak hiányozván így összesen még csak öt alak létezik, és pedig: az északi csúcsfal keleti lejtőjén :

7. Egy emberi alak mellszobra, két kezével a szájából kilógó nyelvére mutatva ; az arcz szakáll- és bajusztalan.
8. Egy tá to tt szájú, hosszú fülű gyik vagy sárkányforma állatszörny, gyűrűs teste gömbökkel díszített. Meg

jegyzendő, hogy ezen alak is már igen rongált állapotban van, úgy hogy részletei csak gyengén észrevehetők.
9. Egy emberi alak tátott szájjal s hosszú fülekkel, a kezeiben tartott XVI-dik századbeli alakításéi czimerpaizson 

egy serleg vagy pohár alakja féldomborműben vehető ki, ruházata ránczos.

Végre az éj szaki csúcsfal nyugati lejtőjén:
10. Egy királyi jelvényekkel ellátott emberi alak, feje fedetlen, bajusztalan, kifejezésteljes arcza korszak állal van 

körülvéve, s míg jobbjában egy liliomvirágba végződő jogart tart, addig baljában az ország almáját, vagy a világ tekéjét jelképező 
gömb vehető észre, ruházata egyszerű.

Itt a középső alak már hiányozván, annak helye csak az alapzatúl szolgáló gyámkő által van 
még megjelölve.

11. Egy álló egész emberi alak, feje fedetlen, ifjú arcza sima, jobbját csípőjén nyugtatja, félig emelt baljában egy 
rudat vagy dorongot tart, mely eredetileg valószínűleg egy zászló rúdját képezte.

A városház csúcsfalain álló allakzatok itt is valósziniileg nem csak decorativ, de symbolikai vagy 
allegóriái jelentőséggel is bírhatnak; így az oroszlán a bátorságot, erőt; a róka vagy kutya, éberséget, hű
séget s kitartást jelent; továbbá a jogaros királyi alak királyi méltóságot, míg a nyelvére mutató alak hall- 
gatagságot, titoktartást is jelenthet. Az igazmondást vagy igazságot pedig a 2-dik számú alak látszik jelképezni. 
A 6. számú kalapos s polgári öltözetű férfialak pedig talán az akkori főbíró (Eauber András) vagy valami más
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főember mellszobra lehet, kinek a városház emelésében legtöbb érdeme volt. Egy és más főben talán az 
építész arczképe maradt fen.

Ezen, valamint a koronázó párkányzat alakjai, s általában véve a városház összes diszépítészeti 
műrészletei is, tinóm szemcséjű kárpáti homokkőből készítvék, mely azonban meglehetős keménysége 
daczára is itt-ott már romladozni kezd.

A csúcsfalak alakjai, számítva a tetemes magasságra és távolságra, részleteikben durvák ugyan, 
de egészben véve, különösen távolabbról tekintve, nagy s festői hatással, valamint kifejezésteljes s 
jellemző silhouettával birnak.

Csúcsfalaink — ezen alakzatokon kívül— még csinos bélletű ablaknyilásokkal, sőt frescofestmé- 
nyekkel is vannak diszítve. így a déli csúcsfal felülete ablaknyilások által mint egy három emeletre van osztva. 
Ezen ablaknyilások, — melyek a csúcsfal meglehetősen nagy felületét kellemesen törik át, és a padlás 
megvilágítására is szolgálnak, — a XVI-dik század elején mindinkább lábrakapó úgynevezett függöny- 
ívezettel (Vorhangbogen oder Sternbogen) vannak beboltozva. A déli csúcsfalon összesen négy ily alakításéi 
ablak létezik, melyek nagyságra nézve felfelé mindig kisebbednek, úgy hogy az alsó emeletűek legnagyobbak.

A két alsó emeleti ablak közt a csúcsfal középtengelyén egy kisebb, de szintén függönyforma 
ívezettel ellátott falfülkéjének bemélyedt mezején egy angyal által tartott városi czirner van festve, mely
nek mezején a keresztbe tett két bárd, koronával, liliommal és nyolcz pólyával látható. Ezen czimeres fülke 
mindkét oldalán eredetileg fegyveres alakok voltak alfresco festve, melyek azonban jelenleg már nem 
léteznek, s éles körvonalaikkal csak akkor tűnnek elő a mészréteg alól, ha egy kivált délről jövő nyári eső 
a csúcsfal felületének mészrétegét megnedvesíti s áthatja.

Egy ily alkalmat felhasználván, ezen két alakot, a mennyire az kivehető volt, hamarjában lemá
soltam. Ezen két daliás alak a XYI-ik századbeli katonai ruhaviseletben van festve mely costume jellemzi 
a festmény keletkezési idejét is. Ily costumeben festé Holbein vitézeit és katonáit.

A baloldali alak sisakkal s pánczélban van ábráczolva, balkeze az övéről lelógó egyenes pengéjű 
kard keresztmarkolatján nyugszik, felemelt jobbjával pedig egy csinos alakitású bárd hosszú rudját tartja.

A jobboldali alak pedig nagy karimás s tollas kalapot visel, teste szintén vaspánczéllal fedett s 
míg bal keze az egyenes kard keresztmarkolatján nyugszik, addig félig felemelt jobbjában egy bárd hosszú 
nyelű rudját tartja. Mind a két fegyveres alak rubaviselete valamint fegyverzete fölötte hasonlít Holbein 
János azon rajzához, melyet egy ablakfestmény számára készített, s mely rajz jelenleg a berlini rézmet- 
szetgyűjteményben őriztetik.*

Mind a két alak a városi czimert tartalmazó fülke felé van fordítva, s így azok itt hasonlóképen 
mint a városi czirner őrei tekintendők, mire azon czimeres vers is vonatkozni látszik, mely a bártfai 
templom könyvtárában őrzött könyvekre van felragasztva:

Js'on q u ia  B artpha  geris, fe l ix  es, signa  coronae 
floribus et gaudes, Angeli-coq  . . choro,

utrinque viros pugnaces laeta canentes . . . stb.

A mint említém, ezen jellemző s a városház homlokzatának nagy diszére szolgáló alakok jelen
leg már teljességgel hiányoznak, s csak azok contourja, körvonala, van a vakalatrétegre élesen bevésve, és 
pedig oly részletes pontossággal, hogy a városház netalán későbben bekövetkezendő újítása alkalmával 
ezen alakok újra befesthetők, és előtüntetlietők.

A déli csúcsfal felületének közepét egy behajtott ötoldalú fülke foglalja el, melynek bemélyedt 
felületén egy koronás nagy czimerpaizs diszlik. A XVI-dik századbeli alakitású paizs mezeje négyeit, felső 
részében a négy folyamos és három halmon álló kettős keresztes magyar czimerkép foglaltatik, a harmadik

* Láscl L übke V ilmos : Geschichte der deutschen Renaissance I. kötetének 61. lapját, hol a bál-dokkal s kardokkal fölfegyver
kezett — két katona hasonló costumban, mint a bártfaiak, egy czimerpaizs m ellett van ábrázolva.

BÁRTFA KÖZÉPKORI MŰEMLÉKEI. 8
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kék mezőben három koronás leopárd vagy oroszlánfej a dalmát; a negyedik mező pedig veres fehér ostábla, 
mely Horvátország czimeret tünteti élénk. Azonkívül meg egy kisebb aranymezejü szívpaizson egy jobbra 
néző fekete sas vehető ki.

A korona pártája gyöngyökkel gazdagon díszített, s felső részén drágakövekkel szegélyzett négy 
pánt (Kronenbügel) metszési pontján a gömbön álló koronakereszt egyenes s nem hajlított állásban vehető 
ki. Ezen czimer alakítása még a XYI-dik század Ízlésének felel meg, tehát a csúcsfalak többi festményei
vel egy időben készült, azonban későbben és pedig 1641-dik évben Grünwald Máté városi festő által 
újíttatott meg. Ezen újítás alkalmával az országos czimerpaizs mindkét oldalához még két kisebb paizs 
festetett, melyek egyike a városi czimerképet, másika pedig Hueber Jakab biró a renovált erkélyen is elő
forduló monogrammját tünteti elénk.

A fülke hátterének egyéb része sötétzöld szinü, mely alapból a heraldikai pontossággal és hű
séggel festett czimer képe jó hatással válik ki.

A csúcsfal legfelsőbb részét atyám — Myskovszky Ferencz — városkapitánysága idejében az 
ötvenes évek végén készült óramű, csinos, sfekete alapon festett arany számokkal ellátott czimlapja díszíti; 
az óra kétkisharangjapediga csúcsfal második emeletének kisebb ablaknyilásaiban van czélszerűen elhelyezve.

Az északi csúcsfal, fekvésénél fogva egyszerűbben van díszítve; így az állandó északi szél miatt 
csúcsfalunk csak két ablaknyilással van áttörve, mely egyszersmind a padlás megvilágítására szolgál.

Az északi szél romboló hatásának tulajdonítandó, hogy ezen csúcsfal kőből faragott alakjai, 
szobrocskái s egyéb építészeti műrészletei, mind pedig falfestményei is már meglehetős rongált állapot
ban vannak, mindazonáltal az utóbbiak, kivált gyakorlott szemmel, még jól kivehetők.

Ezen északi csúcsfal felületének mintegy közepét egy tetemes nagyságú, mintegy 3 méternyi 
átmérővel biró, bemélyedt felületű körfémer (Medaillon) foglalja el, mely élénken emlékeztet a franczia 
dómok körablakaira. Ezen körfémer felületén találjuk Bártfa városnak egy babérlevelű koszorúval körülvett 
czimeret, melynek részletei, valamint a körtémért kívülről körülfogó díszítményei, a renaissance stylú 
kidolgozás által valóban monumentális hatásúak.O

Ugyanis a körfémer belső mezeje eredetileg arany alappal díszlet melyet egy gyöngyörü kivitelű 
babérlevelű koszorú szegélyez be; a koszorú babérlevelei finom érzéssel rajzolvák, a veres bogyók, a 
koszorút körülfonó piros szalaggal együtt, jól válnak ki a koszorú zöld sziliétől. A körfémer belső aranyo
zott mezején pedig az — egy angyal által tartott — városi czimerpaizs már többször említett szép heraldikai 
czimerképével diszlik. Valóban nem emlékszem, hogy láttam volna valahol szebb és stylszerübb kivitelű 
czimert, mint ez, mely dacára annak, hogy az északi szél által már meglehetősen megvan viselve, egyes 
megmaradt részleteiben s elhalványodott színeiben is még pompás és monumentális hatású.

Jól vehető ki ezen czimerfestmény kivált nagyító üveggel az átellenben álló harangtorony első 
emeletének ablakából, mely majdnem egyenlő niveauban fekszik czimerünkkel, s lionnét még azon felséges 
növénydiszítményeket is láthatni, melyek a körfémer külső szélét szegélyezik be.

Megemlítendő itt még az északi csúcsfal legfelsőbb — s szintén egy függönyalakú ívezettel 
ellátott — fülkéjében festett emberi alak, mely feje felett felemelt két kezében két halat tart: az alak már 
többé ki nem vehető férfi-e vagy nő, csak az arcz és a két hal s az alak veres ruházata még jól válik el a 
fülke feketére festett hátterétől.

Meglehet, hogy ezen alakunk is symbolikus jelentőséggel bir, jelképezvén t. i. a kallgatagságot 
vagy a titoktartást.

Az északi csúcsfalazat legfelsőbb csúcsát — a díszes keresztrózsa alatt -— egy napóra foglalja el; 
melynek azonban csak az árnyékot vető rudja áll ki a falból, az óraszámok már nem vehetők ki. 
Ily napóra volt a városház déli csúcsfalának legfelsőbb részén is, újabb időben azonban már eltávolíttatott.

Az északi csúcsfal napórája, fekvésénél fogva, csak a nyári hónapok napjainak reggeli és estéli 
óráit mutatta, mert a nap derekán a városház északi oldala árnyékban volt.
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Városházunk csúcsfalainak ezen stylszerü díszítményeiből nemcsak az akkoriban uralkodó jó 
müizlésre s a decorationális emlékszerü festészet magas fokú kifejlődésére, de városházunk egykori csinos 
kinézésére is lehet következtetnünk, mely a művészetet pártoló és előmozdító művelt polgárság büszke
ségét képezvén, ez által a város méltóságának is megfelelt.

Ezen díszes falfestményeket, a mint későbben okmányilag is kimutatom, egy bizonyos Theophi- 
lus pictor, városunk szülöttje, 1509-dik évben festette, későbben pedig Kraus János 1521-dik évben némely 
festmény kiigazításával volt megbízva.

A déli oldalon lévő czimereket 1641. évben Grümvald Máté újítá meg. Műtörténelmünkre nézve 
fontos adatok ezek, annál is inkább, miután régi mestereink és művészeink nevei még nem igen nagy szám
ban ismeretesek, s így az e téren talált adatok műtörténelmünkre nézve nem csekély fontossággal bírnak.

d) A városház d íszka p u za ta i.
A bártfai városháznak talán egy műrészleténél sem jut a renaissance oly annyira érvényre, mint 

a portálszerű díszkapuzatoknál, melyeknél nem csak a constructiv, de diszítményi részletek is már határo
zottan az új műirányt követik. Általában véve a profán építészetben a díszkapuzatok díszítésére mindig 
kiváló gond fordíttatott; így találunk például gyakran igen egyszerű homlokzatú polgári házakat, melyek 
kapuzatai azonban különös diszszel alakítvák.

A kapuzatok ily kiváló díszítése azonban már a románkori s csúcsíves stylben is előfordult. Ezen 
stylek kapuzatai különösen gazdag tagozású bélettel bírtak; az ívezetek és toronyfiakból álló gót architek
túra csak az ajtónyitás díszítésére, s mintegy annak körülrámázására szolgált.

Ennek következtében a kora renaissance stylű díszkapuzatok és ajtók kezdetben hasonlóképen 
csak gazdag tagozású bélietekkel díszítettek fel, melyek az ajtónyitás szélét mintegy diszkeretbe foglalták. 
A kora renaissance stylű ajtó architektúrája gyakran csak egy egyszerű koronázó vagy félkörives archivolt 
párkányzat által volt képviselve, itt a pilaszterek vagy szabadon álló oszlopok még egészen hiányzanak.

A renaissance további fejlődésével, a kapuzatok előtti oszlopos architektúra csak későbben, 
nevezetesen a renaissance styl virágzó korszakában jött alkalmazásba; így találunk például Lőcsén és 
Kézsmárkon is oly oszlopos kapuzatokat, melyeknek részletei már a renaissance styl virágzó korszakát 
jellemzik. Az oszlopos portálszerü renaissance architektúrát ezen korszakban nemcsak az építészetben, de 
műipar a különféle műtárgyainál is, m in t: emléktábláknál, egyházi székeknél, sőt profán bútorzatnál is 
találjuk alkalmazva, és pedig néha igen stylszerü és kitűnő alakításban.

így városházunk kora renaissance kapuzatainál ily kifejlett architektúrát nem kereshetünk, 
a helyett azonban találunk nem csekély szépségű decoratiót, mely stylszerü alakításéi műrészletei mellett 
nemcsak plasztikai hatásúnak, hanem gazdagnak és emlékszemnek is nevezhető.

Az átmeneti műjelleg természetesen itt sem hiányzik, így az ajtók bélletének profilje pálcza- 
tagokból és horonyokból áll, melyek lapocskák (listello) által vannak egymástól elválasztva. A béllet pro
fil] ének ezen alakítása élénken emlékeztet még a gót stylű párkányzatokra, itt csak azon csekély különb
séget találjuk, hogy a lapocskák nem kiálló élű rézslappal határolvák, hanem felületük a fal síkjával pár
huzamos, mely alakítás természetesen már inkább a renaissance jellegének felel meg.

Vizsgáljuk meg tehát közelebbről is a kora renaissance ezen kiváló műalkotásait, melyek nem 
csak a városház díszét nagyban emelik, de kiváló kidolgozású műrészleteikkel a műtörténész és építész 
figyelmét is magokra vonják, bő anyagot szolgáltatván a kora renaissance műizlés beható tanulmányozására.

1. A fübejárás díszkapuzata (lásd III. tábla 17. idom) a városház keleti homlokzatán lévő erkély- 
toronyocska alatt létezik; az ajtónyilás egyenes zárással bir (gerader Sturz). — Az E l l  meter széles és 
2’60 meter magasságú ajtó béllete gazdagon díszített; és pedig a külső horony babérlevelü kötegefikel és 
bogyókkal, melyek közt felváltva az úgynevezett zarándokcsiga (Pilgermuschel) szép idomítású teknői 
vannak elhelyezve, azonkívül a horony alsó szélén — az erkélyen is előforduló —- gránátalmaalakú
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gyümölcsök (Ballenblume, ball-flower) vannak alkalmazva, mely utóbbi motívum különösen az angolhoni 
gót stylü építmények párkányzatain is gyakran fordul elő.

A béllet középső pálczatagozatának (Stab) felülete kötélformára csavart s közepén gvürűalakú 
körlapocskákkal díszített; mely motívum ismét a velenczei gót stylü palotáknál gyakran fordul elő és külö
nös festői és elegáns hatással bir. Végre a béllet belső horonya egy Meander - forma szalaggal díszített, 
mely a gót stylü felhőmotivumra emlékeztet. Mindezen disztagozatokat sima lapocskák választják el 
egymástól, mi által a gazdag díszítés bizonyos nyugodtságot és szabályosságot nyer. Feltűnő azonban, 
hogy a béllet ezen díszes tagozatú párkányzata, nem fut le végig az ajtó nyílás aljáig, hanem az alaptól 
mintegy 0-8 decimeternyi magasságban végződik, képezvén itt egy derékszögű átmenetet, melynek 
vízszintes folytatása az ajtó nyílása által szakittatik félbe.

Az ajtóbéllet tagozatának ezen megszakítása a kora renaissance stil jellegére utal, melyen a 
gót styl befolyása még észlelhető; így tudjuk, hogy a gót styl korszakában az ajtók dús tagozatú béllete 
csak az alapzati párkányzat felett kezdődik, a kapuzatok alsó része — a mint azt a kassai bártfai s lőcsei 
polgári házak még meglevő kapuzatainál láthatjuk — rendesen igen egyszerű volt és minden díszítmény 
nélküli; a kora renaissance stylü kapuzatok tehát még nem bírván önállóan kiképzett architektúrával, ter
mészetes, hogy azok még a gótstylű elrendezés szerint alakíttattak.

Egyébiránt a béllet párkányzatának ezen megszakítása nemcsak ajtóknál, de az ablakoknál is 
alkalmaztatott. így városházunk eredeti ablakainak oldalpárkányzata bizonyos magasságban félben van 
szakítva (verkröpft).

Díszkapuzatunk koronázó párkányzata pedig a renaissance styl szerint profilírozott, Echinusa 
párnatagozata szintén kötélformára csavart, s gyűrűkkel díszített felülettel bir.

A mi pedig általában véve ezen portál műrészleteinek kivitelét illeti, az minden tekintetben 
praecis és kitűnő, kivált a horony s a csavart felületű pálcza-tag részletei élesen (scliarfkantig) s mesteri 
bevégzettséggel vannak kidolgozva. Díszkapuzatunk frisén e következő nagy jelentőségű felirat van 
bevésve :

PRIVSQM § INCIPIAS § CONSVLTO

azaz «mielőtt határoznál, gondold vagy fontold meg.»
Ezen fontos s mély értelmű felirat vározházunk főbejárását díszíti, talán oly czélból, hogy a 

belépő városi tanácsnokok, szem előtt tartván ezen mondat jelentőségét, hivatásuk s állásuk fontosságára 
emlékeztessenek, kik egyszersmind élet és halál felett határozván, az Ítélet kimondásánál megfontolva 
és lelkiismeretük szerint járjanak el.

A főbejárás díszkapuzatának nyílása egy — keresztpántokkal ellátott vasajtóval zárható el; a 
pántok keresztezési pontjain vaslemezből kovácsolt rozetták diszlenek. A még gót stylü ajtó gyűrűje és a 
zárlapja, — bár egyszerű de mindamellett stylszerü alakítással bir. Nevezetes ezen ajtó hatalmas zárának 
belső szerkezete, mely felette complicált és mindenesetre az akkori lakatosmesterség dicséretére válik.

Díszkapuzatunk faragványai jelenleg piszkos kékes szürke szilinél vannak befestve, eredetileg 
azonban ezen diszrészletek megfelelő s stylszerü polychromiában pompáztak, a mit itt-ott még jól lehet 
észrevenni.

2. A tanácsterem eredeti diszajtaja, III. tábla, 19. idom, már határozottabb renaissance stylje, de 
különösen gazdag díszítményei által tűnik fel, a mi igen természetes, miután a tanácsterem, tehát mint
egy a városház főhelyiségének ajtaja, mindig kiváló diszszel volt alakítva. így van az a lőcsei, eperjesi, 
továbbá a fiorenczi, velenczei, augsburgi stb. városházaknál is, hol a tanácsterem portáléi, a helyiség méltó
ságához képest, kiváló és díszes architektúrával bírnak.

Itt mindenekelőtt megjegyzem, hogy ezen díszajtó már nincs eredeti helyén, hanem jelenleg a 
templom tornyának földszinti helyiségének keleti oldalán van befalazva, és díszes bélletével a toronyba



A VÁROSHÁZ MŰRÉSZLETEINEK LEÍRÁSA. 61

vezető csigalépcső bejárási nyílását kereteli be. Úgy hasonlóképen az intarsiákkal díszített belső fa-, vala
mint a külső vasajtó jelenleg a városház pénztári ajtaján van alkalmazva. Ugyanis e század elején 
Szepesházy városi bírónak szűknek tetszett a terem eredeti ajtaja, azt lebontatta s annak helyébe egy 
tágasabb ugyan de stiltelen ajtót csináltatott. Szerencsére azonban az eredeti ajtó részletei — bár szét
szórva — mindamellett napjainkig fentartattak, s így ezen megmaradt részleteket legalább képzeletünkben 
összerakva, tiszta fogalmat nyerünk ezen díszajtó eredeti kinézéséről. Rajzunkon az ajtó eredeti alakjában 
van előtüntve.

Ezen díszajtó bélletének profilírozott tagozata — a gót korszakra emlékeztető — rézslapból 
emelkedik ki és pedig közvetlenül. A béllet díszítése — úgy mint az előbbinél — nem az ajtónyílás alján, 
hanem az alaptól mintegy 0-9 méternyi magasságban kezdődik, hol a fal síkja egy rézslapot képez, melyből 
a béllet tagozatai emelkednek ki. A tagozás áll egy horonyból és egy pálczatagból, melyek lapocskák vagy 
szíjtagozatok (listello) által egymástól elválasztvák. A horony babérlevél-füzérekkel díszített, melyek 
keresztbe fektetett gyümölcs bogyókba végződnek. Ezen díszítmény egy a horony alján álló csinos alakításéi 
cserépből látszik kinőni, mely motívum már határozottan a renaissance stylü díszítményre emlékeztet. A pál- 
czatag (Stab) pedig, a főbejárási kapuzatnál is előforduló csavart felülettel bír, melynek csavarmeneteit 
gyűrűk díszítik. Az ajtónyílás felső vízszintes részét (Thürsturz) egy igen díszes levelekkel ellátott karnies 
fogja be, mely felett az ajtó frisén, a következő szép jelentőségű feliratot találjuk:

• IYSTYM • EST • AYXILIARI • PAYPERI •

mely az akkori humánus s a szegények felsegélyezésére irányzó, gondoskodó jóakarat és nemes emberbaráti 
érzelem tanúbizonyságául szolgál.

Ezen díszajtó koronázó párkányzatának fedlapja egyszerű s merészen ugrik ki a fal síkjából, ellen
ben az Echinusa egy szalaggal körűitekért babérlevelű füzérből áll, mely míg egyrészt domborúságával az 
Echinus tagozatát képezi, tehát annak előtámasztó jellegét és rendeltetését nem torzítja el, addig decora- 
tionális tekintetben nemcsak a koronázó párkányzatnak magának, hanem az ajtó architektúrájának is nagy 
díszére szolgál.

Általában véve itt első tekintetre feltűnő, hogy a városház műrészleteinek díszítésénél a babér
leveles füzérekkel s gyümölcseikkel oly gyakran találkozunk ; így nemcsak a városház ajtain, ablakain, de 
az erkélytornyocska részletein, valamint a koronázó párkányzat alatt a városház homlokzatait körülfogó 
babérlevelü füzéreket ábrázoló díszszegélyen is mindig ugyanazon motivumu babérlevelekkel találkozunk, 
mi valószínűleg mint a polgári erények megjutalmazására szolgáló jelvény, a városi polgárság ezen főépít
ményénél jelvies értelemben is használtatott decoratióul. Egyébiránt az olasz kora renaissance stylü deco- 
ratiónál ily babérkoszorúk és füzérek igen gyakoriak, ezen motívum hasonlóképen úgy mint a delfiné, a 
római stylből szivárgott át a renaissance stylbe.

A babérlevü motívum oly nagymérvbeni alkalmazásánál fogva igen valószínű, sőt a mint 
későbben kimutatom, majdnem bizonyos, hogy városházunk építésénél nemcsak hazai, de kiváltképen 
olaszhoni művészek is résztvettek.

íme nemcsak az Írott okmány, hanem a műrészletek motívumainak összehasonlítása s jellege 
alapúi és kiinduló pontjáúl vehető az ismeretlen építőművész vagy szobrász kipuhatolására.

Az egyszerű, de hatásos profillel bíró koronázó párkányzat felett, közvetlenül, az ajtó félköríves 
archivolt ívezete emelkedik, mely díszítményeivel méltó bevégzéséül szolgál az egész kapuzatnak; 
ugyanis az archivolt ívezetének béllete ép oly tagozattal és ép oly ornamentatióval bír, mint az ajtó oldal- 
béllete, így az archivolt ívezet horonya hasonló babérlevelü füzérekkel van díszítve, melyeknél a keresztbe 
fektetett bogyók sem hiányzanak, a különbség csak az, hogy míg az ajtó héllet füzéreinek levelei két 
irányban, t. i. le- és felfelé vannak elhelyezve, addig az archivolt ívezetének horonyában lévő füzérek az ív



mindkét oldalán követik az ívezet emelkedő irányát, mely két oldali ellentétes irány természetesen az 
ív zárkövének pontján egyesül. így hasonlóképen az ívezet pálczatagozata csavart felületű s gyűrűk
kel díszített.

Jelenleg ezen ajtó díszes architektúrája szürkekékes színnel van hemázolva, eredetileg azonban 
ezen faragványok is felséges színekben pompáztak, mely színek a mészréteg alatt itt-ott még kivehetők.

Miután városházunk kora renaissance stylú féldomborművei s műrészletei, például a koronázó 
párkányzat alakjai, nagyobb hatás miatt színezve voltak, úgy nem lepett meg azon mindenesetre örven
detes fölfedezés sem, midőn gyanítva portálénk polychromiáját, a szürkés mázolás színrétegét karczolva, 
az alatt az eredeti polychromia pompás színeire bukkantam. így a horony sötétpiros, a szép metszésű 
babérlevelek világos zöld, finomul aranyozott szegélylyel s levélbordákkal, a bogyók czinóber vörös, a 
csavart felületű pálczatag sárgás zöld színben mérsékelt aranyozással pompáztak. Tekintve tehát a styl- 
szerü kivitelű féldomborművek ily színezését, elképzelhetjük magunknak azon nagyszerű hatást, melyet 
ezen díszajtó gyakorolt.1

Hasonló díszszel volt az erős tölgyfa-ajtó felülete is kiállítva, melynek csinosan profilírozott 
léczezettel kereteit casettái ízléssel összeállított faintarsiákkal vannak díszítve. Ezen faintarsiák jellege 
szintén még kora renaissance stylü, a midőn t. i. az intarsiák még mértani idomú szalagokat és csillagokat 
képeztek. Ezen mértani szabályosság és pontosság kezdetben oly nagymérvben követtetett, hogy például 
az ajtó léczezetén látható négvlevelü gótizáló díszítmény, egyenes metszésű levélszirmaival, még tökéletes 
négyzeteket képez. A casetták rámázatát képező pálczatagok körűlfont szalaggal diszítvék, a casetták 
mezői egymásba fonódó négyzeteket ábrázolnak, melyek világosabb faszínű szalagjai a fekete alaptól festői 
hatással válnak ki. Ezen ajtó intarsiái felette hasonlítanak a parocbiális templom orgonakarzata alatt 
álló, kétülésü szék mértani szabályosságú intarsiáihoz (lásd monographiám I. kötetének VlII-ik tábláján 
levő 21., valamint a szöveg közé nyomatott 15-ik idomát). Az intarsiák ezen kora renaissance stylü orna- 
mentátiójának jellege tehát még mértani szabályosságig az egyenes vonal, különböző fekvésű változataival, 
határolja be még az egyes idomokat, melyek nagy változatossággal töltik be az architektúra által megha
tározott és képezett felületet. Ezen ajtó intarsiái a XÁTI-ik század elejére utalnak, melylvel városházunk 
építésének ideje is tökéletesen összeesik.

Megemlítendő itt ezen ajtó — kovácsolt vasból valódi műízléssel készült — fogantyúja (Thürgriff), 
mely négy — kötélformára csavart — vaspántból áll, ezen pántok makkal végződő tartókkal vannak 
ellátva. Az egész fogantyú minden egyszerűsége mellett is csinosnak nevezhető, jól megfogható s így töké
letesen megfelel a czélnak.1 2

Az ajtó intarsiái még jó állapotban vannak, a zárlap mellett észrevehetők még azon baltaütések 
s mély vágások nyomai, melyek csak egy erőszakos betörés alkalmával származhattak. Ugyanis 1680-dik 
évi szeptember 3-án, midőn Szalánczy, Tökölyi Imre egyik vezére, 600 katonájával a várost megtámadta 
s ostromolni kezdé, több polgár, a városház termében elrejtett puskaport gyanítván, a terem zárt ajtaját 
erőszakkal betörni igyekeztek; vájjon sikerült-e tervök, arról hallgat a krónika. Ezen eseményre vonatkozó 
feljegyzés így hangzik: . . . quo tempore seu 3-a Septembris aliqui Curise portám destruxerunt, nam pul- 
veres ibidem reconditos excipere volebant. Mindenesetre elég különös, hogy a polgárok a gyúlékony s 
veszélyes puskaport a városház tanácstermében, a levéltár szomszédságában tartották volna, annál is 
inkább, miután a városnak volt egy e czélra épült külön puskaporos tornya is, s így valószínű, hogy a 
terem ajtaját betörő polgárok társaik által félrevezettettek.

b-  A VÁROSHÁZ MŰRÉSZLETEINEK LEÍRÁSA.

1 Ezen díszajtót az eredeti polychromia alapján restaurálva, aquarellben közöltem — mely rajz az 1878-ild párisi világ- 
kiállításon kiállítva volt «Les monuments d’ art du moyen ágé et de la Renaissance en Hongrie» czímtí munkámban (Le portail de 
l’Hótel de vilié á Bartfa.)

2 Ezen vasfogantyú rajzát lásd a bécsi «Mittheilungen der Central Commission« 1872-ik évfolyamának CXVI. lapján, 
hol «Einige mittelalterliche Schmiedearbeiten in Ober Ungarn« czimtí dolgozatom 4. idomát képezi.
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A tanácsterem ajtaja azonkívül még egy külső vasajtó által volt elzárható, mely jelenleg szintén 
pénztári helyiség bejáratán van alkalmazva. Ezen vasajtó belső felülete, a város s a tanácsnokok mono

grammos czímerpaizsaival van befestve. Ugyanis az ajtó közepén díszük az — egy angyal által tartott — 
városi, valamint Glatz Jakab akkori városi bíró monogrammos czímerpaizsa, melynek czinóber vörös mezején 
az említett bíró II. tábla 12-dik idom alatt ábrázolt monogrammja vehető ki.

iV város s a bíró czímerét tíz tárcsa-alakú veres czímerpaizs foglalja be, melyeken a tanácsnokok 
— a városi erkélyen is előforduló — monogrammjaival találkozunk, így Demian János (II-dik tábla, 
10. idom); Puscb Márton (6. idom); Hnldreicb Lénárd (4. idom) és Zoder Tóbiás (8. idom) monogramm
jával. Azonkívül előfordul itt még Earscli János monogrammja is (lásd Monographiám I. részének 
116-ik lapját).

Itt az évszám hiányozván, ezen festés készítési évét pontosan meghatározni nem lehet, tekintetbe 
véve azon körülményt, hogy Glatz Jakab 1684-től 1639 ik évig a városbírói tisztet viselé, annyi bizonyos, 
hogy a vasajtó ki festése ezen időközbe esik.

xú festés modora a városi erkély monogrammos czímerpaizsainál is észrevehető, e szerint a vas
ajtó ezen czímereit is Grünwald Máté, erkélyünk decoratora, festé.

A terem ezen külső vasajtajának befestése is bizonyítani látszik, hogy akkoriban a decorálási 
vágy — a különféle tárgyak feldíszítése által — nagymértékben nyilvánult. Hiszen, hogy maradhatott 
volna ezen vasajtó felülete testetlenül, midőn nemcsak maga a díszkapuzat, hanem a városház előcsarnoka 
is stylszerűen volt kifestve? A számadások «pro depictione anti cameras senaculi» feljegyzése városházunk 
előcsarnokának befestésére vonatkozik.

Valóban mily monumentális hatású lehetett akkoriban városházunk ezen előcsarnoka is, midőn 
az, az építészet, szobrászat és festészet oly kiváló müveivel volt díszítve, hol lépten-nyomon szobrok, 
festmények, mély jelentőségű feliratok a belépőt emlékeztették a polgárság ezen fő építményének jelentő
ségére s méltóságára. *

3. Az előcsarnokból az irodákba vezető ajtó (III. tábla, 18. idom), tekintve gazdag ornamentátióját, 
díszesnek mondható, s méltán sorakozik a két említett díszkapuzathoz; sőt a mi a párkányzatok profiliro- 
zását illeti, e tekintetben legdíszesebb s leggazdagabb tagozatú.

Bélletének díszítése — úgy mint az előbbieknél is — a talapzattól 0-8 méternyi magasságban 
kezdődik. Az ajtó oldalait a falsíkjába vájt horonyok fogják be, melyek egészen a koronázó párkányzatig 
felnyúlván, egyszersmind a friest is határolják.

Valóban jellemző a kora renaissance stylre nézve ezen díszajtók architektúrája, melynél az 
oszlopok és pilaszterek — a kifejlett architektúra ezen nélkülözhetetlen constructiv részletei — még 
hiányozván, a béllet gazdag díszítésű tagozatában lelte kifejezését. Itt a renaissance még nem bontakozott 
ki egészen a gót styl befolyása a ló l; így ha ezen díszportálék díszítményeit eltávolítva gondoljuk, akkor 
a tagozás, vagy úgy szólván a szerkezet mintegy magva még csakugyan határozott gót stylű jelleggel bír, 
mert itt ép úgy találkozunk pálczatagozatokkal s horónyokkal, mint a gótstilnél.

xú tagozás (Profilirung) alakítására nézve azonban a mindinkább előtörő renaissance itt-ott ihár 
kezdi befolyását érvényesíteni, mert az úgynevezett díszlécz (Karniess) ezen ajtónknál már előfordul. A kora

* Városházunk ezen díszajtajának a rajza a párisi 1878-iki világkiállításon kiállítva volt művemben ekképen volt
ösmertetve :

L ’Hőtel de vilié á Bártfa, cet intéressant monument de l’architecture gothique et de la Renaissance primaire, nous 
offre des détails bien instructifs pour 1’étude de la Renaissance primaire. Ayant vu sur la page précédente la tourelle pittoresque de 
l’Hótel de vilié á Bártfa, nous en présentons maintenant le Portail richement sculpté. La brillanté polycbromie de l’arcbitecture 
et des ornaments fait preuve d’un gout excellent. Les feuilles bordées d’or et les baies rouges du laurier y sont employées comme 
motif de décoration. De belles fresques nous font connaítre au tympan les armoiries de la vilié. Les panneaux de la porté sont faits 
en marqueterie magnifique, etc.
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renaissance styl elemeinek ép ezen fokozatos alakítása s alkalmazása teszi ezen műrészleteket érdekesekké, 
mert itt az átmenetet — a mint már említém -—- mintegy megleshetjük.

Az említett külső horonyok kis és díszes korsókból kinövő babérlevelekkel és bogyókkal diszítvék. 
Az ajtónyílás keretét képező s gazdagon díszített béllet külső széle egy keskeny horony által keríttetik be, 
melyben a gótstylre emlékeztető bullámvonalú faág van mint díszítmény alkalmazva; ezt követi befelé 
egy csinos és határozott alakítású levelekkel díszített karniess, végre az ajtóbéllet belső szegélyét egy 
zsinórra fűzött gyöngysor fogja be, mely utóbbi, mint kora renaissance motiv, városházunk műrészleteinél 
nagy szerepet játszik, s nagy díszéül szolgál ajtónknak is.

A kissé vastag felső lemezű (Platte) koronázó párkányzat alsó keskeny horonyát szintén gyöngy
füzér díszíti, mely alatt a párkányzat csatornalécze (Sima, Rinnleiste) diszítménynélküli felülete tűnik fel, 
s ez egyszerűsége által kellemes változatosságban választja el a koronázó párkányzat levelekkel díszített 
támléczét.

Egy ily diszítménynélküli karniess az ajtóbéllet díszítményeinek hatásos elválasztására szolgál.
Általában véve ezen kora renaissance műrészleteknél különösen a mérsékelt decoratio igen emeli 

azok hatását, itt mindenütt bizonyos nemes tartózkodás vehető észre, sehol sem hat a díszítmény túlhal- 
mozottsága vagy annak pompa és fény utáni törekvése kellemetlenül a müértŐ szemlélőre, sőt ellenkezőleg 
ezen kora renaissance decoratiónál mindenütt a legszebb harmónia és összhang uralkodik.

Ezen ajtó csinos féldombormüvü műrészleteit jelenleg egy vastag mészréteg födi, melylyel 
műértő elődeink tudatlan és semmi műértelemmehnem bíró utódai ezen ajtó faragványainak díszét szép 
fehér meszelés által iparkodtak emelni?! Szerencsére azonban a mészréteg — a domborművek meg
sérülése nélkül — még leszedhető, mely művészi ügyességet igénylő műtét azon időre halasztandó volna, 
midőn városházunk egykor talán stílszerűen s jelentőségéhez méltó szakértelemmel fog megujíttatni.

Ajtónk friese jelenleg üres, azonban miután a városház többi díszajtai feliratokkal vannak ellátva, 
valószínű, hogy ezen ajtó felett is valami felirat lappang még a mészréteg alatt.

A 19 deciméter magas és 9 deciméter széles ajtónyílás egyszerűen cassettirozott tölgyfa ajtóval 
bír, melynek léczezete azonban csinos tagozást mutat.

A zár lapja (Schlossplatte) tárcsa paizs-alakú, a stylszerü alakítású s kovácsolt vasból készült 
fogantyú (Thürgriff) négy kötélformára csavart vaspántból áll, s többi részeiben, valamint szerkezetében 
is hasonlít a terem ajtajának ép oly alakítású vasfogantyújához.

Ezen díszkapuzatoknál általában véve az olasz renaissance befolyás nem kis mértékben észlelhető, 
— úgy, a mint már említém, a babérlevelű füzérek, gyöngysorok, de különösen csavart felületű pálcza- 
tagozatok — melyek oly alakításban, a német renaissance stylű műemlékeknél tudtommal nem fordulnak 
elő — határozottan jelzik az olasz befolyást, sőt tekintve például tanácstermünk díszajtajának architektú
ráját, az ismét a florenczi városház — Palazzo vecchio vagy Signoria -—■ ajtóinak architektúrájához fel
tűnő hasonlatosságot mutat. így a florenczi városház díszajtai párkányzatainak gazdag díszítésű ornamen- 
tatiója, továbbá a félköríves archivoltok, valamint az ajtó mezőinek intarsiái jellegre nézve feltűnően 
hasonlítanak a bártfai városház hasonnemü műalkotásaihoz, a különbség csak az, hogy míg a florenczi 
ajtók tisztán kifejlett, s díszes tagozású architektúrája, s az ornamentatiónak már reálistikusabb s művé
sziesebb felfogású kivitele, úgy nemkülönben a könnyen alakítható s szép színezetű fehér márványnak 
tisztább kidolgozása által tűnnek fel, addig a közönséges homokkőből faragott bártfai ajtóink architek
túrája, mindamellett, hogy az darabosabb, egyszerűbb erősebb s markirozottabb tagozású, mégis az 
architektúra alapjellege, valamint díszítményeinek motívuma nagy hasonlatosságot mutat az olasz styl e 
nembeli műalkotásaihoz.

Ezen három díszajtón kívül, van még itt néhány csekélyebb becsű, mindamellett érdekes részletü
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ajtó és kapuzat is, melyeket röviden megismertetni azért is szükségesnek vélem, mivel egynémelyike, 
styljénél fogva, még egészen a gót müízlés szerint van alakítva.

4. A városház déli homlokzatának főkapuzata a városház alaprajzát előtüntető 5-ik idomban /  betű
vel van jelölve, s a földszinti előcsarnok bejárását képezi. Ezen 3-52 méter széles és 3-45 méter magas, 
tehát tetemes nagyságú kapuzat béllete faragott homokkőből készült, és gazdag tagozású gót stylú prohllel 
bír, mely pálezatagozatok által szegélyezett s képezett négy horonyból áll. Ezen késő gót stylú kapuzat 
kétszer hajlított szamárhátú ívezetével magán hordja a már elkorcsosodott és destructiv gót styl jellegét, 
mivel a kapuzat felső sarkain, valamint csúcsán a béllet tagozatai egymást keresztezve, mintegy egymásba 
vannak fonva, s így tisztán decorativ jellegűek, úgy szintén a kapuzat, minden ok nélkül kétszer hajlított 
felső ívezete is csak a gót styl hanyatlási korszakában nyerhette ezen alakját, mely nemcsak nem styl- 
szerünek, de még szépnek sem nevezhető. Mindezen hiányok miatt azonban ezen késő gótstilú kapuzatunk 
is műtörténeti szempontból elég érdekes, miután annak alakításán szemlélhetök és tanulmányozhatók 
azon hanyatlási elemek, melyek a XVI. század kezdetén a gót styl teljes felbomlását idézték elő.

A kapuzat bélletének külső széle egy igen díszes s már kora renaissance stylü díszszegélylyel 
van keretelve, melynek al-fresco modorban festett fekete színű alapjából világosabb ornamentatió szép 
alakítású levelei s gyümölcsei hatással válnak ki. Ezen díszszegély (bordűré) közvetlenül a fal vakolat
rétegének felületén van festve, s már csak egyes részleteiben vehető ki.

5. A fiát stylü börtön ajtó, a, (V. tábla 119. idom) a városház alaprajzát ábrázoló idomban ú-val jelölt 
szűk börtönhelyiségbe vezet, s különösen még csinos alakítású, gót stylü architektúrája által tűnik ki.

Az 1 • 10 méter széles és ESI méter magas ajtó, kőből faragott bélletének profilje két horonyból 
és egy pálczatagozatból áll, mely utóbbi csinos lábazatával emelkedik ki a rézslap síkjából (Schraege). Az 
ajtó felső sarkain a pálezatagozatok egyenest keresztezik és áthatják, mely motivum itt azonban még con
structive s díszesen alkalmaztatott.

Az egyszerű tölgyfa-ajtó egy tolókával elzárható ablakocskával van ellátva, melynek nyílása 
gót stylü mérmüvei van díszítve. Az ajtó vaspántjai, gyűrűje és zárlapja szintén még a gót styl ízlése 
szerint alakítvák. Ily kinézésű volt az ajtó mintegy öt év előtt, midőn a városház műrészleteit rajzoltam, 
jelenleg azonban a vasazata már nem látszik. Mindenesetre feltűnő ezen ajtónál alkalmazott tiszta gót 
styl, mely bizonyságúl szolgál arra nézve, hogy városházunk építésének első évében (1506) még erősen 
ragaszkodtak a középkor ezen műízléséhez.

6. A városi levéltár ajtaja (a 6-ik idomú alaprajz v betűje) már renaissance stylü decoratióval bír, 
horonvában ismét találkozunk babérlevelű csomókkal s granátalmaféle gyümölcs-motívummal, mely 
városházunk renaissance stylü díszítményeinél oly gyakran fordul elő. A vaslemezekkel borított ajtó egy
szerű keresztpántokkal van ellátva: Végre

7. Az irodába vezető ajtó (az alaprajz <o betűje) minden egyszerűsége mellett is díszesnek mondható, 
így változatos tagozású bélletének horonyában ökörszemek felváltva gyöngyfüzérekkel vannak alkalmazva.

Városházunk mindezen ajtaja s kapuzata —- a mint említém — kiváló műízléssel s példányszerű 
szorgalommal van kidolgozva.

Sándor mester — városházunk éjiítésze — részt vett ezen ajtók kidolgozásánál is, a mint az a 
későbben közlendő építési számadások következő feljegyzéséből tűnik ki: Anno 1507 Magistro Alexándro 
lapicidae convenimus cum eodem hoc anno imám portám ad p ra e to r iu m  ■—- fi. 8.

e) A városház eredeti ablakai.

Városházunk eredeti ablakaiból lenmaradt még az északi homlokzaton három, a keletin pedig 
kettő, a többi e század elején — díszes párkányzatáik kitörése s eltávolítása által — megújíttatott vagy 
helyesebben mondva elrontatott.
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Az 1-44 méter széles és 2-16 méter magas négyszögletű ablaknyílás díszesen tagozott ablak- 
bélletének lioronyában gránátalmák, gyöngyök és csinos korsócskák — mint diszítményi motívumok —- 
az ablak kőkeresztjének lioronyában pedig sajátságos alakítású ökörszemek alkalmazvák. Az ablak koronázó, 
valamint alsó párkányzata hatással szökik ki a fal síkjából, s horonya liasonlóképen gyöngyökkel és kor
sócskákkal — mely utóbbiak baluszterekhez is hasonlítanak — van díszítve. Ezen ablakok — kőből fara
gott — architektúráján a középkori gót stylü motívumok már teljesen hiányzanak; itt tehát nemcsak a 
tagozatok, hanem a díszítmények is, valamint általában véve az egész ablak alakja és szerkezete már a 
renaissance styl szabályai szerint van alkotva. Ablakunk párkányzatainak díszítményei feltűnően hasonlíta
nak erkélytornyocskánk díszítményeihez, s így bizonyos, hogy készűlési idejök, valamint mesterök is ugyanaz. 
Ablakaink készítője egy bizonyos Elek nevű mester, mert az az építési számadások e következő feljegyzése 
határozottan megnevezi ez ablakok mesterének nevét, így:

Anno 1507. Fecimus Gonventionem cm n  N la g - is tro  A le x io  hoc Anno  p r o  
f e n e s t r i s  y t a l i c a l i b u s  in  a ltitnclinc tr iu m  u lnarum , in  la titud ine  
d u a ru m  d&mptis utvobique m,edits in terstiiiis  vulgo pfosten pro his laboribus 
solvim us  ................................................................................................................ .................  fi. 1 2 . —

Ezen itt közlött feljegyzés több tekintetben igen fontos és érdekes. így a ,, fenestris ytalicalibus“ 
kitétel vonatkozik az olasz modorban készült vagyis az olasz renaissance stylü ablakokra, mely egyszerű 
adat bizonyságul szolgál, hogy különösen városházunk renaissance stylü műrészleteire nézve nagy befo
lyással volt az olasz műirány; továbbá ezen feljegyzés alapján pontosan határozható meg a XVI. század 
kezdetén hazánkban dívó rőf ,,vlnai( építési hosszegységnek a nagysága is, mivel ezen feljegyzésben ablakunk 
szélessége két, magassága három rőfre van megállapítva, miután azonban ablakunk szélessége egyenlő 
4' 7"-kel vagy E44 méterrel, ezen méret fele azaz 2 láb 3 1is hüvelyk, vagy 72 centiméter egyenlő az akkori 
vlna vagy építési egység hosszával. A régi hosszmérték ezen egységét alkalmazva városházunk íőméreteire, 
kitűnik, hogy városházunk alaprajzának szélessége 22 V*, s hossza 39 Va ulnát vagy rőföt tesz ki. Végre 
ablakunk magassága is — mely a feljegyzésben három rúnára van meghatározva — tökéletesen megfelel 
a 2-16 méternek.

f) A tanácsterein gerendázatos mennyezete.

A mint városházunk 5. és 6. idomban közölt alaprajzából is kivehető, a helyiségek bolthajtás
sal vannak ellátva, s csak egyedül a tanácsterem 
bír gerendázatos mennyezettel vagy úgynevezett bo
rító gerenda-padolattal (Balkendecke), melynek ízlés
sel tagozott gerendái s deszkázata a tanácsteremnek 
különös ószerű s monumentális kinézést kölcsönöz, 
mely annál inkább meglepő, miután hazánkban ily 
gerendázatos mennyezetek azon korból felette rit
kák, s többnyire ujabbkori renovatióknak estek 
áldozatul az által, hogy a régi gerendázatos menny
ezetek, mint tűzveszélyes szerkezetek, későbben kő
vagy téglaboltozatok által pótoltattak.

Szerencsére azonban e díszes gerendázatú mennyezetünk ily renovatiótól megmenekülvén, alkalmat 
szolgáltat nekünk a kora renaissance stylü mennyezetek szerkezetének s kivitelének tanulmányozására.

A mint a városház alaprajzából is kitűnik, tanácstermünk mennyezete áll nyolez — kelet-nyugati 
irányban fekvő — főgerendáiból (thrams, Hauptbalken), ezen főgerendák egymástól mintegy 8 deciméternyi 
távolságra vannak elhelyezve, s végeikkel a terem keleti és nyugati falában vannak befalazva. A főgerendák
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által képezett közök kisebb, az úgynevezett fiók- vagy hcrcsztgercnclák által négyszegletű mezőkre — casset- 
tákra — osztvák, melyeknek felső része borító deszkázattal van ellátva. Ezen egymást keresztező gerendák 
által 9x10  azaz 90 kassetta-mező származik, melynek felülete eredetileg kék alapon lévő arany csillagokkal 
volt díszítve. A főgerendák díszes profilje két horony által közbefoglalt pálczatagozatból áll, melyek kes
keny szíjtagok által vannak egymástól elválasztva. A fiókgerendák hasonló idomú, de — csekélyebb 
keresztmetszetükhöz képest — kisebb tagozással diszítvék (lásd a mellékelt 7. idomot).

Tanácstermünk ezen gerendamennyezete — tekintve annak díszes kivitelét, gerendázatának 
gazdag tagozását, úgy nemkülönben stílszerü polychromiáját s mérsékelt, de annál nagyobb festői hatású 
aranyozását s kék alapú arany csillagait — valóban nagyszerű s monumentális kinézéssel bírhatott, s a 
tanácsterem díszét nagyban emelte. Jelenleg ezen mennyezet márványozva van, mely styltelen befestést 
akkor nyeré, midőn a tanácsterem Sclmltz Tamás városi építész s rajztanár által ezen század harmadik 
évtizedében kifestetett, mely renovatió jóniai oszlopaival s mythologiai alakjaival magában véve csinos 
ugyan, de városházunk építési modorához sehogy sem illik, s így stylszerűnek épen nem mondható.

A tanácsterem gerendázatos mennyezete 1508. évben készült, mivel az építési számadások e 
következő feljegyzése egyenesen a tanácsterem (Stuba major) mennyezetére vonatkozik:

Anno 1508. Itevv exposuim us hoc anno super Carpentariis tecto praetorii e t
t r a b u m  s u p e r  s t u b a  m a j o r i  ................................ fi. 97 d&n. 48

A mi pedig ezen gerendamennyezet anyagát illeti, a gerendázat tisza-, a deszkázat pedig veres
fenyőfából készült, s így csakis ezen fanemek tartósságának tulajdonítható, hogy ezen mennyezetünk 
jelenleg is — tehát 372 év után — még jó állapotban van. A tiszafa (taxus baccata) tartóssága és 
keménysége miatt nagy becsben tartatott, és az építészetben is gyakran használtatott, s ha tekintetbe 
veszszük azon körülményt, hogy a bártfai régi polgári házakban tiszafából készült gerendamennyezetek, 
valamint faliszekrények, ajtók s egyéb házi bútorok igen gyakoriak, úgy feltehető, hogy ezen vidék erdő
ségeiben akkoriban a tiszafa is előfordult, jelenleg azonban hiában keresnők ezen kitűnő jóságú fairemet 
erdőinkben, úgy látszik, egészen kiveszett.

g) A városház régi födélszéhe.
(8. idom.)

Városházunk eredeti födélszékének szerkezete oly sajátságos, és több tekintetben oly nevezetes, 
hogy jelen ismertetésem alkalmával, a XVI. századbeli ácsmesterség s építészet ezen valódi s ritka remek
művének leirását nem hagyhatom el, annál kevésbbé, miután alig hiszem, hogy volna hazánkban még 
valahol hasonló kivitelű XVI. századbeli födélszék, mely a maga eredetiségében fentartva, a szakértőknek 
alkalmat szolgáltatna a födélszékek régi szerkezetének ily beható tanulmányozására.

Régi födélszékeink többnyire tűz által elpusztultak már, a bártfai városház födélszéke azonban 
ezen calamitástól szerencsére még mind eddig megkiméltetett, sőt az 1878. évi ápril 22., húsvét hétfőjén, 
délután négy órakor kiütött s az egész belvárost elhamvasztó nagy tűzvész alkalmával is városházunk ezen 
veszélytől megmentetett. Elődeink bölcsen gondoskodtak arról, hogy a főtér kellő közepén álló város
házunk, isolált fekvésénél fogva, a tűzveszélytől megkiméltessék, valamint az által is, hogy tetőzete tűz- 
mentes cseréppel van befedve, s így kívülről városházunk eléggé van biztosítva a tűzveszélytől. Továbbá 
a födélszék belső gerendázata is tűzmentes, miután a városház összes kéménycsatornái csak két kéménybe 
vannak összpontosítva, a födélszék gerendái s szarúfái pedig a kémények belső tűzfelületétől a biztonságnak 
megfelelő távolságban vannak elhelyezve. így csakis ezen faktoroknak tulajdonítható, hogy födélszékünk a 
maga eredetiségében máig is fennáll.

A városház első emeleti C előcsarnokából vezető kőlépcsőn fölmenve, egy középkori vasjtón 
keresztül a városház padlására jövünk , itt — nagyobb fokú világosságra szoktatott — szemünk kezdetben

9*
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csak bajosan képes egyes tárgyakat megkülönböztetni, s csak bizonyos idő múlva, midőn szemünk ezen 
gyér világításhoz már hozzá szokott, bontakoznak ki a födélszék számtalan egymást metsző gerendázatának 
részletei mindinkább a homályból, s már az első pillanatban a meglepetés bizonyos érzetével állunk az 
építészet s különösen a faszerkezet ezen kiváló középkori müve előtt. Az itt felhasznált famennyezet elő- 
kerítésére majdnem egy egész erdőrészlet faállománya volt szükséges, s első tekintetre a számtalan 
oszlop, keresztgerenda s egyéb részleteinek tömkelegé zavarólag hat a szemlélőre ugyan, de midőn a födél
szék egyes gerendáinak ügyes szerkezetét vizsgáljuk, s látjuk, hogy a gerendázat tömege bizonyos meg
határozott rendszer szerint van alakítva; csak akkor tűnik fel előttünk födélszékünk szerkezetének szép

sége s czélszerüsége, valamint 
mestereinek képzettsége igazi 
nagyságában.

Födélszékünk szerkezete álta
lánosságban véve úgynevezett álló 
foci cl székek (Steliender Dachstuhl 
charpente du comble) rendszeré
hez tartozik.

Alakra nézve a födél két lej
tős felületével az úgynevezett 
nyeregalahi födelek osztályába 
tartozik, melynek végső hom
lokzatát a városház déli és 
északi csúcsfala képezi ; födélszé
künk szerkezete a 8-ik idomban 
szemlélhető.

A városház hosszfalain nyugvó 
kettős koszorúfák a a) (plate forme, 
sabliére, Mauerbank) tetemes 
hosszúságuk miatt kettős rálapo- 
lással vannak meghosszabbitva. 
Ezen koszorúfákon nyugosznak a 
13 méter hosszú s megfelelő ke
resztmetszettel biró kötőgerendák b) 
(maitresse poutre, Bundtram), 
melyeken a födélszid,: oszlopai c) 
(poteau Stulilsáulen) csapolással 
edlanak a kötőgerendákkal összekötve. 
Ezen oszlopokon nyugvó szeleme
nek cl) (pannes, Pfetten) közt a 

torokgerenda e) (entrait superieur, Ivehlbalken) van feszítve, mely szerkezet födélszékünk tulajdonképeni 
magvát s alapját képezi. A torokgerendán ismét oszlopok állanak, melyek megfelelő szelemenekkel és torok
gerendával összekötve az egész szerkezet mintegy második emeletét képezik. Végre a felső cg) torokgerendán 
álló oszlopok a kakasülővel h) (faux en trait, Halmijaikén) és keresztpántjaival a födélszék legfelsőbb részét 
képezik. Mindezen gerendák nagyobb szilárdság és tartóság tekintetéből az úgynevezett András keresztekkel f )  
(croix de Saint-André, Andreaskreutze) vannak szorosan s szerkezetileg egymással összekötve; ezen össze
köttetés által tudniillik származnak azon félre nem tolható háromszögek (unverrückbare Dreiecke), melyek 
az ily szerkezetek tartósságának s erősségének alapját képezik.

8. idom.
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A 14*5. méter hosszúságú szarufák k) (chevrous, Sparren) a kötőgerendákba vannak becsapolva 
és a födélszék mindkét oldalának szelemenéin nyugosznak.

A tetemes méretű s így nagy súlyú cserepes födél-felület nyomásának felfogására, egyenletes 
elosztására, s ellensúlyozására nézve a szarúfák a szelmeneken kívül, még külön feszítő gerendákkal van
nak alátámasztva, s így a szarúfa összesen bét ponton nyugszik a födélszék gerendázatán, mely szerkezet 
következtében a födél lap súlya a födélszéken egyenletesen és czélszerűen van elosztva. A mint láttuk 
tehát, s a mint a mellékelt idomban is szemlélhető, födélszékünk szerkezete mintegy bárom emeletből áll, 
melyben a szerkezet gerendái mindenütt ismétlődnek. Miután tehát ezen szerkezet szerint az egész födél- 
zet súlya az alsó oszlopokra c) c), valamint az alsó torokgerendára c) nehezedik, ennek következtében ezen 
utóbbi oszlopok nemcsak a torok- hanem a kötő gerendával is hatalmas feszítők által erősen vannak 
összekötve, mely utóbbi szerkezet ismét az egész műnek biztos állását és hordképességét nagyban növeli.

Födélszékünk ezen szerkezete mellett első pillanatra azon nem minden födélszéknél található 
körülmény tűnik fel, hogy a padlás alsó részének közepe teljesen szabad és ment minden gerendától, úgy 
hogy a padlás ez által nagy és tágas teremnek látszik, melyet a kötőgerendák, az álló oszlopok és az alsó 
torokgerendák sorozata képez.

A padlás megvilágításáról a déli és északi csúcsfal ablaknyílásai szolgálnak, melyek a padlás 
alsó részét megvilágítják ugyan, de a födélszék felső részét teljes sötétségben hagyják.

Ezen felső, közvetlenül a födél-él alatt lévő sötét födélűr, számtalan gerendáival biztos mene
dékül s tartózkodási helyéül szolgál egy egész denevér-seregnek, mely már századok óta liáborítlanul lakja 
a padlás ezen félreeső és hozzáférhetlen sötét részét.

h) A városi m ér ezek.
(V. tábla 121. és 122. idom.)

A középkori kereskedelmi városokban gyakran találjuk még azon ős mértékeket, melyek mint 
hossz vagy ürmérték hitelesített egységei — unitas — az adás vevesnél, tehát különösen a kereskedelmi 
forgalomban a csalás kikerülése végett használtattak. így nevezetesen Nürnberginek volt azon híres és nyíl- 
vános városi mérleg, mely Ivraft érezöntő művész által müízléssel kiállítva, egyszersmind a városnak büsz
keségét is képezte. Továbbá Némethon több városában is találunk még ily többnyire nyilvános középüle
teken, városházakon alkalmazott hitelesített ősmértékegységeket, melyek a nyilvános forgalom s kereskedés 
alapjául szolgáltak.

Miután különösen felső vidéki szabad királyi városaink többnyire a német rendszer szerint vol
tak szervezve, a Némethonban szokásos ősmértékek használata szabad királyi városainkban is elterjedt. 
Az ily hitelesített mértékek használatát bizonyítják azon ősmértékek, melyek hazánk több városában jelen
leg is léteznek, mint például Bártfán, Eperjesen, Kassán, Kis-Szebenben Lőcsén és Körmöczbányán. így 
a kis-szebeni városház előcsarnokában álló ürmérték kőből van díszesen faragva, négy oldalú gót stylü 
talapzaton áll a hengeridomú, belül kivájt, mérték, melynek alsó részén alkalmazott s egy vas tolókával 
elzárható nyíláson a megmért gabonanem ismét kiüríttetett, a bevésett évszám szerint még 1573-ik évből 
való. Öblének átmérője 73, mélysége pedig mintegy 37, centiméter.

A kassai városház előcsarnokának egyik sarkában, és pedig a főbejárási kapuzat bal oldalán 
néhány év előtt látható volt még egy kőből faragott henger-alakú, s a falba befalazott ürmérték, melynek 
öble 42, s mélysége 24, centiméterrel egyenlő, s alsó részén szintén egy kiömlő nyílással volt ellátva.

Jelenleg ezen mérték a felső-magyarországi múzeumban őriztetik. Az eperjesi városház nyugati 
oldalán még most is látható a meglehetős nagyságú s vasból készült mérleg, úgy szintén a kassai dóm 
északi díszkapuja mellett befalazott vasrúd, melynek felületén lévő bevágások, a középkori hosszegységet 
jelölik. Mindezen hossz-, űr- és súlymértékek a városi tanács által voltak hitelesítve, s azok használatát 
hivatalos közegek ellenőrizték.

6!)
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A régi ürmértékek — eltekintve azok gyakran művészies alakításától — még azon érdekkel is 
bimák ránk nézve, liogy azok által képesek vagyunk a régiek mértékegységét kellő pontossággal megha
tározni, mely meghatározás ismét az árak történetéhez fontos adatokat van hivatva szolgáltatni. Erre 
nézve felette tanulságos volna az ily hazai űrmértékeket a hasonkorú külföldiekkel, úgy nem különben 
egymásközt valamint a mostaniakkal is összehasonlítani, s megállapítani azok egymásközti viszonyát. 
Azonban ezen összehasonlítás hosszabb tanulmányt s a meglevő űrmértékek részletesebb s alaposabb 
megvizsgálását tételezi fel, ez oknál fogva mindenekelőtt jelen művem czélját szem előtt tartva, a bártfai 
városház nyugoti falában befalazott űrmértékeket ez alkalommal csak általánosan ösmertetem meg, mellé
kelvén egyszersmind ezen űrprértékek rajzát is, mely az Y. Tábla 121. és 122-dik idoma alatt szemlélhető.

A 121-dik idomban látható nagyobbűrmérték egy darab kőből van faragva s henger-alakú, 
melynek alsó része, egy nyílással ellátott nyújtványba végződik, homlokzatán a város czímerpaizsa az 
1519-dik évszámmal van bevésve. Öblének átmérője 63., mélysége pedig 46. centiméter. A 122-dik idom 
alatti űrmerték már kisebb az előbbinél, miután öblének átmérője 44. s mélysége csak 32 centiméter, 
alakja inkább egy félgömbhöz hasonlít, és nyílása felett itt is, mintegy a hitelesség jeléül a városi czímer- 
paizs 1620-dik évval van bevésve; az évszám közt pedig Gflatz Lénárd — az akkori városi biró — ösmert 
monogrammja foglal helyet. A nyílások mellett észrevehetők még azon vashorgok, melyeken az űrmérték 
elzárására szolgáló vasajtócskák voltak megerősítve.* Jaschek Ferencz városi hivatalnok szerint a nagyobb 
mérték űrtartalma 111 liter; a kisebb mértéké pedig 32 liter.

3. A VÁROSHÁZ É P Í T É S É N E K  T Ö R T É N E T E .

A műemlékek építési idejének meghatározása — történjék az a műrészletek jellegének s styljé- 
nek kölcsönös összehasonlítása, vagy hasonkorú eredeti s hiteles okmányok — tehát a documentatio — 
alapján,-—a műtörténelemre nézve mindig nagy fontossággal bir, mivel ez által nem csak az építészeti mű- 
ízlés fejlődésének fokozata, hanem általában véve az akkori közművelődés állapota, valamint a korszellem 
műiránya is meghatározható.

Továbbá technológiai tekintetben is érdekesek a régi s eredeti építési számadások s följegyzések, 
mivel azok gyakran az építés módjára, menetére, s a részletek szerkezetére nézve fontos és instructiv 
adatokat tartalmaznak; úgy szintén megismerkedünk ez által az építészeti részletek technikai megnevezé
sével és terminológiájával.

Igaz ugyan, hogy a középkori műemlékeink építésére vonatkozó följegyzések's építési számadá
sok vajmi ritkák, a régi történelem csak a népek és fejedelmek viselt háborúival foglalkozik kiváló elő
szeretettel, az akkori közművelődés, valamint a polgári magán életmód viszonyaira vonatkozó följegyzések 
igen ritkán vagy csak hiányosan s futólagosán említtetnek meg.

Mindazonáltal közművelődésünk, valamint magán életünk, műiparunk, építészeti tevékeny
ségünk kellő tanulmányozására nézve — kivált szabad királyi városaink régi levéltáraiban, valamint a 
czéhek — mind eddig oly féltékenységgel őrzött — ládáiban még számtalan, eddig ismeretlen adat lap
pang. Tehát csak fel kell keresni s kutatni ezen levéltárak poros s gyakran még rendezetlen állapotban 
lévő aktáit, rendezni s összegyűjteni ezen elszórt adatokat, mert csak is így leszünk képesek az oly hiá
nyos műtörténelmünknek alapját megvetni.

A mi bártfai városházunk építését illeti, erre nézve szerencsés valék a városi levéltár aktái közt

* L á s d  a  b écs i «M it th e i lu n g o k » X V I I I .  é v fo ly a m á t, m e ly n e k  3 3 5 -d ik  la p já n  a  w e ls i ű r m é r té k  • v a n  ö sm e rte tv e , —  

m e ly , egy  l á b a z a t ta l  e l lá tv a , in k á b b  a k is -sz e b e n i m é r té k h e z  h a s o n l í t .
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több igen érdekes adatot feltalálni, mely adatok többnyire a városi bevételeket és kiadásokat tartalmazó 
számadási könyvekben vannak feljegyezve, -— s kielégítő részletességgel közük nemcsak a felhasznált 
anyag mennyiségét, árát, hanem a mesterek neveit is.

A legrégibb adat, mely határozattan a mostani városház építésére vonatkozik, az 1505-dik évből 
való; hogy azonban ezen ideig a város nem volt városháza nélkül, az bizonyos, legalább erre utal több 
adat, mely még a XV-dik századbeli városházra vonatkozik, így példáid az „Anno Domini 1432 Registrum 
omnium cxpositorvm inchoatum die Circumcisionis Domini“ czímű Írott könyv e következő feljegyzése:

Anno 143Í3 Item an tag\Acrck i'iii" aelit far Holz ;•<! pretoiái
S t u b a m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fi. 1 den. 20

A n n o  1 4 3 3  I t e m  p r o  l i g n i s  a d  ^ t u b á i n  p r a í t o r i i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fi. 30

a régi városházunk építésére vonatkozik. Ennél több adatot eddig még nem bírtam fölfedezni, azt hiszem 
azonban, hogy ezen két adat is elégséges annak bebizonyítására, hogy Bártfa már a XV-dik században 
bírt városházzal. Egyébiránt föltehető, hogy a már teljesen kiépített s falakkal megerősített városunk, 
mely ezen időben is már nagy szerepet játszott hazánk történetében, városház nélkül — hol a polgárság 
nyilvános tanácskozásai tartattak — nem is képzelhető.

Miután azonban akkoriban több helyen megtörtént, hogy a város elöljárósága tanácskozmányait 
s egyéb hivatalos Összejöveteleit a városi bormérő házban tartotta, lehetséges, sőt a hagyomány szerint 
igen valószínű, hogy Bártfán is a városi vendéglőben (Oenopolium), mely a főtér nyugati házsorának 
északi sarkán állott (lásd I. tábla 8-dik számát) s részben most is áll, tanácskozmányok tartattak.

Ezen városi vendéglő vagy bormérő ház boltozott felső emeletei különféle drága árúczikkek, 
valamint vászon s gabonanemek elhelyezésére s eltartására használtattak, a földalatti terjedelmes pinczék- 
ben pedig a Hegyalján fekvő városi szőlőkből nyert borok, tekintélyes nagyságú s gyakran művészies kivi
telű hordókban helyeztettek el.

xúz utolsó nagy tűzvész előtt láthatók voltak még azon csigák, hengerek s egyéb felhúzó esz
közök, melyek segítségével az árúczikkeket tartalmazó csomagok, ládák s boros hordók a bormérő ház 
külömböző helyiségeibe huzattak fel vagy lebocsátattak. Általában véve ezen régi ház, kiugró faerkélyeivel, 
felhúzó készülékeivel s a mellette lévő három nagy kapu ivezetével igen festői kinézésű volt, s nagy 
szerencse, hogy városunk ezen régi építményét még a maga eredetiségében rajzoltam le s így legalább 
rajzban tartottam fenn az utókor számára.

Az 1878-dik év ápril 22-kén dühöngő s az egész belvárost elhamvasztó tűzvész alkalmával a 
város ezen régi háza is a pusztító elemnek áldozatul esvén, újabb időben megujíttatott ugyan, de eredeti
ségét ez által végkép elvesztette.

Ezen bormérő ház azon földszinti helyiségében tarttattak tanácskozmányok s városi ülések, 
mely tetemes nagysága mellett egy díszes gerendamennyezettel és kőkeresztes ablakokkal mai napig is 
bir. Az ablakok architektúrája azonban már renaissance stylü, díszítményeinek jellege a XVI-dik századra 
utal, mindazonáltal valószínű, hogy ezen ablakok csak későbben nyertek ily alakítást, mert az épület bel
sejében még itt-ott előforduló csúcsíves ajtók s egyéb gót stylü műrészletek a borliáz épületének régibb 
keletkezéséről tesznek tanúbizonyságot; s hogy ezen helyiség komolyabb czélra használtatott, azt megint 
az említett ablakok kőparkányzatán bevésett s most is olvasható következő tartalmú feliratok eléggé 
bizonyítják:

SÍT • NOMEN • DOMINI . BENEDICTUM . IN . PERPETVVM • 

SOLI • DEO • HONOR LAYS DEOYS ET GLORIA PER

INFINITA SECVLA.



72 A VÁROSHÁZ ÉPÍTÉSÉNEK TÖRTÉNETE.

Valószínű tehát, hogy a mostani díszes városház felépülte előtt a városi tanács ezen régi borház 
említett helyiségében tartotta tanácskozmányait, melyek végeztével természetesen ősi szokás szerint a 
bizalmas véleménycsere a díszes billikomok, serlegek s velenczei poharok gyöngyöző, vidámító s gondüző 
tartalma mellett tovább fűződött, — s hogy a régi polgárság ezen tiszteletreméltó, érdemdús és tekintélyes 
patríciusai városuk s a közjó előmozdítására czélzó kötelességeik lelkiismeretes teljesítése után a barátságos 
vendégségeknek koránt sem voltak ellenségei, sőt a jó egyetértés fentartása czéljából gyakrabban is össze
jöttek az bizonyos. A bártfai városház levéltárában őrzött velenczei pokálok, — egykori tartalmuk még 
észrevehető üledékével — eléggé tanúskodnak a régi senatorok ezen barátságos s bizalmas viszonyáról.

A város nagymérvű fejlődése s polgárságának gyarapodása következtében a borházban lévő 
tanácsterem szűk helyisége s igénytelen — a város méltóságának meg nem felelő — kinézése és állapota 
nem felelhetett meg a czélnak, és azért a tanács már a XVI-dik század elején, nevezetesen 1501-ben 
egy új, czélszerü, monumentális kinézésű s a város főterét diszítő városház emeléséről gondoskodott. — 
A városi tanács ezen elhatározásának híre a vidéki építészek közt gyorsan terjedt el. így a Lengyelhonban 
fekvő Uj-Szandecz nevű város püspöki palotájának Tamás nevű építésze 1501-dik évvel datált, s a bártfai 
tanácshoz czímzet levelében felajánlja magát a városház építésének keresztülvitelére.

Ezen, a városházunk építésére vonatkozó legrégibb s igen fontos okmány fölfedezésének érdeme 
Rliody Alajos városi jegyző urat illeti, ki a városi oklevéltár rendezése alkalmával ezen érdekes okmányt 
egy szekrény legalsóbb fiókjában fölfedezvén, annak Írott tartalmát szives volt velem közölni.

Ezen levél czíme így hangzik :
Egregiis viris Domino J u d  oi ao Jura tis  Civitcibis Bcorbhphensis D om inis honoranclis. 

Béltartalma pedig e következő :
Egregii D om in i mohi donoránál, pervenib ad n o titia m  ineam, quod edifbcium vesiri 

praeborii Givitatis aeclificare in ten d itis , m agistro u t audio carente.
Quare si fiet voluntas Dei, et vestrarum  D om ina tionum  completo laboré in  curia  

D om ini Episcopi in  Sandecz, si me cerhifioubitis de laboré, veniam  ad vestras Dominationes, et id  
perficiam, quod fiet ad  p la c itu m  et ad  voluntatem  vestrarum  D om inationum .

De meo laboré me non laudando, séd patet labor meus m u ltis  hom inibus in  Regno Polo- 
niae. — Gum his valeant vesbrae dom inationes. — D átum  in  Sandecz feria  q u in tu  post D om inicam  
Ressurexi Anno 1501 . M a g is te r  T hom as

Carpentarius de nova Sandecz.

Ezen fontos levél tartalmából megtudjuk egyszersmind a szandeczi püspöki palota építésének 
idejét, úgy nem különben építőjének nevét is, mely adat azonban inkább a lengyelhoni műtörténelmet van 
hivatva gyarapítani.

Ugylátszik azonban, hogy ezen ajánló levél daczára a bártfai városház építésével Tamás mester 
nem bízatott meg, legalább neve a városház építési számadásaiban sehol sem fordul elő.

A következő adat az 1505. évből való, s a Rationale perceptorum et expositorum inchoatum Anno 
Domini millesimo quingentesimo quinto, sub Judicatu prudentis ac Circumspectis Domini Andreae Rauber 
czímü könyvben foglaltatik :

P raetorium  Anno 1505.
Facta est cum  M a g i s t r o  A le x a n d x -o  conventio, u l nobis liostia ven d ito ria . .. et cert-cos 

praecipicas fenestras pro praetorio ad, loca inferiorco. — Unum q.uoque hostium  cum  Gircumferen- 
tiis pro ]l. 2, item  tres praecipuas fenestras pro f l . 1.

E idem  ad rationem  laboris quarta  feria  post M artin i ................................................................ft, 3
Eidern ad rationem  dictorum  laborum  sextco ante Thomae Apostoli ....................................  ft, 5
Item  factoribus lapiclum  hoc A nno pro Praetorio lapiclum  q u a d ra to ru m ............................ fi. 10
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Városházunk építése tehát 1505-dik évben Sándor nevű építész vezetese alatt kezdetett meg. 
Városházunk további építésére nézve e következő adatok vonatkoznak, melyek részint a fentemlített 
könyvben, részint pedig, — s nevezetesen 1509. óta — a «Rationale inchoatum sub Judicatu prudentis 
ac circumspecti Domini Alexii Glawckner Anno Domini 1509.czímü városi számadások közt foglaltatnak.

Praetoriinn Anno 1506.
Item  exposuim us hoc Anno super aedificio m u r i in  praetorio d u m ta xa t super

m urarios et operarios dem ptis lap id ibus vecturas eorundcm  ............................. fi. 15  den. 31
Item  ad  idom  d&dimus pro struendis lignis fabrilibus trabibus, etc................ fi. 3
Item  exposuim us hoc Anno Cemento ad praetorium  d iá m  ad  tu rr im  pro ......... fi. 15  den. 25
Item  exposuim us hoc Anno pro lup id ibus quadra tis, fractoribus lap idum ,

dem ptis vecturis ................................................................................................................... fi. 21 den. 20
A d  idem  fractoribus la p id u m  ded im us  .............  ................................. .....................  fi. 27 den. 65
Item  dedim us hoc Anno M agistro B a lth a za r pro lateribus .....................................fi. fi
Item  ad idem  pro lignis  ............................................. .....................  ........................... ' ... fi. 2
Item  exposuim us hoc A nno super muro in  praetorio d u m ta xa t super m urarios

et operurios dem ptis lu p id ib u s, vecturis eorundcm, et a liis  a ttinen tiis  ......... fi. 17 den. 32

Anno 1507.
Item  hoc Anno Paulo Hertel. cum  sociis, vide liceb: M ichaeli Schwertfeger el 

M athiae A m thor de fra u en m a rk  pro la p id u m  im m u ra n d o ru m  fractione
dedim us  ...................................................................................................................................  fi. 17

E xposuim us hoc Anno super fu b ru m  T im o theum  pro singulis ferram entis pro 
praetorio factis, p u ta  acuendis in strum entis lap icidarum , clavibus sum tibus  
et a liis ferram entis pro testud in ibus, et ferro clausure la p id u m  qicadratorum  fi. 20  

' E xposu im us hoc Anno super Cemento ex possessione Sarpatak, Rokito, Svirzsó,
K ünstl, Malczó, Gerlacho et K a r im a ............................................................................ fi. 15 den. 85

Item  fractoribus la p id u m  quadra torum  ................................................................. .....  fi. 25
Item  M agistro B a lthazar solvim us hoc Anno pro form atione la terum ................. fi. 82
I t e m  c o n v e n i m u s  í l e i ’i d u ó  OrtllOf/Olíicc VltlfJO G ijhel d u m t a x a t  p r o

f a c i e n d o ,  c u m  M a g i s t r o  J o a n u e  .........  ............. .........................................fi. 120
Item  dedim us hoc Anno M agistro B a lthazar pro lateribus m iile  septvaginta fi. 20 
3 I a g i s t r o  A l e x a n d r o  l a p i c i d í e  c o n v e n i m u s  c u m  e o c le m  J io c  ^Vmio

■ m iiin  p o r t á m  ac l p r s e t o r i u m ................................................................................ fi. 8
F e c i m u s  C o n v e n t i o n e m  c u m  3 I a g i s t r o  A le x io  h o c  A n n o  p r o  

t 'e n e s t r i s  y t a l i c a l i b u s ,  in  a l t i t i i d i n e  t r i u m  n  I n a m  n i, i n  la titx x -  
d i n e  ( l u a r u n i  d e m p t i s  u t r o b i q u e  m e d i i s  i n t e v s t i t i i s  v u l g o  
P i ’o s t e n  p r o  l i i s  lat>ox*it>xxs s o l v i m u s  .............................................................fi. 12

Anno 1508.
Item  expositum  est hoc Anno pro plum bo asseribus. vitris pro fenestris ......... fi. 77 den. 17
Item  exposuim us hoc Anno super fa b ru m  pro fenestris ferram entis pro prae

torio faetis, ad  testitud in ibus liga turis la p id u m  q u a d r a tu m ............................. fi. fi5
Item  exposuim us hoc A nno super Carpentariis tecto praetorii et trabum  super

stubam  m ajori et a lio rum  ................................................................................................fi. 97 den. fi8
Item  M agistro Baltlubzar solvim us hoc Anno pro form atione la terum  .............  fi. 87
Item  exposuim us hoc Anno super Cemento pro praetorio  .................................  ..... f i .100  den. 68
Item  hoc Anno expositum  est super fractores la p id u m  q u a d ra to ru m .................  fi. 26 den. 17

Anno 1509.
Item  expositum  hoc Anno super fa b fu m  Civitatis, pro ferram entis et singulis

aliis laboribus, quos A nno presenti pro necessitate d id i  praetorii fe c i t ......... fi. 66 den. 70
Item  pro vitris. stanno et asseribus....................................................................................  fi. 17

BÁRTFA KÖZÉPKORI MŰEMLÉKI !. 1 0
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Item  M agistro Stephano et Laurentio  et cuiclam cle Epperyes seratoribus pro 
pluribus sevis ad praetorium  et appara inen tum  ad, circum ferentiam  fenes-
tra ru m  sim ilite r  Anno presen ti.......................................................................................  fl_ ^ 4  den. 44

I t e m  M a g i s t r o  J o l i a i m i  L a p i c i d a e  ele l a b o r é  s a p e r i o r i s  O i- t l io -
g o n i i  v 1 1 1 ü’<> G y b e l  s o l v i m u s  A n n o  i > r e s e n t e  f in a l i te i*  .................fl. 59

Item  super lapicidas s im iliter  expositum  Anno p resen ti........................................  fl. 124  den. 3
Item  super m uratores et o])erarios eorundem  expositi sun t .......................................fl. 80 den. 62
Item  M agistro B a lthazar Gzygelpreuer solvim us hoc A nno ad rationem  pro

lateribus ...................................................................................................................................fl. 87 den. 80
Item  M ichaeli Schwertfeger fractori la p id u m  quadra torum  cum  sociis............... fl. 13  den. 77
Item / exposuim us hoc Anno super Cemento ......................................................................fl. 67 den. 2
Item  M agistro Jo h a n n i M ensatori pro laboré Januar um. a lm a r ia ru m et circum-

ferentias fenestrarum  vulgo Harne d ed im u s .. ............................................................fl. 27 den. 80
Item  M agistro Jacobo Schlosser de laboré vitrorum  ............................................, ... fl,. 25
Item  Carpentariis praetorii so lu ti s im iliter  hoc A nno ................................................ fl,. 21 den. 40
I t e m  ]\£ag ,-isti‘o T l i e o p l i i l o  JPic<oi*i cle p i c t u r a  O i*tliog,-onii etc*. fl. 8

A m w  1510.
Super lapicidas sim ilite r  Anno presenti expositum  .................................................... fl. 127 den. 46
Item  M agistro Johanni fabro Civitatis pro singulis laboribus. quos fecit pre

senti Anno penes praetorium , videlicet super Orthogonia et a liis ferram entis
ja n u a ru m  et portanom  etc. solvim us ........................................................................... fl. 41

Item  M ichaeli Schwertfeger de fractione la p id u m  quadra torum  presenti Anno
d a tu m  .......................................................................................................................................fl,. 5 den. 70

, A d  idem  de m undai io ne la p ifo d in a e ......... ....................................................................  f l : 2
Item  Stephano Schlosser pro seris m ajoribus 10, et m inoribus 8 , cum  omnibus

eorum  appertinentiis d a tu m  ............................................................................................fl,. 5 den. 15
I t e m  M a g i s t r o  T l i e o p l i i l o  p i e l o v i  cle c e r t i s  p i c t u r i s  Oi*tlio«*;oiiii

e t j u d i c i i  e x tv e m i  d a ti s u n t ............................................................................... ..... fl. 10

Anno 1511.
Item  Anno presenti exposuim us super Lapicidas  ............................... .•........................fl. 13  den. 75
Item  super M urarios sim iliter  exposu im us ...................................................  ............. fl, 16  den. 84
I t e m  M a g i s t r o  J o l i a n n i  cle A l m a r i a  p r o  C o n s e r v a t i o n e  l i t e v a -

r u m  p r i v i l e g i a r u m  f a c t a ...................................................................................... fl. 9 i \2
I t e m  T l i e o p l i i l o  l? ic to i* i pi*o iv id ic io  p i c t o  ............................. ....................  fl. 10

Anno 1512.
Item  M ichaeli Gwustherth exposita p lu m b i .......................................................„ ......... fl. 1 den. 3

Anno 1513.
Item , Jo h a n n i Tischler pro Certis a lm ariis  ................... ....................................  ........ d. 3

K önnyebb  á ttek in tés  végett, szakadatlan  so rozatban  közöltem  it t  azon eredeti, teh á t au th en ti- 
cus adatokat, m elyek ré sz in t városházunk  ép ítésére ré sz in t pedig  annak  felszerelésére vonatkoznak.

Ezen. adatok alapján városházunk építése az 1505-d ik évvel Banker András bírósága, alatt kezdődd: ; 1 ez 
évben ugyan is a városház alapfalai v a lam in t fo ly tatásképen  a falazat fö ldszin ti része ablakaival és k apu
zataival együ tt Sándor m ester által é p ít te te tt .2

1 E g y  L é n á rd  R äu b er, u d v a ri m arsa i, 1516. évben zálogban  b ír ta  az A lsó -A ustriában  fekvő. S tak rem b erg i v á ra t. L ásd  a bécsi 
((M ittheilungen» X V. év fo lyam ának  102. lap ján . V alószínű , hogy  ezen m arsa i ro k o n a  le h e te tt R äu b e r A n d rás B á rtfav á ro s  b itó jának .

A p aro ch iá lis  tem p lo m  1506. évben k észü lt o ltá rá n  elő fo rdu ló  s je len  m o n o g rap liiám  I. ré s z é n e k 52. lap ján  kö zö lt m ono
g ram ra  AR a lig h a  n em  R äu b er A n d rás v á ro s i b íróé , m iu tá n  a m o n o g ram ra  m e lle tti  cz ím erpaizson  a k e ttő s  b á rd ú  városi cz ím er v an  festve.



1506- dik évben az építés erélylyel folytattatik, különösen a faragott kövekért nagyobb kiadások 
történnek. — Mint tégla-készítő mester Ceygelpreuer Boldizsár neve fordul elő, ezen polgári család iva
dékai még most is laknak Bartfán.

1507- dik évben a városház falai mindinkább emelkednek, a falazatok valamint a boltozatok 
megerősítésére s biztosítására vaskapcsok és vaspántok alkalmaztatnak. — Városházunk főfalainak 
építése ebben az évben már a koronázó párkányzatig készülhetett el, miután — a följegyzés szerint -—- 
a város szerződést köt bizonyos János nevű építészszel a városház két csúcsfalának (Orthogonia vulgo 
Gybel) építésére nézve. Hasonlóképen szerződést köt a város Elek nevű mesterrel (Magister Alexius 
lapicida) a városház első emeleti olasz stylü, kőkeresztes ablakai (fenestris ytalicalibus) készítése 
érdekében.

Az erkélytornyocska az építési számadásokban nem fordul elő, miután azonban — a mint már 
említém — az ablakok műrészletei felette hasonlítanok erkélytoronyocskánk műrészleteihez, bizonyos, 
hogy Sándor építészünk ebben az évben a tornyocskát is építé. — Úgy látszik azonban — hogy Elek 
mester szakmabeli ügyességénél fogva városházunk minden építészeti műrészleteit készíté, tehát a 
koronázó párkánvzat számos s változatos alakjait, valamint a díszkapuzatokat is, az utóbbiakra nézve 
bizonyságul szolgál az 1507-dik évi számadások azon passusa : «Magistro Alexandro lapicidae convenimus 
cum eodem hoc Anno unam portám ad praetorium.» 1508-ban Városházunk építése nagyban haladt előre; 
azt bizonyítják azon tetemes összegek, melyek faragott kövekért, felhasznált tégláért, vakolatért s egyéb 
építési anyagért adattak ki. — Ebben az évben a városház födélszéke, valamint a tanácsterem gerendáza- 
tos mennyezete is elkészült. — Továbbá az ablakok beüvegeztetése szintén ezen évben történt. Miután az 
ablakok beüvegeztetésénél az ólom gyakran említtetik, valószínű, hogy városházunk ablakainak beüvege- 
zése kis, köralakú s még öntött üvegből készült darabokból (Butzenscheiben) eszközöltetett.

Az 1509-dik évben a városház csúcsfalai János mester által már felépíttettek, miután a mester 
ezen munkáért járó pénzösszeg utolsó részletét ezen évben kapta ki. — A városház falazatának megerő
sítésére szolgáló vaskapcsok és egyéb vasrészek elhelyeztetnek. Az ablakok beüvegezése még folytattatik. 
István és Lőrincz nevű lakatos mesterek a városház ajtainak összes lakatjait, valamint az ablakok vasaza- 
tát elkészítik. —- Az építési anyagokért ez évben kiadott nagy tételekből következtethetjük, hogy város
házunk építése az 1509-dik évben még folytattatik.

A városház ajtai s szekrényei János nevű asztalos mester által készíttetnek el.
Legérdekesebb azonban azon feljegyzés, mely szerint 1509-ben bizonyos Theophilus nevű fes- 

tész a városház csúcsfalait frescofestményekkel diszíté. Ezen festményekről a városház csúcsfalairól irt 
fejezetben volt már említés.

1510-dik évben a városház építése még folytattatik, különösen a csúcsfalak vaskapcsokkal s 
pántokkal kapcsoltatnak össze a födél gerendázatával; továbbá ebben az évben Theophilus nevű festő az 
utolsó Ítéletet — judicium extremum — ábrázoló festmény készítésével van elfoglalva; de hogy a városház 
mely részén volt ezen festmény alkalmazva, erre nézve azt hiszem, miután ezen festmény már tárgyánál 
fogva is nem lehetett a városház csúcsfalain, azokon legalább ily nagyobb kiterjedésű festménynek leg
kisebb nyoma sem vehető észre, igen valószínű: hogy Theophilus az «utolsó Ítéletet» ábrázoló festménye 
a városház tanácstermének belső nyugati falát diszíté, mely kiterjedésénél fogva az ily nagyobbszerü fest
mény befogadására alkalmas is volt. — Én legalább azt gyanítom, hogy ezen festmény tanácstermünk 
falának felületén a meszelés alatt még most is ott lappang, melynek földerítését természetesen azon időre 
kell halasztanunk, midőn talán egykor városházunk stylszerű újítása fog bekövetkezni.

1511 -ik évben városházunk építése tökéletesen befejeztetett. Theophilus pictor meg folytatja s 
valószínűleg be is végzi a múlt évben kezdett s az utolsó Ítéletet ábrázoló fresco-festményét.

Ebben az évben János mester készíté el azon művészies kivitelű s gazdag faintarsiákkal díszített 
szekrényt is, mely jelenleg a városház egyik irodahelyiségében (6. idom E-ben) áll. Ezen szekrény erede-

10*
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tileg a királyi kiváltságokat tartalmazó függő pecsétes oklevelek s diplomák elhelyezésére használtatott, 
különben az asztalos-mesterség ezen kiváló műremekéről még későbben lesz említés.

Az évről-évre, 1505-től 1511 -ik évig megszakadás nélkül folytatott építési számadások az 1511. 
évvel befejeztetnek, s a későbbi adatok csak a városház feldíszítésére vonatkoznak, így az 1517. évben 
városházunk tanácstermének ablakai színezett üveggel s festett czímerpaizsokkal díszítettek fel.

Anno 1517. ltom  Magistro Jacobo Glossetzer de laboré im positorum  insignio-
ru m  in  fenestras S tub i pretorii m ajoris d e d im u s .................................................... fi. 8

Anno 1517. M agistro Jacobo de Epperyes de p ictura  armorum, testud in i appo-
s ito ru m ................................. ............................................................................................... ... fi,. 19

Ezen utóbbi adat valószínűleg a városház boltozott előcsarnokának kifestésére vonatkozik, melyet 
Jakab nevű eperjesi festő készített.

Az 1519-ik évszámmal van egy a városház nyugati homlokzatán befalazott mércze jelölve.
Az 1521-ik évben a városház csúcsfalain lévő s Theophilus által festett falfestmények Krausz 

János festő által kijavíttatnak, ki ugyanazon évben a templom tornyán lévő s Szt.-István, Szt.-László s 
Szt.-Imre lierczeget ábrázoló falfestményt készíté. *

Anno 1521. Sexta  ante Joliannis Baptistáé Jo h a n n i K rausz pro renovatione
picturae in  apice praetorii et pro una  scwtella p icta  ............................................ fi. 5

1556-ik évben készült a városház erkelytornyócskájának tetőzete és gömbje, s a tetőzet csúcs
felülete vaslemezzel láttatott el.

Anno 1556. Tectio turriculae in  gradu  senaculi S im oni fabro ferrario qui
noclum apicis lam in is  c ircu m d ed it ...............................................................................  den. 20

Eodem  A nno: E xposita  in  tectura senaculi, feria  sexta  die Transfígurationis
Ludovieo Ita lo  ad  tecturam  senaculi d a tisu n t in  p a r a tis .................................... fi. 22 den. l l f

Ezen két adat a városház tetőzetének kiigazítására vonatkozik.
Ebben az évben a városház egyik fütött helyiségében (Hypocaustum) lévő festmények 

kijavíttattak.

Anno 1563. In  senaculo pictor reform avit im agines in  hypocausto  .................  den. 25

Meglehet, hogy itt a városház tanácstermében lévő falfestmények újításáról van szó, melynél 
olaj, tojás s eczet is használtatott fel.

Anno 1563. Pro oleo excusso et empto d a ti sun t ........................................................  den. 51f
pro ovis et a ce to ...................................................................................................................  den. 15

1582-ik évi julius 25-én a városház levéltári helyiségének bolthajtásán lévő monogrammos czí- 
merpaizsok festettek, melyek fekete alapú s díszszegélyű fémerekben vannak elhelyezve. A bét körfémerben 
a következő hetük vehetők k i:

DA. ST — S. K. — SO — EB. — MW — TE — és T. S. —

A boltozat zárköveit képező körfémerek díszítése renaissance stylú, s minden egyszerűségénél 
fogva igen hatásos. Az említett évszám a középső fémerek egyikén festve látható.

* Lásd jelen munkám I. részének 29. lapján közölt adatokat.
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1611 -ik évben a városház tanácstermében egy valószínűleg igen díszes és színes cserépkályha 
állíttatott fel.

Anno 1611. In  elér R athstuben ei/n bossirtcr bemalter Offen gem acht .................fi. 10

Az 1641-ik évben, Hneber Jakab városi bíró idejében, a városházon tetemes javítások eszközöl
tettek; ezen alkalommal ugyanis az erkélytornyócskának külsejét Grünwald Máté festő, a városi bíró s a 
tizenkét városi tanácsnok, valamint az ország s a város czímerével díszítette fel, továbbá a tornyocska 
gombja megaranyoztatott, s a városház hibás tetőzete, valamint födélszéke is kijavíttatott.1

Ezen javítás bevégzése után — ugyanazon évben — a tölgyfából készült óriás nagyságú Roland 
szobra Elzer Jónás által vörösréz-bádoggal fedetett be, s a szobor, mint a városi igazságszolgáltatás s hata
lom jelvénye, a városház déli csúcsfalának ormára állíttatott fel, mely tetemes újítási munkálatok több 
mint 600 forintba kerültek a városnak.

A városház tetőzetének újítására s a Roland szobrának készítésére s annak elhelyezésére vonat
kozó feljegyzés így hangzik:

Anno 1 6 Ifi- Curicie vei senatoricce Domus Renovatio. Curia publica  Civitatis, 
vei senaculum  u t voeatur, ru inosum  alias et perlusbve, renovatum  est hoc 
Anno subductis T ignis in  locurn pntrefactorum , et Tecto in  in tegrum  reno- 
vato. Tegulis p a r tim  politis, et glnssa obductis, p a r tim  sim plicioribus. —
Romano s im iliter  ex ligno quaercino effabricato, et Gupro obducto , in  sum - 
m ita te  Guriae erecto. — In  quod, aedifteiam  suppiotatis specialibus Expensis 
in su m p ti sun t u ltra ............................................................................................................... f i .600

1647-ik évben a városház némely része festményekkel díszíttetett fel, valószínűleg Grünwald
Máté által.

Anno 1 6 lf7 . Pictori pro E xornatione et p ic tura  dom us Civitatis et m acelli
so lu ti sun t ............................................................................................................................... fi. 25

Már ezen itt közölt adatokból is kitűnik, hogy városházunk feldíszítésére sokat fordítottak: így 
nemcsak a városház belsejének termeit és előcsarnokait, de annak külsejét is stylszerű falfestményekkel 
díszítették fel. Ezen festmények nyomai az erkélyen, a tanácsterem vasajtaján, a levéltár helyiségének 
boltozatán s különösen a csúcsfalakon még jelenleg is észrevehetők, bár azokon az idő pusztító vasfoga 
már meglátszik, a festmények színei és körvonalai mindinkább halványulnak, s hacsak idejekorán meg 
nem újíttatnak, rövid idő múlva annyira eltűnnek, hogy még nyomuk sem marad fen.

Városházunk tanácsterme különös díszszel volt kiállítva, s feldíszítése a városi polgárság hatal
mának, magas műveltségének, gazdagságának s méltóságának felelt meg.

A városház tanácstermének feldíszítésére vonatkozó s már elől közölt adatok nyomán mintegy 
magunk elé varázsolhatjuk a tanácsterem — városházunk ezen főhelyiségének — egykori fényes kinézését.

A díszes frescókkal díszített előcsarnok a tanácsterem, monumentális, gazdag díszítésű s ara
nyozási! díszkapuzatával a belépőt mintegy előkészítő a tanácsterem helyiségének fontosságára s méltó
ságára. A terem padozata veres, fehér és sötétszürke színű, olaszművű márvány mosaikjának fényesre 
csiszolt felületén, az üvegfestményekkel díszített ablakok színezete élénken sugárzott vissza; ezen hatás 
különösen akkor fokozódott, midőn a reggeli nap sugarai a kőkeresztes nagy ablakok színes üvegein meg
törve, a terem belsejét szemkápráztató s briliáns hatással világították meg.1 2

/ /

1 Grünwald Máté polgárjogot nyert 1616-ik évben: Anno 1616 Mathaeus Grünwald pictor, filius Mattyaei Grünwald, 
továbbá 1641-ben Dániel Grünwald pictor filius Domini .Joliannius Grünwald.

2 Mondják liogy a tanácsterem mostani padozatának parquettái alatt az eredeti márvány mozaik még most is létezik.
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A tanácsterem aranyozott csillagokkal behintett gerendázatos mennyezetének közepéről a gót 
stylü broncecsillár függött, nagy viaszgyertyáival megvilágítva a termet, a tanácsnokok esti üléseinek 
alkalmával. A terem egyik sarokjában díszlett azon művészies kivitelű s színes féldombormű vekkel ellátott 
fiókos nagy cserépkályha, a minőket Némethon régi városházainak tanácstermeiben jelenleg is találunk.

Kályhánk, renaissance stylü architektúrájával, színezett féldombormüves részleteivel, s talán 
városunk czímerpaizsaival bizonyosan egy bártfai kályhakészítő fazekas mesterremeke lehetett, s stylszerü 
külsejével nagyban emelé tanácstermünk díszét.

A terem nyugati falán pedig ott díszlett a Theophilus festő művész által 1511 -ik évben festett 
s az «utolsó ítélet»-et ábrázoló nagyszerű frescofestmény, mintegy emlékeztetvén a tanácsnokokat hiva
tásuk fontosságára.

Ezen falfestmény alatt pedig ott függtek a szigorú törvény végrehajtásának halálthozó eszközei 
is, a széles és egyenes pallosok fényesre csiszolt pengéi, melyek látásától nem egy gonosztevő borzadt 
vissza s rémült meg bűnös tettének tudatában,

A terem felső részén álló nagy asztal mellett, aranyozott szögekkel kivert magas támlájú bor
székeken ültek a római tógához hasonló sötét színű palástokba öltözött, komoly s ünnepélyes arczú városi 
senatorok, élet-halál felett ítélve.

A városi képviselők, az úgynevezett centum viri számára még négy asztal volt a teremben 
elhelyezve, minden asztalnál 25 képviselő foglalt helyet, s minden egyes asztalnak volt egy «Tribunus 
mensae» nevű elnöke, ki asztaltársainak véleményét a tanácsnak tudomására hozta.

A terem falainál állottak a gyönyörű intarsiákkal díszített renaissance stylü könyvszekrények, 
gazdag aranyozásit, préselt bőrű s díszes kötésű könyvekkel, továbbá csinos faragáséi asztalok aranyozott 
kupákkal, serlegekkel, velenczei üveg pokálokkal s díszes művű majolika tálakkal.

Mily fényes lehetett akkor városházunk, a tudomány, müipar s művészet ezen nagybecsű ter
mékeivel földiszített tanácsterme! s mily szegényes, mindennapi és rideg kinézésű az m ost! Mily bor
zasztó nagy a különbség a múlt és a jelen közt?! ÁTalóban nagyon változtak a körülmények, az egykor 
oly tekintélyes, mívelt s gazdag polgárság napról-napra mindinkább pusztúl, a kereskedelem, az ipar, a 
polgárság ezen éltető eleme, —- legalább városunkban -—■ csak pang, s alig nyújtja a ház s a család fen- 
tartására szükséges élelmet. Hogy meddig fog tartani polgárságunk ezen anyagi és szellemi sülyedése, ki 
tudná előre megmondani?

Egyébiránt tény, hogy felsővidéki szabad királyi városaink nagyobb része, mint Lőcse, Késmárk, 
Ivis-Szeben stb. napról-napra nem hogy emelkednék, de ellenkezőleg mindinkább szegényedik s pusztúl, 
a kereskedelem és közforgalom, mely ezen városokat a középkorban emelte, jelenleg már más irányban — 
leginkább a vasutak irányában — nyilvánúl, továbbá a tömeges előállítást ezélzó gyári ipar olcsó termé
keivel, a régentén oly virágzó kézműipar fejlődését jelenleg nem csekély mértékben hátráltatja. Meglehet, 
hogy jövőre — a körülmények s egyéb viszonyok megváltozván — városi polgárságunk ismét azon díszes 
helyet fogja elfoglalni, mely őt joggal meg is illeti. A tudomány, a művészet s különösen a kézműipar 
máris rohamosan fejlődik, a régi kor művészetének, szép és nemes ízlése napjainkban már mindinkább 
jobban méltányoltatik, s különösen a tudomány és a művészet népszerűsítése hivatva leend az általános 
műveltséget s az azzal karöltve járó közjóiét fejlődését városainkban is nagymértékben előmozdítani s 
megállapítani.

Városházunk helyiségeinek beosztását, műrészleteit, valamint építésének történetét megismer
tetve, lássuk most azon kiváló s művészies kivitelű műkincseket is, melyek részint a városház levéltárában, 
részint pedig annak különböző helyiségeiben elhelyezvék, s tanúbizonyságot tesznek a városi polgárság jó 
ízléséről, valamint az akkori kézműipar nagyfokú fejlettségéről.

..... h IH bI H H I
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4. A V Á R O S H Á Z  M Ű K I N C S E I N E K  S A V Á R O S I  L E V É L T Á R  R É G I S É G E I N E K

I S M E R T E T É S E .

a) A levéltári szekrén y .

Ezen nagyméretű s művészies kivitelű szekrény jelenleg a városház egyik irodahelyiségének 
(6. idom E ) nyugati oldalfala mellett, az ablakközön van felállítva, eredetileg azonban a városház levéltári 
helyiségében lehetett elhelyezve; de hogy mikor történt ezen szekrény átvitele, az tudva nincs, azonban 
lehetséges, hogy ez még 1641. évben történt, midőn városházunk nagy átalakításon s újításon ment keresztül. 
Ez alkalommal szekrényünk koronázó párkányzatát is nyerte, mely határozott s kifejlett renaissance styíű 
tagozatával s festett díszítményeivel már a XVII. század müízlésének jellegével bír.

Szekrényünk 2*6 méter hosszú, 2-35 méter magas, felülete intarsiás díszléczezetek által 
négy mezőre van osztva, melyeknek belső fiókjai négy ajtóval zárhatók el. Ezen ajtók mindegyike 
díszes kivitelű, ónozott felületű vaspántokkal, czímerpaizs alakú zárlapokkal, közepén pedig művészies 
kivitelű ajtó-gyűrűkkel van ellátva. 1 Ezen vasazat idomítása még határozottan gót stvlű, a pántok á jour 
áttört díszítményeinek alapúi piros és zöld színű pergamen szolgál, mely által a világos szürke, ónszínű 
díszítmények a sötét és színezett alapból hatással válnak ki.

A csillagokat, keresztbefont szalagokat és egyéb mértani idomokat mutató intarsiák kivitel s 
alakítás tekintetében felette hasonlítanak a bártfai templom orgona-karzata alatt álló kétülésü szék intar- 
siáihoz, s így ugyanazon mester készítményei.1 2

Szekrényünket bizonyos János mester készíté 1511-ik évben, mely munkáért a számadások szerint 
9 és fél forintot kapott. Ugyanis

Anno 1511. Item  M agistro Jo h a n n i de a lm a ria  pro Conservatione liter á rum
privilégiumom fa c ta ........................* .................................................................................... fi. 9Vn

A szekrény léczezetének tagozása igen finom és még határozott gót stylű. Az ajtók táblázata igen 
szép erezetű kőrisfa- (Eschenholz) és diófából készült. Az intarsiák pedig — szokás szerint —■ különféle 
természetes színű fadarabokból művésziesen s ízléssel vannak összerakva. Általában véve szekrényünk 
minden tekintetben valódi remekmű, s hazánkban ritkítja párját.

ft) E gy renaissance s ty lű  kisebb szekrény.

Ezen, már határozott renaissance architektúrával bíró szekrény, díszes párkányzatái, intarsiái s 
különösen polychromiája által tűnik ki.

A mint emlékszem, ezen szekrény azelőtt a városház pénztári helyiségében volt felállítva, jelenleg 
pedig — városunk adományozása folytán — a felső-magyarországi kassai múzeumban őriztetik, s annak 
egyik fődíszét képezi. A 0-75 méter széles és T9 méter magas szekrény architektúrája díszes profilú 
pilaszterekből, s koronázó párkányzatból áll, mely részek sötétveresre festvék, a berámázott mezők pedig 
gyönyörű, az úgynevezett Michel Angelo zöldes-kék acjuamarin-színben pompáznak. Az architektúra befe
jezését képezi a koronázó párkányzat felett lévő félköríves archivolt homlokzat, melynek belső mezeje

1 Ezen díszes vaspántok rajzát közöltem a bécsi <<Mittheilung»-ok XVII-dik évfolyamának CXIV. lapján megjeleni 
«Einige mittelalterliche Schmiedearbeiten in Ober-Ungar» czímű czikkemben.

2 Lásd monographiám I. kötetének Vili. tábláján lévő 21. idomát.
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kagyló-alakú horonyokkal van díszítve; ezen homlokzat oldalain, valamint annak legfelsőbb csúcsán 
aranyozott gömbök alkalmazvák. A szekrény kék mezőit gyönyörű művű faintarsiák kerítik be, melyek 
maeanderból, rosettákból s egyéb egyenes vonalú mértani idomokból állanak.

A szekrény ajtajának pántjai s a zár díszes lapja, valamint egyéb műrészletei is meg vannak 
aranyozva. A szekrény kékmezejű arcbitrávján a fekete színnel festett 1525-iki évszám van alkalmazva, 
mi által ezen kis méretű, de mindenesetre díszes és stylszerü kivitelű szekrény készítési ideje pontosan 
van meghatározva.

r) A z úgynevezett ,,mensci b u r in d a r ia “ fiókos asztal.
(ír. tábla 16-ik idom.)

Ezen asztal nemcsak különös szerkezete, alakja, hanem különösen metszett és színezett díszít
ményeinél fogva annyira érdekes, hogy annak rajzát nem hagyhattam el. Asztalunk 1*10 méter széles és 
1-60 méter hosszú négyoldalú táblája mozgatható és a fiók felett a léczezet irányában félretolható, felülete 
síma s minden díszítmény nélküli, mivel a gót stylü asztaltáblák majdnem kivétel nélkül díszes szőnye
gekkel takartattak be, s így ez oknál fogva a betakart s nem látható asztaltáblának díszítése — mint egészen 
fölösleges — egyszerűen elhagyatott.

Az asztaltáblák különös díszítése csak későbben, nevezetesen a renaissance stilú intarsiák alkal
mazása által, jött mindinkább divatba.

De annál díszesebb azután asztalunk fiókjának oldaldeszkázata (II. tábla, 16. idom), melynek 
felületét a deszkába vésett ornament díszíti. Ezen díszítmény aranynyal szegélyzett, háromlevelű lóherével 
körülvett fehér szirmú rozettákat mutat, mely utóbbiak piros, zöld, vagy sötétkék alapon felváltva nagy 
hatással válnak ki. A díszítmény a deszka felületének megfelelő domborodással bír, míg a színezett háttér 
mélyebbre van vésve. Általában véve ezen felséges hatású s stylszerü díszítmény mind alakjára, mind 
pedig kivitelére nézve feltűnően hasonlít a bártfai templom egyházi könyvtárának szekrényén lévő díszít
ményhez, * s így valószínű, hogy mind a két kivitelű bútordarab egy s ugyanazon mester műve.

Asztalunk két lába vastag deszkadarabokból van összeállítva, a profilirozás két stylizált lófejet 
ábrázol, a tagozatnak jellege még szintén határozott gót stylü. Az egész mű minden darabossága mellett 
is díszesnek s hatásosnak mondható.

Az asztal lábait még két deszka köti össze erősen, mely utóbbiak a lábazat deszkázatának külső 
felületén hatalmas ékekkel vannak ellátva.

Itt az egész asztal constructiv szerkezete tisztán látható még, minden alkatrésznek van itt bizo
nyos constructiv rendeltetése s jelentősége, s ép ez oknál fogva asztalunk igen festői, s stylszerü 
kinézéssel bír.

Az ornamentatio csupán csak az asztal fiókjának oldalfelületét díszíti, s czéljának tökéletesen 
megfelel. Az asztaltábla félretolása által a fiók belseje különös szerkezetű kisebb fiókjaival együtt látható, 
melyeknek oldalfelülete csinos intarsiákkal van díszítve.

Ezen díszes asztal eredetileg bizonyosan a városház termének egyik oldalfala mellett állhatott, 
jelenleg a városház telekkönyvi helyiségében (5. idom cl) van elhelyezve, hol atyám sok ideig Íróasztalnak 
használta. Különös, hogy ezen asztal — hagyomány szerint — mensa burindariának vagyis túrós asztal
nak neveztetett, —- mely elnevezését talán eredeti rendeltetésétől nyerte. Annyi azonban bizonyos, 
hogy tiszta munkája és díszítményeinek ízlése mesterének dicséretére válik. Tanulságúl szolgálhat ezen 
egyszerű, de díszes asztal arra nézve is, hogy régi mestereink egyszerű eszközökkel képesek voltak készít
ményeiknek oly stylszerü szépséget s bizonyos jelleget kölcsönözni, melyet — díszítményekkel s ízléstelen

* Lásd jelen monograpliiám I-ső kötetének VlII-dik tábláján lévő 22-dik idomot, hol a díszítményt is még jól 
lehet kivenni.
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semmit nem jelentő részleteikkel túlhalmozott mai bútorainknál hiába keresünk. Valóban a müipar 
terén még sokat tanulhatunk régi mestereinktől.

o) A tanácsterein bronce csillárja .

Á tanácsterem gerendázatos mennyezetéről függő hroncecsillárunk csinos gót stylü alakja, s mű
részleteinek szorgalmas kidolgozása által tűnik fel. Ezen csillár hat karral bír, melyek a közép
orsójából sugár irányban nyúlnak ki. Ezen ágak vagy karok hullámvonalban hajlítvák, a beliajló középrészen 
a toronyfiakból álló gót stylü architektúra mint diszítmény emelkedik fel s a gót styl pillérei, támívezetei s 
keresztrózsái vannak itt utánozva, a karok alsó széle pedig hasonlóképen gót stylü levelekkel szegélyzett, 
melyek az egész csillárnak igen finom, mondhatni csipkeszerü kinézést kölcsönöznek.

A karok felső ágain díszes szegélyű tányérkák alkalmazvák, melyekből a szintén gótstilben 
díszített, hatoldalú gyertyatokok (Kerzenhülsen) emelkednek ki. A karok a tányérkák alatt lefelé hajló, s 
tátott szájú sárkány fejekbe végződnek, melyek jól stvlizált fejeikkel nagyban emelik csillárunknak díszét 
Az orsó (Spindel) felső részén egy kétfejű sas, kiterjesztett szárnyakkal, van díszítményül alkalmazva. 
Feltűnő, hogy a sas kettős fején, a szokásos korona helyett, egy magyar kucsmaalakú föveggel találkozunk. 
A síma felületű egyszerű, s lefelé mindinkább vastagodó orsó csak néhány csinos profilú gyűrűvel van 
díszítve, alsó részén találjuk az 1544-ik évszámot bevésve, mely csillárunk készítési idejét pontosan határozza 
meg, s egyszersmind bizonyságúl szolgál arra nézve is, hogy a műipar ezen broncekészítményeinél mily 
sokáig uralkodott még a középkor gót stylje.

Az orsó alsó vége szájában egy gyűrűt tartó oroszlánfejbe végződik, mely hasonlóképen — ren
deltetéséhez képest — csinosan van stylizálva.

Városházunk ezen csillára, alakjára, styljére és műrészleteinek kidolgozására nézve feltűnően 
hasonlít a bártfai templom főhajójában függő s monographiám I-ső kötetének VlII-ik tábláján 23. idom 
alatt közölt csillárhoz, a karok, gyertyatányérok, a gót stylü műrészletek, a gyűrűt tartó oroszlánfej azonos 
mind a két csillárnál, a különbség csak az, hogy a templom csillárának orsója hosszabb, s díszesebb kiállí
tású, de hiányzik azon a kétfejű sas, és a karok végén lévő sárkányfejek, s míg a templomi csillár tizenkét 
karú, addig a városházán lévő csillár csak hat karral bír.

Mindazonáltal mind a két broncecsillár jellege ugyanaz, s így feltehető, hogy azok egy és ugyan
azon mester művei, kinek nevét azonban mindeddig még nem sikerült felkutatnom. Csillárunk még jó 
állapotban van, s csinos alakjánál fogva termünknek nagy díszére válik.

e) R oland szobra.

A városház első emeleti előcsarnokának délkeleti sarokjában egy fából készült talapzaton áll 
az úgynevezett «Roman» vagy helyesebben Roland szobra. A városi hatóság tekintélyének ezen jelvénye 
sisakja csúcsáig 2-58 méternyi magassággal hír, arcza magyaros bajuszszal ékeskedik, a XVII. században 
dívó «Sturmhaube»-hoz hasonló sisakja arc-zvérttel és fültakarókkal van ellátva. Mellén egy éllel ellátott 
pánczélt visel, a rövid, ködmönalakú felöltője (Wams) derekához egy széles szíjjal vagy övvel van szorítva, 
melyről eredetileg az egyenes pengéjű, keresztmarkolatú pallos függött le, jelenleg a pallos jobbjának 
keze tövén nyugszik, míg félig fölemelt jobbjában bárddal ellátott s bojttal díszített lándzsát, alabárdot tart.

Ezen — természetes életnagyságot túlhaladó — szobrunk — a mint már a mondottakból tudjuk 
— eredetileg a városház déli csúcsfalának ormózatán állott; a múlt században Bártfán állomásozó német 
katonatisztek, a városház előtt s az 1768-iki képünkön még látható laktanya ablakaiból, alkalmasint kedv
töltésből, ezen szobrot czélba vették s összelövöldözték, mely vandalismus nyomait szobrunk felületén lévő 
s golyók által okozott lyukak még most is mutatják.
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Ezen szobor 1641-ik évben készült, anyaga tölgyfa, a vörösréz burkot pedig Elzer Jónás készí
tette, kinek mesteri monogrammja az évszámmal együtt az alak lábainak alsó lábszárain lévő rézlemezen 
pontozattal van megjelölve.

Az 1641-ik évi följegyzés szobrunkra vonatkozó része így hangzik:

Roniano sim iliter  ex, ligno quaercino effcibricato, et Cupro obclueto in  swnvmitcute
Givriae erecto.

Erről a szoborról városunkban az a vélemény van elterjedve, hogy az bizonyos «Laurentius» nevű 
római lovag szobra lenne, ki 1320-ban Róbert Károly királytól szabadalmat nyert Bártfa város alapítására 
s építésére. Igaz ugyan, hogy a Róbert Károly által 1320-ik évben kiállított s a városi levéltárban lévő 
okmányban egy bizonyos Lőrincz, Lőrincznek fia s utódai számára birói tisztséget nyer a királytól, s a 
varos szervezetevei bizatott meg; . . . .  Laurentius, filius Laurentii, eo cjuod dictam civitatem nostram 
populosam eificiet, cui judicatum ejusdem in íilios filiorum et heredum successores contulimus, judicabit 
juris ordine et decernet, — de mindenesetre bebizonyítandó volna még, vájjon az 1641-dik évben készült 
szobrunk csakugyan annak az említett Lőrincznek szobra-e ?

Én azt hiszem, hogy szobrunk — tekintve alakítását s eredeti rendeltetésének megfelelő elhe
lyezését — nem egyéb mint egy «Roland» szobor, melyhez hasonlót találunk még a németországi váro
sokban is, nevezetesen: Magdeburg, Brandenburg, Nordhausen, Halberstadt, Halle, Quedlinburg, Stadt- 
berg, Bréma, Wedel és Holsteinban, úgyszintén a dalmátországi Ragusa városában is.

Az úgynevezett Roland oszlopok vagy szobrok, latinul: Statua Rolandina, Németországban nevöket 
Bolondtól vették, ki Nagy Károly császár nővérének fia lévén, a császári udvarban neveltetett, és jeles 
tulajdonai által az uralkodó szeretetét és becsülését kinyerte. Ezen ifjú Rolandot küldé a császár a szász 
és más némethoni városokba is, (melyek a keresztény hitet fölvették), hogy azokban az elöljáróságot a 
császár nevében birói hatalommal felruházza, mi okból sok város az ő tiszteletére a piaczokon nagy szob
rokat emelt, melyek különösen a városházakon, mint törvényszéki, jelesen mint kardhatalmi (jus gladii) 
vásárjogi, önkormányzati avagy végre mint a régi városoknál a birodalmi szövetséghez való tartozásuk 
közvetlenségét jelezték, és mintegy a polgári hatalom és szabadság biztosítékainak tekintettek.

Ily Roland lehetett tehát a mi szobrunk is, mely pallossal — a hatalom e jelvényével — 
ellátva, kezében magasra lobogtatá a város piros, fehér és kék színű tricolorát, s annak a városház 
déli csúcsán kimagasló daliás alakja, —- mint a városi önkormányzat és hatalom jelképe — messzire volt 
látható. Igaz, hogy közelebbről tekintve ezen Roland szobrunkat — mely a magyarországi e nembeli ritka 
példányok közt kétségkívül az első helyet foglalja el — az alak alakítása kissé durvának, darabosnak és 
nehézkesnek tűnik fel előttünk, de tekintetbe véve azon körülményt, hogy Rolandunk a városház megle
hetős magas csúcsán állván, mesterének oly alakot kellett idomítani, mely erősen markirozott test
részeivel, különösen a távolságra számított hatással bírjon, ezen czél alakunk durvább kidolgozása által 
el is éretett.

Egyébiránt ki a Roland szobrokról bővebb tudósítást kíván szerezni, annak ajánlom Charlemagne 
et Roland, «Didron Annales Archéologiques» czímü műnk. XXIV. és XXV. kötetét, valamint a bécsi 
«Mittheilungen dér Central Commission» czímü folyóirat XV. évfolyamát, úgy szintén dr. Rómer Flóris 
az Archeológiái Értesítő IX. kötetében megjelen s a magyarországi Rolandokról írt jeles czikkét.

0 Sámson szobra.

A bártfai városháznak első emeleti előcsarnokában még egy kisebb szobrocska vonja magára 
a szemlélő figyelmét, s ez nem egyéb mint a lépcsőzet csinosan áttört mellvédének sarkoszlopán álló, 
mintegy 8 deciméter magasságú szobormű, mely az oroszlánnal viaskodó Sámsont ábrázolja.
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Mindenekelőtt vizsgáljuk meg jobban a lépcső mellvédének szerkezetét és diszítményeit, melyek 
műtörténelmi szempontból elég érdekes alakítást mutatnak. A — mintegy 1 méternyi magasságú — mell
véd kőből van faragva s a még gót stylü jelleggel biró, hengertörzsű oszlopocskák, ívezeteikkel, három 
nyilást képeznek; ezen triforinm két nyílása egészen áttört, a harmadik szélső nyílás pedig faragott 
kövekből épült fallal van kitöltve.

A díszes oszlopocskák — alacsonyabb -—- mellvédének felső szegélye két pálczatag közt lévő, 
horonya meglehetős nagyságú gyöngyökkel van díszítve.

A mellvéd sarokoszlopa pedig a gót stylban dívó csavart tővel bir, melynek vájt menetei az 
oszlop lábazatától egészen a fejezeti párkányzatig csavarvonalban nyúlnak. Ezen mellvéd oszlopocskái, 
horonyos párkányzatái tehát még egészen csúcsíves stylűek, itt az előtörő renaissance stylt csak a gyön
gyök díszes sorozata képviseli.

Ezen csinos kivitelű, de jelenleg erősen bemeszelt mellvédnek sarokoszlopán áll a fából elég 
ügyességgel faragott Sámson szobrocskája, mely a talapzattal egy vas csavar segélyével van összekapcsolva, 
jelenleg azonban a csavar már hiányozván, a szobrocska a talapzatáról könnyen le is vehető, s valóban 
csodálkozom, hogy szobrászatinak ezen csinos műdarabja egyáltalában még meg van.

Közelebbről vizsgálva ezen Sámson szobrocskát, részleteinek alakításánál bizonyos magyar 
jelleget veszünk észre, bár a test mozgása mintegy kényszerített, s egyáltalában nem fejezi ki azon erő 
nagyságát, mely az oroszlán legyőzetésére bizonyosan szükséges.

A kissé zömök alaknak kétfelé választott nagy és sűrű körhaja homlokán egy szalaggal van 
összekötve, magyar bajuszt és körszakáit, valamint — elég sajátságosán — magyar szűk nadrágot, és 
kurtaszárú topánforma magyarszabású csizmát visel. Rövid ködmöne szíjjal van derekához szorítva. 
A liátulsó lábain ülő oroszlán sörénye párhuzamos hullámvonalú bemetszések által van stylizálva. 
Az oroszlán sörényének ily stylizálása, kivált a byzanczy és román stylü oroszlánoknál gyakran fordul elő, 
például a spalatói torony román stylü oroszlánánál is. *

Szoborművünknél az oroszlán teste, erőt kifejező izomzatával, elég ügyesen van alakítva, rojtos 
farka hátához simul, egyik lábának karmaival pedig a küzdő Sámson bal lábát karolja át. Sámson, ki az 
oroszlánon mintegy nyargal, mind a két kezével iparkodik az oroszlán száját széttépni.

Ezen szoborcsoportozatnál már határozottan észrevehetni az egyénítés utáni törekvést. A mi 
pedig ezen alaknak készítési idejét illeti, azt, a rámázolt 1649-dik évszám daczára, határozottan még a 
XYI. század elejére tehetjük, és pedig azért, mert pontos vizsgálat és összehasonlítás után ezen szobrunk, 
különösen az oroszlán alakítása, feltűnően hasonlít az 1508-ik év körül készült csúcsfalak alakjaihoz. 
Megjegyzendő, hogy ezen alakon még a régi festés nyomai is meglátszanak; így kurta felöltönye veres, 
csizmája pedig sárgás színezetet mutat. Az oroszlánnal viaskodó Sámson a bátorság és erő jelképének 
tekintetik, s ily jelentőségben itt is veendő.

r,) A város X V I-d ih  századbeli legrégibb pecsétje.

Bártfa városunk mostani pecsétjét s czímerét az 1453-dik évben nyerte, azonban mint szabad 
királyi városnak már ez évig is kellett pecséttel bírnia, mivel Bártfa mint királyi város Róbert Károly 
1320-dik évből való okmányában mint «Civitas nostra Bardfa» már említtetik.

Hazai pecséttanunkra nézve nagy szerencse, hogy Bártfa város ezen régi, — s bizonyosan még

* Lásd dr. Henszelmann Imre «Die mittelalterlichen plastischen Werke in Fünfkirchen» czímü czikkét a bécsi «Mit
theilungen» XV-ik évfolyamában ; melynek 149-ik és a követketkező lapokon a spalatói oroszlán, valamint a constanci és villachi 
egyházi székeken előforduló, s az oroszlánnal viaskodó Sámson rajza is látható.

II*
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a XlV-dik század elejéről származó — pecsétnyomója mai napig is még a maga épségében fenmaradt. 
A pecsétnyomó nyelévet együtt tömör ezüstből van készitve, metszésének művészies kivitele mesteri kezekre 
mutat,1 körlapjának átmérője épen 4 Centiméter.

A pecsét mezejének négyszirmu rózsákkal behintett belső alapján Sz. Egyed, — templomunk 
vedszentjenek — magasztos alakja domborodik ki a sikból, — szakáll- és bajusztalan arcza úgymint egész 
alakja en face a néző felé egyenesen van fordítva, testének tartása merev, stylizált és inkább egy álló 
szoborhoz hasonlít, ez alakítás is még határozottan a XIY-dik század jellegével bir.

Körnimbussal díszített fején alacsony három szögletii infulát— süveget — visel, az álló gallérral 
ellátott casula szép redőzetben simul testéhez. — A casula alak lévő alsó ruházata hosszú, s redőzetével 
lábáig ér, s míg félig felemelt baljában a csinos és stylszerü alakításu pastorale rudját tartja, addig leeresz
tett jobbjával a casula redőzetes szegélyét fogja. Az alak a rendes pecsétmezőn túlterjeszkedve, infulájával 
s lábával a körirat szalagját töri át. Megjegyzendő, hogy itt a szent Egyed jelvénye: a szarvastehén, vala
mint a könyv, melylyel jobbkezében gyakran fordul elő, pecsétünk alakjánál egészen hiányzik.

De, ha pecsétünk alakját összehasonlítjuk a bártfai parochialis templom egykori gót stylü 
főoltárának szekrényében, s a jelen oltárának rococco stylü ciboriuma felett álló sz. Egyed fából művé
sziesen faragott szobrával, ezen két műalkotás közt felette nagy liasonlatosságat tapasztalunk. így nem 
csak a szent alakja, casulája, süvege, pastoraléja, hanem az egész alakítás jellege is mind a két művön 
azonos, — s igy valószínű, hogy a sz. Egyed templom szobrának mestere, a sokkal régibb városi pecsét
nek féldombormüves alakját vette mintául.

A két vonal (Stufenlinie) által egyszerűen szegélyezett körirat, csinos de még sem tulmagas 
betűkből álló tartalma e következő :

— Sigtllum — matus — amtatís — fxtrtpbe —

Ezen felirat szerint Bártfa városunk 1453-dik évig, a parochialis templom védszentjének képét 
viseli czímerében és hivatalos pecsétjén.

Pecsétünk vésete tiszta, pontos, a rajz correct, a mintázás pedig megfelel még a XIY-dik század 
kora gót-styljének, e szerint pecsétünk készítésének ideje biztosan még a XIY-ik század első felébe teendő.

Az 1433-dik évi feljegyzésben:
Item das mán statzeiclien gemaclit hat an eyn silbern Beclier für Czudar Janusch megnevezett 

«statzeichen» a szent Egyed alakjával díszített városi régi czímer lehetett még.

o) A  város l j5 S - d ih  évben adom ányozott czíinere és hason homo nagy pecsétje.

Bártfa városunk mostani czímerét, Y. László király (Ladislaus Posthumus) az 1453-ik évben Bécs- 
ben kiállított okmányával adományozta a városnak, mint a király iránt tanúsított hűség, ragaszkodás, s a 
város minden cselekedetében bebizonyított erényeinek elismerése jeléül.

A csinos minuskula betűkkel Írott okmányunk hártya lapjának felső balsarkán a római unciái 
nagy betűkből álló LADISLAYS bekezdésének L betűje előtt a négyzet alakú kerettel szegélyzett czímer- 
kép foglal helyet, a veres színnel árnyékolt keret négyzetének oldala 13 centiméter, s igy czímerképünk 
169ü centimeternyi felület kiterjedéssel bir. Ezen külső veres keret egy belső zöldszínű keretet fog be, 
mely utóbbinak alakját körivezetek képezik. Ezen belső zöldkeret által szegélyzett purpur színezetű ala
pon van czímerünk képe festve.2

1 Ezen régi pecsét rajza látható az I. Táblán lévő 2-dik idoma mellett.
2 Ezen czímerkép rajza látható az I. Tábla alsó jobb sarkán.

_______________
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A XV-dik századbeli dobor alakú — lent csúcsba végződő — czímerpaizs ketté osztott lapjának 
felső kék mezején: két keresztbe tett aranynyelü bárd felett egy liliomos pártáju arany korona, a bárdok 
alatt pedig arany liliom látható; a paizs alsó részét hazánk czímeréből vett nyolcz pólya, ezüst veressel 
váltakozva, képezi.

Valóban nagy kitüntetésnek vehető Bártfa városára nézve, hogy László királyunk, országunk 
czímerképét foglalta be a város czímerébe, ily ritka kitüntetésben csak kevés szabad királyi város részesült.

Városi czímerünk ezen egyszerű de hatásos alakítása által — különösen heraldikai tekintetben— 
városi czímereink közt minden bizonynyal első helyet foglal el, mivel alakítása megfelel azon heraldikai 
követelménynek, hogy „minncl egyszerűbb valamely czímer annál szebbu.

A czímerpaizst tartó angyal, felálló galléru bőredözetü fehér öltönyt visel, melynek alsó szegélye 
— szépen idomított redőzetével a czímerpaizs alsó végén kilátszik. Az angyal fiatal arcza élénk kifejezésit, 
szőke színit göndör hajazata, aranyozott hajszálaival, megfelel a XV-dik századbeli angyal alakok styljé- 
nek. Ezen aranyozott szőke hajzat valószínűleg arra szolgáltatott okot, hogy a városi czímerpaizsunkat 
tartó angyal feje — későbbi alakításoknál arany dicsfénynyel — nimbussal —vétetett körül, holott ilynirn- 
busnak — ezen eredeti s egyedül hiteles czímerképiinkön legkisebb nyoma sem vehető észre, sőt az ezen 
autlientikus eredeti czímerkép után készült városi nagy pecséten sincs az angyal feje nimbuszszal ellátva.

Úgy látszik, hogy czímertartó angyalunk csak a XVIII-dik században kapott nimbust, miután a 
városház északi csúcsfalán 1509-dik évben festett, és a városi régi mészárszék, jelenleg kasinói épület 
homlokzatán befalazott és 1563-dik évből származó, féldombormüben kőből faragott városi czimereknél az 
angyal még nimbus nélkül van ábrázolva.

Általában véve, ezen eredeti czímerképünk kidolgozása és kifestése mesteri kezekre mutat. így az 
angyal arcza, kezei, szárnyai, s ruházatának redőzete minden tekintetben nagy szorgalommal és kifogás 
nélküli modorban van kidolgozva.

A czímerkép jelvényeinek művészies alakítása pedig a czímertan magasabb követelményeinek is
megfelel.

A czímertbefoglaló két keret közti sötétkék színű alap, csinos gótstvlu arany levélornamentatió- 
val díszített. Az aranyozás még jól van conserválva, az ezüst azonban, élenyülés következtében — már 
megfeketült, — a festés színezete még most is briliáns hatású. Ezen eredeti városi czímerünknek kitelhető 
hűséggel lemásolt rajza I. Táblánk alsó jobb sarkán látható, — az említett tábla balsarkán pedig lemásol
tam Huviczov Lénárd városi jegyző azon nemesi czímerét, melyet ő, a városi armális levél elhozatala 
alkalmával, a királytól kapott. Lénárd jegyző ezen nemesi czímere mindjárt a városi czímerkép alatt van 
festve, a csinos alakításu paizs fehér mezején egy zöldes makkgyümölcs, leveleivel és virágával van ábrá
zolva, a czímer mellett pedig e következő felirat olvasható :

C eortarbt r ío t a r i i .  Ciliit b ee  b ír n ia  a t t u l í t .1

Az okmány eredeti szövege pedig e következő : 1 2

LADISLAVS Dei gratia Hungarise, Holiemie, Dalmatie, Croacie, ete.
Kex Austrie q eb Sbirie dux, nee non Marchio Moraviae etc. Vobis fidelibios nostris qrate dilectis
Judtot, Juratis, ceterisque Civibns eb toti Gommunitati nostrae Givitatis Bardphensis, Salutem,
grutiamque nostram reg iám , et favorem. — Mcvgnct magnae fidei et fidelitatis restre excreverunt
ínerita, stabilt obsequio, et constanti animo cumulata, qnibus publico jure, et honesta quadam
Necessibate iinpellimur, vestris votis, ut tűm favoris; quam honoris a nobis emeriti, debita perttol-

1 Lenárd városi jegyző ezen nemesi czímere az I. Tábla alsó bal sarkán szemlélhető.
2 Ezen okmány tartalmát azért közlöm itt, miután az, Wagnernél és Janotánál itt-ott hibásan van másolva.



86 A VÁROSHÁZ MŰKINCSEINEK S A VÁROSI LEVÉLTÁR RÉGISÉGEINEK ÖSMERTETÉSE.

v a m u s; — Cum, en im  precipua sit conditio regalis cure nostre, a t s in g u li fideles s ta tu m  nostrum  
prom ovendo, praem ii guesiti vicém recipiant, Vobis turnén, ct Testre C om m unitati, tanto propensius 
affteim ur, quanto m agis Vos p lu rim e tribu la tion is Igne probatos, in  fide constantes, fidelita te  
integros, et in  om ni operám  V irtu te prestantes cognovimus. — Quamobrem inter alia, quibus laude  
d ig n a m  fidelita tem  Vestram  honorare, decorareque et in  a ltiora  status Vestri Ornamenta sublevare 
in tend im us, consider antes, et attenclentes fidelissim a Vestra obsequia, fidem que párám , et affectio- 
nem  ad Mos servatam , quibus a  prim ero nata lis nostri ortus tempore, inter m ultas Regni, et Regni- 
colarum  nostrorum  cliscensiones, ac turbines, interquos videlicet nos orbatam  parentibus in fa n tia m , 
etatemque apud a lienam  educationem  agebamus, per con tinuum  successum, mag na et varia propter 
nos, et nostrum  Jus, ac N őm én hostilia  passi, gravam ina ex,perti, insu ltu s insuper duros, et casus 
nostro cu h n in i usque acl hős reg im in is nostri dies constantissim e adhaerendo piacere et complacere 
studuistis , Tobis et sonsequenter Civituti nostrse pretaetse Arma, sen decoris Insi
gnia, que in principio, sen Cupite presentinm literarnm nostrarnin pictovia arte 
suis apparatis Colox-ilbus Gépiét a sunt figurata, et distinctius expressata, 
anim o deliberato et ex certa nostre M ajestatis sciencia dedim us et contulim us volentes et conce- 
dentes. utV os vestrique successores Cives, scilicet et Com m unitas clicte Civitatis nostre, more a lia rum  
C ivita tum  nostrarum  liberarum  A  rm is u ten tium , a modo perpetuis semper fu tu r is  temporibus in  
Sigillis, Vexillis, Cox-tinis, Velis et generaliter in  quibuslibet Actibus et exercitiis, ac locis 
hu jusm odi; A rm is ú ti, et gaudere, ac ea deferre possitis, sub eisdem  gratiis, prerogativis, honoribus 
et libertatibus, quibus aliae liberae Civitates arm is utentes de Jure vei consvetudine gaudent 
et fru u n tu r.

Ce,terűm ex abundatiori p len itud ine nostri favoris, et g ra d e  volentes pretacta A rm a, que 
inter a lia  opportuna e tiam  in  Vestrcte C om m unita tis S ig illis  deferretis, am plioribus Ornamentis 
decorare inclulgemus tenoré, eb vigore presentium , ac concedimus Vobis, et eidem  com m unita ti 
V'estrae. u t h inc in  posterum  perpetuis tem poribus universis, quoad hu ju sm o d i  Sigillum, sen  
sigilla Communitatis V estra cera rubea úti, cum eademque move Civitatis 
nostrte C assoviensis, om nia  privilegia, omnesque literas ju rid ica s, testim oniales, causales, 
sententionales, m issilesque, seu epistolas et alias quascunque sigillare, et consignare in  penderíti, vei 
in  appenso valeatis, et ad id  p la n a m  et liberum  habeatis facu lta tem , ex presenti nostra annuntia , 
et concessione speciali.

In  quorum  o m n iu m  robur et testim onium , presentes concessimus literas nostras pendentis 
secreti s ig illi nostri, quo u t R ex H ungáriáé u tim u r, m u n im in e  roboratas.

D atum  W ienne feria  tertia  p ro x im a  post fe s tu m  sacratissim i Corporis Christi Anno. 
ejusdem  M illesimo quadringentesim oquinquagesim o tertio, Regni au tem  N ostri Anno quartodecim o.

Ezen hártyaokmány alsó — mint rendesen — behajlott szélén László királyunk függő pecsété 
van alkalmazva. A 7 centimeter átmérőjű s veres viaszból való pecsét egy gömbalaku feliér viasz tokba 
van megerősítve, a pecsétmezőn radiális sugarakkal körülvett czímerpaizs belső mezeje négyeit, melyben a 
nyolez pólya, a jobbra ágaskodó kettős farkú oroszlány, harmadik mezejében pedig három pólya, s végre 
a negyedikben a jobbra néző koronás sas látható. A csinos minuskalákból álló körirat a következő :

• 5  • labíslai • óéi • gra • bímgaric • bobemte • balmacie * croacie • regts * buci* • austr ♦ et

• m a r c b io m s  • m o r a in e .

Ezen pecsét kapsulája fehér és piros színű selyem zsinórral van az okmányhoz megerősítve. 
Feltehető, hogy mihelyt Bártfa városa az 1453-dik évben ezen czímeres armalisát megkapta, nagy 

pecsétjét—- Sigillum május — is nemsokára elkészítteté. Ezen pecsétnyomó fogóval együtt ezüstből készült, 
a pecsét metszése díszesnek mondható, a rajz s a pecsét egyébnemü alakításának jellege határozottan még a 
XV-dik századbeli gótstylnek felel meg.

A majdnem 6 centimeter átmérőjű köralaku pecsét belső mezején, egy gótstylu (leginkább 
háromlobbhoz hasonló) keretben városunk czímerképe foglaltatik, és pedig ép oly alakításban, mint az okmá
nyon, csupán azzal a különbséggel, hogy itt a czímerpaizs alsó része, valószínűleg a hely kitöltésére szol
gáló sugarakkal van körülvéve, ily sugarakat azonban már Ulászló királyi pecsétjén is vettünk észre.

—
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A. pecsét szélét körülfogó iratszalagon a következő csinos s nyúlánk minuskulákból álló kör
irat olvasható.

—  S t g ü lu m  —  m a tu s  —  c u n ta t is  —  bartpfye —  tőrre —  In u u jarte.

Ezen körirat egyes szavai négyszirmu rosetták által vannak egymástól elválasztva. Pecsé
tünk metszése nem csak praecis, hanem minden tekintetben stylszerü is, úgy hogy ezen mii a XY-dik 
századbeli pecsétmetszésünk magas fokú fejlődéséről tesz tanúbizonyságot.

Ezen két legrégibb pecséten kivül, van a levéltárban még három kisebb átmérőjű pecsét is, 
melyek azonban — a pecsét képének határozott renaissance stylje miatt — már a XVI-dik és XVII-dik 
századból valók ugyan, mindamellett stylszerü alakításuk által tűnnek ki.

Ezen pecséteken is, úgy mint az előbbin, a czímertartó angyal feje még nincs nimbussal körítve.

0 A régi — függő pecsétes — diplom ák.

Mint nagyobbrészt majdnem minden levéltárnál, úgy itt is van egy úgynevezett titkos levéltár
— Archívum secretum — hol a különös fontosságú, vagy adományozott királyi kiváltságokat tartalmazó 
eredeti oklevelek és diplomák őriztetnek.

Régi időben a titkos levéltár kulcsai mindig a városi bírónak birtokában voltak, ki hivatala meg
kezdése előtt letett esküjében a titkos levéltár okleveleinek szigorú s lelkiismeretes megőrzésére kötelezte
tek. Senkinek, még az egyes tanácsnokoknak sem volt szabad a titkos levéltár okmányait használni, az 
illető okmányok csakis a tanács és a városi képviselő testület határozata vagy utasítása következtében a 
biró, jegyző és két — ad hoc megbízott ■—■ városi tanácsnok jelenlétében vétethettek ki hivatalos haszná
lat végett a titkos levéltár három külön zárral elzárt szekrényéből. A városi hiteles pecsétnyomók szintén 
a titkos levéltárban voltak éltévé. Egyébiránt ezen szokás most is annyiban követtetik, a mennyiben a 
titkos levéltár kulcsa a bírónál vagy a polgármesternél, a közönséges levéltáré pedig a városi jegyző vagy 
levéltárnoknál van letéve.

A városi levéltár helyiségének három oldalfalazata mellett, majdnem a boltozatig felnyúló fiókos 
szekrények állanak, melyeknek egyik osztályát képezi a titkos levéltár, hol betűkkel és számokkal jelzett 
üókokban a függő pecsétes okmányok őriztetnek.

Nem lehet czélom jelen alkalommal a titkos levéltár ezen — hazánk történetére nézve is felette 
fontos — okmányait jól fentartott, gyönyörű metszésű, s művészies kivitelű nagy pecséteikkel részletesen 
megismertetni, már csak azért sem, miután ily sphragistikai ösmertetés egy külön s önálló művet igé
nyelne, más részt pedig, mivel ily részletes és beható tanulmány — a levéltár mostani rendezetlen 
állapota miatt, — még korai volna; mindazonáltal röviden megemlítem, hogy az okmányokban annyira 
gazdag titkos levéltárunk aXPV-dik századtól kezdve díszes kivitelű függő pecsétekben igen gazdag, különö
sen megemlítendők a Zsigmond, Corvin Mátyás, további I. Ferdinánd királyok nagy pecsétéi, melyeiben 
az uralkodó styl, úgy nem különben a pecsétmetszés művészetének fokonkénti fejlődése alaposan tanul
mányozható— s miután a Pray-féles a többi pecséttani munkáink styltelen és nem természethű rajzaikkal
— a sphragistika jelen állásánál fogva — az ezen szakmával foglalkozó tudósok igényeinek már nem 
felelnek meg; valóban kívánatos volna egy oly pecséttani műnek kiadása, mely— különösen a rajzok tekin
tetében— hivatva volna, a már napjainkban meglehetősen kifejlődött pecséttani szakmánk nagyobb fokú 
kiművelését előmozdítani. E czél elérésére városi s egyéb levéltáraink gazdag pecsétgyüjteményeikkel bő 
anyagot szolgáltatnának.
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*) Piégi nyom tatványok.

A városi levéltárban található -— csekély számú — de annál érdekesebb tartalma s művészies 
kivitelű régi nyomtatványok a következők:

1. Completio moderné judicialis practice famosissimi, ncc non eximii lecju doctoris Joannis Petri de Fér- 
rariis de Papid, impssa que exstitit opera et ipendio Joannis de Colonia nec non Vindelini de Spira, Venetiis Anno. 
M. CCCCLXXII1 Nicolao throno principe iucundissimo et duce felicissimo. A tisztán nyomtatott szöveg gót 
stylű minnskula betűkből áll, az Initiálék élénk szinezete hatással válik el a többnyire aranyozott alapból.

2. «Jns canonicum» Venetiis X I Calendas Deccmbris, Anno salutis Dominice 1479 gót stylű, s Ízléssel 
festett szegély-ornamentatióval, aranyozott kezdő betűkkel. A meglehetős nagysága könyv vastag fatáblái 
préselt bőrrel vannak bevonva, s csinos sarokdiszítményekkel ellátvák. A tábla belső felületén egy primitiv 
kivitelű színezett fametszetben szent Jeromos a bibornoki méltóság jelvényeivel van ábrázolva.

A hátalsó könyvtábla felületén pedig éneklő és különféle hangszereken zenélő angyalok cso
portja van ábrázolva. Különösen a kezdő betűk művészies kidolgozása mesteri kezekre atal, s feltűnő, 
hogy mind a két — a XV-dik század második felében Yelenczében készült — könyv díszítményei még tiszta 
gót stylű jellegűek, a renaissance elemek itt még nem vehetők észre.

3. «Decretum Latino Hungáriáim sive Tripcurtitwm opus juris consvctudinarii inelyti regni Hun
gáriáé et Transilvaniae ac partiam cidem subjectarum, una cum Methodo Articidorum Diaetálium, Authore Stephano 
Werbőczy. Azaz Magyar- és Erdélvországnak Törvénykönyve. íratott Werbőczy István által, mostan ismét 
ujj onnan és másodszor deáknl s magyarul, szép hasznos Regestromokkal és Regulákkal megöregbíttetett és 
kinyomattatott.

Bartphcte
Typis et swmptibus Jacobi Kloeszi Anno 1643“

Az első lapon Magyar-, Horvát- és Dalmát-ország egyesitett czimerpaizsa mellett egy koronát 
tartó oroszlány van fametszetben ábrázolva.

4. «Das neue Testament unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi, verteutscht von Dr. Martin 
Luthern. Halle 1772.»

5. A levéltár egyik szekrényében pedig a magyar országgyűlési törvényezikkek eredeti példá
nyai, a királyok pecsétjeivel és sajátkezű aláírásaikkal ellátva, az 1504-dik évtől kezdve találhatók fel.

7) Középkori fegyverek, zá sz ló k , velenczei üvegpoharak s egyéb régiségek.

A középkori fegyverek közt régiségénél fogva mindenekelőtt egy ívet kell megemlíteni, húrfeszitő készü
lékével. Az iv agya elefántcsont lemezekkel fedett, s felső szélén a nyilak számára egy csatornával van 
ellátva. ívkészítők —- Bogner -— Bártfán már a XV-dik század elején fordulnak elő a városi számadások
ban. Például:

Anno lJf39. Ite n eláss m án Pfeil hat genvacht.............................................................  dénár 70
Anno 1433 . Item Philipp Bogner fiír eyn Arinbrust...................................................  clenar 30

A város erődítményeit védő polgárság — a mint azt egy későbben közlendő s 1536-dik évről 
szóló fegyverösszeirásból is kivehető, egyéb lőszerszámon kívül a XYI-dik században még nyíllal és 
ívvel volt felfegyverkezve.

A hegyes végű s hosszú nyelű bárdok, különösen csinos díszítésű fejszelapjaik által tűnnek fel, 
melyeken gyakran a ciselirozás stylszerű díszítményt mutat. Van még azonkívül levéltárunkban egy majd-
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nem 1-5 meter liosszú, s öntött vasból készült puskacső, mely vastagabb alsó végén gyújtó lyukkal, felső 
végén pedig horoggal van ellátva. Ezen kezdetleges alakú cső leginkább a XYI-dik században divó Arque- 
buse (Hackbüchse) nevű fali puskák csövéhez hasonlít, melyek gyakran «bombardula» elnevezés alatt 
fordulnak elő a városi följegyzésekben. A puskacső felső végén lévő horogból azt következtethetjük, hogy 
ezen cső faagygyal is volt ellátva. Ily puskák különösen a várak s városok megvédésénél használtattak.

Azonfelül levéltárunkban van még azon négy pallos is, melyekkel azelőtt a kivégzések eszközöl
tettek. A szigorú régi igazságszolgáltatás ezen szomorú s még most is borzadályt okozó emlékeiről, még 
későbben lesz említés.

Az itt található zászlók közt, történeti érdekességénél úgy mint művészeti kivitelénél fogva 
megemlítendő azon lovassági zászló, mely minket azon történeti eseményre emlékeztet, midőn 1683-ik 
évben Thököly Imre a várost elfoglalván, bizonyos Gutli Dániel nevű titkárát Bártfa város birájává tévé, s 
ezen lobogó alatt polgárokból álló városi bandériumot szervezett.

Ezen lobogó alakja tökéletesen megfelel a XVII-dik századbeli lovassági kornet-zászlók alakjá
nak, így a 2-40 m. hosszú zászlórúd alsó hegyes végét a zászlót tartó lovas úgynevezett bandallierjének 
bőrtokjába helyezte el.

A meglehetős vastag és hosszában csatornás élekkel díszített zöldszinü zászlórúd felső vége 
aranyozott gömbü hegybe végződik.

A zászló G3 centiméter hosszú és 60 centiméter széles lobogójának kelméje sötét biborszínű 
virágokkal s egyéb díszítményekkel átszőtt nehéz selyem damaszt; a zászló rúdjához aranyszögekkel meg
erősített lobogó egyik oldalán Magyarország — babér és cserfalevelű ágakkal koszoruzott — czimere lát
ható, melynek renaissance alakításéi koronája felett az 1683-dik évszám, aranynyal kivarrva, diszlik. A zászló 
másik oldalán pedig Bártfa város ösmert czímerpaizsának — négy folyamos — alsó felén egy kisebb paizson 
Gutli Dániel városi biró s ezen bandérium kapitányának D és G kezdő betűi kék alapon ezüsttel himezvék

A zászló kelméje arany rojtozatú szegélylyel kerített. A „Liber Bationum de Anno 1682—1701“ 
czímű városi számadásokban ezen lovassági zászló készítésére vonatkozó adat igy hangzik:

Anno 1683. In  phalerae, Lábciri, et partisan i reparationem  in  auro d u c tili
serico et pictori erő g á ti in  toto ................. ........................................... ......................... ji. 2lj. den. 6

Megemlítendők még itt azon díszes üvegpoharak, melyek a levéltár ajtajától jobbra álló szekrény 
egyik fiókjában őriztetnek, -— s különösen csinos alakjuk és díszítményeik által tűnnek fel.

A kehelyalakú pohár, cséicsos fedőjével, 28 centim, magas, öblözetének átmérője pedig 12 centim.
A pohár széle kék gyöngyös pártázattal körülfogott, melynek belső felületét aranyszínű pikke

lyek képezik.
A pohár oldalán a városi czimerpaizs van festve.
Az üveg színtelen, csak a pohár lábazata ultramarin kék szinti. Ezen poharak díszítményeinek 

finom kivitele élénken emlékeztet a XYI-dik századbeli velenczei poharakra, s így nem lehetetlen, hogy 
Bártfa városa Yelenczében készíttette ezen díszes poliarokatÁ

Yégre különös ritkaságánál fogva megemlítésre méltó még az itt található viasztábla — tabula 
cerea — is, melynek 23— 25 centiméter nagyságú, s kiálló kerettel ellátott felülete viaszszal van bevonva

A papír használata előtt, különösen a rómaiaknál, ily viasztáblákra egy hegyes eszközzel — sty- 
lussal — írtak. Táblánk felületén vannak ugyan idomtalan karczolások, melyek azonban betűkhöz egy- 
átalán nem hasonlítanak. *

* A bécsi «Mittheilungen» XVIII-dik évfolyamának a 302-dik lapján rajzban közölt pohár alakjában, sőt pikkelyes 
diszítményeinél fogva, feltűnően hasonlít a bártfai poharainkhoz.

Ezen diszes poharak egyik példányának rajza a II. táblán 16 idom alatt ábrázolt asztalon szemlélhető.
BÁRTFA KÖZÉPKORI M Ű EM LÉK EI. 12
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!>) A halálos ítéletek.
(Sententiae Criminales.)

Minthogy a XIA -dik században a rablások, gyújtogatások, gyilkosságok s lopások nem csak a 
városban, hanem a vidéken is igen gyakoriak voltak, ezen nagymérvű bűntények meggátlása tekintetéből 
Nagy-Lajos királyunk mar 1365-dik evben Bartfa városát pallosjocjgal — Jvs gladii — ruházta fel, mely 
jogot Zsigmond király 1427-dik évben kibocsátott okmánya által újra megerősített.

Ezen időben a büntető eljárás gyakorlata még nem volt oly törvényes módozatok és formák 
által szabályozva, mint jelenleg; akkor a bűnös vallatására a kínzás — az úgynevezett tortúra — is alkal
maztatott, s hogy a gyakran, talán ártatlan vádlott mily isszonyú kínzásokon ment keresztül, azt bizonyít
ják nemcsak a napjainkig fenmarad borzasztó kinzó eszközök, hanem a még meglevő vallatási jegyző
könyvek is.

A tortúra már a rómaiaknál is alkalmaztatott, kezdetben csak a rabszolgáknál, későbben azon
ban az uralkodó császár elleni bűntényt elkövető szabad római polgároknál is.

A középkorban a tortúra Olaszhonból terjedt szét Európa többi államaiba, és pedig úgy látszik 
legelőször Némethonba.

A tortúránál alkalmazandó eljárás módozata pontosan meg volt határozva, s három fokozatból 
állott, melyek rendesen a bűnös megátalkodottságálioz képest bizonyos meghatározott rendben alkalmaztattak.

Az inquirálandó bűnös levezettetett az úgynevezett kinzó kamarába, mely rendesen egy föld 
alatti boltozott helyiségből állott, nehogy a kínzott bűnös jajkiáltásai kikallatszassanak az utczára. —- 
A kinzó kamara rendesen egy rácsozatos fal által ketté osztott helyiségből állott, mely utóbbiban a vizs
gáló biró a jegyzővel foglalt helyet, ki a vallatott bűnös vallomásait híven feljegyzé.

A kamara nagyobb helyiségében a különféle kínzó eszközök felállítva, s részben a kamara bol
tozatára felfüggesztve voltak.

A vallatás természetesen titkon történt, mert a szerencsétlen delinquensen kívül, csak a vizs
gáló biró, a jegyző, továbbá a bakó legényeivel volt jelen, kik a titoktartásra esküvel köteleztelek. A val
latásra szánt helyiségben azonkívül egy ülőpad vagy helyesebben lócza volt felállítva, melynek csak a 
fele birt háttámlával, s ezen a helyen a delinquens foglalt helyet, míg a támla nélküli végén a bakó ült, 
ki a becsületes emberek sorából ki lévén zárva, bárhol még a templomban is csak támla nélküli pádon 
vagy széken ült.

Ily szerkezetű lóczát láttam a regensburgi városház földalatti kinzó kamarájában is, hol még 
azon rácsozatos ablaknyilás is létezik, melynél a vizsgáló biró a jegyzővel foglalt helyet.

Kezdetben a vallatás alkalmával a kínzó eszközök még nem alkalmaztattak, mert gyakran tör
tént, hogy a bűnös a kínzó eszközök egyszerű látására is annyira megijedt, hogy bevallotta bűnös tettét, 
a mi természetes is, mert már magában véve a sötét, és csak egy függő mécs által gyéren megvilágított 
pincze- vagy tömlöczalakú helyiség, különféle kínzó eszközeivel együtt, borzadalmas hatással lehetett a 
delinquensre.

Az oly megátalkodott bűnös, ki a kinzó eszközök láttára sem tett vallomást, kegyelem nélkül a 
tortúrának vettetett alá. A kínzásnál a következő módok fordultak e ^ : a testnek feszítése, egy kerekek
kel ellátott feszítő létrán (Streckleiter); a korbácsolás és vesszőztetés; a nagy ujjnak vagy lábszáraknak 
egy tompa csavar általi préselése (spanisclie Stiefel), továbbá a felfüggesztett test égetése, s karczolása 
hegyes vaseszközökkel és több efféle kínzó eszközök, melyek látására a felvilágosodott ember érzéke 
el borzad s szive összeszorúl, midőn elképzeli magának mindazon kínzási nemeket, melyeket az ember 
embertársának kínzására talált fel.

A tortúra hazánkban 1776-dik évben Mária Terézia humánus uralkodása alatt töröltetett e l; 
erre nézve a város jegyzőkönyveiben a következő feljegyzést találtam:

Anno 1776. Tortúra deliquentibus non anvplius acljuclicanda in tim a tu r  per Consilium.
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Bár a tortúra ellen — különösen Németlionban a reformatio kezdetén— már a XYI-dik század
ban történtek felszólalások, mind ennek dacára csak a múlt században töröltetett el az végképen; azonban 
a felvilágosodott XlX-dik század szégyenére, Némethon némely városában még e század második évtize
dében istörténtek kínzások.1

A bűnös — az ily embertelen kínzás által kicsikart — vallomása azután bűntényének beis
meréséül s bizonyságául vétetett, s rendesen halállal büntettetett.

Gyújtogatok, gyilkosok, közönséges tolvajok, vélt boszorkányok, utonállók s házasságtörők ren
desen halálra Ítéltettek s az Ítélet vagy a bakó pallosa, vagy pedig akasztás által hajtatott végre.

A bártfai városház levéltárában lévő jegyzőkönyvben azonban még a következő halálnemek is 
fordulnak elő : a kerékbetörés, a máglyán elégetés, a vízbefojtás, sőt még a keresztrefeszítés is.

A mint a későbben közlendő halálos Ítéletek lajstromából kitűnik, az akasztás tekintetett a leg
szégyenletesebb halálnemnek; mert néha az akasztásra Ítélt bűnös, a vizsgálat alkalmával felmerülő eny
hítő körülmények tekintetbe vételével, vagy pedig befolyásos ismerősei, rokonai vagy barátai kérelmére 
kegyelemből lefej eztetett.

A lefejeztetés s általában minden kivégzés a középkorban, mintegy elrettentő például, nyilvá
nos helyeken, a nép jelenlétében történt, így történt ez Bártfán is; mert a lefejeztetés executiója vagy a 
főtéren a városház előtt álló pellengér-oszlop (Pranger) előtti térségen, vagy pedig a város körfalain kívül, a 
felső kapu előtti pázsiton álló bitó mellett hajtatott végre. Ezen utóbbi oszlop, melyről még későbben szó 
leend, nem egyéb, mint egy halotti oszlop, Todtenleuchte, a minők hazánk több helyén, például Sopron 
mellett is találtatnak.

Ezen emlékoszlop egy 1642-dik évi april 1 -jérői feljegyzett Ítéletben Statua mercurialis-müt, 
Merlmrialsáule, Merkurius oszlopának neveztetik.

Ezen oszlop Köpfstock“ későbbi elnevezése azt látszik bizonyítani, hogy a XYI-dik és későbbi 
századokban a lefejeztetések ezen oszlopnál történtek.

Az imént említett, s a városház előtt álló pellengér-oszlop az 1768-dik évből való térképen még 
előfordul. (Lásd I. tábla 1. idomát.)

Az oszlop, a mint az a rajzból még kivehető, alsó részén három vagy négy lépcsőfokkal volt 
ellátva, valószínűleg azért, hogy a pellengérre állított bűnöst a nép jobban láthassa.

A rajz szerint ezen pellengér vagy szégyenoszlop meglehetős magas lehetett, s felső csúcsos 
vége egy tornyocskába látszik végződni, továbbá az oszlop alakja, valamint szerkezete, kőkonstructióra 
utal. Ezen pellengér a városház és az 1702-dik évben épült katonai őrház közt állott, de jelenleg már 
nem létezik, s valószínűleg a múlt század végén hordatott le.

Bártfán a tortúra a börtönuteza végén álló, s az említett városi térképen 25-dik szám alatt meg
jelölt ,,Carceres“ házban történt, hol több börtönhelyiség alatt lévő pinczealakú terem használtatott e 
czélra, s még mai napig is látható. A kínzó eszközökből azonban nem maradt fenn semmi.

Ezen korból maradt fenn még egy vaspántokkal ellátott, s négy keréken járó deres, továbbá egy 
kaloda is. Ezen kaloda — emlékszem — házunk udvarán állott, miután nagy atyám Judex suburbanus lévén, 
a kisebb kihágások és vétségek felett ő volt feljogosítva Ítélni. Különös, hogy ezen kalodának alakja felette 
hasonlít azon kalodáéhoz, mely a lőcsei templom középkori falfestményeinek egyik képén van ábrázolva.1 2

1 Lásd Mayers grosses Conversations:Lexicon, mely szerint a tortúra eltöröltetett 1740-ben Szászországban és 
Dánemarkban.

1770-ben Ausztria-Magyarhonban,
1776-ben Francziaországban.
1789-ben Oroszlionban ; ISOl-ben Bajorországban.
1822-ben Hannoverában és 1828-ban Gothában.
2 Lásd Dr. Henszlmann Imre «Lőcse régiségei» czímíí müvének 97. lapját.

12*
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Bártfa városának a középkorban néha két bakója is volt, évi fizetesök a város kiadásaiban ,,Car- 
nifexu fejezet alatt évről évre előfordul; a bakó évi fizetése 20, 30 frt közt változott, azon felül a halálos 
Ítélet végrehajtásáért mindig külön jutalmat kapott, mely azonban csak pár forintból, sőt néha csak 50 
dénárból állott.

A város levéltárában őriztetik még azon négy hatalmas s most is borotva-élességü pallos, 
melyekkel a kivégzések történtek, ezen pallosok részletes leirását későbben közlendem.

A halálos Ítéleteket tartalmazó többször említett jegyzőkönyv a város levéltárának egyik fiók
szekrényében őriztetik, s érdekes tartalma az akkori igazságszolgáltatás tanulmányozására bő anyagot 
szolgáltat. A könyv félívnyi nagyságú s préselt barna bőrrel bevont kemény táblákba van kötve, jó s vastag 
papírja már sárgás szinti, melyben mint papír-vizi jegy egy csinos alakításéi tárcsa fordul elő, melynek 
mezejében egy szép rajzú liliom látható, a paizs azonfelül egy liliomvégü koronával van fedve.

E könyvben a halálos iteletek feljegyzése 1559-dik évvel kezdődik, s 1649-dik évvel végződik, s 
igy majdnem egy század folyama alatt történt kivégzések vannak itt feljegyezve.

A latin szövegű kézirat, nem egy írótól származván, természetesen különböző; mert míg egy 
helyen jól és könnyen olvasható, addig más helyen majdnem olvasliatlan.

Nem lehet czélom, ezen — magában véve felette érdekes —- jegyzőkönyv teljes tartalmát itt 
közölni, ez majd azon írónak lesz hivatása, ki a város eseménydús történetét szerkesztendő én ez alka
lommal csak azon Ítéleteket közlendem melyek nemcsak az akkori igazságszolgáltatásra nézve különösen 
jellemzők, hanem sociális és culturtörténeti jelentőséggel is bírnak, s melyeket egy műtörténész ki az 
akkori viszonyokat ismerteti, nem mellőzhet.

A HALÁLOS ÍTÉLETEK JEGYZÉKE.

Sententiae Őri m i na les  e P ro to co llo  Libree ac Bgise C ivitatis B artfensis  excerptee :

1559-évi A p ril 5~kén.

Crocker Mátyás, a város birtokához tartozó Swirzsó helységbeli' lakos, szolgálójával tiltott sze
relmi viszonyt folytatott, mely nem maradt eredmény nélkül. Ezen bűnténye miatt pallos általi halálra 
ítéltetett. Capite plexas est.

1559-évi A p ril 5 -kén.

Nagy Lőrincz nevű katona, ki három köböl és három véka búzát lopott, a városház előtti pellengér- 
oszlop mellett a bakó által megvesszőztetett, és büntetésének kiállása után a városból minden időre 
kiutasíttatott.

1559-évi October 2 0 -kán.

Andrásvágási születésű Holbovitz Bálint, hét lovat lopván, bűntényét a tortúránál bevallotta, s 
ezért felakasztatott.

Vcilentinus Holbovitz de Andrásvdgás oh fiirbwvi septem enim, Equos se fnrto  abstulisse
in  torm entis fassus est, pa tibu lari supplicio affectus est.

Anno 1560. sexta  fé r i a post Pctscha.

János városi bakó, csehországi születésű, azért, hogy a város dobosára puskából (ex bombardula) 
lőtt oly szándékkal, hogy őt megölje, fejvesztésre Ítéltetett.
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1562.

Latzko, Richwald községbeli orosz vallási! pásztor, felakasztatott, mert szokása volt a reá bízott 
marhát oly czélból agyonkinozni, hogy a marhabőrt eladhassa, — továbbá azért is, mert mészt s külön
féle gazdasági szerszámot lopott.

Ugyan abban az évben Iván, knrimkai születésit s Makovicza várának jobbágya, egy kereskedő 
boltjából* több kést és mintegy harmincz darab kerékvasat lopott el, mely bűntényét csak a tortúra alkal
mazásánál vallotta be, ezen bűntény elkövetése miatt felakasztatott.

Ugyan abban az évben Marczin, kruzslyovai születésit pásztor, két darab marhának s egy méh
kasnak ellopása miatt felakasztatott.

Anno 1568. sexta  fe r ia  ante secunclam D om in icam  Adventus.

Fleclitenmacher András, egy lengyel születésit nemes, Bártfa külvárosi lakos, neje elhalálozása 
után, saját lányával tiltott viszonyban élt; ezen bűnténye miatt élve elégettetett (cum filia carnali incestum 
liorrendum comittens, vivus exustus est.)

Anno 1561/'. sexta  fe r ia  ante D om inicam  Judica.

Jakab a város birtokához tartozó Tarnó helység pásztora, egy szűznek megbecstelenítése miatt 
lefejezésre Ítéltetett, de nejének kérelmére életének megkegyelmeztek ugyan, hanem azzal büntettetett, 
hogy a város főterén álló pellengér-oszlophoz köttetett és a bakó által nyilvánosan megvesszőztetett, s 
végre a városból kiutasíttatott.

Anno 1560. sexta  fe r ia  ante Jubilate.

A külvárosban lakó, Mutteranna nevű polgárnő, ki egy méhkas mélieit megsemmisíté s a köpü- 
ből a mézet kivette, a máglyán élve égettetett el, — (per ignem adfecta supplicio).

Anno 1569 sexta  post Anclreae.

Bayer Zachariás, bártfai születésű polgár és kassai házbirtokos, elhagyván házát s Kassán lakó 
nejét, Bártfára jött anyját meglátogatandó, de itt henyélő életet folytatván, egy polgár szűz leányával 
tiltott viszonyban élt; ezen bűntényéért a nyilvános bitó-oszlop mellett (adpublicam Statnam Capitephxus est) 
lenyakaztatott. A szerencsétlen leány pedig a pellengérnél — ad mediastimmi virgis cesa — megvesszőztetett, 
s azután nemcsak a városból, de a város birtokához tartozó helységekből is örökre száműzetett.

* Institor, kereskedő, Kaufmann, ex institis, a kereskedő boltjából.
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Anno 1570. sexta  ante P alm arum .

Opporkovicz Márton húsz darab aranyat lopott, a külvárosban lakó nevű kereskedő ágyából. 
Ezen lopás miatt felakasztatott, a megtalált lopott pénzösszeg pedig — a törvény költségeinek levonásával 
— a jogos birtokosnak visszaadatott.

Ugyanazon napon egy Matzko nevű tolvaj, ki Sárosban több lopást követett el, felakasztatott 
— snspensns. —

1570.

Wolcsko, dnbovai születésű lengyel, lólopás miatt akasztatott fel.

1571. m á jus Í j-k é n .

Jannschkó, Gorlicz melletti mocznyiczai születésű s mintegy 20 éves lengyel, a város határában 
fekvő «Röhrgrund»1 nevű erdőben egy lovat ölt le, mely bűntényért felakasztatott.

1573. Sztanko  Tamá s h Írósá g a alatt.

Egy Jakab nevű krosznói születésű lengyel, mesterségére nézve takács, ki elhagyván nejét s 
gyermekeit, egy bártfai nővel tiltott viszonyban élt, ámbár ezen vétségéért a halált megérdemelte volna, 
enyhítő körülmények tekintetbe vételével életének megkegyelmeztek ugyan, de teste a pellengérhez 
kötöztetvén, három bakó legény által nyilvánosan megvesszőztetett, s büntetésének kiállása után nemcsak 
a városból, de a város birtokát képező összes falvakból örökre kiutasíttatott.

1573.

Repka János, a Krakótól két mértföldnyire fekvő skavinyai illetőségű lengyel, nejét és gyermekeit 
elhagyván, egy búcsú alkalmával egy nőnek fátyolkendőjét1 2 lopta el, mely lopás miatt ugyanazon a napon 
felakasztatott.

Anno 1573 fe r ia  sexta  post Simoni.s et Juclae.

Egy Gallus nevű, rozsnyói születésű egyén, egy pomerániai születésű s János nevű utazóhoz 
— vagy vándorlegényhez útközben csatlakozott, az utóbbira nem messze a várostól kardot rántott s őt 
veszélyesen megsebesítette, ezen bűntényért lenyakaztatott.

Anno 157 j .

Yissovai születésű Bwyack István, a november hó 9-kén elkövetett lopás és emberölés miatt, 
mely bűntényét a kínzókamarában bevallotta, herékbe törés általi halálra Ítéltetett — per rólam adfectus 
supplicio — s rajta az Ítélet végre is hajtatott.

1 Röhrgrund, rurnya, a várostól nyugati irányban a mihalyói hegy keleti oldalán fekvő erdő, melynek völgyéből egy bő 
forrás vize, föld-alatti facsöveken a városba vezettetik.

2 Peplus vagy peplum, Frauenschleier, Hochzeitkleid fátyol vagy mennyasszonyi ruha.
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Anno 157 lf. clie a ltéra  p rox im a  post Luciáé.

Madarász István, több általa elkövetett s bevallott rablás miatt, továbbá mert azon rablóbandá
ról volt tudomása, mely a Wojtecb nevű városi polgárt utazása közben kirabolta, daczára annak, liogy ez 
utóbbi rablásban részt nem vett, felakasztatott.

Anno 1575.

Egy lembergi születésű kovács — neve olvashatlan — Somos helységében betörés által 50 irtot 
lopott, itt elfogatván, február hava 5-kén felakasztatott.

Anno 1575  clie G. M ártii.

Valtenberger Gergely, szepesmegyei maczdorfi illetőségű egyén, kinek nejét és két gyermekét a 
törökök elrabolták, azért, hogy Bártfán újból megnősült, lefejeztetett. Az eredeti feljegyzés így hangzik : 
Gregorius Waltenberger de Maczdorff, prepterea, quod in vivis relicta in pago Slatyna legitima conjuge 
sua, cum liberis duobus fingens a Thurcis obductam, et liic Bartphae aliam uxorem virginem duxit Capite 
plexus est die 6-a Mártii Anno Domini MDLXXY. (sic.)

Anno 1578.

A Smigrod melletti Stroczan helységbeli születésű Marczin nevű egyén, pénzes zacskók elmet- 
szése (per abcissionem marsupiorum), továbbá kések és kalapok ellopása miatt, és mert két éven át 
véghezvitt bűntényeit a tortúra alkalmazása nélkül szabadon bevallá, felakasztatott.

Anno 1578.

Kunrath Valacli, Sklek helységbeli illetőségű egyén, a przemyslei püspök jobbágya, több helyen 
elkövetett lopásait tortúra nélkül is alázatosan s őszintén bevallá, lefejeztetett.

Anno 1570. clie 12. ja n i i .

Ondrej Iván, felső-tvaroszczi születésű egyén, azért, hogy Wojtko gazda szolgáját egy leugyelhoni 
erdőben nemcsak kirabolta, de veszélyesen meg is sebesítette, felakasztásra Ítéltetett, azonban atyja, 
rokonai s több becsületes ember kérelmére az Ítélet megváltoztatván, lenyakaztatott.

Anno 1582. d ie  8. Ja n ii.

Kolár János, lengyel születésű, azelőtt fritsovai lakos, gazdasági eszközök, ruhák, és pénz lopása 
miatt felakasztásra Ítéltetett, de néhány jó embere kérelmére, különösen pedig a vérvesztés által okozott 
testi gyengesége miatt, — miután életének egy késsel akart véget vetni,—-kegyelemből lenyakaztatott, — 
gladio subjectus est.

Anno 1582. d ie  28. Decembris.

Görbe Miklós, Aszalóról, ki a pénzes zacskók levágatása alkalmával rajta kapatott s tortúra nél
kül is több rendbeli lopást bevallott, felakasztatott.
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Anno 1588. clie 80. M ay.

Egy bizonyos József nevű szíjgyártó, nejével együtt élve megégettetek (cum uxore vivus exustus est), 
mert sógorával összebeszélt, hogy Váralját — talán Szepes váralj át — felgyújtja, mely összebeszélés követ
keztében sógora csakugyan véghez is vitte gonosz tettét. Ezen bűntény indító oka a feljegyzésben nem 
említtetik meg.

Anno 1588. die lJp. A ugusti.

Hankovszky János, mivel Scholtz Márton törvényes nejével házasságtörési bűntényt követett el, 
lenyakaztatott, — gladio subjectns est.

Ugyanazon a napon

Scholtz Márton házasságtörő neje is lenyakaztatott. — Capite plexa est.

Anno 1585. d ie 8. M ay.

Egy Rosenbergi illetőségű lengyel nő gyermekét titokban megfojtván, ezen bűnténye miatt egy 
zsákba varratott, s a város melletti Tapoly folyóba dobatott, . . .  in Teplam projecta fűit.

Anno 1585. die 16. Jan i.

Rapskói illetőségű Paschovetz Fedor •— alias Lojteck— éjnek idején méklopásnál rajta kapatván, 
a következő napon felakasztatott.

Anno 1585. d ie  25. Jan i.

Egy Pál nevű terebesi születésű fiatal katona, ki Bártfára menvén, útközben egy bizonyos 
Suba János nevű eperjesi polgárt pallosával oly veszélyesen megsebesíte, hogy a megtámadott harmad
nap múlva elhalt, ezen bűntényért lenyakaztatott.

Anno 1585. die 21. Ju lii.

Czoth Jakab, szepességi származású s a külvárosban lakó polgár, 18 frtnyi pénzösszeg ellopása 
miatt lefejeztetett.

Anno 1585. d ie 29. A ugusti.

Czoth Gergely az elébb említett Czoth Jakab fivére, ki a bátyja által lopott pénz rejtekhelyét 
nem akarta kivallani, továbbá, mert több méhkast lopott el, Czuda András tolvaj czimborájával együtt a 
máglyán porig elégettetett — irjne sint combusti et concremati in pulverem.

Anno 1585. die 18. M ártii.

Dunsth Tamás városi polgár és kalapos, szolgálójával tiltott viszonyt folytatván, bűntényét 
azonban csak a kínzó kamarában vallotta be, ezen vétségért a nyilvános oszlop mellett lenyakaztatott. Capite 
plexus est ad publicam statuam.



Anno 1586. sexta  ante D oniinicam  Judica.

Fransch Róbert, párisi születésű katona, ki a török fogságból kiszabadulván, Lengyelországból 
Bártfán keresztül, a tokaji várban állomásozó Rosell nevű kapitányának látogatására utazván, későbben 
hazájába akart visszatérni. Útközben egy Grossmaul György nevű bártfai jobbágyhoz csatlakozott, ki őt 
szekerére fölvette. Elérve a várostól nem messze fekvő Röhrpusch nevű hegyet, ennek alján — ismeretlen 
okból — nemcsak Grossmault, de kocsisát is életétől megfosztotta, mely bűnténye miatt a városban lenya- 
kaztatott; — gladio percussus hic vitám finivit et poenam persolvit.

Anno 1586. fe r ia  sexta  ante D om in icam  P alm arum .

AVojtek János, tarnói születű lengyel, egy ökörnek ellopása miatt felakasztatott.
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Anno 1586.

Schindler Mátyás a helpis — a mostani halpus — utczában lakó Schindler Mátyás fia, a 
Pfeiffer Mátyás házánál elkövetett lopás — továbbá egy szűz leány ellen elkövetett erkölcstelenségi bűn
ténye miatt, az akasztófa mellett — kerékbe töretett, ad patibulum rotatus, sive rota fr  actus.

Németh Kristóf, Abaújmegyében fekvő Perény községben lovat lopott, de Bártfán elfogatván -  
felakasztatott.

Anno 1586. 20. d ie Deceinbris.

Egy bizonyos Klymo, lengyel születésű szolga, ki Oszolovitze községében lakó, Dziedzolowszky 
Mátyás lengyel nemes származású gazdájára lőtt, s őt veszélyesen megsebesíté. Midőn pedig ura a meg- 
sebesítés folytán bekövetkezett betegségéből fölépült, azt saját házában ismét megtámadta s megölte, ezen 
ismételt bűntényért felnégyeltetett, s testének részei intő példáid az akasztófára függesztettek fel. Supplicio affectus 
est pro merito suo videlicet in partes sectus, et patibulo affixus fűit.

Anno 1587. d ie 5. M ai.

Egy bizonyos Jakab nevű lengyel származású egyén, a városban több szekérlánczot ellopván, ezen 
bűnténye miatt felakasztatott.

Anno 1587. fe r ia  sexta  po.st L a u ren tii.

Egy richvaldi születésű Orsolya nevű nő, házasságtörési bűntény elkövetése miatt, a pellengér
oszlopnál nyilvánosan megvesszőztetvén, a városból mindenkorra kiutasíttatott.

Anno 1588.

Egy Zsófia nevű szolgáló, több erkölcstelen tettnek elkövetése miatt, egy szalmából font koszorú
val a fején, a nép jelenlétében, nyilvánosan a város körül vezettetett, s azután a városból mindenkorra 
kiutasíttatott; . . . saltem per bedellum in Civitate circumducta, ornata stramina Corona, proclamata, et 
in perpetuum deportata, seu ablegata fűit.

BÁRTFA KÖZÉPKORI MŰEMLÉKEI. 13
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Anno 1580. d ie  7. Februárit.

Klausschmied Wolfgang (Farkas) ausztriai bixendorfi születésű fiatal legény, éjnek idején három 
háznál, betöréssel párosult lopást követvén el, a városból megszökött, de a várostól nem messze fekvő, s 
a városbirtokához tartozó Iílyussó nevű faluban (in pago Kinstell) a poroszlók által elfogatván, bebörtönöz- 
tetett; e közben a tortúra alkalmazásánál még több bűntényt is bevallott; így Bornemisza György házába 
éjnek idején betörvén, egy ládából 3 ft 10 dénárt, nemkülönben több ezüst gombot is lopott, azonfelül 
bevallotta, hogy azelőtt Ivrakóban egy arany lánczot ellopván, azt egy olasz aranyművesnek — Aurifabro 
Italo 50 arany forintért eladta.

Mindezen beismert büntette miatt törvény szerint megérdemelte ugyan az akasztófát, de több 
tekintélyes ember kérelmére lefejeztetett; . . . privatus fűit capite, et sic per gladium vitám finivit.

Anno 1500. d ie 20. Februári!.

Egy bizonyos Hedvig nevű felső-volyai illetőségű férjezett nő, parázna s feltűnő erkölcstelen 
életmódja miatt a pellengérnél nyilvánosan karóba huzatait.

Anno 1500. die 15. M ártii.

Jánosch és Mihály nevű íelső-volyai lakosok, a fent említett s borzasztó halállal kivégzett Hed
viggel erkölcstelen életet folytatván, továbbá azért, mert Hedvig férjét meggyilkolták, ezen kettős bűntény 
elkövetéséért lenyakaztattak. — Capitibus truncati sunt.

Anno 1500. d ie L auren tii.

Wollensclilager János, máskép Gáspár, a márcziusi sörtől megrészegedvén — in potu martiali 
(ut vocant) ingurgitesset — ily állapotban betért a börtön-utczában (Büttelgasse, platea-lictoris) lakó 
Scliwartz János polgár házába, melyben egy kályha melletti pádon alvó hét éves leánygyermeken (lror- 
rendum dictu) erkölcstelenséget követett el, mely bűntényét kezdetben nem akarta ugyan bevallani, de a 
tortúra iszonyú kínzása következtében bevallota.

Ezen bűntényért lenyakaztatott. A feljegyzés szövegének vége így hangzik: . . .  in scamnum 
prope fornacem depositam violare constituit. Cum verő membrum virile ingerere non posset, vulvarn 
puelluhn digito aperire conatus est, ita ut sangvis de pedibus ejus profiueret! Id licet constanter nefarius 
homo negavit, provocando ad testimonia, tamen in tortúra tandem fassus est se reum esse, quapropter 
etiam truncatus Capite.

Anno 1501.

Jaschek de Blasko orosz vallásit egyén, a városi biró nejének főkötőjét, továbbá egy női köpenyt, 
egy új favágó-baltát s egy kaszát ellopván, ezen bűntényét csak a tortúránál vallotta be, s egyszersmind 
azt is, hogy neki a Megváltóról s a Miatyánkról tudomása nincsen. A lopás bűntényéért felakasztatott.

Anno 1501. die 15. JCovernb.

Schedlich János, aranyműves, erdélyi születésű, bártfai polgár és városi képviselő, — centumvir — 
Purlanitz János polgár házának előboltjából pénzt s egyéb tárgyakat elidegenítvén, ezen bűnténye miatt 
az akasztófát megérdemelte ugyan, de barátjainak s különösen pedig a tisztelendő lelkész kérelmére, Ítélete



megváltoztatván, a felső kapu előtti oszlopnál lenyakaztatott, — tamen acl intercessionem Venerandi Domini 
Pastoris, et aliorum Amicornm, ad Statuam portáé Superioris capite truilcatus est.
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Anno 1596. d ie 16. Februárit.

Jakab, egy sárpataki illetőségű özvegy fia, alig 17 éves, több lopás miatt, melyeket részint a 
lielységbeli biró házában, részint pedig az oskolában követett el, keresztre feszíttetett! — cruci affixus est.

Anno 1596. die 6. Sept.

Schmid Tóbiás városi polgár hasonnevű fia vászon-lopásért megérdemlő ugyan az akasztófát, de 
kegyelemből lefejeztetett; cűm patibulum meruisset, ex gratia capite — ante portám superiörem ad statuam 
mulctatus est.

Anno 1613.

Leopoldi Pál bártfai polgár, azelőtt városi tanácsnok tiltott viszonyban élt Blimberg János 
harangozó fiatal nejével, ezen bűnténye miatt lenyakaztatott.

Anno 1617. die 25. Á prilis.

Egy lengyelhoni lipniczei születésű, bizonyos Lukács, máskép Rákóczi nevű egyén, bártfai ház
birtokos, mostoha leányával folytatott erkölcstelensége következtében bűnösnek találtatván, elfogatott s a 
Tapoly vize partján elégettetett, —- ad ripam Topla igne crematus, ac in cineres redactus est.

Anno 1618. d ie 8. M ártii.

Csakan Jónás, éltes városi polgár, s azelőtt több éven át városi tanácsnok — senator •— egy 
leánynyal folytatott tiltott viszonya miatt, lefejeztetett.

Anno 164*2. die 1. Á prilis.

Krakofvszky János, Klösz Jakab könyvnyomdájában alkalmazott tanoncz, Yárady István betű
szedő czimborájával mintegy 1000 irtot ellopván, megszökött, de elfogatván, a városon kívüli oszlopnál 
lefejeztetett.

íáz eredeti följegyzés így hangzik:
Johannes Krakofvszky Typograghiae Discipulus apud D. Jacobum Klösz pecuniam Domini 

Michaelis Raszlaviczy in deposito habitam, violata cista in superiore Camera enni complice suo Stephano 
Yárady. itidem discipulo Artis ejusdem, tamen profugo furatus est circiter miile florenos, qui in cellario 
apud Klöszium reperti, in curiam delati, et domino suo possessori ad manus vicissim traditi, acceptis 
aliquot exin florenos pro exolvendo Carnifice, et proecone capite plexus est extra Cioitatéin acl Statuam 
Mercuricdem.

Tamen non est examinatus quaestionibus, neq per carnificem apprehensus, séd post de collationem 
per sandapilas tumbae impositus, et honeste in Kastilchen sepultus.

Azért véltem ezen följegyzést egész terjedelmében közlendőnek, mert a város felső kapuja előtt 
álló oszlop vagy halotti lámpa, itt határozottan Mercurius oszlopának neveztetik.

13*
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Íme, tisztelt olvasó, az itt közölt Ítéletekben az akkori túlszigorú igazságszolgáltatásnak mily bor- 
zadalmas képe tárul elénk! Mert valóban túlszigorúnak kell tartanunk oly büntető eljárást, midőn a vádlott 
valamely csekély értékű tárgy ellopása miatt irgalom nélkül halállal lakolt; a midőn talán képtelenségből 
elkövetett bűne miatt, — kizárva az alkalmat a bűnös megtérésére s javulására, — a szerencsétlen vádlott 
az erőszakos halál áldozatává lö n ! És épen abban áll a különbség, az akkori és mostani büntető 
eljárás közt, hogy míg akkor a bűnös elkövetett tettéért szigorúan s gyakran halállal büntettetett, 
addig a jelenkor felvilágosodott s humánus gondolkodású XIX. századában a bűnös többnyire bezáratással 
fenyíttetik meg ugyan, de egyszersmid alkalom nyujtátik neki a javulásra is.

Ezen itt közölt halálos Ítéletek jegyzékéből az is jön tudomásunkra, hogy akkoriban a törvény 
kérlelhetlen szigora — minden melléktekintetek s személyes érdekek tekintetbevétele nélkül, gazdagon és 
szegényen, fiatalon s öregen, baráton és idegenen irgalom nélkül — hajtatott végre. Láttuk, hogy városi 
polgárok, sőt tekintélyes városi tanácsnokok és nemes emberek, ha azok a törvény ellen vétettek, 
kegyelem nélkül kivégeztettek! s ha egyszer a lopás bűnténye be volt igazolva, nem tekintve a lopott tárgy 
értékére, a törvény teljes szigora a bűnösön minden körülmények közt végre is hajtatott; — a mint azt 
például azon esetből is következtethetjük, midőn egy szerencsétlen egy közönséges szekérláncz ellopása 
miatt akasztatott fel!

És mégis valóban csodálatos, hogy a törvény mindezen szigora daczára a bűntények gyakoriak 
voltak akkor, midőn mindenki tudta — mert hiszen az illető maga is a kivégeztetéseken gyakran lehetett 
jelen — hogy a legcsekélyebb bűntény elkövetése halált hoz, s mind ezen elrettentő példa daczára 
mégis az emberek nem okultak, nem javultak!

Ezen ítéleteket — mint említém — általában véve túl szigorúaknak kell vennünk; s ha azokat 
hasonló következettséggel, pártatlansággal, és szigorral jelenleg is alkalmaznék, kérdem, hány tolvajt, 
rablót, gyilkost és liázasságtörőt kellene a bírónak halálra Ítélni ? Valóban igen sokat!

Igaz ugyan, hogy az akkori mozgalmas, háborús és rendezetlen viszonyok, továbbá a nép rnüve- 
letlensége, s azzal párosult durvasága miatt a polgári rend, béke s vagyonbiztonság fentartása érdekében 
szükség is volt a törvény ily szigorú végrehajtására, annál is inkább, mivel az országban elkövetett bűn
tények kellő megbüntetésére nézve a király keze rövid volt, miért is ezen kötelességet a-királyi városok 
hatóságai teljesítették. A középkorban a városoknak a király által adományozott pallosjog — Jus gladii — 
feljogosítá a város hatóságát, nemcsak a város falai közt, hanem a vidéken elkövetett áthágásokat és bűn
tényeket is a törvény teljes szigorával büntetni.

Hazánkban a középkorban majdnem minden szabad királyi városnak volt pallosjoga, sőt egyes 
nemesi családok is, mint például a Máriássiak a Szepességen, szintén ily joggal voltak felruházva; e 
szerint királyi városaink a középkorban mintegy a törvény őreiül tekintendők, s tagadhatlan, hogy ezáltal 
az ország belbékéjének, a közvagyon gyarapodásának, a magán vagyon s a közbiztonság fentartására nézve 
is az országnak kétségkívül nagy szolgálatot tettek.

Hogy a pallosjoggal visszaélések történtek volna, erre nézve, legalább Bártfán, nincs példa, hogy 
azonban a kínzás által mintegy kicsikart vallomás következtében néha ártatlan is halálra Ítéltetett, ez való
színű, ez a hiba azonban az akkori hiányos törvénykezési eljárásnak tulajdonítandó.

Városunk pallosjogát 1365-ik évben Nagy Lajos királyunk által nyerte, s így föltehető, hogy 
már akkoriban, nevezetesen a XIV. s XV-ik században kivégzések is történhettek; ezen korból azonban 
halálos ítéleteket tartalmazó speciális jegyzőkönyv nem maradván fel, azok nem constatálhatók. A lég 
régibb jegyzőkönyv, mely eddig a levéltárban találtatott, 1420-ik évből való, abban azonban a kivég
zésekre nézve vonatkozó följegyzések hiányoznak ugyan, de miután a város levéltárában lévő négy darab 
pallos közt kettő még a XV-ik század jellegével bír, továbbá a XV-ik századbeli kiadások közt a pallosok 
készítéséért fizetett összegek már előfordulnak, mindezen adatok bizonyítják, hogy kivégzések már 
akkoriban is történtek.
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A kivégzésekre nézve még a következő elszórt adatokat találtam :

.Anno lGJfQ, Garnifici pro ju stifica ta  persona Johanne Coci ab fú r ta m  a,púd
I). Jacobi Kloesz com misus. capite p lexa  so lu ti s u n t ..........................................fi. 5

Anno 1646. Pro fűre suspenso Garnifici d a ti s u n t ......................................  fi. 1
Anno 1673. Super Garnificum pro decollato Bigamo  .................    fl. 1
Anno 1770. Garnifici pro tortúra et decolatione Jacobi G orliczky resolvuntur fi. l ő 1
Pro decollatione Zura Smilalc Ganifici so lu ti sun t ....................................................fl.. 1

v) A város pallosai.

Azon pallosok, melyekkel a halálra ítéltettek a bakó által kivégeztettek, jelenleg a városház 
levéltárának ajtaja mellett vannak felfüggesztve, eredetileg azonban — legalább a hagyomány szerint — 
a városház tanácstermének nyugati hosszfalán, az utolsó Ítéletet ábrázoló frescofestmény alatt valának 
sorban felfüggesztve, s képzelhető, hogy azok a terembe vezetett bűnösre nem csekély benyomást gya
korolhattak.

A törvény végrehajtásának ezen szigorú korszakából származik azon négy pallos, melyekkel a 
kivégzések hajtattak végre. Az első pallos méreteire nézve a legnagyobb, mert pengéjének hossza 980 
milliméter, szélessége pedig a keresztvas mellett 65 milliméter, továbbá a pallos markolatának hossza a 
gömbbel együtt meghaladja a 307 millimétert, végre keresztvasának hossza 230 mii.

Ezen pallos markolatjának faborítéka (fusée, Hülse, spindle) fekete vastag bőrrel van bevonva, 
s tetemes hossza miatt ezen pallos az úgynevezett kettős karú pallosok (Zweíhcinder, épéé. a cleux maim) osztá
lyába sorozandó. A markolat gömbje (pommeau, Iínopf vagy Knauf) szintén fából készült és eszter- 
gályozott. A pallos keresztvasa (gardes) egyenes, végre a pallos egyenes, végefelé keskenyedő, s hegyes 
végű pengéje (lame, Ivlinge) mindkét szélén éles, s mindkét oldalfelületén kissé bemélyedt, úgynevezett 
vércsatornákkal (Blutrinne, évidement, cannelures) van ellátva. A pallos hüvelye (Scheide, fourreau) fekete 
bőrrel bevont s azonfelül még szíjakkal összekötött két falemezből á ll.1 2 Ezen hüvely felső részén egy tőr 
vagy egy nagy kés hüvelye van alkalmazva, melyben egy egyenes tőr foglaltatik. A középkori pallosok 
hüvelyén gyakran találunk egy vagy több tőrt is, melyekkel a bakó a kivégzett fejét a test tör
zséről levágta.

A pallos két vaskarikáján szíjakkal erősíttetett meg a bőrövhöz. Rendesen, midőn a bakó áldo
zatát a vesztőhelyre kíséré, a mezítelen pallost a vállára fektetve vitte, vagy pedig a pallos bőrhüvelyében 
szíjakon függött le a bakó jobb válláról, s végre a pallos viselésének harmadik módja abban állott, hogy a 
pallos a bakó övéhez volt megerősítve, de úgy, hogy az a bakó jobb oldalán függött.

A második pallos már valamivel kisebb az előbbinél, főméretei a következők:

A pallos pengéjének hossza .............................................................................. 925 milliméter.
Szélessége ............................................................................................................ 63 «
A markolat hossza ...................................................................................... 293 «
Végre a keresztvas hossza .....................................................   230 «

Ezen pallos egyenes, s mind a két szélén borotva-élességii pengéjén egy körben foglalt egyen- 
szárú kereszt van bevésve, a hegyes csúcsba végződő penge mindkét oldalán itt is egy bemélyedt vércsa
tornával van ellátva.

1 E tortúra utolsó lehetett, miután 1776-ban Maria Theresia már eltörölte a kinzást.
2 A merovingi korszakból származó pallosok, kardok hüvelye szintén bőrszíjakkal van körűlfonva, mely szíjak a bőr

hüvely tartósságát nagyban növelik.
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A harmadik pallos, pengéjének hosszúságára nézve egyenlő az előbbivel, mely utóbbitól csak 
keresztmarkolatának nagyobb hossza miatt különbözik, miután markolatjának hossza meghaladja a 300 
millimétert, e szerint ezen pallos leghosszabb markolattal bír. A mind a két oldalon éles s egyenes 
pengéjének vége egy félkörívü metszéssel bír, s három lyukkal van ellátva, melyeken a suhintás alkalmával 
a levegő bizonyos sivítással tolul ki. A síma felületű penge egyik oldalán két keresztjegy van bevésve, s 
azonfelülvércsa tornákkal ellátva. Végre a negyedik pallos a legkisebb méretekkel bír, sodronynyal körültekert 
markolatjának tokja a gombbal együtt 220 mm. hosszú, továbbá az egyenes, mindkét oldalon éles, tompa végű 
s vércsatorna nélküli pengéje 850 mm. hosszú és csak 50 mm. széles, a 230 mm. hosszú keresztvasa egyenes.

Általában véve ezen négy pallos kivitele minden diszítmény nélküli, alakjuk a szükségnek m eg
felelő. Egyébiránt a középkorban csak a díszkardok és pallosok külseje nyert megfelelő díszítést, a hóhér 
pallosa mindig egyszerű s diszítmény nélküli volt, legfeljebb a pallos pengéjén találunk gyakran cirelirozott 
ornamentatiót, vagy a halálra vonatkozó jelmondatokat bevésve. *

A mi pedig ezen négy pallos készítési idejét illeti, az még a XV-ik századba helyezendő; erre 
nézve találtam egy 1436-ik évből származó regestában egy följegyzést, mely szerint Sclnnid Györgynek 
egy pallos készítéséért 16 dénár fizettetett ilyformán:

Anno lJj.36. lto m  Jörcj Schm iedt filr  eyn Scliwert gem acht ..................................... den. 16

Fegyverkovácsok s kardkészítők már a XV-ik század elején léteztek Bártfán, a mint azt a régi 
följegyzések is bizonyítják, továbbá ,,Schwertfeger“ nevű polgárok már abban a korban is gyakran fordulnak 
elő, s tudjuk, hogy a XIV ik és XV-ik században a polgárok neveiket mesterségüktől nyerték, mint Lauten- 
bleser, Kürsclmer, Tischler, Goldschmid, Kopasz, Binder, Schneider, Bognár, Scherer, Köhler, Szakái, 
Glossetzer, Halász, Blecherknecht, Bretschneider, Püxenmacher stb. Ily nevek a bártfai régi jegyzőkönyvek 
ben gyakoriak.

A középkorban különbséget tettek a hóhér (Scharfrichter) és a bakó (Henker) közt, ugyanis a 
hóhér kötelessége volt a törvény által halálraítélteket pallosával lefejezni; míg a bakó a becstelenítő s 
szégyenteljes akasztást, kerékbetörést, a máglyán elégetést, úgy nemkülönben a tortúrát vitte véghez. 
Kezdetben a hóhér állása, a törvény értelmében, nem tekintetett becstelenítőnek s meggyalázónak, 
későbben azonban, az általános előítélet következtében, a bakóval egy rangba helyeztetett, ki polgári joggal 
nem bírván, a tisztességes emberek társaságából ki volt zárva, s megkülönböztetésül hóhér-ruhát viselt; 
továbbá a templomban számára külön hely volt fentartva, s az áldozás alkalmával is utolsó helyen térdelt.

A hóhérok külön czéliet képeztek, s a választandó mester remeke abból állott, hogy az elitéit 
fejét ügyesen és sikerrel ütötte le.

A hóhér-mesterség apáról fiúra szállt, későbben azonban idegenek is vétettek fel a czéhbe, hol 
az illetőnek a kiszabott időt, mint inasnak és hóhérlegénynek kellett először leszolgálnia, és csak sikeres 
remekelése után választatott mesternek.

Bártfa városának néha két, sőt három hóhéra is volt, kik a halálos Ítéletek végrehajtására gyak
ran a szomszéd városokba is kiküldettek. Végre megemlítésre méltó még, hogy Bártfán kívül hazánkban

* így a nürnbergi germán muzeumban látható egy pallos, melynek pengéjén az akasztás s lefejezés jelenete van ábrá
zolva. Egy más pallos pengéjén a következők olvashatók :

Nicht zanck pald. Dar nicht gehe hanndt.
Tod, vund dich dem gricht mach verpanndt.

VIM TELA PELLANT NON TAMEN INPERANT, SIC PVGNA PACEM RESTITVET TIBI 
NON TEMERE FEKRVM STEINGAS, PERMISSA FVRORI.

NE MANVS OCCIDAT, TE PERAHATQ REVM.
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egy városnak sincs oly pallosgyűjteménye, mint épen Bártfának. így a lőcsei városház levéltárában 
csak két lióliérpallos létezik, a harmadik pallos pengéje nem egyenes, hanem hullámvonal alakú — 
Flammberg.

Eperjesen csak egy, széles pengéjű, de feltűnő rövid pallos őriztetik, mely általánosan Caraffa 
pallosának is neveztetik, készítési ideje azonban alig vihető a XYlI-ik századon túl.

q) A ha lo tti lám pa  oszlopa.
(  T o d te n le u c l i te .)

Bártfa városának felső kapuja előtt, az úgynevezett pázsittéren áll, egy kőből faragott, gót stylű 
emlékoszlop, mely szerkezeténél s alakjánál fogva a középkorban a temetők megvilágítására szolgáló, 
úgynevezett halotti lámpa oszlopokhoz feltűnően hasonlít s valószínűleg itt is ezen czélra használtatott.

A természet legtisztább eleme: a világosság (s tüneményei,) magában véve oly csodálatosak, hogy 
az némely népek által nemcsak isteníttetett, hanem általánosan véve a népek vallási kultuszában is nagy 
szerepet játszott. így a keresztényeknél is a világosság az isten jelképének — symbolumának — tekin
tetett. Üdvözítőnk maga mondja: Én vagyok a világosság, ak i engem követ, az nem vész el a sötétségben, 
hanem az élet világossága fog fényeskedni neki.

Az istennek, mint a mindenség urától sugárzó fénynek, ellentéte a sötétség, s míg az első a 
teremtés és megváltás jelvénye, addig a sötétség a bűn s a rossz szellem jellemzője. Már a kereszténység- 
első századaiban szokássá vált az elhaltak sírjait kivilágítani. Bizonyítják ezen szokást az ó-keresztény 
sirkőemlékeken gyakran előforduló lámpák, s különösen a hétágú gyertyatartók képmásai. A néphit a 
világosságot még a daemon s rossz szellemek legyőzőjének is tekinté s azt tartá, hogy az égő láng az 
ördögöt s a rossz szellemet elűzi, azért a lámpa-oszlopok nemcsak a temetőkön, hanem az írtakon, vala
mint a bemeneti kapuzatok szomszédságában is állíttattak fel. Ennélfogva, hogy a lámpa világossága 
messze legyen látható, s hogy a helyet mintegy uralja, a lámpa lehető legmagasabb helyre tétetett fel, és 
pedig a román stylű csontházaknál a kúpboltozat felett emelkedő tornyocskába (Lanterne, Trommel), a 
gót korszakban dívó halotti lámpaoszlopoknál pedig a felső fülkébe helyeztetett el. Az égő lámpa továbbá 
nemcsak a halottakra nézve birt jelentőséggel, hanem az élőkre nézve is, mert a halotti fény emlékeztető 
az élőket a halálra, s a halottak lelkeiért való imádságra buzdítá. Ez oknál fogva a középkorban a halotti 
lámpa nemcsak a temetőben fordúlt elő, hanem a templomok szomszédságában is, mivel tudjuk, hogy a 
templom körüli tér gyakran temetőnek használtatott. így például a bécsi szent István dómon számos ily 
halotti lámpát találunk, így nemkülönben a kassai dóm déli portalej a mellett álló, az ország s a Mátyás 
király hollós czímerpaizsaival diszített s magában véve igen díszes tornyocska sem egyéb, mint ily hallotti 
lámpaoszlop.

A XlII-ik században a temetőkben álló úgynevezett csontházak (Ivarner, carnarium) kör-alap
rajzú kápolnák voltak, melyekben a halotti szertartás végeztetett, alsó részükben volt az úgynevezett ossa- 
rium, hová a temetőhelyen időről-időre kiásott csontokat egy bizonyos meghatározott rendben rakták el.

Ily kápolna például Kassán a szt. Mihály kápolnája is. * A bártfai és eperjesi templomoknál 
pedig a szentély, vagy a templom egyik kápolnája alatt lévő krypta hasonló czélnak volt szentelve.

Későbben, nevezetesen a XIY-ik században, az ily rendeltetésű csontházakkal már ritkábban 
találkozunk, míg végre a XY. században a világító- csontházakat vagy temetői kápolnákat önálló, vagy 
pedig a templom mellett álló halotti lámpaoszlopok váltják fel.

De nemcsak a templomok mellett s a temetőkben, de a szabad mezőn, különösen a kereszt- 
utaknál is találkozunk halotti lámpaoszlopokkal, továbbá oly helyeken is, hol valaki a villám vagy gyil-

Láscl D r. H en sz lm a n n  Im re  : R égészeti k a lau z án ak  83. és 84. lap já t.
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kosság által életét veszté. A Bártfáról Zboróra vezeti! út mellett lévő emlékkápolna is a néphagyomány 
szerint azon helyen épült, hol Serédy Gáspár, megsajnálván a Rákóczy Györgynek 30,000 darab aranyért 
eladott zborói várat, útközben szörnyet halt volna.

Hazánkban találunk ily középkori lámpaoszlopokat, Sopron mellett az úgynevezett «Anger
kreutz», mely hasonlóképen a szabad mezőn áll, továbbá egyet a város Lénárd kapuja előtt, végre a 
harmadikat a Mártonváros (Mattersdorf) vidékén, szintén nem messze Soprontól.* A soproni Lénárd 
kapuja előtt álló emlékoszlop, alakjára nézve, leginkább hasonlít a bártfai halotti lámpaoszlophoz.

Általában véve a középkori lámpaoszlopok alakjukra s szerkezetükre nézve igen hasonlítanak 
egymáshoz, s némileg csak a díszesebb kivitelű ornamentatió által különböznek egymástól.

Mindezen lámpaoszlopok egy sugár tornyocska alakjával bírnak, rendesen egy vagy több lépeső- 
fokon áll a hengeralakú, de többnyire polygon keresztmetszetű oszloptő, melynek felső végén, az oszloptő 
keresztmetszetéhez képest, egy fülke (Gehäuse) emelkedik, s melynek nyitott nyílásában az égő lámpa 
helyeztetik el. Némely lámpaoszlopnál a tő alján egy nyílás létezik, melyen az oszloptő belsejében lévő 
kéményforma csatornán egy felhúzó készülék segítségével a lámpa fellmzatik. Több lámpaoszlopnál azon
ban ezen felhúzó készülék hiányzik, s a lámpa az oszlophoz' alkalmazott hágcsó segítségével tétetett 
fel a fülkébe.

A fülke aztán rendesen csúcsos tetővel van fedve, melynek legfelsőbb vége a gót styl szabálya 
szerint egy díszes keresztrózsába vagy pedig egy keresztbe végződik.

A lámpaoszlopok szerkezete s alakja tehát felette hasonlít az úgynevezett szentségtartók (Sacra- 
mentshäuschen) alakjához, mind a kettőnél a főrészt a fülke képezi, ott a szentség, itt pedig a lámpafény 
befogadására, a különbség csak az, hogy a szentségtartók rendesen díszesebb kidolgozású s gazdagabb 
architektúrával bírnak, ellenben a halotti lámpaoszlopok egyszerüebbek.

Ezen általános bevezetés után vizsgáljuk meg most a bártfai lámpaoszlopnak szerkezetét 
közelebbről is.

Az oszlop alapját két nyolczoldalú lépcsőfok képezi, melyen a szintén nyolcsoldalú oszloptő áll, 
az utóbbinak lábazatát egy egyszerű rézslap (Schraege) képezi.

Az oszloptő felső része egy kiugró gyámkő alakjában átmegy egy négyszögű táblába, melyen a 
négyoldalú, s a világ négy főtája irányában beletelt fülke áll. Ezen fülke alsó párkanyzata egy pálczatag 
által szegélyezett mély horonyból áll, melyet egy merészen kiugró rézslap fed, ezen utóbbinak rézslapjából 
emelkednek azon -—- díszes lábazatit — pálczatagok, melyek a fülke négyszögü nyílásának díszesebb berá- 
mázására szolgálnak. Ezen pálczatagok a fülkenyilás felső szögleteiben egymást keresztezik, mely motívum 
a csúcsíves ízlésű emlékeknél — különösen a XV. században — gyakran fordúl elő.

A mint -— még jól lehet kivenni — ezen fülke három oldalnyilása nyitott volt, s csak a negye
dik volt egy kőtáblával fedve, jelenleg azonban ezen három nyílás is téglafalazattal van kitöltve, mely fatáb
lán festett három kép által maskiroztatik. Ezen képtáblán a keresztre feszített Üdvözítő, továbbá szent 
Borbála — egyik kezében a három ablakos tornyot, a másikban pedig a pallost, mint vértanúságának 
jelvényét tartva — s végre a harmadik oldalon szt. Egyed, mint városunk védszentje, van ábrázolva. 
Ezen festvények azonban már újabbkoriak, s különös mübecscsel nem bírnak.

A fülke, egy mély horonyéi s merész kiugráséi koronázó párkányzat által fedetik be, melyen egy 
kajácsos s négyoldalú pyramisalakú tetőzet emelkedik, melynek csúcsán egy csinos s ízléssel kovácsolt 
vaskereszt clíszlik.

Ezen műemlékünk tehát, tekintetbe véve annak alakját és szerkezetét, úgyszintén annak, a kül-

L ásd  a bécsi M ittb e ilu n g -o k  1862-ik évi fo lyam ának , v a la m in t a R égészeti K alauz 84. és 85-ik lap ja it, ho l ezen lám p a
oszlopok ra jza i is közö lté inek .
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'földön lévő liasonczélú fülkés oszlopokhoz való nagy hasonlatosságát, szintén nem egyéb, mint egy halotti 
lámpaoszlop (Todtenleuchte, Lichtsánle, tanai, vagy lanterne des morts). Állításom bizonyságául szolgál 
itt még azon körülmény is, hogy azon helyen, a melyen most ezen lámpaoszlop áll, régente csakugyan 
temető volt, bizonyítják azt azon számos embercsontok, melyek e helyen gyakran napfényre kerülnek, 
sőt még nagyon jól emlékszem, hogy a negyvenes években, a város külső sánczfala szomszédságában, 
de nem messze a mi lámpaoszlopunktól, egy szépen kifalazott sírkamra a benne lévő koporsóval 
fedeztetett föl.

A középkori temetőkben ily lámpaoszlopok rendesen állíttattak fel, ezekre nézve Petrus Venera- 
bilis is «De miraculis» müvében így nyilatkozik:

Obtinet médium cimeterii locum structura quaedam lapidea, habens in summitate sua quantita- 
tem unius lampadis capacem, quae ob reverentiam fidelium ibi quiescentium totis noctibus fulgore suo 
locum illum sacratum illustrat. Sunt et gradus, per quos illuc ascenditur; ect.

Bártfán — a mint azt az itt közlött halálos Ítéletek is bizonyítják — a kivégzések, nevezetesen 
a lefejeztetések, ezen oszlopnál hajtattak végre; mert ezen oszlop, az 1591 -ik évi november hó 15-kéről 
napolt Ítéletben „ad statuam portáé superioris capitc truncatus est“ határozottan meg van nevezve, így hason- 
képen az 1642 diki ítéletben is: capitc plexus est extra Civitatem ad statuam Mereurialem, hol ezen oszlop 
Mercurius oszlopának is neveztetik.

A lefejeztetések tehát mindig a a városon kívül álló oszlopnál történtek, míg a kisebb áthágások 
a városháza előtt álló pellengér-oszlop mellett hajtattak végre, mely pellengér-oszlop megkülönköztetésül 
az okmányokban mindig mint publica statua van megnevezve.

Végre az akasztások, kerékbetörések s négy elések a várostól nem messze fekvő akasztó hegyen 
történtek, mely hegy jelenleg is Gralgenbergnek neveztetik.

III.

A VÁROS K R Ó N I K Á J A .
Az 1247-dik évben, IV. Béla királyunk által kiállíttott határjárási okmányban a bártfai Cistercita 

apátsági zárdatemplomáról először történik említés, mint eclesia sancti Egidii de Bárdfa.1

1300.

1312. Pióbert Károly király az őt Olaszhonból Magyarországba kisérő vezérek egyikének, a római szárma
zású Lőrincznek adományozta az elpusztult cistercita zárda mellett fekvő Széphely — Schönfeld — 
helységet, hová jövevényeket befogadván, a telepítvény csakhamar várossá fejlődött mely a cistercita 
apátságtól ,,Bárt fa “ elnevezését nyeré.

1320. évi okmányban Pióbert Károly a Bártfa városában letelepedett s még ezentúl letelepedő minden rendű 
és állapotú népet és az uj lakókat (liospites) tiz évre a földváltságtól, adótól, s mindennemű köz- 
telrertől menti fel; tiz év múlva azonban földváltság fejében minden városi telektől évenként fél 
magyar forintnak, (fertőn^ három részletben leendő fizetésére köteleztetnek, a termés utáni tizednek 
felét saját plébánosuknak, másik felét pedig a királynak tartoznak adni, — földművelés tekintetéből 
birtokukba bocsátja azon földet, mely a Kuzin-mező nevű erdő közepéig s a havasokon túl egész 1 2

1 E zen  fo n to s o k m án y  ta r ta lm á t k özö ltem  je le n  m u n k á m  I. részének  m ásod ik  lap ján .
2 F ertőn, P á r i z p á p a i  szerint egy m árkának egy negyedrésze azaz 1 m agyar forint.
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Kabolafalváig és Sárpatak felé terjed; továbbá az Újfalu majorság felét. — A birói tisztet bizonyos 
Lőrinczre s utódjaira ruházza, úgy nem különben a városnak két telkét adómentesen s minden a 
város területén létező malomlielyet s á malomépítésre való engedélyt kizárólag nevezett Lőrincznek 
s utódjainak adományozza.1

1346. I. Lajos király, Róbert Károly 1320-iki oklevelét Konrád Perclitold városi biró s Jakab nevű plébá
nosnak kérelmére megerősíti.

1347. Nagy Lajos Bubek István és György grófoknak szigorúan meghagyja, hogy a Sárpatak nevű falut, 
bocsássák vissza a polgárok birtokába.2

1352. Nagy Lajos Bártfa városának,— melyet a lakosok biztonsága végett kőfalakkal s bástyatornyokkal 
megerősíttetni rendelt, — minden évben sz. Egyedkor nyolcz napig tartható vásárra engedélyt ád, s 
pedig teljes vámmentesség s a szabad kereskedés biztosítása mellett.3

1353. Ezen időben a régi városi pecsét volt még használatban, melynek belmezején a parochialis templom, 
vagy a város patronusának — védszentjének — sz. Egyednek alakja foglaltatik, a pecsét körirata így 
hangzik: Sigillurn május civitatis bartphc.

(L ásd  ezen  rég i v á ro si pecsé t r a jz á t  az I . tá b la  m áso d ik  ido m án ál).

1300. Kázmér lengyel király a bártfai polgárokat s kalmárokat azon különös kegyelemben részesíti, hogy 
Czehow városában nagyobb vámot ne tartozzanak fizetni, mint a mennyire régi magyar szabadalmaik 
és jogaik szerint kötelezvék.4

1305. Nagy Lajos király, tudomására esvén, hogy az ország határszélén fekvő Bártfa városában a megsza
porodott tolvajok, rablók s más veszedelmes egyének a lakosok biztonságát veszélyeztetik, nevezett 
város tanácsát örökidőkre feljogosítja, hogy azon gonosztevőket, kiket a város területén s annak 
határán elfoghat, érdem szerint börtönnel, kínpaddal, tagcsonkítással, fejvesztéssel, akasztással bün
tethesse, s a város határán akasztófát vagy bárminemű kínzószert állíthasson.5

1370. Nagy Lajos Bártfa városát Kassa és Buda szabad királyi városok csoportjába és rangjába veszi fel, s 
ez utóbbiak szabadalmaival ruházza fel. — Továbbá azon házakat, malmokat s egyéb birtokokat,' 
melyeket a kincstár bizonyos Skulteti Henriktől megvett, a városi polgárság használatába bocsátja; 
rendeli azonban, hogy a polgárok az úri jog elismerése czímén évenként sz. György napkor 500 
darab aranyat a királyi kincstárba fizetni tartozzanak.c

1388. Ulászló lengyel király a bártfai kalmárokat az ó-szandeczi apáczaklastrom javára szedett vámadó 
fizetésétől Grebowon keresztül egész Czeliowig saját árúik után felmenti, de úgy, hogyha valamelyik 
idegen árút akarna csempészni, az minden nála talált árúnak a nevezett zárda javára leendő elkob
zásával bűnhődjék.'7

1400.

1403. Zsiginond magyar király Bártfa városának a sz. Egyed napján tartandó vásárra vonatkozó, s Nagy 
Lajos által adományozott jogát, megerősíti.®

1400. Zsigmond király a már nagyrészt pusztulásnak indult Bártfa városának, a népesedés előmozdítása 
szempontjából, engedélyt ád, hogy a letelepedő vendégeket s jövevényeket városi lakókúi befogadhassa.® 

1410. Ugyanazon király, a városnak elődjei által adományozott szabadalmait megerősítő, s Bártfát a szabad 
királyi városok sorába iktatta, de azért a városnak 400 aranyat kellett fizetni.

1 L ásd  W agner IHplomatarimn Karosiensis 97-dik  lapján. L ásd  J anotta llarch/juir 206-dik lapján. " L ásd ugyanott 
117-dik lapon. 4 L ásd ugyanott 151-dik lapon. r’ Lásd ugyanott 143-dik lapon. 6 L á sd  W agner Diplomatámon 99-d ik  lapján. 
7 L ásd  JANOTÁ-nál a 154-dik lapon. 8 L ásd ugyanott 148-dik lapon. ” L ásd W agner Diplomataniun 100-dik lapján.
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1412. Zsigmond magyar király, a városi tanács kérelmére a Bártfa városában létező váracsot (Castrum reginni), 
melynek zárt kapuja a polgárságot üzleti ügyeiben akadályozza s károsítja, tekintve a bártfai polgárok 
mindenkor tanúsított hüségök s áldozatkészségükre, a várnagyok kezéből kiveszi, s a város kormányzása 
s fentartására bízza, megengedvén, hogy a vár kapuját kényök kedvök szerint bármikor bezárhassák.1

14111. Ugyanaz meghagyja Berzeviczi Péter tárnoknak, valamint Rozgony János Sárosmegye főispánjának, 
hogy a bártfai arany és ezüst bámyamívelést ellenséges támadások s rablások ellen védelmezzék.2

1420. Ug yanaz a bártfai tanács panasza folytán meghagyja az összes főpapságnak, főuraknak és várnagyok
nak, hogy azon jobbágyaikat vagy más lakóikat, kik Bártfán letelepedni óhajtanak s tartozásaiknak 
eleget tettek, ezen szándékukban megakadályozni s mindenféle zsarolással visszatartani semmi szín 
alatt ne merészeljék.3

1423. Ugyanaz háborúra készülvén a lengyel király s annak testvére Witold lithván fejedelem ellen, meg
hagyja a bártfaiaknak, hogy azon polgártársaikat, kik jelenleg üzleti dologban Lengyelországban tar
tózkodnak, azonnal híjják haza, a Bártfán tartózkodó lengyeleket pedig rögtön űzzék ki városukból, 
s ez utóbbit tehetségük szerint megerősíteni iparkodjanak.4

1425. Glauckner Miklós városi bíró. — Judex Nicolaus Glauckner.
1425. Zsigmond király ónodi Czudar Jánosnak meghagyja, hogy a bártfaiaknak, kiknek királyi meghagyás 

folytán városuk erődítményeinek felépítéséhez fára s mészegetésliez kőre van szükségük, ezen anya
gokat a közte s a város közt lévő peres erdőből a polgárok megkeresésére minden nehézség nélkül 
szolgáltassa ki. (Ónodi Czudar vagy Zudar János családja 1280-dik évtől kezdve bírta a szomszédos 
zboroi várat a makoviczai uradalommal együtt.)5

1420. Október 2-kán létrejött az úgynevezett «SodalitiumMarianum» vallási egyesület, melyhez Keresztély 
bártfai, György reichenwaldi, vagy richwaldi, «Jacob de villa Caballi» lófalvi, és Damianus sárpataki 
lelkészek is tartoztak.

1427. Zsigmond király megerősíti a város — a Nagy Lajos által adományozott -— pallos-jogát (Jus gladii).
1427. A város jogot nyer a sz. János napjára eső vásár megtartására.
1428. Glauckner Miklós (Nicolaus Glauckner) városi bíró.
1421). Zsigmond magyar király meghagyja Bártfa város tanácsának, hogy pünkösd nyolczad napjára küldjön 

Szepes-Ófalvára (Altdorf) biztos embereket, mindazon károk hiteles kimutatásával, melyeket a len
gyelek bármikor s bármely alkalommal a bártfaiaknak okoztak; — mert ugyanazon napon a mondott 
helyen úgy Magyar- mint Lengyelország részéről több főpap és főúr a végett fog összeülni, hogy a 
lengyelek által okozott károk s egyéb sérelmek elintézést nyerjenek.6

1430. Ugyanazon király a bártfaiaknak kijelenti, hogy a lengyel király elleni háború már kikerülhetlen, 
meghagyja tehát Bártfa város polgárainak, hogy a kereskedelmi összeköttetést Lengyelországgal 
szüntessék be, a lengyel kereskedők előtt zárják el az írtakat, s végre hogy városukat ellenséges meg
támadás ellen erősítsék meg.7

1432. A régi városházra vonatkozó legrégibb feljegyzés :
Item pro lignis ad stubarn pretorii.
Ebben az évben a város már bírt órával, az erre vonatkozó feljegyzés így hangzik:
Item pro expensis Petro Drissingor horologiste ac farnulo .....................................................  fi. 1
Item eyn lrorn dem wechter aff dem tu rn ..................................................................................... » 1

1433. Item Lang Jörg ad expensas pro exploratione Hussitarum .......................................................... » 1
Item das man stadtzeiclun gemacht hat an eyn silbern Becher für Czudar Janusch............ » 6

1 L ásd  W agner Diplomatarium 101-dik lapon. 2 L á sd  .Janota Bardyjow 210-dik és Engel 2., 22., 80. és 238-dik  lapján. 
3 L ásd  Janota 139-dik lapján. 4 L ásd  W agner Diplomatarium 103-dik lapon. 5 L á sd  jANoTÁ-nál 210-dik  lapon. 0 L ásd  W agner Dip
lomatarium 104-dik  lapon. 7 L á sd  ugyanott 105-dik lapon.

14*
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Item Drommeter und lawtenbleser bei der Fröde des Kaisers.............................................  fl. 7
Item Lang Jörg Richter pro expensibus Lewtschoviam pro exploratione iter Hussitarum » 2

1433. Lang Jörg városi biró.
1434. Item Sartori umb eyn par hozen und ein par stifel dasz man dem stadtschreiber gap ..........  » 14

Item Lang Jörg Richter auf seyn Hoffgewand aus schwarzen Sambt, und vor eyn par
stifel gar bezahlt .....................................................................................................................  » 12

Item dem Laufier nach Caschau...................................................................................................  » \
1435. Jawer Miklós városi bíró.
1436. Amthor Péter városi bíró.

Az ezen évből származó régi jegyzőkönyvben a feljegyzések közt e következő német versek foglaltatnak:

1. Ic li w il es y m m er k lag n  got. 
das m ich  alzo m isseg an g n  h o t. 
v o n  m ey n e r lib e s ten  fraw en.

2. D y  m ey n  herze  g efangen  h o t,
u n d  m ey n  gem iite  g eschw echet h o t, 
M it a lzu g ro sse r libe.

3. A n iren to t  erkenne ich allwor 
D as das Sprichwort is t gar wor 
D as dy lew te sprechen.

4. L an g e  K ley d er u n d  K o rze r m u t 
D o m ete  seyn dy  fraw en  b eh ü t 
D er selby is t sy eyne.

5. Ic h  h a t te  abber eyn evd geschw oren, 
S i solde m ich  n y m er h a n  vorkom  
D y  selbe dy  ich  m eyne.

6. S ü n d e r do in  ü b e r  q u ä len
D o m u ste  ich  a rm e r geselle von  dan 
D as m u s te  G o tt e rb arm en .

7. K ey n er fraw n  vorbas m e r 
W ill ic h  g law ben  of ir  ere 
M ich b re n g e t k eyne  zu h a rm e .

1438. Albert magyar király előrebocsátván, hogy némely csendzavaró lengyel gonosztevők több gaz csek
kel szövetkezvén, Magyarország határait veszélyeztetik betöréseikkel, s leginkább a Szepességen 
rabolni, s ha lehet, városokat és várakat elfoglalni szándékoznak, — meghagyja tehát Bártfa város 
polgárságának, hogy Czudar Jánosnak, a felső vidék főkapitányának felhívására összes erejükkel indul
janak az ország határainak védelmére.1

1441. Stentzl György városi bíró.
1441. Erzsébet özvegy királyné szívélyes köszönetét mond a bártfaiaknak azon segélyért, melyet vezérének 

Griskra Jánosnak nyújtottak, s egyúttal tudomásukra hozza azon örvendetes hirt, mely szerint Giskra 
és Cilly emberei fényes győzelmet arattak János vajda és a Bánffyak fölött.2

1442. Erzsébet özvegy királyné meghagyja a bártfaiaknak, hogy Perényi testvérek, továbbá a markusfalvi 
Mariassy János és Sóós Miklós birtokait azon idő alatt, mig ő hozzá mennek, tiszteletben tartsák, 
sőt minden támadás ellen megvédjék.3

1444. Bártfai kalmárok hozzák az első hírt a szerencsétlen kimenetelű várnái csatáról.
1448. Sztaniszlaus György városi biró idejében, Miklós városi építész (Nicolaus lapicida) szerződtetik a 

parocliiális templom szentélyének felépítésére.4
1448. Perényi János kir. tárnokmester felkéri a bártfaiakat, hogy nyújtsanak neki segélyt arra nézve, hogy 

Újvár nevezetű várát, melyet e napokban az ország határán berontott gonosz rablók (csehek) elfog
laltak, az egész vidék biztosítására ismét visszafoglalhassa.5

1448. Lengyelország rendei megkeresik Bártfa polgárait, hogy a szomszédságukban lévő Makovicza és Ber- 
zevicze erődök várnagyjait — kik nemcsak a lengyel, hanem a bártfai kalmárokat is fosztogatják, 
rablást és gyújtogatást űznek, saját érdekűkben is zabolázzák meg.6

14413. Jawer Miklós városi bíró.

1L á sd  J anót a Bardyjow 211 d ik  lap ján . “L ásd  ezen o k m án y  e red e ti n ém e t szövegét W agner Diplomatariurn 107-ik lap ján .
3 L ásd  u g y a n o tt 109-dik lap o n . 4 L ásd  je le n  Monographián I . részének  14-dik lap ján . 5 L ásd  J anota Bardyjow 169 d ik  lap ján .
ö L ásd  W agner Diplomatariurn 1 10-dik lap ján .
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1449. A városi levéltárban lévő: Régistrum Syndonum pro Anno 1449 czíniü írott könyv a vászongyolcs 
készítésére, kezelésére s eladására vonatkozó igen érdekes tartalmából csak a következő alapszabályokat 
említem meg.1

Is  is t zu m erk en , das um b  gem eyns N ützes w illen  a rm  u n d  R eych  u n s e r  s ta d t p e tra c h te t  u n d  e rk a n n t w o rd en  is t, von 
den  E rsam en  H e rrn  R ich te r, dem  R a th e , H u n d e r t  in an en , C zeclim eystern , u n d  d e r g an tze n  G em eyn  dyse h y n n o ch  g esch rie 
bene S tücke fes teck lichen  u n d  ste te , bey dem  G eh o rsam  eynem  y ed en m a n n e  zu h a ld en , bey d e r B iisse no ch  H irk en tn y sse  des 
R ich te rs  u n d  d e r H e rrn  des R atliis  etc.

Czum Ersten D as N ym ande bey u n d  y n n e  d e r S tad t, gesessen  o d er u ngesessen  yn  seyn  liaw s zu sey n em  n ü tze , oder v e r
k au ft so lle h ab en , m ach en , oder w irk en  lassen , w enne  v ie rh u n d e rt ley n w atli.

Czum Andern D as dy  selbige ley n w a th  g e trag en  su lle  w erden  u f f  d a s  R a t h a u s  (!) in  dy Schaw e, u n d  do ey n em  y ed en 
m an n e  p e s c h r ie b e n ;

Czvm dritten D as au ch  dy selbige ley n w ath  sol h ab en  u n d  b eh a lten  sechs u n d  d reyssig  G enge, u n d  n ic lite  d o r u n te r ;
Czum virden D as lceyn fraw e oder w eybischbyld , ffu rpas m er, bey d e r v o r lu s t  d e r selbvgen  I r e n  g ü te r , k eynem  Golcz 

noch  ley n w ath  ferkauffen  soll, n o ch  d a m it kaw flagen, oder v o rffu ren  ;
Czum ß'iinfften der Golcz sol p ley h en  bey den  G engen , n a c h  d e r a ld en  G e w o n h e it;
U n d  alle  dyse o b en p en iim p te  S tücke  so llen  m a c h t u n d  K rafft h a b n  u n v o rs e r t  u n d  u n v o rru ck e t von  S a n k t Jo h a n n is  tag  

des tew ffers xp i n äch stk o m m en d e , bei d e r G eh o rsam  u n d  B u ssen  o b e n p e riir t. —  G esch eh en  an  D in s ta g  v o r G o ttfleyschna- 
m y stag  nach  d e r G eb u rt C h ris ti, v ie rz e h e n h u n d e rt u n d  in  dem  fiu n ffz ig sten  Jo re . R ic h te r  u n d  B ü rg e r zu d e r C z e i t : N iclas 
Ja w e r R ich te r, R a th m a n n e : L an g , Jo rg  S ten tz l, M ertey n  S ch ö n b leser, A n te in  S ü sm u n d , K a rl H a n s  M o rg en ro tli, N iclas 
R a w e r , H au s  D r e x le r , A n th o n iu s  S c liw a r tz , M ager M ich e l, C asp ar G o ld sch m ied t, u n d  N iclas H en g e lh ap , L eo n a rd o  
n o ta r io  co n sig n a ti.

Továbbá:
B eysw iger d u x it W arad in u m  in  die san c te  A p p o lo n ie  su b e rta s  tre s , in  q u ib u s c o n tin e n t S yn d o n es. 77.
V on den  n em b lich en  T u ch en  h ab en  w y r gen  W a rd e y n  g esan d t 4 B a llen  —  stb .

1450. Staniszlaus György városi bíró.
1453. Péter vicarius a magyar cancellaria protonotariusa tudtul adja a bártfaiaknak, miszerint az Axamyth 

cseh rabló erdeivel határos hat vármegye, valamint több főúr, mint Perényi, Plomonnay és Rozgonyi 
a cancellariától parancsot kaptak, hogy mihelyt Hímvady László beszterczei gróftól felhivatnak, 
azonnal induljanak a nevezett cseh rabló ellen.2

1453. Utószülött vagy Y. László király (Ladislaus Posthumus) okmányában magasztalván Bártfa városának 
iránta mindenkor tanúsított hűségét, ragaszkodását s minden cselekedetében bebizonyított erényeit, 
elismerése s jutalmazása jeléül az okmány homlokzatán művészi Ízléssel festett czímert (lásd I. tábla 
2-dik idoma melletti czímert) adományozza, megengedvén egyszersmind, hogy azt zászlóján, pecsét
jén minden alkalommal s úgy használhassa, a mint az Kassa városában szokásban vagyon.3

1453. Ezen évben készülhetett el a város nagy pecsétje is.
1453. Hunyady László beszterczei örökös gróf, Horvát- és Dalmátországok bánja s a kir. hadsereg főka

pitánya, Bártfa tanácsának meghagyja, hogy a területén letartóztatott vagy bárhol másutt elfogott 
tolvajokat s rablókat érdemök szerint büntesse, fenyítéssé s halálra Ítélje.4

1453. V. László király cancelláriájának protonotariusát Wath Lászlót Bártfára levéllel küldi, melyben a 
városnak tudtára adja azon örvendetes eseményt, miszerint Simon és dudás apostolok napján Prá
gában a sz. Wenczel templomában Csehország királyává ünnepélyesen megkoronáztatott.5

1450. Sztaniszlay György bíró.
1456. Perényi János tárnokmester értesíti a bártfaiakat, hogy a Tarkő és Palocsa várak körül elhatalmaso

dott cseh rablók ellen most nem küldhet segítséget, mert minden fegyverese Palóczy Lászlónál van 
a lázongó parasztok ellen elfoglalva, mihelyt azonban innen visszakerülnek, ha még szükség lesz, 
a fegyvereseket azonnal elküldi.6

1 E z e n  — h á r ty á r a  szép  m in u s k u lá k k a l  í r o t t  — k ö n y v  h o ss z a  35 , sz é le ssé g e  13 c e n t im é te r ,  a  k e z d ő b e tű k  v a la m in t  a  t a n á c s 
n o k o k  n e v e i m in iu m m a l  v a n n a k  írv a . 2 L á s d  J anót a B a r d y jo w  1 6 8 -d ik  l a p já n .  3 L á s d  W agner D ip lo m a ta H u m  11 3 -d ik  la p já n ,  s je le n  
m u n k á m  a  v á ro s i  c z ím e r t  ö s m e r te tö  fe je z e té t . 4 L á s d  W agner D ip lo m a ta r iu m  1 1 5 -d ik  la p já n . 5 L á s d  u g y a n o t t  1 16-dik  la p o n . 0 L á s d  
jANOTÁ-nál 169-d ik  la p o n .
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1457. évből való lehet Axamyth Péter cseh rabló vezér a városi levéltárban őrzött eredeti német fenyegető 
levele, mely így hangzik:

,Jch Petr A xam yt von Kossow, elén G esch w o n ien , B u rg e rn  u n d  dér g an tze n  G em eyn  d ér Stadfc B arth ffa l en tsage le li uff 
ew er lielse u n d  g u t m it a lle rley  AVeyze, Ic h  k a n n  oder m ag, w enn  icli w ill, le li in  d é r new e derfa ren  liab, das í r  m ir  m eyn  
B rú d e r  on  a llé  sc h u lt g eh an g en  liab t, m it  n a m e n  W yssoczky u n d  P e tr ik e n  u n d  w isset w yssende, das Ic h  sy an  eucli rechen  
w il, u n d  an  a llén  dy euch  anw en d en , m it a lle rley  weys, u n d  Ic h  k an  u n d  fu rp as  Ic h  P e tr  A xam yt, gepew t eucli In w o n e rn  in  
dér ffo rs tad t zu B artffa l, das í r  m ir  h o ld é n  su lié t, u n d  a n d e rs  n ic h te n  tliu en , bey  ew ern  h e lsen  u n d  v e rp rü n s t ew re ffu rstad t. 
— (Jegelten under eyn yrvnen thannen, bey eynem kiden bach , yn eynein tyffen thale

1457. Valószinüleg ugyanazon időből való azon cseh vagy tót nyelven irt fenyegető levél is, melyben a 
csehek az állítólag ártatlanul felakasztatott cseh rablókért, a lechnitzi karthausi, vagy a krakói zárdá
ban leteendő 400 arany forintnyi kárpótlást követelnek Bártfa városától.

A levél tartalma e következő :

«Ary z ly  a n e sp rav ed liv i lu d e  bard iovey , vi s te  n assy ch  b ra to w  daly  zw esaty, lu d y  dobrich  a ne v in n ich , ako m o rd are  
n ecn o stly v ich , k to r i an y i w am  an v i zad n o m n  nicz n eb ili v in n i, a p re to s  gestli n a m  p ria te lo m  a rodow i jic h  za n ich  nepolo- 
z ite  c se te ri s ta  zo lo tich  we zolocze do tro c h  n edel v k la s to re  u m o g ili v cracow ie, alebo a ca rtu so w  v lech n itz i, fedi n a  w asych 
h o rd lech , y  n a  w asym  y m a n iu , y  n a  w assich  p o d d an ich  bú d  d lu lio  bú d  k ra tk o  ta k  to  se m is t i t i  budem e, pokud  nascho  ro d u  
stav a . —  T ó t lis t p y san  s b o r, dzen sva tch o  ja k u b a .»

Ezen eredeti levél alsó részén tollal egy akasztófa van rajzolva, melyen három férfi alak függ 
«Wasko newinni, s Timko newinni» felirattal. — A levél alsó szélén kiégetett hat lyuk «orawa, 
murán, donagest, sanok, zimanow s premisl» feliratokkal— jelzi a csehek által elégetett hat várat. — 
Végre a levél alsó szegélyéhez nyírfa-vesszők voltak megerősítve, melyek által talán a fenyítést akar
ták láthatóan jelképezni.

1457. Sztanislay György bíró és a város tanácsa Axamyth Péternek — a palocsai vár kapitányának, úgy 
saját személye mint családja számára, — melyet magával viszen Bártfára — tiz lóra s ugyanannyi 
cselédre két hétig érvényes biztosító menlevelet ád.1

1457. Hunyady László, örökös beszterczei gróf, tárnokmester, Bakos Pál tokaji várnagynak meghagyja, 
hogy mindazt, a mit a bártfaiaktól Tokaj erődítése czimén kizsarolt, azonnal adja visza; mert Bártfa 
ép úgy mint a többi szabad királyi város, nem tartozik semmiféle adóval.2

1458. A bártfai parochiális templom szentélyének ablakai beüvegeztetnek s üvegfestményekkel láttatnak el.
1458. Mátyás király parancsa a bártfaiakhoz, hogy Héderváry László egri püspökkel és Zudar Simonnal

együtt a rablók ellen fegyvert fogjanak. (A rablók alatt mindig a csehek értendők.)3
1460. Bártfai Balázs (Blasius de Bartfa) Pestről tudatja a bártfaiakkal, hogy Mátyás király nagybátyával 

Szilágyi Miliálylyal Csanádon kibékült, s hogy Drakula és Dán vajdák között csata vívatott, mely 
alkalommal Drakula győzött, s Dán vajda lenyakaztatott, emberei pedig nyársra húzattak.4

1461. Mátyás király meghagyja Bártfa városának, hogy a Ptichnó és Sáros várak elfoglalására, Apor László 
és Zápolya István vezérlete alatt minden fegyvereseiket haladéktalanul útnak indítsák.5

1462. Corvin Mátyás király utasítja Bártfa közönségét, hogy a szent korona Frigyes császártól leendő kivál
tása tekintetéből az e végett Bártfára küldött székesfehérvári prépost kezeihez haladéktalanúl 2000 
arany forintot fizessenek ki.6

1462. Corvin Mátyás a bártfai tanácsnak tudtára adja, hogy a rabló csehek Liptó-, Zólyom- és Thurócz- 
megyékből ismét Szepes- és Sárosmegyékbe szándékoznak törni, hogy ott várakat építvén, azokból 
rabló kalandjaikat folytathassák. — Nehogy tehát ezen vidék, mely már egyszer rablásaiktól megsza- 
badíttatott a kellő őrködés elhanyagolása folytán ismét veszélybe ejtessék; meghagyja a nevezett 
városi tanácsnak, hogy az e végből kiküldött Zápolya István, mint e vidék főkapitányának rendel

110

1 ííá s d  W agner Diplomatarium. ] 17-dik lapon . 2 L ásd  u g y a n o tt 118-dik lap o n . 8 L ásd  u g y a n o tt 119-dik lapon . * L ásd  
u g y a n o tt 120-dik lap o n . 5 L ásd  u g y a n o tt 70-dik lapon . 15 L ásd  u g y a n o tt 123-dik lapon .
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kezésére azonnal 100 lovast és 100 gyalogost, vagy legalább minden úri telek után egy-egy fegyverest 
állítsanak ki.1

14(í‘i. «Fraternitas Sti Corporis Cliristi» egyházi társulat alapszabályai Ysidorus szabínai püspök által a 
pápa nevében erősíttetnek meg.

1401. A «Magister Nicolaus lapicida» mester által épült templomi szentély boltozata István kassai építész 
által végeztetik be.

1404. Bizonyos Georgius de Bartpha esztergami pap és Perényi Imre nevelője — Keresztély bártfai plé
bános elhalása folytán, magát bártfai plébánosnak megválasztatni kéri.2

1405. év körül készült a parochiális templom szentélyében álló gyönyörű mívű s gót stylü szentségház, 
valószínűleg Króm István kassai mester által.

1460. Mager Péter városi bíró.
1400. A parochiális templom gót stylü főoltára készült.
14ÓÍ). Corvin Mátyás király Zaczko nevű küldöttje által a bártfaiaknak tudtára adja, miszerint a Podiebrad 

cseh király elleni háborúban sem pénzt sem áldozatot és fáradságot nem kímélvén, legújabban Mor
vaország legerősebb várát Spielberget más várak s városokkal egyetemben szerencsésen elfoglaltad5

1471. Stenzl György városi bíró.
1471. Mátyás király meghagyja Bártfa városának, hogy azonnal 500 arany forintot küldjenek János Ernő 

zólyomi grófnak a határszéli várak ellátására, nehogy azon idő alatt, míg ő a cseh eretnekek ellen 
harczol, a törökök ezen várakat veszélybe ejtsék. — Egyébiránt ígéri, hogy Bártfának oly szabadal
makat fog ezért adni, melyeknek haszna ezen pénzösszeget kétszeresen meg fogja haladni.4

1472. Mátyás király elengedi a bártfaiaknak a Zudar Simonnak fizetendő adót örök időre.
1472. Ug yanaz meghagyja a bártfaiaknak, hogy Márton bíbornokot és aquiléjai patriarchát, ki nemsokára 

mint pápai követ a lengyel királyhoz való utaztában Bártfára érkezik, minden kitelhető tisztelettel 
fogadják, minden szükségessel lássák el, s ha tovább akar utazni, kellő fedezettel kisérjék el 
biztos helyre.5

1474. Mátyás király meghagyja az egyesült kalocsai és bácsi egyházmegyék érsekének Gábornak mint 
főkanczellárnak, továbbá László budai prépostnak, mint királyi személynöknek, úgy nemkülönben a 
nádornak és az országbírónak, hogy azon peres kérdésben, mely Bártfa városa és Zudar Jakab 
Makovicza ura közt fenforog, lialadéktalanúl ítéljenek.6

1474. Mátyás király a Zudar család férfi ágának kihalta után Sárpatak, Rokitó, Svirzsó, Aranypatak, Újfalu, 
Hosszúrét és Komarócz helységeket a városnak adományozza.

1475. Benyak Miklós városi bíró.
1475. Mátyás király tudtára adja Bártfa tanácsának, hogy a római császár megkeresésére s a római pápa 

rendeletére megkezdett s folytatott cseh háborút nemsokára állandó békével reméli befejezhetni, s az 
ország természetes ellensége a török ellen háborút szándékozik indítani, mire nézve ugyanazon évi 
sz. György napjára Budára országgyűlést hí össze, s felhívja Bártfát, hogy kebeléből két követet 
küldjön az országgyűlésre.7

1476. Mager Péter városi bíró.
1476. György pécsi prépost és királyi kincstárnok Mátyás király nevében s meghagyásából meghívja a bárt- 

faiakat nyolcz nap múlva, vagy még hamarább a Budán tartandó királyi nászünnepélyre, Mátyás 
királynak Beatrix szicziliai lierczegnővel leendő egybekelése alkalmából.8

1480. Sztanislay György városi biró.

1 Lásd ÁVagner  Diplomatarimn 121-dik lapon. ‘2 Lásd ugyanott 480-dik lapon. 3 Lásd ugyanott 124-dik lapon. 4 Lásd 
ugyanott 125-dik lapon- 5 Lásd ugyanott 127-dik lapon. “ Lásd ugyanott 72-ik lapon. 7 Lásd ugyanott 128-dik lapon. 8 Lásd 
ugyanott 129-dik lapon.
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1481. Stenzl György városi biró.
1482. A parochiális templom déli oldalán levő bejárat feletti kápolna épül Orbán városi építész által, az 

elhalálozott Mager Péter volt városi biró Veronika nevű özvegye s a város költségén.
1483. A város felső kaputornya épült.
1483. A parochiális templom orgona-karzata alatt álló tizenkét ülésü egyházi szék készült, melynek hátsó 

deszkázatát czimerek cliszítik.1
1484. Mátyás király okmányában előrebocsátja, hogy mennyi fáradságába s költségébe kerültek eddig is a 

török és német háborúk, anélkül, hogy a bártfaiak áldozatkészségét e czélra igénybe vette volna; s 
most sem tenné, ha nem volna kénytelen vele. — De miután III. Frigyes német császár ellen a 
háború kikerüllietlen, kénytelen Bártfa városának meghagyni, hogy ezen háború költségeihez 600 
arany forinttal járulni, s azokat Orbán győri püspök s kir. kincstárnok kezeihez haladéktalanúl lefi
zetni kötelességüknek ismerjék.2

1486. évben Wagner János iglói harangöntőmester a középharangot önti.
1486. A parochiális templom déli oldalán lévő kápolnák építése bevégeztetik;
1486. A parochiális templom tornya felső emeleteinek építése Stenzl György városi bíró idejében Fran

kin Stemasek vagy Stemmeisen anspachi mester által megkezdetik.
1487. Egy bizonyos Hirsch nevű jegyző által aláirt okmányban a sinai hegyről czímzett sz. Katalin zárdá

jának sz. Balázs rendű pörjele Lajos, Brenner János bártfai plébánost, valamint az irgalmasság 
anyjának egyesületéhez tartozó többi mindkét nemű testvéreket (confratres) a nevezett sinai klastrom 
testületébe felveszi.3

1488. Láng Mihály városi bíró.
1488. Mátyás király tudósítja a bártfaiakat, hogy Sziléziában némely lázadók fegyvert fogtak ellene, — ily 

pénzszükségben kénytelen a kir. városokhoz fordulni, s elrendeli, hogy a bártfaiak a levél kézbesítő
jének haladéktalanúl 600 darab aranyat adjanak át, s ettől ne is vonakodjanak, mert kincstárnokának 
Orbán egri püspöknek már meg van hagyva, hogy vonakodás esetében ezen összeget rajtok végre
hajtás utján is megvegye.4

1489. Láng Mihály városi bíró.
1489. Gergely, a sz. Agoston-rendü szeizet tartományfőnöke — provinciálisa — azt válaszolja a bánfaiak

nak, hogy nem ismerheti el azon jogukat, mely szerint a bártfai convent perjele azelőtt a bártfai 
polgárság beleegyezésével választatott volna; mert a választás a rend káptalanjában történik, s a  
megválasztottat tartozik a provinciális oda küldeni.

Egyébiránt bővebben megvizsgálja a dolgot, s nehogy a convent fő nélkül maradjon, addig is 
perjelnek fráter Chrisostomust küldi liozzájok. '

1490. Stentzl György városi bíró.
1490. Beatrix Mátyás király özvegye, férjének 1490-dik évi virágvasárnap utáni harmadnapon Bécsben tör

tént halálát tudtokra adja a bártfaiaknak, s felhívja a tanácsot, hogy az egy hónap múlva Rákoson 
tartandó király választó országgyűlésre három vagy négy meghatalmazott képviselőt küldjenek.6

1490. Miksa római császár feltévén, hogy a bártfaiak igen jól ismerik atyjának, Frigyes császárnak Magyar- 
országra való trónigényeit, felhívja s buzdítja a bártfaiakat, hogy a keresztény vallás s az országos 
béke érdekében, melyet ő a törökök ellen meg fog védeni, neki a magyar korona elnyerésében segít
ségül legyenek, ígérvén, miszerint Bártfa szab. kir. város jogait nemcsak fentartani, hanem gyara
pítani is fogja.7

1 Ezen gotstylü széksorozat leírását lásd jelen monor/raphiám, I. ré sz é n e k  89 és a következő lapjain. 2 Lásd W agner  
Diplomatarium 130-dik lapon. 3 Lásd ugyanott 485-dik lapon. 4 Lásd ugyanott 132-dik lapon. ’ Lásd ugyanott 529-dik lapon. 
u Lásd ugyanott 133-dik lapon..7 Lásd ugyanott 134-dik lapon.
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1400. Zápolya István Ausztria főkapitánya írja a bártfaiaknak, hogy Mátyás király halála után az özvegy 
királyné Ausztria kormányát és védelmét ő reá bizta, s felhívja a tanácsot, hogy a harminczadot neki 
vagy Darrholtz Pál nevű kapitányának űzessék le.1

1400. II. Ulászló Bártfának azon panaszára, hogy testvére Albert lengyel herczeg a várost szorongatja — 
hűségre inti a polgárokat, mihelyt megkoronáztatja magát, s atyjának Kázmér lengyel királynak köz
benjárása folytán nevezett testvérével kibékül, azonnal segítségökre leend.2

14110. Albert János, lengyel herczeg (II. Ulászló testvére) Szent-András melletti táborából értesíti a bárt- 
faiakat, hogy a Rákoson Magyarország főkapitányává választatott, s meghagyja nekik, hogy haladékta
lanul hozzá menjenek. Nemsokára egy második levélben, már mint Magyarország választott királya, 
újból nyilatkozatra szólítja fel a bárt faiakat, akarnak-e részére állani vagy sem ; mert ha az adott 
határideig nem nyilatkoznak, a következményt majd magoknak tulajdonítsák.3

14110. II. Ulászló tudatja a bártfaiakkal, hogy Magyarország királyává választatván, a következő sz. kereszt 
felmagasztaltatása ünnepén Székesfehérvárott meg fog koronáztatni; felhívja tehát őket, hogy ezen 
ünnepélyre kebelükből néhány jelesebb férfiút küldjenek.4

1401. Tatár Pál városi bíró.
1401. II. Ulászló, Albert testvére ellen haddal indulandó, meghagyja a bártfaiaknak, hogy összes fegyvere

seikkel siessenek Szikszóra, hová ő Egerből az urakkal együtt negyednapra érkezni fog.5
1401. II. Ulászló király, inti és buzdítja a bártfaiakat, hogy Albert testvérével szemben — kinek érdekében 

néhány várkapitány újból háborgatja a felső vidéket, — ne tartsanak semmitől, s addig is maradjanak 
hűségében, míg Miksa császárt az országból kiűzi.0

1401. Zápolya István szepesi gróf Kassáról értesíti a bártfaiakat, hogy hadat gyűjt és segítségökre siet, 
addig is maradjanak hívek a királyhoz, s védelmezzék magokat Albert emberei ellen.7

1401. II. Ulászló a császárral kötött béke pontjainak kihirdetése s törvénybe igtatása végett a következő 
gyertyaszentelő ünnepre Budán tartandó országgyűlést hirdet, s arra a bártfaiakat meghívja, rendel
vén, hogy magok közül nehány jobb módú polgárt kellő meghatalmazással oda küldjenek.8

1402. Mager Péter városi bíró.
1403. II. Ulászló király tudatván a bártfaiakkal, hogy a török nagy sereggel készül Magyarország ellen, 

miért is az ország összes haderejét fegyverre szólította. — Ily nagy veszélyben jószág és fejvesztés 
terhe alatt meghagyja a bártfaiaknak, hogy ezen rendelete kézbesítőjének azonnal 1000 arany forintot 
fizessenek ki, s ez ellen ne is merjenek hozzá folyamodni.0

1403. Fráter Ambrozius, sz. Agostrendü perjel Sárosban, s az egri egyházmegyében létező ugyanazon 
rendű zárdák vicariusa, megtudván, hogy a Bártfán létező sz. Agostrendü zárda barátai, festett, erkölcs
telen, s bűnös életet élnek; felkéri a bártfaiakat, hogy a Krisztus szerelméért a fráterek botrányos 
életére a feledékenység fátyolát vetve, várják be ötét, miután feltett szándéka, a nevezett frátereket 
személyesen oly módon fenyíteni, hogy majd mások is példát vehessenek magoknak rólok.10

1403. Máger Péter városi bíró.
1405—06. Glauckner Sándor városi bíró.
1407. Piauber András városi bíró.
1407. A parochiális templomban üvegfestményü ablakokat készít «Valentinus és Bartholomeus pictor».
1407. A parochiális templom tornyának felépítése bevégeztetvén, a toronysisak csúcsára ünnepélyesen téte

tett fel az aranyozott gomb a kereszttel együtt.
1408. Ptauber András városi bíró.

1 Lásd Wagner Diplomatarium 139-dik lapon. 2 Lásd ugyanott 137-dik lapon. 3 Lásd ugyanott 135 dik lapon. 4 Lásd 
ugyanott 136-dik lapon. 5 Lásd ugyanott 140-dik lapon. 13 Lásd ugyanott 141-dik lapon. 7 Lásd ugyanott 143 dik lapon. 8 Lásd 
ugyanott 144-dik lapon. 9 Lásd ugyanott 146-dik lapon. 10 Lásd ugyanott 532-dik lapon.
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1498. II. Ulászló király levelében megemlíti, hogy dicső elődje Mátyás király Bártfa városát Baliczky 
Andrásnak s örököseinek 5000 írtért elzálogosítván, azt későbben minden váltság nélkül ismét vissza
foglalta, s míg élt, bírta, amint maga Ulászló is jelenleg bírja. — Miért is Osselinszky Jánossal, mint 
a fentnevezett Baliczky törvényes örökösével oly egyességre lépett, hogy az egész 5000 frtnyi ösz- 
szegért nevezett Osselinszkvnek a hártfai polgárok minden évben sz. György napkor királyi adó 
fejében 300 arany frtot tartozzanak addig fizetni, míg a kikötött 2000 frtnyi összeg végkép tör
lesztve nem lesz.1

1499. Kaliber András városi bíró.

1500.

1500. Stentzl György városi bíró.
1501. Tamás újszandeczi építész levelében ajánlkozik a tanácsnak a városház építésére.
1501. Jawer Miklós városi bíró.
1502.14 *! Weytland Márton városi bíró.\m  l
1504. Kauber András bártfai bíró s esküdttársai tanúságot tesznek arról, hogy bizonyos Dorottya asszony, 

néhai Keicb András bártfai polgár özvegye, a bártfai sz. Agostrendü zárdának igen sokat adomá
nyozott. — így a templomot beboltoztatta, a szentélyben egy főoltárt s nagy ezüst szentségtartót készíttetett, a 
barátok számára czellákat építtetett. — Továbbá azt mondja a városi elöljáróság, hogy ugyanazon 
asszony pénzéből a zárda temploma mellett jobbról a szent kereszt tiszteletére új kápolnát építtetett 
stb. — s a zárda részére a Makoviczára vezető út mellett egy halas tavat is ajándékozott.2

1505. A főtér közepén álló városház építése megkezdődik Sándor mester — Alexander lapicida — által 
Kauber András bírósága alatt.

1505. A parochiális templom északi mellékhajójában álló sz. Mária oltára elkészül, az évszám az oltár 
szekrényén feljegyezve található.

1505. ÁVelitbe Márton, az Agostrendü szerzet provincziálisa, megerősíti Bártfa városának adománylevelét, 
melyben a város kötelezi magát mindazoknak teljesítésére, melyek az imént említett okmány szerint 
Keicli András özvegye pénzéből csakugyan teljesítettek is a bíró és esküdtársai által kiadott okmány 
értelmében.5

1506. A városház építése erélvlyel folvtattatik.
1507. A városház csúcsfalai épülnek János mester által, úgyszintén a városház ablakai is.
1508. Glauckner Elek városi bíró,
1508. A városház ablakai beüvegeztetnek.
1509. A városház csúcsfalainak építése teljesen bevégeztetik s azok felületét Theophilus festő frescókkal 

díszíti fel.
1509. II. Ulászló fiával együtt rövid időre Csehországba távozván, ezen idő alatt teljhatalmú helytartó]áúl 

Perényi Imre nádort, Abaujmegye örökös főispánját s a kúnok Imáját nevezi ki.4
1510. Theophilus festő — valószinüleg a városház tanácstermének nyugati falán — az utolsó ítéletet ábrá

zoló képet festi.

1 L ásd W agner Diplomatán hm  1 48-dik lapon. ’ Lásd J anota tB ard i / jow  czim ú munkájának 1 DO-dik lapját, hol a többi 
közt olvasható : . . . testudinem  videlicet in corpore illiu s cecclesiae, sim iliter et tabulam  m ajoréin in choro, cellulas quoque et
dom icilia  fratrum , m onstrantiam  m agnam  argenteam  etc. . • . A ferenczrendi zárdatem plom  1528— 1643-ig romokban hevervén  
a későbbi újitás által a tem plom  csúcsíves boltozata, s a sz. kereszt kápolnája eltűnt, és je len leg  sem  a gót tóoltár, sem  pedig az 
ezüst szentségtartó többé már nem  létezik. 11 Lásd W agner  Diplowatarium 540-dik lapon. 4 U gyanott 149-dik lapon.
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1510. Rauber András városi bíró.
1510. Item de reíormatione Currus vulgo Renmvagen 3 őrt.
1510. Fráter Márton a sz. Agostrendű szerzetnek tartományíönöke ajánlja a bartíaiaknak iratéi* Pálit de 

Gaza, mint a bártfai zárda újonnan megválasztott perjelét, egyszersmind mentegeti magát, hogy 
jelenleg több frátert nem küldhet, minthogy a legközelebb dühöngött pestis sokat közülök elragadott; 
azon lesz egyébiránt, hogy mielőbb többet kiildhessen.1

1511. A városház levéltári szekrénye János mester által elkészül.
1511. Stöckel Lénárd városi bíró.
1514. Ulászló VII. törvény 3-dik czikkelye értelmében Bártfa városa törvénykezési tekintetben a tárnok 

alá helyeztetik.
1514. Sclienk György városi bíró.
1515—1510. Ranber András városi bíró.
1517. A parochiális templom orgonája elkészül. Item Theophilo Pictori pro pictura Organi, et deauratione 

pomornm in pinnaculo Organi positorum — fi. 14.
1517. A városház előcsarnoka Jakab eperjesi születésű mester által kifestetik.
1517. Glossetzer Jakab a városház tanácstermének ablakait czímeres üvegfestményekkel díszíti fel.
1518. Zsigmond lengyel király tndtúl adja a bártfaiaknak, hogy némely kereskedők a királyi vám kijátszá

sával sokszor visszaélnek, s azért elrendeli, hogy a magyar kereskedők Krakóra csakBietz, Szandecz, 
Kroszno és Szánok városokon keresztül utazhatnak. — Minthogy azonban nnokaöcscse Lajos magyar 
királytól megértette, hogy a bártfai kereskedők ily visszaéléseket nem követtek el, megengedi, hogy 
ezentúl is szokott úton Krakóba vagy azontúl is árúikkal utazhassanak, kiköti azonban, hogy nyilvá
nos írtakon járjanak s a vámot megfizessék.2

1519. Claustrum. Magistro Jacobo molitori de reíormatione parvae tnrris in Clanstro super chorum ad ratio- 
nem dedimus fi. 2.

1519. évszám van a városház nyugoti oldalán befalazott nagyobb mérczén bevésve.
1520. Stöckl Lénárd városi bíró.
1520. Emimus leges quasdam Regni Hungáriáé per Stephanum de Werbewcz editas, mediante Johanüe 

Tischler. tp. fi. 2.
1521. A parochiális templom tornyának első emeletén lévő, s sz. István, sz. László és sz. Imre herczeget 

ábrázoló falfestmény Emericzi és Krausz János városi festők által elkészül.3
1521. A városház csúcsfalainak festményeit Krausz János festő megújítja.
1521. Báthory István nádor a bártfaiakat, a szent Magdolna napjára következő vasárnapon Nyir-Bátorban 

Zsófia maszovi herczegnővel tartandó nászünnepélyére hívja meg.4
1521. Stöckl Lénárd városi bíró.
1522. A parochiális templomban Koeler János egy képet fest, mely jelenleg az alamizsna szekrény felett 

van felállítva.5
1522. Rauber András városi bíró.
1523. Item emimus coclearia tria a Magistro Johanne Aurifice constant den 70.

Item emimus sexta feria ante Johannis Bapt. a JDomino Sebastiano Sauer Oamerario Schmöl- 
nitziensi pro faciendis clenodiis, unam massam argenti, continentem marcas 13 piseta 5 pretio 
fi. 94. den 25.

1524. Kun ez János városi bíró.

1 L á sd  Wagner Diplomatámon 545-dik  lap o n . 2 L á sd  jANOTÁ-nál 151-dik lapján. 11 L ásd  je len  Monographiám I. részének
29-dik  la p já t. 4 L ásd  Wagner Diplomatarium 151-dik lap o n . 5 L á sd  Monographiám 130-dik lap já t.

15*
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1524. II. Lajos király Sárosmegyének meghagyja, hogy a bártfai polgároknak sok kárt okozó tolvajokat és 
rablókat fogdostassa össze s kegyelem nélkül büntesse; mert különben Bártfa városát felhatalmazza, 
hogy az ilyen gonosztevőket a megye területén elfogathassa, s törvény szerint büntethesse.1

1524. II. Lajos király tudtúl adja a bártfaiaknak, hogy a török legközelebb meg fogja támadni az országot 
a miért is a legutolsó országgyűlésen a rendek és főurak mindegyike a háború költségeihez való hoz
zájárulását megígérte. — Annálfogva meghagyja a bártfaiaknak, hogy e végből legalább hat márka 
ezüstöt a levél kézbesítőjének haladék nélkül adjanak, ki azt Báskay Gáspárnak, kir. főajtónállónak a 
végett kézbesítendő hogy abból azonnal pénzt veressen.2

1525. A vallási reformatio kezdete Bártfán s általában véve Magyarországon.
II. Lajos király ezen okmányban előrebocsátván, hogy a Luther-féle veszedelmes eretnekség 

terjesztését jószág és fej vesztés büntetése alatt betiltotta, igen rósz néven veszi, hogy a bártfaiak ezen 
királyi tilalom daczára, egy krakói — különben bártfai születési! mestert s másokat megtűrnek váro
sukban, kik ott a királyi tilalom ellenére Luther eretnekségét és tévtanait nyilvánosan vallják. — 
Meghagyja tehát jószág és fejvesztés büntetése alatt, hogy az említett mestert, valamint a többit, kik 
Luther tanait követik, azonnal kutassák fel,- s ha világiak, a kínzás minden nemével büntessék, ha 
pedig papok, adják ki őket az egri egyházmegye vicariusának.3

1525. A törvény IV. ezikkelye értelmében a Luther tanainak követői máglyán égettessenek el.
1525. A bártfaiak egy püspök közbenjárása által kérik a királyt, hogy az általuk kölcsönzött ágyúkat küldje 

vissza, mivel a múlt évben is a török a tatárral egyesülten, kik Oroszországon áttörtek, városuktól csak 
12 mértföldnyi távolságra táboroztak.4

1525. évszámmal van a városház egyik kisebb szekrénye jelölve.
1526. Eekliius Bálint városi bíró.
1526. Pál egri püspök, továbbá Heves, Gömör, Borsod, Torna és Abaujmegyék követjei felhívják a bárt- 

faiakat, hogy a mohácsi vész után az országot tüzzel-vassal pusztító török ellen, minden fegyvere
seikkel, ágyúikkal s egyéb hadiszereikkel csatlakozzanak liozzájok Heves megyei Yerpeléten, hol 
táborba szálltak, s hová Zápolya János vajdát Ígérete szerint bevárják. — Felhívja továbbá őket, 
hogy egyházaikból szedjék össze az ezüstöt, vigyék Kassára s veressenek ott pénzt belőle, melyet 
egyrészt zsoldosok toborzására fordítsanak, a többit pedig hozzák el magokkal Verpelétre/'

1526. A szerencsétlen kimenetelű mohácsi csa^a után a reformatio különösen Bártfán mindinkább terjed.
1527. I. Ferdinánd bizonyos Baran Bernát, néhai Lajos király lovagjának, hű szolgálataiért, Barthos- 

falva, Orkutlia, Jakabfalva, Ressó, Ossyko, Herknecht, Syba, Klyussov, Kabalafalva helységeket 
adományozza.6

1527. Zápolya János király egy levelet ír Nagyváradról, a másikat pedig Kolozsvárról, melyekben inti a 
bártfaiakat, hogy ne adjanak hitelt azon balhíreknek, melyeket felőle terjesztenek, hanem tartsák meg 
iránta való hűségöket. — Ő éjjel-nappal gyűjti a fegyvereseket, melyekkel hatalmát gyarapítsa, hogy 
az országot az ellenségtől megszabadítsa.7

1527. János király meghagyja a bártfaiaknak, hogy miután az országgyűlés határozata folytán, az országot 
fenyegető veszély elhárítása tekintetéből mindenki vagyonának tizedével tartozik adózni, ők is ezen 
levél eh">mutatójának Zerdahelyi Őz János kezeihez leteendő eskü alatt ezen tizedet haladéktalanúl 
szedjék be. —- Ezen tized pedig szedendő az aranytól, ezüsttől, készpénztől, ökör, tehén, egy éven 
túli borjú, juh és sertéstől; megváltásnak azonban helye van, így egy márka ezüstöt hat forinton, egy 
szántóökröt 3 írton meg lehet váltani.8O

1 Lásd W a g n er  Diploma-tanúm 30-dik lapon. 2 Lásd ugyanott 151-dik lapon. :! Lásd ugyanott 152-dik lapon. 4 Lásd
ugyanott 154-dik lapon. 5 Lásd ugyanott 155 dik lapon. 8 Lásd J anota 203-dik lapján. 7 Lásd W agner  Diphmatannm 157-dik lapon
8 Lásd ugyanott 157-ik lapon.
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1528. A parocliiális templom tornyának haranghelyisége beboltoztatik.
1528. I. Ferdinánd király tudatja a bártfaiakkal, bogy miután a török jövő nyáron nagy erővel szándékozik 

az országba törni, a szükséges segély kieszközlése végett a német birodalmi rendeknek Regensburgba 
gyűlést hirdetett, távollétében az ország kormányát Pál esztergami érsekre, Tamás egri püspök s 
cancellárra, Gerend Miklós erdélyi püspökre, Tliurzó Elek országbíróra, Báthory Endre főtárnokmes- 
terre bízza, kik mindnyájan Báthory István nádorral a közügyeket vezetendik. — Végül tudatja, hogy 
a belzavarok szerzője Zápolya János ellen hatalmas sereget küldött.1

1528. Serédy Gáspár Felsö-Magyarország kir. főkapitánya felhívja a bártfaiakat, hogy bizonyos Athyrrai 
(Literatus) Simon ellen — ki mint Zápolya vezére Lengyelországból visszatérvén, rabló seregével új 
zavart csinál, s a mint nyáron a vetéseket megégette, most a szüretet akarja lefoglalni — haladék
talanul segédcsapatot küldjenek Kassára.1 2

1528. I. Ferdinánd kedvesen veszi a hireket, melyeket neki a bártfaiak Zápolya ottani mozgalmairól tudo
mására hoznak. — Kérelmükre biztosítja őket, hogy segedelmükre már egy nagy sereget küldött, 
addig is tántoríthatlanúl maradjanak meg hűségében.3

1528. A bártfai Agostrendü szerzet megszűnt. — Fráter Máté sárosi perjel ellentmond a bártfaiak azon 
szándokának, mely szerint a városukban létező Ágost rendű zárdát eladják; mert mind a zárda, mind 
a halastó jámbor hívek adományából keletkezett, s az ily alapítványi ügyben a város nem határozhat. 
Felkéri továbbá a várost, hogy Fráter Mátyás priort a többi fráterekkel együtt hívják vissza.4

15̂ 8. Dombvásári Ferencz egri megyei tarczafői főesperes kijelenti a bártfaiaknak, hogy ő nem ád hitelt 
azon vádaknak, melyek az általuk plébánosnak megválasztott Schissel Farkas ellen felmerültek, — 
azért ajánlja ötét mint tudós és jámbor férfiút a polgárok jó indulatába. — Hasonlóképen nem hiszi 
azon vádakat sem, melyek a hús és tejes étkek élvezéséről nála tétettek, s inti őket, hogy mint eddig, 
ezentúl is úgy éljenek, a hogy jó és valódi keresztényekhez illő.5

1530. I. Ferdinánd király engedélyt ád a bártfaiaknak, hogy miután a nyelv és nemzetiség sokfélesége 
miatt a polgárok közt a város nagy kárára viszálkodások támadnak, a lengyeleket és tótokat váro
sukban való letelepedéstől eltilthassák.6

1530. Zsigmond lengyel király Bártfa város kérelmére azt válaszolja, miszerint ő a Magyar- és Lengyelor
szág közt fennálló kereskedelmi szerződéseket fenn kivánja ugyan tartani, de a bártfaiaknak csak azért 
nem engedhette meg Lengvelországban a kereskedést, nehogy árúikban valahogy megkárosíttassanak 
azon nemesekért, kik az elmúlt években az ő közremüködésökkel megölettek. — Ha különben érde
mesnek találják, küldjenek a nemsokára Krakóban tartandó országgyűlésre e végett követeket, — ő, 
a király, az országgyűlés határozata szerint fog cselekedni.7

1530. Láng Ezsaiás protestáns lelkész.
1531. Cybner Szervatius városi bíró.
1532. Heyd György városi bíró.
1533. I. Ferdinánd király írja a bártfaiaknak, miszerint hazug és alaptalan azon hír, mintha ő a török csá

szárral kötött béke értelmében az egész Magyarországról Zápolya János javára lemondott volna. —• 
Egyúttal tudtukra adja, hogy Serédy Gáspár kapitányának meghagyta, hogy őket minden támadás 
ellen megvédje.8

1 Lásd Wagner Diplomatariuvi 160-dik lapon. 2 Lásd ugyanott 163-dik lapon. 8 Lásd ugyanott 164-dik lapon.
4 Lásd ugyanott 550-dik lapon. — Úgy látszik, hogy a bártfaiak az ágostrendűeket városukból kiűzték. Azonban mesés

nek látszik azon hagyomány, mely szerint a bártfai protestánsok a frátereket sétaközben vizbe fojtották volna, minek emlékéül azon
hely «Münchssauf» neveztetett el. — Ezen monda szerint csak két barát maradt volna a zárdában, kiknek egyike Luther vallására 
tért, a másik pedig — ki igen öreg volt, bújában meghalt.

5 Lásd ugyanott 494-ik lapon. 6 Lásd J anota 142-ik lapon. 7 Lásd ugyanott 152-dik lapon. 8 Lásd W a g ner  Diplomata-
rimn 165-dik lapon.
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1534. I. Ferdinánd meghagyja a bártfaiaknak, hogy azon Ezsaiás nevű hite hagyottat, kit rósz erkölcse s 
gonosz hite miatt Morvaországból kiűztek, s kit ők hitszónokuknak megfogadtak, azonnal fogják el, 
s biztos őrizet alatt küldjék el Mihály, egri egyházmegye vicariusához.1

1534. Bártfán nagy tűzvész dühöngött.
1534. I. Ferdinánd a tűz által károsult bártfaiakat, hogy leégett házaikat mielőbb felépíthessék, két év tar

tamára a harminczad fizetésétől felmenti.1 2
1538. Fels Lénárt királyi tábornok felhívja a bártfaiakat, hogy azon családos papot, kit állítólag Körmöcz- 

ről akarnak plébánosnak meghívni, ne híjják meg, ha pedig már meghítták volna, bocsássák el azon
nal; mert különben ő Felsége a király rendeletéihez képest kénytelen lenne őt a város gyalázatára 
elfogatni s szigorúan megbüntetni.3

1538. Eckhius Bálint városi bíró.
1530. Bártfa város tanácsa és összes polgársága áttér a protestáns vallásra. Ez időben a gymnasium tanára 

Stöckel Lénárt volt, ki Bártfán 1510-dik évben születvén, tanulmányait a némethoni egyetemeken 
végezte, s Luther Márton hitújító tanítványa és későbben barátja volt.4 Ezen évben a parochiális 
templomban már protestáns isteni tisztelet tartatott, — a néhány katholikus polgár a Szepesliázy csa
lád nagy házában gyűlt össze isteni tiszteletre. Az ágostaiak gymnasiumot és könyvnyomdát alapítot
tak, mely utóbbiból sok jeles mű került ki.

1540. Behem Walter városi bíró.
1541. Guglinger Wolfgang Körmöczről ír bizonyos Hancko Mártonnak Freystadba, s kéri őt, hogy fogadja 

el a bártfai ágostai lelkészi hivatalt. — Levelében Bártfáról a többi közt így nyilatkozik: Bártfa a 
Kárpátok tövénél, Lengyelország határán, a legkiesebb helyen fekvő s a legegészségesebb levegővel 
bíró igen megerősített város. — Polgárai igen emberségesek és műveltek. — Nemes halakban s vadak
ban a város határa bővelkedik. — Hát mit mondjak fizetésedről? Olyan fizetésed lesz, a milyent 
akarsz. — Végül még egyszer felhívja öt a hivatal elfogadására s felajánlja neki barátságát.5

1541. A b ártfai tanács felkéri levélben Bévay Ferenczet, eszközölné ki, hogy Hanko Mártont, Freystadt 
sziléziai város lelkészét, kit ők lelkészüknek meghítták, ezen város jelenlegi ura, Pernstein János bo
csássa szabadon. —- Ha pedig ez nem volna eszközölhető, járjon közben Zierotin Beda, Tyczein 
morva város uránál, hogy bocsássa szabadon azon lelkészt, kit uradalmából meghínak.6

1543. I. Ferdinánd király kijelenti, miszerint Bártfa régi jogaihoz tartozik, hogy bárkinek alattvalói ezen 
városba szabadon költözhessenek.7

1514. I. Ferdinánd király jelenti a bártfaiaknak, hogy felséges testvére V. Károly császár a jövő tavaszszal 
a birodalmi sereggel Magyarországba jön, hogy onnan az ellenséget kiűzze. —- Ez okból Nagyszom
batba országgyűlést hirdetett, melyre a bártfaiakat szokott módon meghívja.8

1541. évben készült el a városház tanácstermében függő bronz csillár, melynek részletes leírását az illető 
fejezetben már közöltem.

1 Lásd Janota 151-dik lapon. 2 Lásd ugyanott 151-dik lapon. 3 Lásd AVagner Diplomatarium 497-dik lapon.
4 Stöckel Lénárt, ezen tudományos és hires férfi születésére nézve e következő feljegyzést találtam a városi archívum 

regestáiban: Natus est Leonliardus Stöckelius Anno 1510 Bartphae patre Leonhardo Stöckelio, fabro ferrario, qui pro loci tempo- 
risque conditione Senatoria dignitate ornatus erat — optimum praeceptorem Philippum Melanchthonem non multo post discipu- 
lus Leonliardus Stöckelius sequutus est. qui Anno 1560 ad diem 7. Junii Bartpliae fatis concessit. — Stöckel első tanulmányait
a városi tanodában Eckhius Bálint tanár és későbben városi biró alatt kezdé meg. — Későbben Koxus Jánosnál Kassán folytatá 
tanulmányait, — melyek végeztével Boroszlóba s későbben AVittenbergába ment. Itt Luther és Melancliton a törekvő ifjút nagyon 
megszerették. — Egy évig Eislebenben mint tanár működött. 1539 dik évben pedig Luther és Melancliton ajánló-leveleivel ellátva 
Bártfára tért vissza, hol 1560-dik évi június 7-ikén bekövetkezett haláláig a közművelődés terén kitűnő eredménynyel működött s
számtalan — többnyire Bártfán nyomatott tudományos munkát adott ki.

5 Lásd AVagner Diplomatarium 498-dik lapon. 6 Lásd ugyanott 100 dik lapon. 7 Lásd J anota 141-dik lapon. s Lásd
AVagner Diplomatarium  1 G8-dik lapon.
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1549. Stöckel Lenárd szerkeszti az úgynevezett Oonfessio pentapolitana ágostai vallású nyilatkozatát, mely 
Verancsics Antal egri püspök útján I. Ferdinánd királyhoz terjesztetett föl, s annak bebizonyítására is 
szolgált, hogy abban sem Zwingli, sem pedig Kálvin tana nem foglaltatik. — Ezen memorandum 
későbben, nevezetesen 1560-dik évben latin, magyar és német nyelven Bártfán ily czím alatt nyoma
tott ki: Quinque Civitatum, nempe Cassoviensis, Leutschoviensis, Barthphensis, Epperjesiensis, Cibi- 
niensis nomíne elaborata confessio christianae doetrinae.

1557. Serédy György elhalálozván, veres márványból díszesen s művésziesen faragott síremléke a plébánia
templom déli Sz.-Mária kápolnájában állíttatott fel.1

1559. évben a halálos Ítéleteket tartalmazó «Sententiae Criminales» jegyzőkönyv vezetése megkezdődik.
1560. I. Ferdinánd király kijelenti, hogy Bártfa régi jogaihoz tartozik, miszerint minden kereskedő, legyen 

az magyar, német, lengyel vagy orosz, árúival a makoviczai úton mindenkor Bártfán, mint árúmeg
állító helyen keresztül menni tartozik.1 2 3

1561. I. F erdinánd megtiltja, bárkinek is a várostól két mértföldnyi távolságon belül sörfőzdét állítani.
1563. A város szabadalmat nyer, sz. Máté és szt. Tamás napjain országos, és minden szombaton heti

vásár tartására.
1563. A városi Msáruló ház (jelenleg a főtér keleti házsorában álló casinói épület) nagy fénynyel és költség

gel Bernát és Lajos mesterek által helvreállíttatik. Tertia feria post Conductum pascae Conventio 
facta est emu duobus murariis fratribus Italis Ludovico et Bernhardo (valószínűleg Pel) ex parte 
macelli denuo extruendi praster cellaria testudinata priori anno absoluta in huné módúm. Itt követ
keznek az alakításra vonatkozó tételek, azután . . . .  omnia expolito lapide. Pro statua lapidea supra 
tec-tum colorata Johanni Italo fi. 1. — Item pro una lapidea janua ad cameram dati sunt fi. 31. — 
Pictor reformavit nova pictura angelos in domo novo — fi. 1.

1566. évben épült az úgynevezett régi Ganzaugh-féle ház renaissance stilű, s díszes alakítású kapuzata, 
melynek homlokzatán olvashatni:

W E R  G O T  T E A  V T  D É R  W O L L  B A Y T . 156C.

1567. All géni Joachim, a plébániai templomban lévő emléktáblája készült.8
1573. Sztanko Tamás városi bíró.
1574. évben az Orbán-liarang öntetett János tarnói mester által. Gutgesel Dávid városi bíró idejében.
1585. évi deczember 1 -én Eudolf király uralkodása alatt a XIII Gergely pápa által szerkesztett új naptár 

bizonyos egyházi szertartások kíséretében városunkban is behozatott, mely esemény annál inkább 
nevezetes, miután a Gergely-féle új naptár az országban csak 1588-ik évben fogadtatott el törvényesen. 

1590. A magyar protestánsok itt tartottak először általános zsinatot, s Bártfából második Augsburg lett, sok 
ágostai talált itt menedéket az üldöztetés ellen.

1596. Ivloesz Jakab városi bíró (nyomdász).
1597. Hogy némely bártfai polgár mily gazdag volt, kitűnik Stöckel Dávid még meglevő rendeletéből is, 

melyet egy «Diversa Anno 1597» czímü könyvben találtam,4 * * * a végrendelet első része az ingatlan 
vagyon felett rendelkezik, azután következik az ingó vagyon feletti rendelkezés, mely így hangzik:

1 L á s d  j e le n  M o n u g ra p h iá m  I .  r é s z é n e k  113-d ik  la p já t ,  h o l  S eredy  G yörgy s ír e m lé k é n e k  r a jz a  is  k ö z ö lv e  v a n .
2 L á s d  J anota 14 9 -d ik  la p já n .
3 L á s d  l e i r á s á t  J S lo n o jra p liiá m  I .  r é s z é n e k  1 1 5 -d ik  la p já n .
4 V a s ta g  k ö n y v , p r é s e l t  tá b lá k k a l ,  m e ly e k e n  : .Ju d it  d ie  G e re c h t ig k e i t ,  E u te r p ia ,  A p o llo , T lia l ia ,  C a lio p e , S. I o a n n e s ,

S. L u c a s , S. M a th e u s , S. M a rc u s  a la k ja i  f é ld o m b o rm ű b e n  v a n n a k  e lő tü n te tv e .  —  A  k ö n y v tá b la  b e lső  la p já n  p e d ig , a  p a p i r  a l a t t
t a lá l t a m  egy  ré g i m a g y a r  k a le n d á r iu m o t ,  m e ly n e k  o lv a s h a tó  r é sz le te  ig y  h a n g z i k : J U D IC IU M . M a g y a r  n ye lven  C h r is tu s  W r u n k n a k  

szü le tése  u tá n  1 5 8 9  E s z te n d ő r e . —  F o n ta n u s  B á l in t  M . a z  k r a k a i  fő o sk o lá b a n  re m i e lte t t  A s tro lo g u s  á l ta l  i r  a l ta to t t  és s z á m lá l tá to t t  fél-

h ó ra  és a z  k a ssa i D é lr e . ( s ic  /. —  A z H o ld n a k  m á s ik  h a r m a d a  h o m á ly o so d ik , az  H a la k  je g y e  á l ta l ,  k isa s sz o n y  h a v á n a k  é v n a p já n  és
e s te  7 b ó ra k o r ,  és 9 m in u tu m k o r  k e z d e tik  el, és t a r t  11 h o r a ig  10 m in u t .  S á rg a  és z ö ld  sz a b á só  sz in ti le sz e n .
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S tö c k e l ia n a  D a v id is  in te r  ha cred es e in s  d isp o s it io .

A n la n g e n c l ü b e r  d ie  b o n a  m o b il ia  .

D a  d em  L e o n a r d o  v o n  s i lb e r s  g e s c h m e id  e in  s i lb e rn e  u n d  ü b e rg i i ld te  K a n n e  im  G e w ic h t W e r th  2 fl 30  d en  s a m m t einem , 

g ro ss e n  P e t s c h i r r in g  4  D u k a te n  h a l te n d .  V o n  Z in n e rn e n  G efäss  a b e r  m a s s ig e r  B e c h e r  s a m t d re ie n  M itte ls c h ü s s e ln .

D e m  P a u lo  v o n  s i lb e rg e s c ln n e id , d re i  B e c h e r  in  e in a n d e r  g e s te l l t ,  4  lö ffe l, e in  s i lb e rn  S ta c h e ls c h w e in , 2 n e s s ig  22 , s a m t 

v ie r  D u k a te n .  —  V o n  Z in n e n g e fä s s  3 M itte ls c h ü s s e l ,  u n d  1 g ro ss e  S c h ü sse l.

D er  F id e s  v o n  s i lb e r s  g e s c h m e id  e in  B e c h e r  m i t  e in e m  F u s s ,  2 lö ffel, 7 p a a r  H e f te l ,  e in  h e id n is c h e r  P fe n n ig  p e r  2 D u k a 

te n ,  a u c h  e in e n  lö ffe l m i t  e in e m  a b g e g o s se n e n  s t i l .  —  V o n  Z in n e n g e fä s s  e in  B e c h e r , 1 M itls c h iis s e l, 1 T is c h b la t t .

D e r  M a r th e  v o n  s i lb e rn  g e s c h m e id  1 s c h w a rz sa m te n e  G ü r te l ,  3 leffel, 3 p a a r  H e f te l , 1 g ro sse  S c h a u g k o p f , 3 h e id n isc h e  

P fe n n ig  u n d  a n d e re  k le in e  M ü n z e n .— 4 D u k a te n  u n d  S i lb e r ;  —  v o n  Z in n e rn  g e fä ss  1 g ro sse  S c h ü sse l, 1 P in tf la s c h e , 2 
q u a r t  S c h ä n d l.

D er A n n a  v o n  s i lb e rn  G e s c h m e id  e in  G o ld g ü r te l  m it  abgegossenen G esch m e id  u n d  F ig u r e n ,*  3 leffel, 5 p a a r  H e f te l ,  6 h e id 

n is c h e  P fe n n ig ,  4  D u k a te n .  —  V o n  Z in n e rn  G e fä ss  1 g ro sse  S c h ü sse l, 3 M it te ls c h ü s s e l .

D e r  M a r g a r e th a  v o n  s i lb e rn  G e s c h m e id  1 G o ld p o r te n g iir te l  m it  a b g e g o s se n e n  G e sc h m e id , 1 leffel, 3 p a a r  H e f te l, 1 P u s c h  

S ilb e r , 3 D u k a te n  s a m m t 2 p i is c h le in  S ilb e r  u n d  a l te m  G o ld t . —  V o n  Z in n e n g e fä s s  1 g ro sse  S c h ü sse l, 3 M ite ls c h iiss e l.

D e r  D o r o th e a  v o n  s i lb e r s  G e s c h m e id  e in  s a m m t G ü r te l  m i t  s i lb e r  b e s c h la g e n  u n d  ü b e rg i i ld t  m i t  S p a n g e n  u n d  zw ee n  

T a sc h e n  ; —  4  D u k a te n ,  1 p a a r  H e f te l  a u f  e in  M a n te l .  —  Á7o n  Z in n e n g e fä s s  2 g ro s s e  S c h ü sse l, 2 M itte ls c h ü s s e l ,  2 P i n t 

f la sc h e n , e in  k u p f e rn e r  B e c h e r  u n d  e in  L e ic h te r .

S u n s te n s  i s t  d e r  F id e s  d e r  g ä n s fa rb n e  S c h le ie r  ; d e r  D o r o th e a  e in  K ro n ra s c h ro c k  s a m m t d e m  b e s te n  sc h w a rz e n  M a n te l , 

d e r  M a r g a r e th a  d e r  b e s te  R o c k  u n d  s c h w a r tz g rü n  M a n te l  m i t  g ü ld e n e n  B o r t e n ; d e r  A n n a  d e r  p r a u n e  R o c k , u n d  s i t t ig  g r ü n e r  

M a n te l  m i t  G o ld p o r te n  ; d e r  M a r th a  a b e r  d e r  r o th s a m tn e  R o c k , u n d  s c h w a r tz g rü n e r  M a n te l  m i t  G o ld p o r te n  z u g e th e i l t  w o r

d e n . D u o  p o c u la  a rg e n te a ,  u n u m  a lb u m , a l te r u m  i n  fo r m a  n u c is  m u sca ta e , s e p te m  c o c h le a re a  a r g e n te a ,  e t  d u o s  A n n u lo s  e tc . 

—  D a tu m  A n n o  1596  d ie  17. A u g u s ti .

1597. évben készült el a plébániatemplom szentélyében álló három űlésű, renaissance stilü szék.
1597. Glatz Lénáid városi biró.

1600
1000. A dühöngő pestis alkalmával csak Bártfán több mint 2000 ember halt el.
1602. Polgárjogot nyert: Eckert György, Georgius Eckert, Martini Eckert Lapicidae filius.
1605. Bocskay István, Magyarország és Erdély fejedelme, szabadságlevelet ád a bártfaiaknak. — Ugyanis 

Blimberg György és Wagner Salamon bártfai polgárok többi polgártársaik nevében felmutatták Bocs- 
kaynak azon feltételeket, melyek alatt Sennyei Miklós és Dengelegdy Mihály, Bocskay vezéreinek 
városukat feladták, s melyek szerint Bártfa városának teljes vallásszabadság, személy- s vagyonbizton
ság, továbbá védelem igértetik. — Bocskay tekintve tehát azon körülményt, hogy a bártfaiak a néme
tektől elpártoltak, ezen feltételeket elfogadja s maga részéről is megerősíti.

1005. Glatz Lénáid városi biró.
1608-diki törvény szerint a képviseltetési jog megadatik a városnak, bár a város követei az országgyűlésen 

a XV-dik században bírtak már szavazati joggal.
1008. Polgárjogot nyert: Greiffenzweig András aranyműves.
1010. Czebner György tanácsnok Epitaphiuma elkészül, s a templom északi mellékhajójának oldalfalán fel- 

fiiggesztetik.
1011. A városház tanácstermében egy díszes fiókos kályha állíttatik fel. «In der Rathstuben ein bossirten 

Offen gemacht um 10 Gulden.»
1012. Farsch János városi bíró renaissance stilü epitaphiuma elkészül, s a templom egyik északi pillérén 

helyeztetik el.
1615. Hogy Bártfán ezen időben salétrom készült és mészkő égettetett, azt ezen évi számadások bizonyít

ják, melyek szerint a salétrom főzéséért s jegeczedéseért, valamint a mészkövek töréséért tetemes 
kiadások vannak feljegyezve.

* L e h e ts é g e s  h o g y  i t t  abgegossenen F ig u r e n  a l a t t  t a l á n  a  z o m á n c z  —  E m a il  —  é r te t ik .
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1613. A város tulajdonát képező tályai szőllőkből 93 hordó bor nyeretett.
1014. A tályai szőllők termése ez évben 136 hordót tett ki.
1010. Polgárjogot nyert: Mathaeus Grünwald Pictor, filius Matliei Grünwald.
1017. A plébániatemplom szentélyében álló gótstilü székek renaissanee ízlésű koronapárkányzata készült el.
1010. Sax Partkén ágostai lelkész sírköve a templom szentségházának szomszédságában a kövezetbe 

illesztetik be.
1020. A városi tanács számára megrendelt heringekért fizettetett 48 forint.
1022. Haid Lénárd elhalt városi bíró renaissanee stilü epitaphimna elkészül, s a templom szentélyében 

felfüggesztetik.
1022. Greiffenzweig János elhalt városi tanácsnok emléktáblája a szentségház mellett függesztetik fel.
1022. Ez évben a dühöngő pestisben Bártfán két hó alatt több mint 2000 ember halt el.
1023. Blimberg Tamás városi biró.
1025. Weigmann Márton ágostai lelkész epitaphiumát Grünwald Máté festményekkel látta el.
1025. A templom melletti campaniléban függő legkisebb harang öntetett.
1025. A tályai szőllők felügyelője je len ti: Item a várnak építésére vévén erő hatalommal két kádunkat az 

Várhoz, hogi haza szabadították azért adtam 64 dénárt. — Az Bányiaszon való szőllőpásztornak vöt- 
tem puskaport, mert az sok madár miá nem tud vala mit tönni — 50 dénár.

1020. Blimberg Tamás városi biró veres márvány sírköve és renaissanee stilü epitaphiuma, — az utóbbi 
Grünwald János festményeivel díszítve, — a templomban elhelyeztetik.

1028. Berger Bálint városi biró.
1628. Wolf János, a Duplin falu mellett rablók által megöletett bártfai polgár emléktáblája a templom tor

nyának keleti falán helyeztetik el.
1028. Janofszky András tanácsnok epitaphiuma elkészül.
1030. Buchholtz Simon tanácsnok díszes egyházi széke készült.
10:11. Berger Bálint elhalt városi bíró emléktáblája a templom hajójában felfüggesztetik.
1031. Grünwald János festő, egyszersmind városi biró.
1034. Glatz Jakab városi biró.
1635. Grünwald János városi biró.
1635. A Bártfa város tulajdonát képező tályai szőllők növelésére nézve e következő feljegyzések találhatók:

L ő r in c z  G r ib o v sz k y  u r a m  a d o t t  a  v á ro s  m u n k á já r a  ....................................................................... 6 8  fl.

T ó b iá s  C z o d e r  u r a m  a d o t t  k e z e m b e  ............................................................................................................ 100 fl.

B a r ik é i  P fe iffe r  u r a m  a d o t t  .................................................................................................................................  7 5 .f i.

L e o n h a rd u s  H u ld r e ic h  u r a m  a d o t t  ............................................................  ............................................ 6 0  fl.

B a r t l ie l  P fe iffe r  u r a m  a d o t t  .................................................................................................................................  8 0  fl.

T o ta  su m m a  fa c it  p e r c e p ta  p e c u n ia r u m  383 fl.

P á l  t á ly a i  sz ő llő m e s te r  s z á m lá ja  :

Ö t v e rm e t  k a n ia t t a m  az P e te r  D iá k  sz ő llő b e . —  T ö k ö sm a i ú t j á t  a  z á p o r  b e m o s ta . —- K ile n e z e d n a p o n  k a r ó z ta t t a m  a  B á 

n y á s z o n  dö e m b e r re l .  —  Árö t te m  a b ro n c s o t  100 h o r d ó ra  v a ló t. A z h a d a k a t  r e já n k  s z á l i to t ta k  az B ö s z ö rm ie n  h a d a t ,  az  h a d n a g y  

volt, n á lu n k  s z á llá so n , n é g y  n a p  k ö l tö t te m  re a y o k  b o r r a  e t t e l r e  u g i  m in t  I f 5 0  d e n .

1037. II. E erdinánd király elhalálozása után, fia III. Ferdinand választatott meg egyhangúlag királylyá. — 
Ez alkalommal a Bártfa város közönségéhez menesztett küldöttség — a liüségi eskü felvétele tárgvá- 
bán — e következő tagokból állott: Hosszútóthi László nagyváradi püspök, Sennyei Sándor kamarai 
és királyi tanácsos, és Tassy Gáspár. Ezen királyi biztosok 1637-dik évi május 22-én a városház ülés
termében megjelenvén, ez alkalommal a városi tanács és képviselőtestület tagjai a hódolati esküt le
tették. — Az ünnepély bevégzése után a város bírája a város nevében a királyi biztosok mindegyiké
nek 10 darab aranyat, a püspöknek pedig azonkívül egy arany serleget nyújtott át.

1040. Hueber Jakab városi bíró.
BÁRTFA KÖZÉPKORI M ŰEM LÉKEI. Ifi
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1040. A plébániatemplom leégett tornya vörös rézzel fedetett be.
1641. A városház tetőzete megújíttatik; ez alkalommal a veres rézzel bevont Roland faszobra a városház 

déli csúcsfalának ormára helyeztetett el.
1641. Polgárjogot nyert: Dániel Grümvald Domini Johannes Grümvald filius Pictor. Ugyanez évben Grűn- 

wald Máté a városház erkélytornvócskáját, a tizenkét városi tanácsnok és Hueber Jakab bíró monog
rammos czímerpajzsaival diszité fel.

1643. Werbőczy hármas törvénykönyve — Tripartituma —- Kloesz Jakab városi nyomdásznál latin és ma
gyar szöveggel nyomatik ki.

1643. A 115. éven keresztül elhagyott és részben romban hevert zárdatemplom kijavíttatik. Erre vonatko
zik a következő feljegyzés is: Snper pictorem : pro Coloris Viridis in usum Civitatis emptis fl 6 den. 60. 
Item pro variis laboribns, in templi Slavonici renovatione Crucifixi, tabularam et aliorum pictura 
soluti sunt — fl 41.

1644. Mensatori Hamis Weitzenbreyer pro ima mensa in oenopolium empta dati sünt — fl 2.
1644. Anno mirabiliter vario ardente Bello!
1645. Húsvétiéi őszig nagymérvű diókra dühöngött, mely alkalommal több mint 2400 ember esett a pestis áldozatául.
1645. Hic annus et tumultus ex íntestino bello, ut et atrocissimae apud nos ex passim grassante peste fűit

abnoxius quo pláne nulli pro jure municipali consequendo laboravere.
1645. Hueber Jakab városi bíró és Günther Richard rector díszes síremlékei készültek.
1647. Glatz Jakab városi biró.
164!). Adam Katalin és Berger Dorottya díszes veres márvány sírköve a temptom hajójának egyik északi 

pillérébe falaztatott be.
1651. A plébánia templom főoltárának készítéséért 1100 darab arany, az orgonáért pedig 1500 frt adatott ki.
1655. A templom diadalkeresztjének gerendája feliratos deszkázattal boríttatott be.
1657. Hrabovszky Péter, budetini várparancsnok, a városnak végrendeletileg 6510 magyar forintot hagyo

mányozott, oly czélból, hogy ez összeg kamataiból évenként négy bártfai születésű ifjúnak segély 
nyújtassék a külföldi egyetemek látogatására. — Ezen időben a városi hivatalok állomásai tudomá
nyosan kiképzett, világot látott, és tapasztalt férfiak által töltettek be, kik a közjó előmozdítására 
czélzó hivatalos működésűk teljesítésén kívül még tudományos műveik szerkesztése és kiadása által 
nemcsak a hazai tudományosságnak használtak, hanem annak a külföld előtt is hírnevet és tiszteletet 
szereztek. — A városi tekintélyes és művelt polgárok ezen szellemi tevékenységét nagyban előmoz- 
dítá azon kedvező körülmény, hogy a városnak már a XVI-dik század óta két nyomdája volt; így 
Gutgesell Dávid, Kloesz Jakab s későbben Sambuch György mint nyomdászok szerepeltek. ■— 
A Bártfán nyomtatott könyvek és egyéb irodalmi termékek csinos, sőt mondhatni művészies kiállí
tásuk által nem csak a hazai, de a külföldi könyvtáraknak is díszére váltak.

1659. Huldreich Lénárd városi biró, elhalt.
1666. márczius 1-én Rákóczi Ferencz arájával, Zrínyi Ilonával, s nászkíséretével Zboró várába utazva, a 

városi tanács által feldíszített tanácsteremben megvendégeltetett. — Rákóczi fejedelem kíséretében 
voltak m ég: Szelepcsényi György esztergami érsek és az ország prímása, továbbá gróf Pálfy egri és 
Bársony nagyváradi püspökök. — A fényes vendégség 154 írtba és 60 dénárba került, ez alkalommal 
a város bírája Zrínyi Ilonának egy IÁrakóban készült s 94 frt 75 dénár értékű arany serleget nyújtott 
át emlékül a város nevében.

1666. A tót nyelvű ágostaiak templomában egy új orgona készült.
1669. Sclnnitz Menyhért városi bíró.
1669. A templom mellett álló harangtoron}' alapköve ünnepélyesen letétetett.
1670. augusztus 20-án I. Lipót szigorúan rendelte el, hogy a bártfai zárdateniplom a katholikusolmak 

adassék vissza.
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1671. april 20-án a zárclatemplom a szláv nyelvű ágostaiaknak ismét visszaadatott.
1671. A német nyelvű ágostaiak által használt paroehiális templom a katolikusoknak adatott vissza, — kik 

azt csak rövid ideig birták, mert
1672. május 22-én az ágostaiak ismét elfoglalták a plébániatemplomot.
1678. Kapossy János, Tökölyi egyik kapitánya, seregével bevonult a városba; ez alkalommal a császári ér

zelmű Winter György városi bírót elfogatá, s Erdélybe száműzte, hóimét későbben csak 8000 frtnyi 
váltságdíj lefizetése után, szabadon térhetett vissza.

1670. A sz. János és sz. Márton napja közti időben több mint 3000 ember halt el pestisben.
1670. június 15-én délután két és három óra közt, Jósa István és Petneházy Dávid a külvárost elfoglalták, 

leégették, az Ó-Fehérítő nevű külvárost kirabolták s a marhát elhajtották, sőt a belvárost is ostro
molni kezdték, de a polgárság a támadást visszaverte. — Ez alkalommal történt ugyanis, hogy Win
ter György városi bíró s a polgárság parancsnoka nem messze az olasz kaputól — Wallenthor bei der 
Eisgrube — az ellenség golyója által halálosan találtatott. —- Azon a helyen, hol Winter elesett, öz
vegye egy síremléket állított fel, mely az úgynevezett Fröhlich-féle házikertben még mai napig is 
fennáll. — A kőből faragott síremlék felirata már nehezen olvasható s így hangzik:

IN  M E M Ó R IÁ M  G  : D  : G E O R G II  W I N T E R I  - C O N D A M  - IU D IC  : P R I M Ä R : L I B  : A C  : R E G  : C IT S  - B A R T P H A  A E R E

P R I U S  . . K Ő V Á R  R E D  E M M I  D E  . . . H V N G : ................T R A E ...............A O . 1619  D I E  15 I V N I I .  —  H O C  M O N U M E N T V M

F I  E R I  F E C I T  R E L I C T A  E I U S D E M  G : D  : I U D IT . N A T A  E I S D O R F F E R .  A . 1680 .

Winter emlékét még egy mai napig meglevő zászlókép is örökíté meg, mely jelenleg a városház telek
könyvi helyiségének falán van felfüggesztve. — Ezen kép eredetileg a plébániatemplom egyik zász
lóján díszlett, de a templom belsejének 1812-dik évben történt kimeszelése alkalmával, a kép kivága
tott és kerettel láttatott el. —- Ezen olaj fest vényen Winter György városi bíró atillában és sűrűén 
zsinórozott prémes mentében van ábrázolva, kezei imára össze vannak téve, hosszú, hajat, bajuszt és 
spanyol szakáit visel. A képen levő felirat következő:

E C C E  ! G E O R G  W S  H I C  Q V O N D  A M  C O G N O M IN E  W I N T E R  

P A N O N IA E  R E G I  F I D E L I T A T E  G R A V IS .

H V N C  M A R S  S A E V A  V IR V M  C A P U T  ÁrR B IS  S O R T E  R E B E L L I ,

T O L L IT  D E  M E D IO  B A R B A R A  T U R B A  N E C E ,

M O R T E  T R IU M P H  A L I  S A T E R A N S  T E R E S T R IA  W I N T E R  

C A E S A R É  P R O  P A T R IA  V IC T O R IO S V S  O B IT .

168«. szeptember 3-án Petneházy, Tökölyi Imre egyik vezére, ostromolván a várost, 6000 frtnyi hadisarczot 
követelt a polgárságtól, miután azonban a város polgársága sem kapitulálni, sem pedig a kívánt sar- 
czot megfizetni nem volt hajlandó, ennek folytán Petneházy a külvárost több helyen gyújtatta fel, 
mely alkalommal a belváros is két templomával s a város tornyával — az abroncs-utczát kivéve — a 
lángok martalékává lett.

A város egykori krónikása így folytatja ezen mozgalmas idők eseményeinek leírását :

N u lla  Galamitas sola.
A nno 168°, 6 -ta  S ep tem b ris  v e n it S zalánczy  cum  600 pedes p e r  lo n g u m  M o n tem  (H osszúhegy , D lu h a  h n ra )  q u i m edio  

duorum . lio m im im  c u ra t n u n tia r i  C ivibus, e ts i q u a n tu m  cu n q u e  fa tig ia  ip su m  c o n s ta b u n t, ta rn en  c u ra b it n o c tu  M uros condes- 
cendere  e t C iv ita tem  o ccupare , n eq u e  v itá m  p a rce t fo e tu i in  u te ro  m a te rn o , si n o n  d e d e r in t ip s i 2000  fi, cu i ta n d e m  in  
m ax irao  tr is t i  s ta tu  500  fi m issi su n t, quo t em p o re  seu  3-a S ep t, all qu i Curiae p o rtá m  d e s tru x e ru n t, n a m  p u lv eres  ib id em  re- 
co nd itos excipere  v o le b a n t.1

1 Az erőszakos b e tö rés  n y o m a it v iselő a jtó , je le n  m u n k á m  I l l - d ik  tá b lá já n a k  19-ik id o m a a la t t  v an  áb rázo lv a , s je len leg  
a  városház  p é n z tá r i h e ly iségének  fa a jta já t  képezi.

16*
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1682. január 14-én Tököly Imre házasságra lépett Zrínyi Ilonával, Rákóczy Ferencz özvegyével.1
1682. Gutli Dániel városi bíró.
1682. augusztus 23-án Szalay Pál biztos jelenlétében a templomok az ágostaialmak adattak át.
1682. A városi tanács e következő tagokból alakúit: városi b iró : Gutli Dániel (azelőtt Tököly titkára). — 

Tanácstagok: Heidenreicli János, Ritzmann Miklós, Buscli Lénárd, Herrlich Fülüp, Henriczy Jónás 
jegyző, Lippisch János, Eisdorffer Samu, Fabini Lénárd, Wajda Gáspár, Scheffer György, Ocherlann 
János és Zarevuczy János.

1682. A városi fuvarosoknak és kocsisoknak, kik Zrínyi Ilona fejedelemnő bútorait s holmiját Munkácsról 
Zboróra szállították, a város fizetett 15 frtot.

1682. Cyathus (serleg) in honorárium celsissimi principis ac Domini Domini Emerici Thököly emptus, re- 
purgatus, lionoratus facit fi 180.

1683. A városi fuvarosoknak, kik Zabler Jakab ágost. lelkész könyvtárát Wratiszlavból Eperjesre hozták, 106, frt.
1683. A templom tornyán alkalmazva volt s tűzvész folytán leesett, aranyozott rézgömb eladatott 84 forint

60 dénárért.
1683. A fejedelem (Tliökölyi Imre) udvarának megvendégelésére a város fizetett 88 frt 7 dénárt. Azon 

kívül vad pecsenyéért s halakért: extráid pro feris et Salmonibus erogati 11 fi 96 dénár.
1683. Tizenegy hordó sörért a fejedelem udvara számára ...........................................................  33 fi 50 d.

Item in niinuta praeparatoria circa quarteria Principis repurganda in vitra, claviculas,
deaurationem orbiculi in Smigma et Causticum in Equos aliaque soluti ............................ 15 fi 41 d.
Celsissimo Principi hic existenti honorati aurei 100 á flór 4 f 50 dénár facit ............... 450 fl.
Orbiculus argenteus deauratus una presentatus ....................................................................  31 fl 50 d.
Celsissima Principissa úti et domicella ejusdem aureis catenulis et armillis honoratae facit 186 fl.
Filiolus Principis Franciscus Rákóczi phaleris (Rosszierde — lódíszszerszám) donatus pro 100 fl.

1681. Gutli Dániel február 17-én elhalálozván, utána Heydenreich János választatott meg város furájának. 
A város jegyzőkönyve az év kezdetén «Jehova juvante» felirattal kezdődik.

1681. Gutli Dániel özvegye egy öntendő nagy harang számára 100 frtot adományozott.
1684. april 9-én Háusler osztrák generális, liorvát seregével a várost ostronilá, de eredmény nélkül, s így 

visszavonulván, bosszúból legalább a külvárosokat égetteté el.
1684. szept. 23-án Sclmltz Bálint császári generális ostromzár alá vette a várost, falait és bástyatornyait 

ágyúkkal lövetni kezdé. Ezen ostrom alkalmával egy hét fontos ágyúgolyó a nagy templom boltoza
tának egy részét betörte.

1684. szept. 28-án a városunkat védő polgárság minden erőfeszítése daczára, kénytelen volt a város — a 
túlnyomó erőnek engedve —- kapitulálni. Ez alkalommal Sclmltz tábornok a város lakosságára 2000 
arany és 1000 tallér liadisarczot vetett ki, mely összeg fejében október 6-án a város Gutli Dániel 
özvegyének zálogba adott városi falvak jövedelméből 10,000 frtot le is fizetett. — Heydenreich János 
városi biró több tekintélyes polgárral együtt, az említett liadisarcz kifizetését, nem akarván teljesíteni, 
bebörtönöztetett.

1685. Katholikus vallású és császári érzelmű tanács lévén, a város jegyzőkönyve «In nomine Jesu» kezdődik.
1686. márczius 11-én a zárdatemplom visszaadatott a katholikusoknak.
1686. julius 24-én az egész belváros, templomaival és tornyaival együtt leégett; úgy látszik, városházunk 

ezen borzasztó tűzvész által megkíméltetett.
1686. A felépítendő templom tornya számára a bányavárosokból 18 frt 83 d. segélyösszeg jött be.
1686. Caraffa eperjesi tábornok számára a polgárság 180 frtot gyűjtött. — Ezen összeghez azonban csak 

azon polgárok járultak, kiknek házaik az utolsó tűzvész által megkíméltettek.

1 E zen  év tő l kezdve a tö r té n e ti  a d a to k  a  Liber Bationum de Anno 1GS2— 1704. czim ű í r o t t  jegyzőkönyvbő l v an n ak  m erítve.
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1687. január 25-én Csáky, Barkóczy, Holló és Kálmánczay császári biztosok által a plébániatemplom a 
katholikusoknak adatott vissza.

1687. Pro rupta Campana liorologii solvit Judseus 243 fi. 83 dénár. Ezen adat is bizonyítja, hogy a 
templom tornyán óra-mű volt elhelyezve, melynek harangja az 1686-dik évi nagy tűzvészben elha
sadván, az érczanyag 243 írt és 83 dénárért egy zsidónak adatott el.

1687. Egy városi pánczél eladatott 36 forintért. — Pro vendita Lorica (Panzer) civitatis.
1687. A polgárok Caraffa számára gyűjtöttek 224 fi. 40 dénárt. Ex Contributione extraordinaria Civium 

provenerunt. 224 fi. 40. Két zsidótól kölcsönzött pénzből egy lovat vettek Caraffa számára 270 
forintért. — A Judasis duobus concessi pro emptione Equi Excellentissimi Generális Caraffa.

1687. A tűz által felolvadt s a templom belsejében talált liarang-ércz eladatott 305 fi. 90 dénárért.
1687. A városházán lévő s a Farkas-család tulajdonát képező ezüst serlegek eladattak 105 ti. 62 dénárért. 

Ez időben a város részint tűzvész, részint pedig liadisarcz következtében nagy pénzzavarban lehetett; 
mindazonáltal a polgárság mindent elkövetett, hogy Caraffa generális kegyét ajándékok által megnyerje, 
a mi úgy látszik sikerült is, miután az 1685-dik évi márczius hóban Eperjesen a hóhér keze alatt 
elvérzett protestánsok közt egyetlen egy bártfai polgár sem veszté el életét.

1681). Jakus György városi biró.
1681). A bártfai protestánsok a városon kívül, az úgynevezett úriréten (Herrmviese) egy fatemplomot építettek. 
16DI. Tlmróczy János városi biró. — Henszlmann Gottfried és Sáad Dániel városi tanácsnokok.
1691. Az ácsoknak és munkásoknak, kik a harangokat az óra-toronyba felhúzták, 16 dénár borravaló 

fizettetett. Egy nagy óra-mű vétetett 72 írtért, mely összeghez ráadásúl a két régi óraművet adták. 
Ez időben a városi hóhér évi fizetése volt 62 fi. 40 dénár. A bártfai mészáros-czéh díszes kiállítású 
czin-kannáján az ökörlevágás jelenete van bevésve, cizellirozva a mészároslegények prémes kucsmával, 
attilában vannak ábrázolva. A kanna díszes renaissance stilu díszítményei közt olvasható:

F R IS C H  • A V F  • W IR  • W O L L E N S  ■ W A G E N  ■ D E N  • W IL T E N  ■ O C H SE N  ■ N IE D E R S C H L A G E N .
E R  • M AG • S P R IN G E R  • O D E R  • P R Y L L E N  • E R  ■ M V SZ • F A L E N  • N A C H  • Y N SE R N  ■ W IL L E N .

ANNO 1 -6-91.

1693. Ivorotnoky Pál városi biró.
1693. Szalóki András városi plébános nevenapjára tiszteletdij fejében kapott ... ...... 2 fi. 40 den.

Korotnoky Pál bírónak, ki egy császári tiszt elébe utazott, kenyérre és kolbászra adatott 48 den.
Keczer Sándor alispán megvendégelésére..........  ...............................................................  4 fi.

1694. Gróf Erdődv György tárnoknak ajándékozott paripáért ..................................................  216 fi.
Két hordó asszú borért, melyeket a nádor és tárnok részére Pozsonyba küldtek, 
üzettetett ...................................................................................................................................  244 fi.
A város hajdújának, ki levelekkel Béc-sbe küldetett .......................................................  72 den.
A városi küldöncz (Satrapa) Kassára kapott 24, Eperjesre 12 s Lőcsére 24 dénárt. —
A városi biró fizetése volt 240 fi., tanácsnoké 60 fi., városi jegyzőé 130 fi.

1696. Péehy Adám városi biró.
1697. A város dohányárulási jogáért kapott évenként ............................................................ 130 fi.

Arenda Tobacae vulgo Dohán per arendatores est deposita.
1697. Sept. 22 -én a városi tüzérnek a törökök felett nyert győzelem alkalmából történt lövé

sekért s ágyúzásért .................................................................................................................  1 fi. 80 den.
1698. Pro reparatione Turris majoris ........................................................................................... 10 fi.

A torony újítására 20.850 darab téglát adott a város. Pro tecto super indicem
horologii ............................................. .....................................................................................  I f i . 2 den.

1699. Az országbíró számára küldött heringek- és csikókért ..................................................  12 fi.
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1009. Korotnoki Pál városi biró.
1099. Január 30-án Kálmánczay István és Tarnóczy Mihály apát, császári biztosok által az ágostai lelkészek 

a városból kiűzettek.
1099. Benkovits Ágoston nagyváradi püspöktől a város — elzálogosított birtokainak kiváltására 21,000 irtot

vesz fel.

1700.

1700. Korotnoki Pál városi biró évi fizetése volt 600 ti.
1701. Nigrelli császári tábornok leánya menyegzőjére a város különféle konyhaszerekre adott 12 fi. 40 de;i.
170b April 10-én Sartorius Éliás, az ágostai hitközség lelkésze, az isteni tisztelet alkalmával a templomból

reőszakkal kivezettetvén, fegyveres kiséret mellett a város határából kiutasittatott.
1701. Május 1. — Báró Klobusitzky Ferencz császári helytartó, az ágostai hitközség fatemplomát s iskoláit 

bezáratta, negyednapra pedig az úgynevezett úriréten (Herrenwiese) álló fatemplomot lerontatta, 
szétszedeté, s az így nyert faanyagot nyilvánosan elárverezhette. *

1701. A város birtokához tartozó Tarnó nevű helység Korotnoky Pál városi bírónak 1596 írtért zálogba 
adatik.

1702. Péchy Adám városi biró.
1703. Brankovits János tisztújítási királyi biztos megvendégelésére Ossikón kiadatott 2 frt 40 kr., a tiszt

újítás után kapott napidíj fejében 86 frtot.
1703. November 7-én. II. Rákóczy Ferencz hadseregének két kornetje (zászlóalja) Szemere László és Tus- 

say Márton kapitányok vezérlete alatt, a külvárosokat elfoglalva, ostrom alá veszi a belvárost. — Ez 
alkalommal a városi vízvezeték csöveit az ellenség elzárja, s a városi sánczárkokban lévő vizet lecsa
polja. — A támadás és védelem nagy tűzzel folv, a polgárság visszaveri az ellenséget.

1703. November 16-án. A város polgársága kitűzvén a fehér lobogót, megadja magát, -— másnap Rákóczy- 
nak a hüségi esküt ünnepélyesen leteszi.

1703. November 29-én. Korotnoky Pál városi biró és Ocherlan János városi követek által Tokajba hozott 
békekötés pontozatai Rákóczy fejedelem által megerősíttetnek.

1703. A békekötés után Szemere László 50, Tussay Márton kapitány pedig 30 tallért és három hordó asz
tali bort kapott a várostól.

1701. Grümvald Máté városi biró.
1705. Október 27-én. Melczer János, Görgey Imre és Becskeházi Zsigmond, Rákóczy Ferencz biztosai s 

küldöttjei a plébánia-templomot az ágostaiaknak adták át.
1708. Rákóczy fejedelem Kassára gyűlést hirdetvén, ez alkalommal Bártfa városára 7000 rovásnyi (1 rovás 

= 3 ti.) tehát 21,000 frtnyi hadisarcz vettetett ki, azonfelől a polgárság tartozott még minden rovás
tól egy véka búzát s egy véka zabot adni. — Bártfa város polgársága azonban a folytonos belháborúk 
által annyira elszegényedett, hogy képtelen volt Rákóczy túlságos követeléseinek eleget tenni. — 
Ennek következtében Rákóczy 14 franczia tisztet Bártfára küldött, kik két héten keresztül a kivetett 
hadisarcz egy részét a polgároktól karhatalommal s erővel behajtották.

1710. Több mint 3000 ember halt el pestisben. — A plébánia-templom anyakönyvében található feljegyzés 
szerint ezen pestis február 27-én kezdődött és tartott 1711-dik évi márczius hónapig. A cholera 
júliusban érte el tetőpontját, midőn naponként több mint 80 ember halt el. — Ezen feljegyzés sze
rint borzasztó kinézése lehetett a városnak; az utczák üresek, néptelenek, a házak csukva valának,

* E zen  le ro m b o lt fa tem p lo m  belseje csinosan  v o lt k ifestve. E z t abból g y an íto m , m e r t a fa tem p lo m  fe s te tt deszkarész
le te i m ég tö b b  he lyen , n evezetesen  a Z ucker-féle csű rben  m ai n ap ig  is m eg v an n ak , igy egy csinos ren a issan ce  o rn am en ta tió v a l diszi-
te t t  deszkán  e következő fe lira to t ta lá lta m  :

ANNO DOMINI • 1*6*8*9 CASPER • SCHOLTIS.
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mindenki otthon tartózkodott, gyűlések s összejövetelek betiltattak, a közlekedés és kereskedelem 
megszűnt, a város utczáin és téréin fű nőtt, s csak a harangok folytonos szomorú zúgása szakít;! 
félbe a csendet.

1710. Deczember 4-én. Wirmond, Hartleben és Walterskirchen császári tábornokok, Rákóczy hadseregét a 
városból kiűzvén, a város polgárságát is lefegyverezték.

1711. Január 6-án a plébánia-templom a katliolikusoknak visszaadatván, Hodermarszky József görög egye
sült püspök által újra felszenteltetett.

I7l5. A város polgársága a liadisarcz, belháborúk, pestis, rósz termés által elszegényedvén, czélszerűnek és 
szükségesnek látta a város hatósága, a polgárok fényűzését egy rendelet által beszüntetni, mely nem
csak a polgárok ruházatára, de a keresztelőkre és lakodalmi ünnepélyekre is kiterjedt. A Bártfán 
nyomtatott «Policey-Ordnung bey dieser königlichen freyen Stadt- Bartfeldt» czímü rendelet így kez
dődik : Wir N. Richter, und Rath, Vormunde, und gantze Erwehlte Gemeine der kön. Freystadt Bart
feldt, tliun hiermit kund Allen und Jeden Burgern, und Innwohnern benanter unserer Stadt öffent
lich. Demnach bey diesen schweren theuren Zeiten, durch die grosse Portions Auflagen, Verwistun- 
gen, Miszwachs, und Entscliöpffung aller Mittel viel Burger, und Einwohner in grosse Armut und 
Schulden gerathen, zu welchen allen nicht wenig die grossen Miszbräuche bey denen Hochzeiten, 
Kindstauflen, Einwerbung in die Zechen, sondern auch die grosse auffgebrachte Hoffart (wider Gott) 
zwischen Mann- und Weiblichen Geschlecht, geholffen haben. — Als haben Wir nach Erforderung 
unseres Ambts zu Verhüttung der Straffe desz allmächtigen Gottes, indem durch selbige Gott belai- 
diget wird, wie dann auch Lucifer wegen seiner Hoffart von Himmelsthron in den ewigen Kercker 
der Verdamnusz ist abgestürtzet worden. — Und dann zur Ersparung der übrigen Auszgaben und 
Unkosten, haben wir hiermit etliche Puncta allen und jeden wesz Standes und Würden sie seyn 
mögen, so nemlich bey dieser Stadt wohnhafft und unserer Jurisdiction untergeben sind, vorschrei
ben, und publiciren lassen, bey unauszbleibliöher Straff derselben nachzukommen. Und zwar: -------
Itt következik azután a rendelet 18 pontozata, melyek tartalmát térhiány miatt ez alkalommal nem 
közölhetem, s csak azt jegyzem meg, hogy ezen rendelet által a lakadalmi ünnepélyeknél nemcsak a 
meghívandó vendégek, de az étkek száma is pontosan meg volt határozva.

171«. A város tulajdonát képező nyomda a kassai jezsuita akadémiának 1000 írtért adatott el.
171«. Az egész országban, tehát Bártfán is a bécsi súly és hosszmérték behozatott.
171«. September 27-én. Az ágostaiak új fatemploma, a régi helyen (úriréten) Eleonóra I. Lipót császár 

özvegye parancsára felépülvén, ünnepélyesen felszenteltetett.
1717. Miskolczv András városi biró.
1723. Általános marhavész nagy mérvben uralkodott.
1724. A város tulajdonát képező liszkai szőllők termése 133 hordó bort tett ki.
1725. Január 29-én reggeli 10 órakor földrengés következtében a parochiális templom magas tornya nagy 

robajjal dőlt le, lerombolván egyszersmind a szomszéd házakat is. Hagyomány szerint a torony ara
nyozott gombja a kőoszlopos házig (Kamene szlupi) esett volna le. (?)

1725. Miskolczv András városi biró meghalt. — Ezen biró olaj festésű nagy arc-zképe a városház telek
könyvi helyiségében van felfüggesztve, fiatal, telt arcza szakálltalan, ellenben vastag nagy bajusza 
férfias szépségét nagyban emeli, fehér prémmel szegélyzett sötét zöld színű bekecset visel, magyar 
szabású világos kék atillája veres hajtókákkal és sűrű ezüst gombsorral van ellátva, — karcsú dere
kát vörös selyem és ezüstözött öv veszi körül, leeresztett jobbjával az ezüst végű bírói botjára támasz
kodik, míg bal keze egy piros bársony arany rojtozatú asztalterítőn fekvő ezüst csattos könyvön nyug
szik, az asztalon látható még egy feszület és a bírói csöngetyü. — A jól festett kép felirata a 
következő:

G NS. DNS. A N D R E A S M IS K O L C Z I A ET A  : A N R V M  36.



128 A VÁROS KRÓNIKÁJA.

1725. Február 10-én történt tisztujitás alkalmával Pécliy Adám választatott meg városi bírónak.
1725. Február 17-én Frentz János és Orlsbacher Mihály eperjesi építőmesterekkel egyezség köttetett, a 

ledőlt torony megrongált bárom emeletének lebontása iránt, «Proposuit Dnus Judex in Civitatem 
hanc advenisse duos Murarios pro revisione coirutac Turris, ac die hesterna medio Domini tribuni ple- 
bis cum iisdem tractatum fuisse, quid nam pro clefractione trium linearum (Gesiins) vocatarum postu- 
larent.» — A mesterek ezen munkáért 300 irtot követeltek, de ezen összeg 250 írtra alkud
tatok le.

1725. Február 20-án Zsemlicska János kántor, a templom orgonájának szétszedéséért a várostól egy hordó 
bort kapott.

1725. A június 20-án tartott városi gyűlésen elhatároztatott, hogy bármely hivatalos kiküldetésben részt 
vett városi tanácsnoknak, naponként egy pint bor szolgáltassák ki.

1725. A július 4-iki városi végzés következtében, a határban lévő vetéseken, vagy a kertekben kárt okozó 
gonosztevők 1 Imperial pénzbírságban, vagy fizetésképtelenség esetén 100 bot-ütéssel büntettettek.

1725. A város tulajdonát képező szellők: Túliján : Tökösmái, Bányász, Kis-és Nagy-Nyerges, L-iszkán : Sajgó, 
Margittá, Füzes, Nagy- és Kis-Rány; ez idei bortermése 237 hordót tett ki.

1725. Kassa városa a bártfai templom tornyának felépítésére 20 Imperiált adományozott.
1725. Azon városi tanácsnokok, kik ok nélkül a városi gyűléseken meg nem jelentek, 1 frt pénzbírsággal 

büntettettek meg.
1725. A Wallenthor nevű közép-kapu tornyára a templom összedőlt tornyának óraművé helyeztetett át.
1729. Szeptember 1-én. Zorger György egri vicarius és tinini felszentelt püspök bérmálás után a három 

városi harangot felszentelé.
1710. Május havában Orgonás Jakab nejével együtt, több templom kirablása miatt élve égettetett el.
17-12. Halycsih Zsigmond, bölcsészet-tudori értekezésének kinyomatására 20 imperiált kapott a várostól.
1737. Január 22-én a Roland szobra — egy erős vihar alkalmával — a városház déli csúcsáról ledobatott.
1750. A plébánia-templom belsejének kimeszeltetéséért fizettetett 160 fi.
1757. Elrendeltetett, hogy a katholikus vallásra térni nem akaró lutheránusok bebörtönöztessenek.
1757. Consilium Steplianum Schullery apostatam unó Anno in Carceribus in pane et aqua detinendum 

praecipit.
1758. Titulum a Pontifice Clemente XIII. Apostolicum Máriáé Theresiae dátum excelsum Consilium notificat.
1761. Josepho Archiduci in Regem Romanorum electo viginti aurei resolvuntur.
1766. Mosko Mihály a városi tanács rágalmazásáért 100 bot-ütésre ítéltetett el.
1768. A város határának térképe, s a bástyákkal megerősített belváros távlati rajza Gáspár Gáspár mérnök 

által elkészült.*
1768. Miskolczy András II. városi bíró.
1770. A városház előtt álló pellengér-oszlop (Schandsáule) elhordatott.
1770. A felső kapu melletti kőhíd Sztanko Antal bírósága alatt felépült.
1774. Május 27-én ejjeli 1 órakor nagy tűzvész támadván, ez alkalommal 20 belvárosi ház a paroehiális 

templommal, s a külvárosi major négy csűrrel a lángok martaléka lett. — Ezen nagy tűzvész emlé
kére a városi tanács a paroehiális templom előtti szabad téren sz. Flórián kőszobrát állíttatá fel, a 
talapzat felső részén a városi czímer alatt e következő bevésett és aranyozott felirat olvasható :

L Y S T R IS  B IS  S E P T E M  Q Y A RTY S S V C C E S S E R A T  ANNYS,
Y T  SAXO H O C  V O L V IT  B A R T P H A  N IT E R E  F O R T É M ,
IS T Y D  A V IT A  Y O Y ET  P IE T A S , Y E N E R A T A  PA TR O N V M ,
V O T IS  C H R IS T IA D V M , MACxNE FA Y E T O  D E V S !

Lásd e térképen lévő távlati rajzot, jelen munkám I. tábláján.
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1774. A bártfai lutheránus hitközség a leégett katholikus templom újítására 20 irtot adományozott. 
(Faso. IV. 107.)

1774. A parochiális templom tornya lebontatott.
1775. Julius 4-én, Eszterházy Károly egri érsek, fényes kiséretével a városba jött.
177G. Mária Theresia eltörli végkép a tortúrát.
177(1. Guth Mihály városi biró.
1778-dik évből való A Ganzaugh-féle ház homlokzatának a befestése hol e következő felirat a ház egy

kori tulajdonosának a nevére vonatkozik;

G o tt a llé in  e rh a lte  u n d  segne, w as elás G AN TZ E rd re ic h  h a t,
G o ttes ATJGH T ag  u n d  N a c h t , ü b e r  se ine  C h ris te n  w a c l i t !

1780. A város, s a város birtokát képező helységek hivatalos határjárása (Reambulatio metarum) eszközöl
tetett. — Ily határjárás mindig bizonyos ünnepélyességgel ment véghez. -— A határjárási küldöttség 
tagjai a meghatározott nap kora reggelén, felfegyverkezve a városház előtt gyűltek össze, azután 
zászlókkal és zene kíséretében a helyszínére kimenvén, a határdombok egymástóli távolsága, — az 
utolsó határjárási jegyzőkönyv alapján —- megméretett, a beesett vagy eltűnt határdombok kijavíttat
tak, az újonnan emelt dombok gödreiben külön e czélra készült, s két keresztbe tett bárddal és C. B. 
(Civitas Bártfa) betűvel jelölt téglák, úgyszintén a forgalomba lévő pénzdarabok tétettek le. — Ily 
határjárás természetesen néha hetekig is eltartott, annak végeztével pedig a városi polgárság egy része 
a visszatérő küldöttség elé ment, mely alkalommal a városi tanács a szabadban nagy vendégséget 
adott, úgy hogy az egész mulatság egy nép-ünnep jellegével bírt. -—- Ily határjárás volt még 1791. 
1803 és az utolsó 1806-dik évben.

1781. Október 29-én a II. József által kibocsátott rendelete (Toleranc edikt) folytán a bártfai ágostaiak 
nyilvános isteni tiszteletet tartottak.

1782. Miliics Kray Ferenczné márvány síremléke a templom déli oldalán befalaztatott.
1782. Augusztus 11-én a vándorsáskák teljesen ellepték a vidéket s mindent elpusztítottak.
1782. Bizonyos General Ferencz nevű volt a városnak bakója.
1783. II. József császár Bukovinából visszatérve, pár napig Bártfán mulatott. — Ez alkalommal báró Kray 

Pál tábornok átnyujtá II. Józsefnek a Kézsmárkot Bártfával összekötendő új útvonal tervezetét, me
lyet József jóváhagyott ugyan, de annak kiépítése elmaradt. — A Tapoly folyón épült új hidat a ki
rály szintén megszemlélte. II. József császár ezen látogatása emlékére, a város a Tapoly-híd déli 
végén egy emlékoszlopot állíttatott fel, mely még mai napig is áll. — A négyoldalú oszlop felső 
része egy kőgömbbe végződik, a bevésett feliratok már csak nehezen olvashatók, azért szükségesnek 
látom azokat jelen alkalommal megörökíteni:

Az oszlop észa k i oldalán : d . t . o. m. a. I o seph o I I  aY gY sto orbI s IM peratorI  bY koY Ina 
reD eY ntI  a C IY Itate bartpha I n fL Y V Io tapoL y no4tY s pons e X trY ItY r .

A kele ti oldalon : d . t . o. m. a. I osepho I I  aY gY stY s terrarYM. prI nCeps f eL IC IbY s 

aYspIG IIs I ter proseqY ens orbI  sY o pannonI o restI tY tY s noá'os rartphensI s torrentI s pontes 
tertI a IY L II  per  transI I t teroptatY s e X Y L ante aC laetante senatV po pY L oqY e bartphensI 
Y n IY erso .

A déli oldalon : s v b  i v d i c a t o  e g r e . d n o . a n t  s z t a n k o . —  s e n a t o  e o t v m  d . i a c . o b r i s t . -—

SAM. VAGNER. ----  IOA. GRVNVALD. ----  IOAN. LÁSZLÓ. ----  IOS. LEPTER. ----  IOAN. KVLMAN. ----  IOS. FEHÉRVÁRY

----  ANT. PAJER ----  IOS. HORNYAKOVICS ----  AND. HALAVACS ----  IGN. KLENOVSZKY ----  ANT. KINCSLER ----  SVB

TRIBVNATV D. IGN.' SZTIPSICS.

A n yu g a ti oldalon : s v b  n o t a r i o  e t . p o . magi. d . a n t . m o k o s s i n y . v n o . i o a . k i t s i n s k y  —
CAM. IOA. VAGNER ----  FIS. IOA. MOKOSSINY ----  QVAN. PORT. PER GEO. BVSINKAY ET FRANC. SZIIIVLSKY

BÁRTFA KÖZÉPKORI MŰEMLÉKEI. 1 7
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SA. GRVNYALD.---- - CANCELLISTIS MICH. CZIZER. XTIA. SZTANKC). FRVM IOS. VAGNER. AEDI. IOA. SCHLEISZ VLAD.

VAGNER. EC. IOS. MIKEVICS. SÁRI. KONRADY. VÍG. MAGI.

SVB PAROC. CATHOLI. A. R. D. THO. KORBICS. ----  TRICESIMA. EGR. Dl GN HALAVACS.

1785. II. József császár parancsára a városi sánczárok délnyugati oldalán a halotti lámpaoszlop mellett 
lévő temető — egészségi szempontból beszüntettetett.

1786. A város vásártartási jogot nyer József és Teréz napjain, valamint a szerdai hetivásárra.
1787. Augusztus 7-én Manyigav Pál, Sárosmegye alispánja, mint kiküldött királyi biztos vezetése alatt új 

tisztviselő-választás történik; ez alkalommal 11 városi tanácsnok a német nyelvijein járatlanságuk 
miatt hivataluktól megfosztattak.

1707. Báró Eötvös Gábor királyi biztos elnöksége alatt hivatalos értekezlet tartatik, a városban építendő 
lutheránus templom tárgyában.

1707. Junius 23-án délutáni 4 órakor tyúktojás nagyságú jégeső egy arasznyira födte be a föld felületét.
1708. A pázsiton (Glacis) keresztül új út készülvén, ez alkalommal különösen a halotti lámpa oszlop tájé

kán sok koporsóra és emberi csontvázra akadtak.

1800.
1801. A polgári őrség szerveztetek, melynek hivatása volt a városban a rendet fentartani, ünnepélyek alkal

mával pedig díszőrségül szolgált. — Egyenruhája: zöld frakk veres hajtókákkal, búzavirág kék színű 
magyar nadrág, fekete huszár-csákó a város czímerével.

1806. A városi mocsáros sánczárkok háztelkekre és kertekre osztattak fel a polgárság közt; ez időben ké
szült el a hosszú soron lévő nagy sétatér.

1807. A Napóleon ellen indúlt orosz sereg nagy része Bárt fán ment keresztül.
1808. September 25-én az újonnan épült lutheránus templom ünnepélyesen szenteltetett fel. — A temp

lom építése és berendezése 20,979 frt 5Va krba került. — A templom kapuzata felett e következő 
clironosticon olvasható:

sV ppL IC IbV s L aetI  h IC  fVnD V nt qY ae popL I te f L eX o , ChrI stI  CoL ae , VotI s annVe 
sanCte D eY s.

1813. Augusztus 24-én egy felhőszakadás következtében a Tapoly vize az egész völgyet elöntötte s a hi
dat elvitte.

1814. Mokossinyi Antal városi biró s országgyűlési követ halt el, és a parochiális templom sírboltjában 
temettetett el. — A városház telekkönyvi helyiségében látható még ezen biró aquarellben festett 
arczképe; nreza borotvált, fején ősz parókát visel, barna prémmel szegélyzett kék bársony bekecset 
gazdag ezüst zsinórzattal bir. — A felirat pedig a következő:

Posonii 2-da 9-bris 1790 depictus Aetatis 42 Annorum. Antonius Mokossinyi Judex, Consul, 
Senator, Nótárius ac Nuncius Diastalis Liberae ac Régiós Civitatis Bartfensis, obiit Bartfos 1 ma Maii 
1814, tumulatus in Crypta Ecclesioe Parocliialis Sti Aegidii Abbatis.

1816. Nagy éhség uralkodott, a drágaság oly nagy volt, hogy egy köböl búzának ára 80, egy köböl rozsé 
pedig 60 forint volt. — A szegények éhségüket csillapítandók, fakéregből őrlött lisztből sütött ke
nyérrel és erdei növény-gyökerekkel éltek.

1821. Az alsó és közép kapu előtt lévő kőhíd épült Obriszt Jakab városi biró idejében.*

E zen  a lk a lo m m al a v á ro s k ő fa lán ak  b o n tá sá n á l egy a ran y p én z  ta lá lta to t t ,  m elynek  egyik o ld a lán  Sz. L ászló  alakja, 
b á rd d a l kezében lá th a tó , k ö rira ta  S. L A D IS L A Y S  • R E X . A m ásik  o ld a lo n  ped ig  V. L ász ló  cz ím erpaizsa  vehető  k i ; ily  k ö r i ra t ta l :  
t  L A D IS L A Y S  ■ D : G  : U N G A E IE . A h e tü k  m a ju sk u lák .



A VÁROS KRÓNIKÁJA. 13 J

1821. Május 21-én I. Sándor orosz czár visszatérve a laibachi congressusból, Bártfán utazott keresztül; ez 
alkalommal a fürdőt meglátogatván, a fő forrás savanyú vizét megízlelte, a pohár, melyből ivott, je
lenleg a városi levéltárban van éltévé, felirata a következő: Alexander Russiae Imperator 21 Maii 
1821 liocce poculo gustavit aquam accidam Bartphensem.

1821. September 14-én. A bártfai fürdőben épült, és szent kereszthez czímzett templom ünnepélyesen 
szenteltetett fel.

ISdO. Szepesházy Gáspár városi biró idejében a városház tanácstermének mozaik padozata fa-parquettek- 
kel fedetett be.

1831. Június 29-én dióiéra ütött ki, mely alkalommal öt Írét alatt 589 ember halt el, ez időben tört ki 
Zemplén megye északi részében a pórlázadás is.

1835-dik évben, Fabry István városi főjegyző alatt a városi levéltár cseresznyefából való fiókos szekrényei 
készültek. Gutth Ferencz asztalos által.

1831. A város piaczán álló vendéglő földszinti részében levő régi mészárszékek eltávolíttattak.
1830. Egy földrengés következtében a parocliiális templom csúcsíves boltozata több helyen megrepedt.
1837. A parocliiális templom körfala lebontatván, a dombos tér kiegyenlíttetett.
1838. Május 30-án egy nagy jégeső teljesen tönkre tette a vetéseket és a gyümölcsfákat; a kár hivatalos

becslés szerint 90,200 írtban állapíttatott meg. 1
1840. Kéler István városi biró.
1810. Augusztus 11-én tartott városi közgyűlés elhatározá, hogy hivatalos nyelvül, a latin helyett a magyar 

nyelv használtassák.
1841. A helybeli gymnasium hat osztályúvá alakíttatván át, ez alkalommal az épület megujíttatott, a kapu

zat felett alkalmazott clironosticon igy hangzik:

L Y D Is CastaL I I s , pI a gratI a fe r D InanD I  
qY I ntI, hős eX  á̂ rbI s protátL I t aere L ares.

1842. Szepesházy Gáspár városi biró.
1842. A katholikus parochia épülete megújíttatik.
1845. A felső külvárosi fazekas-utcza egészen leégett.
1845. Október 3-án esteli 6 órakor a katonai növelde épülete leégett.
1840. A felső kapu előtti út elkészült.
1840. 18 4 6-ik év nyarán a magyar orvosok és természetvizsgálók gyűlést tartottak Eperjesen; ez alkalom

mal a zárülés a bártfai fürdőben tartatott meg, a társulat tagjait pedig a város megvendégelő.
1847. A cholerában Bártfán 48G ember halt el.
1848. Márczius 25-én a magyar alkotmány helyreállításának megünneplésére a városház déli csúcsfalának 

ormozatára egy nemzeti színű zászló tűzetett fel, melyet Heinisch nevű városi kéményseprő mester 
— a városház magas tetőzetének gerincz élén szabadon menve — az éljenző közönség nagy örömére, 
tűzött fel.

1848. Május 11-én Lázár magyar tábornok seregével bevonult a városba.
1848. Május 15-én Dembinszky tábornok 18,000 főnyi serege vonult át a városon, — mely alkalommal 

Luzsénszky Pál magyar kormány biztos alatt választattak meg a városi tisztviselők.
1848. Június 9-én a bártfai nemzeti őrség ünnepélyesen feleskettetett.
1848. Deczember 7-én Fiedler osztrák tábornok seregével bevonúlt a városba.

Deczember 8-án pedig Schlick tábornok serege Gácsországból Bártfán vonúlt keresztül.
18411. 3 unius elején Luzsénszky Pál magyar kormánybiztos levéteté a parocliiális templom szentélyében 

lévő Rákóczy-féle két zászlót. — Az egyik zászlón egy arany oroszlány volt festve ezen felirattal:
17*
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a n i m v s  CVM r o b o r e  m i x t v s . —  A másikon pedig egy hét-fejű hydra alatt e következő felirat volt 
olvasható: n e c  h e r c v l e s . Mondják, hogy ezen két erdekes zászló a magyar nemzeti múzeumban 
őrietetik.

1849. -Június 18-án Paskievits orosz tábornok 50,000 főnyi serege vonult a városon keresztül.
1849. Junius 25-én a város hiányos erődítményei az oroszok által kiigazíttattak, úgy hogy az egész belváros 

egy megerősített s kapukkal elzárható várhoz hasonlított; éjjel a kapuk bezárattak, s csak a körfala
kon alkalmazott fajárdákon őrt álló orosz katonák szlisaj! (vigyázz, figyelj!) kiáltásai szakíták félbe 
az éjjeli csendet.

1854. Július 21-én. A Tapoly vize egy felhőszakadás következtében szokatlan mértékben kiáradt, a vízára
dás felszínét jelző vonás a városi kórház épületének sarkán még jelenleg is látható.

1856. A templom mellett álló Campanile torony felső emelete felépült; erre vonatkozik a torony ajtaja 
felett olvasható következő chronosticon is :

e L ata, Coronata, C onD aM pV sI L L a.

1874. November 9-én Henszlmann Samu, a város ez idő szerint utolsó bírája, s az öt szabad királyi város 
ágostai egyházi kerület érdemdús felügyelője meghalt.

1878. April 22-én húsvét másodünnepén, délutáni 4 órakor az abroncs-utcza egyik házának udvari épüle
tében tűz ütvén ki, a dühöngő észak-keleti szél által oly sebesen harapódzott el, hogy pár perez 
múlva az egész belváros lángba borúit. Ez alkalommal a parochiális és a zárdatemplom, valamint a 
belváros összes házai a borzasztóan pusztító elem áldozatául estek. — A ferenezrendi zárda-templom 
belseje is elpusztult, ellenben a főtéren álló városház, a campanile, s a parochiális templom belseje 
műkincseivel együtt szerencsésen megmentetett. — Ez alkalommal a parochiális templom födélszéké
nek egyik kötőgerendájához megerősített gót-stylú broncecsillár * a templom kövezetére lezuhanván, 
darabokra tört össze.

1,879. 18 7 9-ik évben a tűzvész által megrongált parochiális templom szentélyének reconstructiója és újból 
építése Steindl Imre budapesti műegyetemi tanár és műépítész felügyelete alatt Wéber József a kassai 
dóm építési vezetője által kezdetett ineg} ezen czél elérésére a bártfai tanács kebelében Kaczvinszky 
Ede apát és városi plébános elnöksége alatt egy teinplomépitő bizottság alakúit, s így reményünk 
van, hogy hazánk ezen kiváló monumentális építészeti műemléke a Mindenható dicsőségére, a haza 
és a város díszére eredeti stylszerü szépségében nemsokára helyre fog állíttatni.

Ezen broncecsil'lár rajzát lásd jelen Monotirapiddin V III. táblának 23. idoma alatt.

Jelen Monograp d iá m a t bevégezve, ezen a lka lo m m a l el nem  m u la szth a to m  a M a g y a r  T udom án yos  
A k a d é m ia  a rch aro loy ia i  b izo ttságán ak , va la m in t dr .  H e n sz lm a n n  I m r e  tudósunknak, mint, a ..Régé
szeti E m lékek •• szerkesztőjének, köszönetéin et k ife jezn i azon szívesség eért, m elynek fo ly tá n  Monograph iám- az 
A kadém ia  ,,Archaeologiai M onum entá iban ‘* megjelenhetett.

Úgy nem különben a tyá m  M y sk o r s z k y  Ferencz, n yuga lm azo tt városi tanácsos, — k i  75 éves agg- 
korának daczára, a városi levéltár aktáiból sok történeti adatot nagy buzgósággal s ügyszeretettel összegyűjtő . 
végre T o m csá n y i  K a r o ly  polgármester s J íhody  A la jos  városi jegyző, szives közrem űködés okért fogad ják  
őszinte köszönetéin kifejezését.
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